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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata

kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak,

kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab

kepada orang/badan lain.1

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum

organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan

yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang

pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.2

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak

berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.3

1 Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah
Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.
2 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.
3 Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009
. hal 26.
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Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki

seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan

demikiankewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat

dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan

formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan

yang  penting dalam kajian hukum tata negara dan hkum administrasi negara.

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.

Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum

administrasi negara.4

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat

bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau

institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi,delegasi,

dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang

diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru

oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini

dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan

atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara

atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu

4 Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99.
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didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak

terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari

Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.5

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan

harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui

tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya

digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar,

sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari

pelimpahan.Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat

perbedaanantara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur

pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ

pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak

dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan

berpegang dengan asas ”contrarius actus”. Artinya, setiap perubahan,

pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh

pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan

yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan

dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung

jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi

mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.6

5 Indroharto. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta:
Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.
6 Ridwan HR. Op.Cit. hlm.108-109.



10

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang

mengandungarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau

tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan

tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak

melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang

pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh

melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.7

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam

peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk

peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945

atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut

melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap

diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.8Legislator

yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan

: Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai

pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang

melahirkan suatu undangundang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah,

oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan

pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat

(1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk

7 Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.
Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.
8 Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 104.
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Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang

memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan

suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan

wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara

tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan

atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan

secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu

delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.9Misal, dalam

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat

struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang

bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang

bersangkutan.10

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan

pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD

1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan

sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu

dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ

9Ibid. hlm. 104-105.
10Ibid.
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pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan

perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan

perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau

memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern

pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima

wewenang (atributaris).11

2.2Tinjauan Umum TentangMemorandum Of Understanding(MoU)

MoU berasal dari kata memorandum dan understanding.Dalam Blacks Law

dictionarymemorandum didefinisikan sebagai a brief written statement outlining

the terms of agreement or transaction.(Sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang

menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi).Sedangkan

understanding adalah an implied agreement resulting from the express terms of

another agreement, whether written or oral; atau a valid contract engagement of

a somewhat informal character; atau a loose and ambiguous terms, unless it is

accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of

parties upon something respecting which they intended to be bound. (sebuah

perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian

lainnya; atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal

atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau

merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang

dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat).

11 Ibid. hlm. 109.
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Munir Fuady, dalam memberikan definisi MoU, sebagai perjanjian

pendahuluan,yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya

yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail. Sebab itu materi MoU

berisi hal-hal yang pokok saja.Adapun, Erman Radjagukguk, menyatakan MoU

sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak

sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah

pihak.Oleh sebab itu muatan MoU harus dituangkan kembali dalam perjanjian

sehingga menjadi kekuatan yang mengikat.

Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam

MoU, yaitu:

1. Merupakan perjanjian pendahuluan;

2. Muatan materi merupakan hal-hal yang pokok;

3. Muatan materi dituangkan dalam kontrak/perjanjian.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi kekuatan mengikat

MoU itu. Menurut Pasal 1338, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain jika MoU itu

telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana

disebut dalam pasal 1320, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para

pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan

mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas

pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU.
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2.3  Pengawasan Keuangan Negara

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Pengawasan

Selanjutnya pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran

kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controllingis the

process of measuring performance and taking action to ensure desired results.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas

yangterlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of

ensuringthat actual activities conform the planned activities.12

Menurut Muchsan,13 istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang

dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum

Administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol

dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan

pemikiran S.P Siagian yang memberikan pengertian pengawasan sebagai suatu

”proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan sebelumnya.14

12Yosa.Pengawasan  sebagai sarana penegekan hukum administrasiNegara. Jurnal Depdagri.
2010, hlm. 45
13Muchsan.Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata
Usaha Negara Indonesia.Liberty Yogyakarta. 1992. hlm. 36.
14 S.P.Siagian. Filsafat Administrasi. Gunung Agung. Jakarta, 1970.Hlm 107.
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Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai

sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan,

atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau

diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana

terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab

ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen

pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan

yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi

pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan

menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.15

Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan

ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak

diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang”.

Mencermati pengertian pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur

yang terkandung didalamnya, yakni:

a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan;

b. Adanya aparat pengawas;

c. Adanya tindakan pengamatan;

d. Adanya obyek yang diawasi.

Mengenai  perlunya  fungsi  pengawasan dalam  penegakan

hukumdilatarbelakangi oleh adanya suatu kecendrungan yang kuat dalam

masyarakat bahwa masyarakat mematuhi hukum karena rasa takut terkena sanksi

15Sadjijono.Memahami Beberapa Bab Pokok  Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang
Pressindo.2008. hlm. 19.
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negatif. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan

dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan

secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dari pandangan diatas bahwa tujuan diadakannya pengawasan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:16

a. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa

yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya

guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang

konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol

sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab;

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur

pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya kelugasan

dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan, tumbuhnya budaya malu

dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, rasa berdosa yang lebih

mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan

ajaran agama.

16 Tanto Lailam, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Prudent Media, Yogyakarta, 2012,
hlm. 173.
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Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan

good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan

aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana

mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan

penerapan good governance itu sendiri.17 Dalam kaitannya dengan akuntabilitas

publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga

legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan

suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control)

maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya

pengawasan masyarakat (social control).

