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ABSTRAK 

 

 

TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS 

TERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN 

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN 

PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh: 

EVA RIANA SARI 

 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan, BPK diperintahkan untuk memberikan rekomendasi terhadap hasil 

pemeriksaan yang dilakukannya, sehingga bila diduga terjadi penyimpangan dapat 

ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah 

setempat. Rekomendasi memuat hal yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah 

daerah. Pemerintah daerah wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada 

BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan 

yang bersangkutan. Namun pada pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten 

Tanggamus diduga masih belum menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan 

ketentuan. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak lanjut oleh 

Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

Perwakilan Provinsi Lampung dan faktor penghambat pelaksanaan tindak lanjut 

oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif empiris. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan 

dan studi lapangan.  

 

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 

2014 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa 

jawaban atau penjelasan yang diberikan Pejabat yang wajib menindaklanjuti 

rekomendasi hasil pemeriksaan, disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 

hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Tetapi setelah mencapai waktu 60 

hari, ada 12 rekomendasi yang belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut 

dari 33 rekomendasi yang diberikan. Faktor penghambat dalam menindaklanjuti 

rekomendasi adalah perubahan struktur organisasi dan personel yang wajib 

mempertanggungjawabkan sudah pindah instansi, pensiun, atau meninggal dunia. 

 

Kata Kunci: Tindak Lanjut, Rekomendasi, Hasil Pemeriksaan, BPK. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

THE FOLLOW-UP BY THE GOVERNMENT OF TANGGAMUS REGENCY 

AGAINST THE INSPECTION RESULT RECOMMENDATIONS OF 

SUPREME AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC INDONESIA  

THE REPRESENTATIVE OF LAMPUNG PROVINCE 

 

 

 

EVA RIANA SARI 

 

 

The constitution Number 15 of 2006 about supreme audit board was instructed to 

give recommendations against the inspection results that was conducted, so that if 

there is a deviation case can be follow-up by the competent authority. 

Recommendations contained something that must be followed up by the local 

governments. The local government is obliged to give an answer or explanation to 

supreme audit board about the follow up on the recommendations in the report of 

inspection results. In the implementation the Government of Tanggamus regency 

still was not follow-up the recommendation in accordance to the provisions. The 

problem in this research were how the follow-up by the Government of 

Tanggamus regency against the inspection result recommendations of supreme 

audit board representative of Lampung Province and what the inhibiting factors in 

the implementation of the follow-up by the Government of Tanggamus regency 

against the inspection result recommendations. The approach used in this research 

was normative and empirical approach. The data sources used were primary and 

secondary data. Data collection technique used was literature and field studies. 

The results showed that the Government of Tanggamus regency was not follow up 

the inspection results of supreme audit board in Fiscal 2014 in accordance to the 

provisions of Article 20 Paragraph (3) of constitution Number 15 of 2004 about 

the inspection management and state financial responsibility which the answer or 

explanation given the officials should follow up the inspection results 

recommendation, submitted to the supreme audit board at least 60 days after the 

report of inspection result was received. After reaching 60 days, there were 12 

recommendations that had not been appropriate and still in the process of follow-

up from 33 recommendations given. The inhibiting factors in following up the 

recommendations were the organizational structure changed and personnel that 

required to responsible had been moved, retired, or died. 

 

 

Keywords: Follow-Up, Recommendations, Audit, Supreme audit board 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab 

yang dapat mendorong perkembangan dan pembangunan daerah. Otonomi daerah 

merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, 

merubah tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah ke arah yang 

lebih baik, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

di daerah. 

Untuk menjalankan pembangunan daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memberikan otonomi dan pengelolahan 

keuangan daerah. Otonomi di bidang keuangan daerah ini antara lain melalui 

transfer pembiayaan dari pusat ke daerah melalui dana perimbangan yang diatur 

dalam Undang-Undang (UU) tersendiri, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan atas 
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pelaksanaan pembangunan tetapi juga dibarengi dengan kewenangan untuk 

mengelola keuangannya. Dengan kebebasan melalui otonomi tersebut, diharapkan 

hasil pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara merata dan adil.  

Dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah, pemerintah 

daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Salah satu 

mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat adalah laporan 

keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah untuk 

memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Agar segala kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

dideteksi 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). BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam 

UUD 1945.  

BPK telah mendapat dukungan konstitusional dari Majelis Permusyawaratan 

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

kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara  

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

Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, Dewan 

Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) pada Sidang Tahunan MPR RI 
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Tahun 2002, yang menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya 

lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan perannya lebih dimantapkan 

sebagai lembaga yang independen dan profesional.  

Menurut Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK, BPK merupakan suatu 

lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. 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 yang dilakukan 

oleh BPK antara lain pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 

2004Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara.Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan ketentuan undang-

undang. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.  

Setelah pemeriksaan berakhir dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau 

menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pemeriksaan yang dilaksanakan. Menurut Pasal 1 Angka 14 UU BPK, hasil 

pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan 
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profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan 

hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Jika diperlukan dapat pula dibuatkan 

susunan mengenai laporan intern pemeriksaan. Laporan intern diterbitkan 

sebelum suatu pemeriksaan secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera 

dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian 

negara. 

Dalam UU BPK, BPK diperintahkan untuk memberikan rekomendasi terhadap 

hasil pemeriksaan yang dilakukannya, sehingga bila diduga terjadi penyimpangan 

dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pemerintah 

daerah setempat. Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan memuat hal yang 

wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tindak lanjut atas rekomendasi 

dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi tersebut. 

Pemerintah daerah wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK 

tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang 

bersangkutan. Kurangnya kesadaran hukum pemerintah daerah atau hambatan lain 

dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sangat berpengaruh 

terhadap pemenuhan kewajibannya untuk melakukan tindak lanjut.  

Berdasarkan hasil pra survey, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung memberikan 

33 rekomendasi dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 

2014 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
1
 Dari 33 rekomendasi tersebut 

terdapat 12 rekomendasi dengan nilai kerugian Rp 513.270.511,68 yang belum 

                                                           
1
Hasil Pra Survey dengan Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, tanggal 4 September 

2015. 
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sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut Pemerintah 

Kabupaten Tanggamus. 

Atas dasar uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan 

menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Tindak Lanjut Oleh 

Pemerintah Kabupaten Tanggamus Terhadap Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung. 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan 

adalah: 

a. Bagaimanakah tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi 

Lampung? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat terhadap tindak lanjut oleh 

Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan 

BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang ilmu Hukum Administrasi 

Negara pada khususnya dan Hukum Keuangan Negara mengenai tindak lanjut 

oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan 

BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Objek penelitian ini adalah tindak lanjut 
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oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap  rekomendasi hasil pemeriksaan 

BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi 

Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap tindak lanjut oleh Pemerintah 

Kabupaten Tanggamus terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan terjadi tindak lanjut atas 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang tepat dan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai masukan terhadap pemerintah daerah dalam menindaklanjuti 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

2) Sebagai bahan bagi stakeholder dalam melaksanakan pengawasan 

terhadap Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan. 
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3) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya mengenai 

tindak lanjut oleh pemerintah daerah terhadap rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Badan Pemeriksa Keuangan  

2.1.1  Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan 

Perubahan Ketiga UUD 1945 Bab VIIIA tentang BPK Pasal 23E Ayat (1) 

menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan  negara  diadakan  satu  Badan  Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri. Pasal 23E Ayat (2) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan 

negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Pasal 23E  

Ayat (3) menyatakan bahwa  hasil  pemeriksaan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  

lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.  

Pasal 23F Ayat (1) menyatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa  Keuangan 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan  pertimbangan  

Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  diresmikan  oleh Presiden. Pasal 23F Ayat (2) 

menyatakan bahwa pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh  

anggota.  Pasal  23G  Ayat  (1) menyatakan  bahwa  Badan  Pemeriksa  Keuangan 

berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

Badan  Pemeriksa  Keuangan  dibentuk  berdasarkan  materi  yang  termuat  pada 

Pasal 1 Huruf a UU  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang BPK sebagai  Pengganti 

UU Nomor 5 Tahun 1973 Tentang BPK, bahwa keuangan  negara  merupakan  
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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 sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 Huruf a UU BPK, 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 (KKN). 

