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TANGGAPAN PPPPTK PENJAS DAN BK TEMUAN BPK-RI
TAHUN 2016
Temuan BPK RI
1.

Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional serta
tunjangan pegawai sebesar Rp. 702.720,- (Ririn Yuniarsih,S.Psi,M.Ed)
(Permendikbud 107 tahun 2013 pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan
75% tukin, sesuai aturan baru Permendikbud nomor 14 tahun 2016 sebesar 60%,
pembuat daftar tunjangan belu mengetahui Permendikbud nomor 14 tahun 2016).
Tanggapan PPPPTK Penjas dan BK
Terkait dengan kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional serta
tunjangan pegawai, kami akan menegur ke Pengelola Tunjangan Kinerja agar
menginformasikan hal tersebut kepada pegawai yang bersangkutan (Ririn
Yuniarsih,S.Psi,M.Ed) untuk segera mempertanggungjawabkan kelebihan tunjangan
kinerja pegawai dengan cara menyetorkan ke kas negara dan selanjutnya bukti setor
disampaikan ke BPK-RI melalui Biro Umum Kemendikbud.

2.

Perbedaan nilai persediaan pada SIMAK-BMN dengan nilai pada aplikasi persediaan
sebesar Rp. 38,190,058
NO

Saldo Akhir (31 Des
2016)

Satker
1.

PPPPTK PENJAS DAN BK

Saldo Akhir 31 Des 2016
(Lap BMN)

61,876,344

100,066,402

Selisih
38,190,058

Tanggapan PPPPTK Penjas dan BK
Berdasarkan perhitungan kami terkait perbedaan nilai atau selisih sebesar Rp.
38,190,058 sebagai berikut :
Data BPK
saldo awal

178.291.166

Penambahan
m.02
p.02
pembelian
hasil opname fisik

100.066.402

30.021.694

pengurang
k.01
k.02
pemakaian
transfer keluar

saldo akhir

229.370.337

61.876.344

17.132.581

saldo akhir BMN

100.066.402

selisih

38.190.058

Data PPPPTK Penjas dan BK

saldo awal

178.291.166

Penambahan
m.02
p.02
pembelian
hasil opname fisik

140.853.050

30.021.694

pengurang
k.01
p.01
pemakaian
hasil opname fisik

229.370.337

17.132.581

saldo akhir

102.662.992

saldo akhir BMN

100.066.402 -

Berdasarkan perhitungan secara manual atas saldo akhir persediaan (penambahan dan
pengurangan), terdapat saldo sebesar Rp102,662,992, dibandingkan dengan selisih

selisih

2.596.590

saldo akhir BMN secara aplikasi sebesar Rp100,066,402, sehingga terdapat selisih
(manual dan aplikasi ) sebesar Rp2,596,590.
Perbedaan/selisih yang disajikan pada aplikasi simak dikarenakan pembelian pada
aplikasi menggunakan metode FIFO sedangan penyajian di neraca menggunakan harga
terakhir, oleh karena itu apabila pada pembelian pertama kali kita membeli 50 kertas
dengan harga Rp50.000 sebanyak 50 buah menjadi sebesar Rp.2.500.000,- dan
pembelian berikutnya sebanyak 50 buah dengan harga Rp60.000 maka menjadi
Rp.3.000.000,Apabila barang tersebut habis pada saat tutup tahun maka prinsip FIFO jumlah yang
keluar seharusnya menjadi Nol, dikarenakan penyajian nilai di neraca menggunakan
nilai terakhir.
Demikian tanggapan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bogor, 7 April 2017
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