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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai sebuah negara hukum mempunyai fungsi untuk mencapai 

tujuan negara yang dicita-citakan. Fungsi tersebut termasuk dalam alinea keempat 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945). Fungsi utama negara tersebut yaitu : 

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

2. memajukan kesejahteraan umum 

3. mencerdaskan kehidupan bangsa 

4. ikut melaksanakan ketertiban dunia.  

 

Berdasarkan fungsi di atas, administrasi harus berusaha melaksanakan berbagai 

aktivitas dalam rangka menjalankan fungsi tersebut. Negara mengatur sumber 

pembiayaan dengan tujuan agar segala aktivitas yang berkaitan dengan fungsi 

negara dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu Indonesia menyusun 

seperangkat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan negara yang 

kemudian dikenal dengan istilah hukum keuangan Negara. Hukum keuangan 

negara di Indonesia telah disusun secara jelas agar pelaksanaan keuangan negara 

dapat mencapai tujuan Negara, yaitu  keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum.  
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Keuangan negara memegang peranan penting dalam suatu negara, bahkan 

keuangan negara merupakan motor penggerak bagi negara dalam menjalankan 

roda pemerintahan. Kepandaian mengendalikan negara tidak akan efektif jika 

tidak di dukung oleh kemampuan mengelola administrasi keuangan Negara. Krisis 

yang banyak melanda beberapa negara baik negara maju maupun negara-negara 

yang sedang  berkembang banyak disebabkan oleh kekacauan administrasi di 

bidang keuangan.
1
 Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk 

penyimpangan seperti kebocoran, korupsi, dan penggunaan dana secara tidak 

efisien, oleh karena itu tuntutan reformasi menghendaki terwujudnya 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme menuju tata pemerintahan yang baik. 

 

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting  bagi 

kehidupan perekonomian suatu negara, karena berkaitan dengan mampu dan 

tidaknya Negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara serta 

menciptakan kesejahteraan. Lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan 

sistem hukum di negara kita adalah pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan 

dan keuangan negara serta maraknya tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN). Pengalaman bangsa Indonesia telah menunjukan bahwa Indonesia masih 

banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 

Negara yang memiliki kekuasan, hal ini menyebabkan Indonesia sulit untuk 

mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pengelolaan keuangan negara 

memiliki tujuan menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai 

pengelolaan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Keuangan negara dikelola 

                                                           
1
 H. Bohari, 1995, Hukum Anggaran Negara, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. hlm. 5 
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secara tertib, sesuai dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif , transparan, dan akuntabel. Agar segala kekurangan dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah  dapat di deteksi secara akurat sebagai bahan 

dalam pengambilan kebijakan secara tepat maka diperlukan suatu lembaga khusus 

yang independen, obyektif, dan tidak memihak dalam memeriksa laporan 

keuangan pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Pasal 1 

Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK 

adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD1945. 

 

BPK telah mendapat dukungan konstitusional dari Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sidang tahun 2002 yang memperkuat 

kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan 

negara yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang 

Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang 

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002, yang 

menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa 

eksternal keuangan negara dan perannya lebih dimantapkan sebagai lembaga yang 

independen dan professional. 

 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK merupakan satu lembaga negara 

yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan 
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di setiap provinsi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan Pasal 6 ayat (6) 

UU No. 15/2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 

mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup: 

1) pemeriksaan keuangan, 

2) Pemeriksaan kinerja, dan  

3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  

 

Masyarakat maupun aparat pengawasan dan aparat pemerikasaan fungsional 

mengungkapakan berbagai informasi dan temuan yang berkaitan dengan 

ketidaktertiban, ketidaktaatan,  tidak hemat dan tidak efisien, bahkan kasus-kasus 

yang menimbulkan pemborosan, kebocoran kerugian negara yang terjadi antara 

lain karena pengawasan melekat kurang berfungsi dan juga yang disebabkan oleh 

penyelewengan dan penyalahguaan wewenang. 

 

Kondisi tanggung jawab keuangan yang demikian menunjukan bahwa 

pengelolaan tanggung jawab keuangan negara kurang menyadari dan kurang 

responsive untuk melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan secara 

benar, tepat efisien dan efektif.
2
 Sebagian besar masyarakat Indonesia secara 

simultan dan semakin gencar menuntut reformasi di segala bidang kehidupan 

termasuk reformasi terhadap pengelolaan keuangan negara, pengawasan dan 

pemeriksaan atas pengeloaan keuangan negara yang bebas dari KKN serta 

                                                           
2
 Agung Suseno, 2010, http://journal.ui.ac.id, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan 

Organisasi, tanggal 23 Februari 2015, Pukul 23.36 
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menuntut pemberantasan korupsi secara tuntas karena masyarakat menilai bahwa 

lembaga-lembaga Negara dan lembaga pemerintahan kurang mampu mengatasi 

dan mencegah praktek-praktek KKN. 