Pengelolaan  dan  tanggung  jawab  BPK  terhadap  keuangan  negara  diatur 

berdasarkan  UU  Nomor  15  Tahun  2004 Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  

dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara. Menurut  Pasal  1 Huruf aUU  

Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara,   

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 Huruf g UUPemeriksaan  Pengelolaan  dan  

Tanggung  Jawab Keuangan  Negara,  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.  

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang 

keuangan negara, kekayaan negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran Badan 
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Usaha Milik Negara, dan anggaran Badan Usaha Milik Daerah atas ketentuan 

undang-undang.
2
 BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK 

berkedudukan di Ibukota negara dan BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.  

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

BPK terpilih diajukan oleh DPR. Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU BPK, 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.  

 

2.1.2 Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan 

Tugas pokok BPK ialah memeriksa atau meneliti tentang jalannya dan cara 

pengurusan dan penggunaan uang dan barang yang  dikuasai  oleh  negara  itu 

bermanfaat atau produktif  dan  secara  sah  (doelmatig  dan  wetmatig). BPK 

menjalankan tugas ini dalam bentuk pemeriksaan pertanggungjawaban 

bendaharawan (baik bendaharawan uang maupun bendaharawan barang). Menurut 

Pasal 9 Ayat (1) UU BPK, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK 

berwenang:  

                                                           
2
Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 49-50. 
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a. menentukan  objek  pemeriksaan,  merencanakan  dan  melaksanakan 

pemeriksaan,  menentukan  waktu  dan  metode  pemeriksaan  serta  

menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;  

b. 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;  

c. 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;  

d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;  

e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan 

Pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah  yang  wajib  digunakan  dalam 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;  

f. menetapkan  kode  etik  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab 

keuangan negara;  

g. menggunakan  tenaga  ahli  dan/atau  tenaga  pemeriksa  di  luar  BPK  yang 

bekerja untuk dan atas nama BPK;  

h. membina jabatan fungsional Pemeriksa; 

i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan  
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j. memberi  pertimbangan  atas  rancangan  sistem  pengendalian  intern 

Pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah  sebelum  ditetapkan  oleh  Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah.  

 

2.2 Keuangan Negara dan Keuangan Daerah 

2.2.1 Pengertian Keuangan Negara Menurut Pendapat Para Ahli Hukum 

Terdapat beberapa pengertian keuangan negara yang didefinisikan oleh para ahli 

di bidang keuangan negara. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian dari 

keuangan negara menurut pendapat para ahli.
3
 

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif 

(dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang 

akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. 

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang 

yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk 

melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat 

pembiayaan  yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.
4
 

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi: 

a. periodik; 

b. pemerintah sebagai pelaksana anggaran; 

c. pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran 

dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan 

                                                           
3
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 1-2 

4
Yuswanto, Hukum Keuangan Negara, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 2 
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d. bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang. 

Menurut John F. Due, budget keuangan negara adalah suatu rencana keuangan 

untuk suatu periode waktu tertentu. Anggaran belanja pemerintah adalah suatu 

pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan 

untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang 

sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. 

Unsur-unsur definisi keuangan negara menurut John F. Due menyangkut hal-hal 

berikut: 

a. anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan 

penerimaan dari tahu-tahun yang sudah lalu; 

b. jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang; 

c. jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan; 

d. rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu. 

John F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (budget) 

negara. Mengenai hubungan antara keuangan negara dengan anggaran negara, 

Muchsan menyatakan bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan 

negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan 

keuangan negara.
5
 

Menurut Gildenhuys, anggaran memiliki enam fungsi, yaitu: 

a. sebagai kebijakan yang menggambarkan tujuan dan sasaran khusus yang 

hendak dicapai melalui suatu pengeluaran dalam anggaran; 

                                                           
5
Ibid, hlm. 3 
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b. sebagai sarana redistribusi kekayaan sebagai salah satu fungsi publik yang 

paling utama dari anggaran; 

c. sebagai program kerja pemerintah; 

d. sebagai sumber informasi; 

e. sebagai sarana koordinasi kegiatan pemerintahan; dan 

f. sebagai alat pengawasan legislatif terhadap eksekutif. 

