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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.  Kewenangan Pemerintah 

Berdasarkan asaz legalitas, yaitu sebagai salah satu prinsip utama yang dijadikan 

sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap 

awalnya pada sistem pengenaan pajak. Hukum administrasi negara; dat het bestur 

aan de wet is onder worpen (bahwa pemerintahan tunduk pada undang-undang). 

Rousseau berpendapat bahwa undang-undang merupakan personifikasi dari akal 

sehat manusia, aspirasi masyarakat atau yang pada perwujudnya harus tampak 

dalam prosedur pembentukan undang-undang yang melibatkan persetujuan rakyat. 

 

2.1.1 Pengertian Kewenangan 

Azas legalitas menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum 

dan persamaan perlakuan.kepastian akan lahir bila suatu peraturan dapat membuat 

semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah dapat diramalkan atau 

diperkirakan lebih dahulu dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku. 

Profesor Bagir Manan menyatakan kekuasaan hanya memberikan hak untuk 

berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus hak dan kewajiban.
1
 

Secara otonomi hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri, 

                                                           
1
 M. Makhfudz, 2013, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu : Jakarta, hlm. 12 



10 
 

mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan 

untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan secara 

vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib 

ikatan pemerintah secara keseluruhan.  

 

Menurut Philipus M. Hadjon, “ wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai 

kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang 

berkaitan dengan kekuasaan.
2
 

 

F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “Overheidsbevoegdheid wordt in 

dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus 

rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen” 

(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk 

melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan 

hukum antara pemerintahan dengan waga negara).
3
 

 

Ferrazi  endefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih 

fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), 

pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.
4
 

Unsur Kewenangan antara lain : 

1) Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 

mengendalikan perilaku subyek hukum. 

                                                           
2
 Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”,  YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September – 

Desember , 1997 , hlm.1 
3
 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers : Jakarta,  hlm. 100 

4
 Ganjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia : Bogor, hlm. 

93 
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2) Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar 

hukumnya,  

3) Konformitas hukum: mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu 

standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis 

wewenang tertentu). 

 

2.1.2 Sumber Kewenangan 

Setiap tindakn pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada 

kewenangan yang sah. Pengaturan mengenai keuangan negara pada umumnya 

menyangkut tiga aspek, yaitu aspek pengelolaan keuangan negara, aspek 

perbendaharaan negara dan pengawasan keuangan negara. Dalam HAN, dikenal 

konsep mengenai sumber-sumber kewenangan administrasi negara, Kewenangan 

itu diperoleh melalui 3 sumber :
5
 

1) Atribusi: wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. 

Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat 

pada suatu jabatan. 

2) Pelimpahan  

a. Delegasi merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu 

organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-

undangan. 

b. Mandat merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur 

pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang 

lebih rendah (atasan bawahan).  

 

                                                           
5
 M. Makhfudz, 2013, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu : Jakarta, hlm. 13 
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Perbedaan delegasi dan mandat berdasarkan beberapa unsur : 

1) Prosedur pelimpahan  

Mandat Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang 

tegas, sedangkan delegasi Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: 

dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Tanggungjawab Jabatan dan Tanggung Gugat  

Mandat merupakan tetapan pada pemberi mandate, sedangkan delegasi 

merupakan tanggungjawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada 

delegataris. 

3) Tata Naskah Dinas  

Mandat dapat di tuliskan atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b.), a.p., sedangkan 

Tanpa atas nama (a.n.) atau langsung dituliskan secara terang pemegang 

tanggung jawab kewenangan. 

 

Suatu perbuatan hukum yang cacat hukum jika perbuatan tersebut: dilakukan 

tanpa wewenang/alas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukan melalui 

prosedur yang tidak benar (cacat prosedur), dan substansi perbuatan itu sendiri 

(cacat substansi). Cacat wewenang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi batal 

demi hukum (van rechtswege nietig). Cacat prosedur hanya tidak akan 

menyebabkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat 

dimintakan pembatalan (vernietigbaar). Cacat substansi berakibat pada batalnya 

suatu perbuatan hukum (nietig). 
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2.2.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

2.2.1. Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Badan Pemeriksa 

Keuangan Pasal 23E ayat (1), bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa 

Keuangan yang bebas dan mandiri, ayat (2), bahwa hasil pemeriksaan keuangan 

negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, dan ayat 

(3), bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F ayat (1), bahwa  anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh 

Presiden, ayat (2), bahwa pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan 

oleh anggota. Pasal 23G ayat (1), bahwa Badan Pemeriksa Keuangan 

berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.   