2.3.2 Pengawasan Keuangan Negara dan Dasar Hukum

Dalam melakukan kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintahan, agar tidak

terjadi penyimpangan-penyimpangan serta pemborosan, yang nantinya dapat

mengakibatkan kerugian negara.Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan

suatu system pengawasan yang tepat.Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan

agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanan pengawasan adalah

mengacu pada Peraturan Penerintah No.6 Tahun 2008 Tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

17 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan
Pelayanan Publik, Nuansa: Jakarta, 2012. hlm. 86.
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diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005., Undang-undang

Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,

yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut. Dalam Pasal 34 undang-undang tersebut diatur bahwa

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan

penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang

APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan

denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu pada Pasal 35

dinyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara

yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak

langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian

tersebut.

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar

pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah

ditetapkan.Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan

mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat

terlaksana secara optimal.Sedangkan ditemukannya kesalahan merupakan akibat

terjadinya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.Oleh karena yang

dimaksud pengawasan keuangan negara tidak hanya mencakup pelaksanaannya
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saja, namun sudah harus dimulai sejak tahap penyusunan sampai dengan tahap

pertanggungjawaban keuangan negara tersebut.18

2.4 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai suatu Lembaga

Permerintah Nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden.19Tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat

dikatakan setingkat dengan departemen.

BPKP lembaga pemerintahan nonkementerian Indonesia yang melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang

berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemeberantasan KKN serta

pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada presiden selaku

kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-

kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban

akuntanbilitasnya.Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para

penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang

dipimpinnya.

2.4.1 Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya BPKP

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat

dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak

18Prof. Dr. Arifin Soeriaatmadja, S.H.,Op.Cit, hal 152.
19Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 psl. 1 ayat (1)
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sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936

secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering

Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari

berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat

dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan

Negara (DAN).Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan

perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian

Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala

Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri

Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan.

DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan

akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah

kekuasaannya.Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh

Thesauri Jenderal.Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun

1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN)

pada Departemen Keuangan.Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN)

meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang

semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.DJPKN mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran

daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat

Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.
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Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei

1983.DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non

departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden

Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga

pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami

kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek

pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut

menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP

sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang

ada.BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau

lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan

obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir

dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat

preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan

sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang

mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu

aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.
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Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi

dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya.Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti

dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor

Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan

Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".Pada

akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi

melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor  9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan

dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan

efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

a.Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;

b.Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;

c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
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e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang

kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan;

f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;

g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem

pengendalian kecurangan yang dapatmencegah, mendeteksi, dan

menangkal korupsi;

h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan

keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang

efektif;

i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan

pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

2.4.2 Tugas dan Fungsi BPKP

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192

Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.Dalam

melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
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2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain

yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang

didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan

keuangan negara/ daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan

ahli,dan upaya pencegahan korupsi;

6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama

sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
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7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah

pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan

atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai

peraturan perundangundangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan

fungsional auditor;

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang

pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil

pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

BPKP; dan

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2.5 Kejaksaan

2.5.1 Pengertian Kejaksaan dan Tugas Pokok

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan).
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Menurutketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa

KejaksaanRepublik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

undang-undang20.Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah

yang menjalankankekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain.

Sementara orangyang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.

Hal iniditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah

pejabatfungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak

sebagaipenuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

memperolehkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-

undang”. Jadi,perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan,

juga diberikewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa

Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap,sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis),

mempunyaikedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi

Kejaksaanyang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke

Pengadilan atautidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara

Pidana. Disampingsebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan

satu-satunyainstansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).Undang-

UndangKejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai

lembaganegara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

20Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.
Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.
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penuntutan.Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari

pengaruhkekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.Ketentuan ini

bertujuanmelindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada

tugas,fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan.Tugas

adalahamanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan

jabatan.Sedangkanwewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan

kompetensi yurisdiksibaik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak.Dengan

tugas dan wewenang,suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan

tujuan badan tersebut21.

2.5.2 Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan

melaksanakantugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan

instansi vertikal dariKejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Republik

Indonesia.Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang

melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan

peradilan umum, Jaksa adalah satu dantidak terpisah-pisahkan yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esadan senantiasa menjunjung tinggi prinsip

bahwa setiap warga negara bersamakedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem

peradilanpidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk

21Ibid. hlm. 128.



28

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010

tentangPerencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-

2015,Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis

pemberian

bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan

bidangtugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Jaksa Agung;

2. Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan

sarana,pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan

sertapengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;

3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan

keadilan di bidang pidana;

4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial,

dibidangketertiban dan ketentraman mum, pemberian bantuan,

pertimbangan,pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan

tata usaha negaraserta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin

kepastian hukum,kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan
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negara, berdasarkanperaturan perundang-undangan dan kebijaksanaan

yang ditetapkan JaksaAgung ;

5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau

tempatperawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan

Hakimkarena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang

dapatmembahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah,

penyusunanperaturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran

hokum masyarakat;

7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan,

baikdi dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan

yangditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan

hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi

dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah

ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat

yangada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.