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja pengertian anggaran negara adalah perkiraan 

atau perhitungan jumlah pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh 

negara.
6
 Pengertian anggaran negara di Indonesia disebut dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, keuangan negara akan 

dituangkan ke dalam APBN tesebut.
7
 Inilah hubungan antara keuangan negara 

dengan anggaran negara atau APBN.  

Dalam disertasinya, Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme 

pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang 

luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit. Pengertian keuangan 

negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan keuangan yang berasal dari  Unit Usaha Negara atau 

perusahaan-perusahaan milik negara. Sedangkan pengertian keuangan negara 

dalam arti yang sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. 

                                                           
6
Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan 

Yuridis, Jakarta: PT Gramedia, 1986, hlm. 9 
7
Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Praktik dan Kritik, Jakarta: 

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 54 
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Menurut Hasan Akman pengertian keuangan negara adalah merupakan pengertian 

keuangan negara dalam arti yang luas, dikaitkan dengan tanggung jawab 

pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Karena menurutnya apa yang diatur 

dalam Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 tidak saja mengenai pelaksanaan APBN, 

tetapi juga meliputi pelaksanaan APBD, keuangan unit-unit usaha negara, dan 

pada hakikatnya pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya secara langsung atau 

tidak langsung terkait keuangan negara. 

 

2.2.2 Pengertian Keuangan Negara Menurut Konstitusi dan Peraturan 

Perundang-undangan di Indonesia 

Berikut ini akan diuraikan pengertian keuangan negara menurut konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia
8
. 

a. UUD 1945 

Perihal mengenai keuangan negara diatur dalam Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 

UUD 1945. Bunyi ketentuan Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945 

sebelum dilakukannya amandemen ialah: 

(1) Anggaran Pendapatan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-

undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran 

yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran 

tahun yang lalu. 

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 

                                                           
8
Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu 

Hukum, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm. 26 
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(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. 

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan 

undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Ketentuan Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 tersebut mengalami perubahan pada 

amandemen ketiga UUD 1945, dan berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

(2) Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diusulkan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memerhatikan Dewan Perwakilan Daerah. 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 

Selanjutnya, Pasal 23 Bab VIII Hal Keuangan dalam UUD 1945 tersebut 

dilakukan penambahan pasal-pasal yakni, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 

23D, dan tiga Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G yang diatur dalam Bab VIIIA 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Apabila melihat bunyi ketentuan Pasal 23 UUD 1945 baik sebelum maupun 

sesudah dilakukannya amandemen perubahan ketiga, tidak dimuat secara tegas 
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mengenai pengertian maupun definisi mengenai keuangan negara. Namun, 

berdasarkan pendapat-pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan sebelumnya, 

gambaran pengertian keuangan negara dapat ditemukan dengan menggunakan 

penafsiran oleh para ahli tersebut menurut pendapat dan cara pandangnya masing-

masing. 

b. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mulai diundangkan 

keberlakuannya pada tanggal 5 April 2003. Keberlakuan UU ini adalah amanah 

ketentuan Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 yang menyatakan hal-hal lain mengenai 

keuangan negara diatur dengan undang-undang. 

Pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 

Angka 1 UU Keuangan Negara adalah: 

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

segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik 

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Selanjutnya, dalam Pasal  2 UUKeuangan Negara menyebutkan bahwa: 

Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: 

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, 

dan melakukan pinjaman; 

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. penerimaan negara; 
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d. pengeluaran negara; 

e. penerimaan daerah; 

f. pengeluaran daerah; 

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 

perusahaan negara/perusahaan daerah: 

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 2 UU tentang Keuangan Negara ditekankan pada huruf i yang 

berbunyi: 

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekeyaan 

yang dikelola oleh orang lain atau badan lain berdasarkan kebijakan 

pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau 

perusahaan negara/daerah. 

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam UU Keuangan Negara 

dipertegas pada bagian penjelasan umumnya yang menyatakan: 

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari 

sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan 

Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, 
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dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik 

berupa uang, maupun baarang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang 

dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana 

tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat. 

Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada 

kaitannya dengan keuangan negara. 

c. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

Pengaturan ketentuan mengenai perbendaharaan negara telah diuraikan dalam 

penjelasan umum UUKeuangan Negara yang menjadi landasan hukum 

pengelolaan keuangan negara. Penjelasan umum menyangkut perbendaharaan 

negara diuraikan sebagai berikut: 

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan 

APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur 

perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan 

administratif antar kementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah. 

Pasal 29 UU Keuangan Negara juga mengatur soal ketentuan perbendaharaan 

negara bahwa: 

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan 

APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur 

perbendaharaan negara. 
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UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mulai disahkan dan 

diundangkan keberlakuannya pada tanggal 14 Januari 2004. Dasar pemikiran 

diberlakukannya UU Perbendaharaan Negara sebagaimana dijelaskan pada bagian 

penjelasan umum UU tersebut adalah dalam rangka pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, 

sehingga diperlukan suatu kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara. 

d. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 

UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 

UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah UU yang mengatur soal 

pidana korupsi. Walaupun kedua undang-undang tersebut mengatur soal pidana 

korupsi, perihal keuangan negara juga diatur di dalamnya. Hal ini disebabkan 

tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang secara melawan 

hukum dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan bagian 

umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: 

. . . Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang 

tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan 

segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat 

negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; 
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b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan 

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, 

dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan 

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan 

pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada 

seluruh kehidupan masyarakat. 

 

2.2.3 Pengertian Keuangan Daerah 

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 

Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai 

berikut: 

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai 

dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan 

milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut. 

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut : 
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut. 

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006) Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) adalah : 

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam 

kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, pada prinsipnya keuangan 

daerah memiliki unsur pokok, yaitu hak daerah, kewajiban daerah, serta kekayaan 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. 

Di samping memiliki unsur-unsur pokok di atas, pengertian keuangan daerah 

selalu melekat  dengan  pengertian APBD, yaitu suatu rencana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah 

satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 
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2.3 Pemeriksaan Keuangan Negara 

2.3.1 Pengertian Pemeriksaan 

Menurut Pasal  1 Angka 9  UUBPK,  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  Angka 8 UUPemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  

Negara, bahwa 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. Pemeriksaan (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 Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  

Negaradibentuk  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 
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kepatutan.  Maka  dari  itu  diperlukan  suatu  pengaturan  yang  berkaitan  dengan 

pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.  

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  

Keuangan  Negara, 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.   

Pasal 1 Angka 7 UU Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  

Negarapun 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.   

UU Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara, Bab II 

Pasal 2 Ayat (1) 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) UU Pemeriksaan  
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Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara menghendaki peran dari  

BPK.  Lebih  tegasnya  mengenai  lingkup  pemeriksaan  ini  adalah  terkait  

dengan pengaturan dalam Pasal 3 UU Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  

Jawab  Keuangan  Negara 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 Keuangan 

Negara. 

 

2.3.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan 

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan 

oleh BPK wajib berpedoman pada ketentuan yang tercakup dalam hukum 

keuangan negara. Hal ini bertujuan agar BPK mampu menghasilkan pemeriksaan 

yang mencerminkan rasa keadilan, kegunaan, atau kepastian hukum sehingga 

dapat diterima oleh pihak yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 

bukan untuk mencari kesalahan terhadap pihak-pihak yang melakukan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, melainkan untuk mengarahkan 

bagaimana cara sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. 

Ruang lingkup pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan yang bersifat preventif 

dan pemeriksaan yang bersifat represif. Kedua bentuk pemeriksaan ini bertujuan 

untuk mengamankan keuangan Negara yang berada pada Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, Badan 

atau Lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab 
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keuangan negara. Pengamanan keuangan negara tertuju pada terjadinya kerugian 

keuangan negara yang dialami oleh negara dalam rangka pemenuhan tugas-

tugasnya.  

Pemeriksaan yang bersifat preventif diperuntukkan bagi pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara sebelum terjadinya kerugian keuangan negara. 

BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama 

kegiatan itu dilaksanakan dengan tetap berpatokan pada ketentuan hukum 

keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberi bimbingan atau 

pengarahan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum keuangan 

negara yang bermuara kepada timbulnya kerugian keuangan negara. Pemeriksaan 

yang bersifat preventif ini tidak selalu dilakukan oleh BPK, tetapi kenyataannya 

sangat dibutuhkan untuk mencegah agar tidak terjadi kerugian keuangan negara 

ketika dilakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Pemeriksaan yang bersifat represif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 

setelah memperoleh informasi atau dugaan adanya kerugian keuangan negara. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya bertujuan mengetahui bagaimana 

cara menanggulangi kerugian keuangan negara yang terjadi atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, BPK melaporkan kerugian 

keuangan negara kepada atasan yang menimbulkan kerugian keuangan negara 

agar dilakukan pengembalian atas kerugian tersebut. Ataukah, BPK menetapkan 

tuntutan ganti kerugian terhadap bendahara yang dalam pelaksanaan tugas 

melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga timbul 

kerugian keuangan negara. 
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Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Peraturan 

BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan antara lain: 

a. Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. 

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai, mengenai laporan keuangan apakah telah disajikan dengan benar. 

Penyajian ini mencakup semua hal yang materiil sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntasi komprehensif 

selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Pemeriksaan Kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara 

yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan 

aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga 

menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan 

sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian 

secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. 

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk 

meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan 

keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan 

mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. 

Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup yang luas atau sempit dan 

menggunakan berbagai metodologi; berbagai tingkat analisis, penelitian atau 

evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan 

rekomendasi. 
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Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program adalah 

mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya. Tujuan 

pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan apakah 

suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling 

produktif di dalam mencapai tujuan program. Kedua tujuan pemeriksaan ini 

dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan 

dalam suatu pemeriksaan kinerja. 

c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan yang bertujuan 

untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan 

dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), reviu 

(review), atau prosedur yang disepakati (agreed-uponprocedures). 

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-

hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas 

sistem pengendalian intern. Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan 

melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan.  

Pemeriksaan itu boleh dilakukan secara bersamaan atau dilakukan secara terpisah 

berdasarkan tujuan pemeriksaan. Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 

wajib memenuhi standar pemeriksaan agar tidak menyimpang dari tujuan 

pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar 

pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh 

BPK. 
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Pemeriksaan keuangan negara adalah pemeriksaan atas laporan keuangan negara. 

Pemeriksaan keuangan negara bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai, mengenai laporan keuangan negara telah disajikan secara benar. 

Penyajian itu mencakup semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif, selain prinsip 

akuntansi yang berlaku umum tersebut. 

Pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan 

melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Dalam 

melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami 

prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, 

objektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani 

kepentingan publik, menghargai, dan memelihara kepercayaan publik, dan 

mempertahankan profesionalisme. Tanggung jawab sangat penting dalam 

pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung  jawab keuangan negara. 

Untuk itu standar pemeriksaan memuat konsep keuangan akuntabilitas yang 

merupakan landasan dalam pelayanan kepentingan publik. 

Pemeriksa bertanggung jawab pula untuk membantu manajemen dan para 

pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab 

pemeriksa berdasarkan standar pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang 

ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemeriksa harus mengomunikasikan informasi yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang 

terkait selama tahap perencanaan pemeriksaan. 

 



30 

 

2.3.3 Pelaksanaan Pemeriksaan 

Sebelum melakukan pemeriksaan, BPK harus menentukan objek pemeriksaan, 

perencanaan, dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode 

pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan yang 

dilakukan secara bebas dan mandiri. Dalam merencanakan tugas pemeriskaan, 

BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan, 

seperti DPR, DPD, dan DPRD. Permintaan itu dapat berupa hasil keputusan rapat 

paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan termaksud. 

Keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan 

tersebut tidak bersifat mengikat, kecuali apabila BPK menganggap bahwa 

keputusan itu memiliki relevansi dengan objek pemeriksaan. 

Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan 

tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan 

aparatur pengawasan intern pemerintah. Oleh karena itu, laporan hasil 

pemeriksaan intern pemerintah diharapkan menjadi informasi bagi BPK dalam 

upaya mengungkap ketidakbenaran pengelolaan keuangan negara atau tanggung 

jawab keuangan negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara. 