 

Badan Pemeriksa Keuangan di bentuk berdasarkan materi yang termuat pada 

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa 

keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna 

mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk tercapainya tujuan negara 

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2014/06/file_storage_1404095485.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2014/06/file_storage_1404095485.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2014/06/file_storage_1404095485.pdf
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sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan 

profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme.  

 

Pengelolaan dan tanggung jawab BPK terhadap keuangan negara diatur 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Menueut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan 

kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan 

kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggung jawaban. Dan menurut Pasal 1 ayat (7), bahwa Tanggung Jawab 

Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah .untuk melaksanakan pengelolaan 

keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. 

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan 

yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa 

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152379.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152379.pdf
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pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibukota 

negara dan BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.  

 

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang 

keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Susunan BPK terdiri 

atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, 

dan 7 (tujuh) orang anggota. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak anggota BPK terpilih 

diajukan oleh DPR. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa 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. 

 

2.2.2.Pengaturan BPK menurut Perundangan-Undangan 

Menurut pasal 23 E UUD 1945 bahwa; (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 

Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksa keuangan negara 

diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (3)Hasil 

pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan 

sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 23 F juga menyataan: (1) 

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan 
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oleh Presiden. (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 

anggota. Dengan adanya perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai BPK 

mencakup 7 (tujuh) butir ketentuan yang cukup luas dan rinci pengaturannya, 

maka pengertian keuangan negara, pengertian pemeriksaan, dan juga mengenai 

kewenangan BPK mengalami perluasan yang substantif dan mendasar. Secara 

substanti, Bab VIII UUD 1945 yang mengatur hal keuangan, mengaitkan 

pengertian keuangan negara itu dengan empat hal, yaitu: (1) APBN, (2) Pajak dan 

pungutan lain, (3) Mata uang dan (4) Bank Sentral. 

 

BPK berdasarkan pasal 6 ayat (1) sampai dengan (6) UU No. 15 Tahun 2006 

Tentang 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.  

 

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan 

undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada 

BPK dan dipublikasikan. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan 

pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan 

keuangan negara.  
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Pemeriksaan keuangan negara oleh BPK juga dikaitkan dengan objek 

pemeriksaan pertanggungjawaban hasil pemeriksaaan yang lebih luas dan 

melebar. BPK juga harus menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR, 

DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. DPR, DPD, dan 

DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib 

masing-masing lembaga. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD 

dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. Tata cara penyerahan 

hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK 

dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Hasil 

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah 

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, 

gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil 

pemeriksaan tersebut dibertahukan secara tertulis oleh presiden, gubernur, 

bupati/walikota kepada BPK. Apabila dalam pemeriksaan ditemuan unsur pidana, 

BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu bulan sejak diketahui 

adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK tersebut dijadikan dasar penyidikan 

oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 

dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dan hasilnya diberitahukan secara 

tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. 
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2.2.3.Wewenang BPK 

Tugas pokok BPK ialah memeriksa/meneliti tentang jalannya dan cara pengurusan 

dan penggunaan uang dan barang yang dikuasai oleh negara itu 

bermanfaat/produktif dan secara sah (Doelmatig dan Wetmatig).
6
 BPK 

menjalankan tugas ini dalam bentuk pemeriksaan pertanggungjawaban 

bendaharawan (baik bendaharawan uang maupun bendaharawan barang). Menurut 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK 

berwenang : 

1) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan 

pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun 

dan menyajikan laporan pemeriksaan; 

2) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap 

orang, unit organisasi 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; 

3) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik 

negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan 

negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, 

bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 

                                                           
6
 H. Bohari, 1995, Hukum Anggaran Negara, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 121 
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4)  menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; 

5) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan 

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

6) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara; 

7)  menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang 

bekerja untuk dan atas nama BPK; 

8)  membina jabatan fungsional Pemeriksa; 

9) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 

10)  memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern 

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah. 