 

Bandar Lampung merupakan kota yang mendapat predikat Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun 2011-2015.
3
 Namun 

mengapa di Kota Bandar Lampung masih terjadi kasus korupsi salah satu contoh 

kasusnya adalah yang terjadi di Lampung khususnya di daerah Bandar Lampung 

yaitu kasus korupsi di Dinas Kelautan Dan perikanan (DKP) Bandarlampung. 

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandarlampung, akhirnya 

menetapkan seorang tersangka tersebut adalah seorang rekanan DKP berinisial SD 

dimana telah memenuhi unsur korupsi dari keterangan beberapa saksi dan alat 

bukti.
4
 

 

Dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur Bupati Lampung 

Timur Nonaktif, Drs H Satono SP yang dituntut Jaksa Penuntut Umum hukuman 

12 tahun karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana APBD sebesar 

Rp 119 M divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I A 

Tanjungkarang, Satono menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana 

APBD Lamtim senilai Rp 119 miliar tahun 2003-2008.
5
 Badan pemeriksa 

keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menyatakan berdasarkan hasil 

                                                           
3
 Hendry Sihaloho, 2015, duajurai.com. tanggal 13 Mei 2015, Pukul 13;28 

4
 Zam,2014,Kasaus Korupsi Bandar Lampung,,http://contoh-irul.blogspot.com/2014/04/tersangka-

kasus-korupsi-dkp-ditetapkan.html, tanggal 20 Maret 2015, Pukul 20:55. 
5
 NVS/L-9, 2011, Dituntut 12 Tahun Bupati Lampung Timur Malah Divonis Bebas, 

http://sp.beritasatu.com,  Tanggal 19 Maret 2015, Pukul 19:32 

http://contoh-irul.blogspot.com/2014/04/tersangka-kasus-korupsi-dkp-ditetapkan.html
http://contoh-irul.blogspot.com/2014/04/tersangka-kasus-korupsi-dkp-ditetapkan.html
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pemeriksaan keuangan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota daerah itu per 

maret 2015 total kasus kerugian negara mencapai Rp 216,3 milyar.
6
 

 

Berdasarkan tiga contoh kasus di atas BPK memiliki kewenangan dalam 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Masyarakat 

mayoritas kurang mengetahui kewenagan BPK pada keadaan senyatanya. 

Umumnya BPK merupakan lembaga negara tertua yang bertugas menanggulangi 

dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Rumusan tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan ini telah sejak negara kesatuan Republik Indonesia berdiri 

dan dimuat dalam Undang-undang dasar 1945. BPK perwakilan Provinsi 

Lampung merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di wilayah Provinsi Lampung. 

Masyarakat masih belum mengetahui kewenangan BPK dalam memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, karena di Lampung khususnya 

Kota Banadar Lampung masih banyak terjadi tindakan penyalahgunaan kekayaan 

dan keuangan negara serta maraknya tindakan KKN. Berdasarkan latar belakang 

yang dipaparkan di atas perlu dibahas tentang “Kewenangan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam Pemeriksa Keuangan di 

Kota Bandar Lampung” 

  

                                                           
6
 Agus Wira Sukarta, 2015, AntaraNewsBandarLampung. AntaraNewsBandarLAmpung.com. 

Tanggal29April2015,Pukul 21.33 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana Kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

pemeriksaan keuangan di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat BPK Perwakilan Provinsi Lampung 

dalam pemeriksaan keuangan di Kota Bandar Lampung? 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum administrasi negara 

pada umumnya dan hukum dan Keuangan negara pada khususnya mengenai 

Kewenanagan BPK perwakilan Provinsi Lampung dalam pemeriksaan keuangan 

di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada subtansi penelitian, focus 

penelitian pada kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

kewenangannya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di 

Kota Bandar lampung. Locus penelitian ini berkedudukan di Jalan Pangeran Emir 

M. Noor, No. 11B Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara. 

Tempus penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. 

 

1.4. Tujuan dan Kegunaan 

1.4.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan 

Provinsi Lampung dalam pemeriksaan keuangan di Kota Bandar Lampung. 
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2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung dalam memeriksa 

keuangan di Kota Bandar Lampung. 

 

1.4.2.  Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: 

1) Kegunaan teoritis 

Menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan pada umumnya mengenai 

Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya kajian Bidang Hukum 

Administrasi Negara pada Hukum Keuangan Negara, mengenai prosedur 

keuangan Negara dalam kinerja BPK terhadap kewenangan melaksanakan 

tugasnya.  

2) Kegunaan praktis 

a. Peneliti, hasil penelitian ini digunakan sebagai alat penambah ilmu di bagian 

hukum keuangan Negara. 

b. BPK/Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

kebijakan pemerintah di provinsi lain sebagai dasar kewenangan BPK untuk 

mecapai tata pemerintah yang baik. Dan Hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang di wilayahnya agar 

dapat memperbaiki kebijakan pemerintah yang telah berjalan dalam 

melakukan kewenangan terhadap memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara . 

c. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi sarana masyarakat 

untuk memberikan informasi mengenai kewenangan BPK Perwakilan 

Provinsi Lampung. 


