
IAPI
Selanjutnya, setelah menerima LKTP secara lengkap sesuai ketentuan
tersebut, Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi akan menerbitkan Surat
Tanda Penerimaan - LKTP. Berdasarkan ketentuan tersebut, meski telah
menyampaikan LKTP, namun perusahaan tetap bertanggung jawab formal dan
material terhadap isi dari LKTP. Publik yang memerlukan dapat mengakses
LKTP sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, penyampaian LKTP
kepada Menteri Perdagangan merupakan wujud kepatuhan untuk
melaksanakan ketentuan penyampaian LKTP tersebut kepada pemerintah.
Selain itu, penyampaian LKTP juga merupakan salah satu pendekatan untuk
mitigasi risiko bagi direksi/dewan komisaris terkait dengan laporan keuangan.
Di kemudian hari kadang kala pihak-pihak tertentu memerlukan laporan
keuangan suatu perusahaan. Dalam keadaan perusahaan sudah tidak aktif
atau direksi/dewan komisaris sudah tidak menjabat lagi, pihak-pihak tertentu
tersebut dapat langsung mengajukan permohonan kepada Menteri
Perdagangan, sehinga tidak merepotkan lagi direksi/dewan komisaris yang
sudah tidak menjabat tersebut.

Demikian pula bagi Akuntan Publik selaku auditor laporan keuangan tersebut,
penyampaian LKTP oleh direksi perusahaan kepada Menteri Perdagangan juga
akan menurunkan risiko audit bagi akuntan publik tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai LKTP dapat mengakses website Kementerian
Perdagangan cq Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Selain penyampaian laporan keuangan kepada Menteri Perdagangan,
perusahaan juga memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan untuk
instansi lain untuk tujuan berbeda sesuai kewenangan instansi lain tersebut,
seperti Bank Indonesia bagi perusahaan yang memiliki utang luar negeri, OJK
untuk perusahaan yang disupervisi OJK, bursa efek untuk perusahaan yang
efek sekuritasnya tercatat di bursa, atau ke Direktorat Jenderal Pajak selaku
wajib pajak dimana laporan keuangan merupakan lampiran dari surat
pemberitahuan tahunan perpajakan. Beberapa instansi lain seperti
kementerian, perbankan atau lembaga juga kadangkala meminta laporan
keuangan untuk keperluan khusus sesuai kebutuhan kementerian/entitas
tersebut. Berbeda dengan penyampaian laporan keuangan kepada Menteri
Perdagangan dan bursa efek, pada umumnya laporan keuangan yang
disampaikan kepada instansi lain tersebut bersifat tertutup yang tidak dapat
diakses pihak lain.
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