 

2.3.Pemeriksaan Keuangan Negara 

2.3.1. Pengertian Pemeriksaan 

Menurut Pasal 1ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa pemeriksaan adalah proses 

identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 

objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Pasal 1 ayat (8) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa 
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Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar 

pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh 

BPK dan/atau pemeriksa. Auditing berfungsi untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas serta bermanfaat untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya 

dari suatu entitas sebagai dasar untuk melakukan antisipasi masa mendatang, 

sebagai dasar pengambilan keputusan serta mengurangi resiko kesalahan dalam 

pengambilan kebijakan. Pemeriksaan sangat penting adanya untuk mendeteksi 

kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. 

 

UU No. 15 Th 2004 di bentuk dengan tujuan untuk mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. Maka dari itu diperlukan suatu pengaturan yang berkaitan dengan 

pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam 

Pasal 1 angka 1 pemeriksaan yang dimaksud diartikan sebagai proses identifikasi 

masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan 

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. Tidak lepas dari itu pula UU ini mengartikan 

Pengelolaan Keuangan Negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola 

keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Angka 7 pun 

melengkapi dengan suatu pengertian tentang Tanggung Jawab Keuangan Negara 
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adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 

Dua Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No. 15 Th 2004, Bab II Pasal 2 ayat 

(1) Bab ini memberikan batas-batas pemeriksaan keuangan negara meliputi 

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung 

jawab keuangan negara. Untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara tersebut Pasal 2 ayat 2 menghendaki peran dari  

BPK. Lebih tegasnya mengenai lingkup pemeriksaan ini adalah terkait dengan 

pengaturan dalam Pasal 3 yang mengatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh 

unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17  Th 

2003 tentang Keuangan Negara. 

 

2.3.2.Pemeriksaan dalam Kewenangan Admnistrasi Negara  

Berkaitan dengan ruang lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara serta lembaga yang melaksanakannya, Penjelasan Umum 

Undang-Undang ini menambahkan suatu uraian tersendiri. Dikatakan bahwa 

sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 4 UU No. 15/2004 kepada BPK diberi 

kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: 

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini 

dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang 
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tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

pemerintah. 

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan 

efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan 

bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 

Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan 

pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan 

ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian 

lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja 

dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah 

diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya 

secara efektif. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan 

dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan 

kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah 

pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan 

pemeriksaan investigatif. 

 

Fungsi pemeriksaan menurut Riawan Tjandra,
7
 menyatakan pula bahwa tugas 

BPK sekarang menjadi makin luas. Ada tiga perluasan yaitu : 

1. Perluasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan APBN menjadi pemeriksaan atas 

pelaksanaan APBN dan APBD serta pengelolaan keuangan dan kekayaan 

negara dalam arti luas.erluasan dalam arti hasil pemeriksaan yang dilakukan 

                                                           
7
 Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 

176. 
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tidak saja dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat 

tetapi juga kepada Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta DPRD kabupaten/kota sesuai dengan 

tingkat kewenangannya masing-masing. 

2. Perluasan juga terjadi terhadap lembaga atau badan /badan hukum yang 

menjadi objek pemeriksaan oleh BPK, yaitu dan sebelumnya hanya terbatas 

pada lembaga negara dan/atau pemerintahan yang merupakan subjek hukum 

tata negara dan/atau subjek hukum administrasi negara, meluas mencakup pula 

organ- organ yang merupakan subjek hukum perdata seperti perusahaan 

daérah, BUMN, ataupun perusahaan swasta di mana di dalamnya terdapat 

kekayaan negara. 

