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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Laporan Keuangan SKPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang yang terdiri dari dai (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA): (2) 

Laporan Operasional (LO): (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): (4) Neraca, (5) Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami 
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian 

intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, 

operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara 

layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Lumajang, 31 Desember 2020 

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan 

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
dan Barang 

ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP, M.Si 
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K PENCAP PENCAPALAN | KIN NERJA KEUANGAN OPD 
2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebagai berikut a. PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, bahwa sebagaimana tersebut dalam Bab III Uraian Tugas dan Fungsi pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas Bagian Administrasi Pemerintahanadalah menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur di bidang Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Kerjasama dan Penataan Wilayah, sedangkan fungsi sebagai OPD penghasil/penerima pendapatan daerah telah dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang per tanggal 1 Januari 2020. b. BELANJA DAERAH 

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Administrasi PemerintahanSetda Kabupaten Lumajang meliputi belanja langsung. Belanja langsung meliputibelanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
Tkhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut: 

Tabel b Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan- Belanja Tahun 2020 No Jenis Belanja_
Belanja Operasi_

2 

Anggaran
646.807.400 

Realisasi % Sisa Anggaran
641438.580 99,17 5.368.820 Belanja Modal 0 0 0 

Jumlah Belanja 646.807.400 641.438.580 99,17 5.368.820 

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut.

Tabel b Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 -2020 
2020 2020 

92.970.000 
548.468.580 

2019 2019 
777.230.827 294.121.000 220.178.000L 142.031.000 

1.812.267.141 1.522.072.8631892.202.419970.865.155 

2019 Belanja
Belanja Pegawai_
Belanja Barang 

Belanja Modal 
Jumlah 

% Kenaikan

0145.800.000 
2.589.497.9681.961.993.863 2.112.380.419 1.112.896.1S5 

163.26 75,77 
641.438.580

99,17 107,67 95,86 | 

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut: 
Program 1 
Kegiatan 
Jenis Belanja 
-Belanja Pegawai 

Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Modal 

Jumlah Kegiatan 

: Pelayanan Administrasi Perkantoran 
: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 

Anggaran 
20.395.000 

156.808.000 

Realisasi Keterangan 
19.143.000 Realisasi 93,86% 

154.036.032 Realisasi 98,23% 

177.203.000 173.179.032 Realisasi 97,73% 

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program 2 
Kegiatan 1 
Jenis Belanja 

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 
Realisasi Keterangan Anggaran 
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2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya 

pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum 

masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan 

penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. 

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK 

SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya 

penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada 

keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM 

yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk 

mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan 

secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri 

oleh BKD, BPKD dan Inspektorat. 

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan 

keuangan dan barang daerah 

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap 

regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah 

seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini 

disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan 

perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah. 

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap 

regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan 

mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta 

melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan 

Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern 

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi 

sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. 

Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan

penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian 

yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang 

daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak 

tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak 

dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu 

masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah. 

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD 

melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang. 