 

Dari segi objek pemeriksaannya, yaitu terhadap keuangan negara, berkaitan 

dengan pendefinisian secara luas pengertian keuangan negara yang mencakup 9 

(sembilan) kelompok pengertian, maka pengertian kekayaan negara yang menjadi 

ruang lingkup wewenang pemeriksaan BPK juga mengalami perluasan mencakup 

kesembilan kelompok pengertian kekayaan negara tersebut. Dengan pengaturan 

untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang 

diperoleh BPK dari Undang-Undang ini, maka BPK memperoleh wewenang 

atribusi dari UU No. 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara. 
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2.3.3.Pemeriksaan Keuangan Negara 

2.3.3.1 Keuangan Negara 

UU No. 17 Th 2003 merumuskan 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 berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara Keuanagan 

Negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara Perjan, Perum, 

PN-PN, dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, 

hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan 

mempertanggungjawabkannya. Dalam rangka mewujudkan good government 

dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan negara perlu di 

selenggarakan secara professional, terbuka, bertanggung jawab dan sesuai dengan 

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.  

 

Sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945, Undang-undang tentang keuangan 

negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang dasar sesuai  asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan 

keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas 

spesialitas maupun asas-asas baru seperti pencerminan best practices (penerapan 

kaidah-kaidah baik) dalam pengelolaan keuangan negar, antara lain : 

1) Akuntabilitas berorientasi pada hasil; 

2) Profesionalitas; 

3) Proposionalitas; 

4) Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara; dan 

5) Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 
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Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-

prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI 

UUD 1945. Guna memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bidang 

pengelolaan keuangan negara yang begitu luas dapat dikelompokkan  dalam 

subbidang pengelolaan fiscal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang 

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Subbidang pengelolaan fiscal 

meliputi enam fungsi :
8
 

1) Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiscal; 

2) Fungsi penganggaran; 

3) Fungsi administrasi perpajakan; 

4) Fungsi administrasi kepabeanan; 

5) Fungsi perbendaharaan; dan 

6) Fungsi pengawasan keuangan. 

 

2.3.3.2.Pemeriksaan dalam Keuangan Negara 

Tujuan UU No. 15 Th 2004 ini adalah bahwa untuk mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. Maka dari itu diperlukan suatu pengaturan yang berkaitan dengan 

pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam 

Pasal 1 angka 1 pemeriksaan yang dimaksud diartikan sebagai proses identifikasi 

                                                           
8
 Arifin P Soeria Atmadja,   Kapita Selekta Keuangan Negara, Untar, Jakarta, 1996, hlm. 44-60. 
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masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan 

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. Tidak lepas dari itu pula UU ini mengartikan 

Pengelolaan Keuangan Negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola 

keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Angka 7 pun 

melengkapi dengan suatu pengertian tentang Tanggung Jawab Keuangan Negara 

adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 

Seperti yang diatur dalam dua Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara mengatur ruang lingkup pemeriksaan pada Pasal 2 ayat (1) Bab 

ini memberikan batas-batas pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan 

atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab 

keuangan negara. Untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara tersebut Pasal 2 ayat (2) menghendaki peran 

dari  BPK. Lebih tegasnya mengenai lingkup pemeriksaan ini adalah terkait 

dengan pengaturan dalam Pasal 3 yang mengatakan bahwa pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK 
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meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 

No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara.
9
 

 

2.3.3.3.Pemeriksaan dalam Kewenangan Administrasi Negara 

Berkaitan dengan kewenangan kelembagaan, Bab II mengatur tentang Kekuasaan 

Atas Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya dalam Pasal 6 UU No. 17 Th. 

2003 tentang Keuangan Negara. Di antaranya dikatakan dalam ayat (1) bahwa 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan 

tersebut dikuasakan kepada : 

a) Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam 

kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; 

b) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan 

c) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan 

daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah 

dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 

Dari pemberian kewenangan oleh Undang-Undang ini kepada beberapa jabatan 

administrasi negara, dapat terlihat pula konsep sumber kewenangan atribusi 

kepada Presiden. Kewenangan dari Presiden kemudian didelegasikan dengan 

penamaan “dikuasakan” kepada Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga, 

dan gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. 

 

                                                           
9
 Arifin P Soeria Atmadja, Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut Pasal 23 Undang-Undang 

Dasar 1945, hlm 4-22 
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Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan mempunyai kedudukan yang strategis dan 

menentukan terciptanya transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara. Sampai saat ini usaha perbaikan tentang 

hal tersebut masih terus berlanjut dan telah memberikan hasil yang cukup baik 

bila dibandingkan dengan kondisi sebelum reformasi. Upaya Badan Pengawas 

Keuangan bersama pemerintah dalam melaksanakan reformasi keuangan negara 

telah dilakukan secara serius dan telah berhasil melaksanakan perbaikan kebijakan 

dan kerangka hukum. Sistem pengawasan dan pemeriksaan merupakan bagian 

dari sistem pengelolaan keuangan  Negara yang berperan untuk memastikan 

bahwa keuangan negara telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai dengan mentaati peraturan perundangan yang berlaku,
10

 karena keuangan 

negara pada dasarnya bersumber dari rakyat misalnya: 

a) Pajak dan retribusi dipungutdarirakyat, laba 

b) BUMN/D modalnya dari rakyat 

c) Hutang akan menjadi beban rakyat 

d) Hibah karena ada kepentingan rakyat 

e) dan eksploitasi sumber daya alam adalah milik rakyat. 

 

Karena itulah sudah selayaknya keuangan negara yang diakumulasi dari rakyat 

tersebut harus dikelola dan didistribusikan kembali demi kesejahteraan rakyat. 

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 perubahan ketiga yaitu : APBN sebagai wujud 

dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang dan 

                                                           
10

 Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II/Edisi 

Ketiga, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm. 53 
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dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat.
11

 

 

Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan ekstern, yaitu pemeriksaan yang 

dilakukan oleh sebuah badan atau lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan 

eksekutif (pemerintah). Pemeriksaan tersebut yang menurut ketentuan dalam 

Indische Staatsregeling yang selanjutnya disingkat “IS” dan Indonesische 

Comtabeleteitswet “ICW”, ditugaskan kepada Al- Gemeene Rekenkamer menurut 

Undang-Undang Dasar kita ditugaskan kepada BPK.
12

 Sesuai dengan sifat 

pemisahan fungsi dan untuk menjamin syarat objektivitas, sifat pemeriksaan BPK 

adalah represif. Repressif dalam arti bahwa pengawasan atau pemeriksaan 

dilakukan setelah terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh yang diawasi untuk 

memperbaiki/menindak kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan 

yang telah terjadi. 

 

2.3.3.4. Lingkup Pemeriksaan oleh BPK 

Keuangan Negara diatur dalam UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara. 

Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan negara adalah 

proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi yang dilakukan secara 

independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar  pemeriksaan, untuk 

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi terhadap 

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
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H.Bohari, Hukum Anggaran Negara (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1995), hal 21. 
12

 M. Subagio, 1988, HUkum Keuangan Negara Republik Indonesia, CV. Rajawali : Jakarta. hlm. 
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negara  berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan 

Pemeriksaan Keuangan Negara Yaitu untuk menilai apakah pelaksanaan dari 

suatu kegiatan beserta pengelolaan keuangannya telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan target tujuan yang telah ditetapkan. 

Pemeriksaan keuangan Negara dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal 

(APIP) maupun Badan Pengawas Keuangan (BPK). 

  

Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara Pemeriksaan yang dilakukan mencakup 

seluruh keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 UU No. 17 Th. 2003 serta 

meliputi pemeriksaan atas pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran 

tahunan BUMN, BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan pemerintah. Jenis-

jenis Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan Pasal 4 UU No. 15 Th. 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

 jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara antara lain : 

1. Pemeriksaan Keuangan (Financial Audit) 

Yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah 

laporan keuangan telah disajikan secara wajar. 

2. Pemeriksaan Kinerja (Performance Audit)  

Merupakan pemeriksaan secara obyektif dan sistemik terhadap berbagai 

macam  bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja 

entitas/program kegiatan yang diperiksa. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu  

Adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar 

pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. 