Saat pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab 

keuangan negara berlangsung, pemeriksa menurut Pasal 10 UU Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dapat: 

1) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan tanggung 

jawab keuangan negara; 
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2) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan 

segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas 

yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu 

dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya; 

3) melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen 

pengelolaan keuangan negara; 

4) meminta keterangan kepada seseorang; 

5) memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu 

pemeriksaan. 

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap 

adanya indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana. Pengungkapan kerugian 

negara dan/atau unsur pidana adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh 

pemeriksa ketika pihak yang diperiksa tidak berusaha untuk mengembalikan 

kerugian negara karena perbuatannya. Pemeriksaan investigatif sangat dibutuhkan 

untuk menstabilkan keuangan negara berada pada posisi semula. Jika hasil 

pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut 

kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

2.4 Hasil Pemeriksaan 

Menurut Pasal 1 Angka 14 UU BPK, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari   

proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan 

data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar 
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Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan 

BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, 

hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar 

pemeriksaan semester. 

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan   negara   kepada   DPR,   DPD,   dan   DPRD   sesuai   dengan 

kewenangannya. 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, BPK menyerahkan pula 

hasil pemeriksaan secara tertulis  kepada  Presiden,  Gubernur,  Bupati/Walikota 

sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan 

secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. BPK 

memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 

pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, 

serta Pemerintah.  

 

2.5 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  

Setelah pemeriksaan berakhir dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau 

menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
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pemeriksaan yang dilaksanakan. Jika diperlukan dapat pula dibuatkan susunan 

mengenai laporan intern pemeriksaan. Laporan intern diterbitkan sebelum suatu 

pemeriksaan secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan 

pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian negara. 

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi. Sementara laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

memuat kesimpulan. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja dengan laporan hasil 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, secara substansi memiliki perbedaan dari 

aspek yuridis, keduanya merupakan bentuk ketetapan yang dapat 

dipersengketakan di peradilan tata usaha negara. Ketika ada tanggapan atas 

temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa dari pejabat pemerintah yang 

bertanggung jawab, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. 

BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah pusat kepada DPR 

selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah 

pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat setidak-tidaknya meliputi laporan 

realisasi anggaran negara, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan 

hukum lainnya. Laporan hasil pemeriksaan tersebut, disampaikan pula kepada 

Presiden sesuai dengan kewenangannya, yakni sebagai kepala pemerintahan 

negara. 

Laporan hasil pemeriksaan memuat rekomendasi, sehingga pejabat wajib 

menindaklanjutinya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara terdiri dari: 



34 

 

a. untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula 

hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota 

sesuai dengan kewenangannya; 

b. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut 

diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota 

kepada BPK; 

c. jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan kepada 

instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut; 

d. laporannya dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaannya yang dilakukan 

oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

Dalam Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan 

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dijelaskan 

bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk 

menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Penelaahan terhadap jawaban 

atau penjelasan dilakukan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara/Perwakilan 

BPK yang bersangkutan.Penelaahan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak 

diterimanya jawaban atau penjelasan. Hasil penelaahan dituangkan dalam Resume 

Pemantauan Tindak Lanjut. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:  

a.  Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;  

b.  Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;  

c.  Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau  
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d.  Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.  

Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai 

dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka tanggung 

jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai.  

Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau 

rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti diperlukan persetujuan Anggota BPK.  

Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut belum sesuai 

dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka BPK dapat 

melakukan pembahasan dengan Pejabat.Pembahasan dilakukan oleh Anggota 

BPK dan/atau  Auditor Utama/Kepala Perwakilan dengan Pejabat dan bertempat 

di Kantor BPK. Pembahasan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari setelah Resume Pemantauan Tindak Lanjut diterima oleh Pejabat. Hasil 

pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani 

oleh Anggota BPK dan/atau Auditor Utama/Kepala Perwakilan dan Pejabat 

dengan dilampiri Resume Pembahasan. Berita Acara dan Resume Pembahasan 

disampaikan kepada Pejabat sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut.  

Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian 

dari rekomendasi tersebut. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan 

kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil 

pemeriksaan yang bersangkutan. Jawaban itu disampaikan kepada BPK selambat-

lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat 

yang tidak melaksanakannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif (library research) adalah 

pendekatan dari segi norma hukum dengan mempelajari peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan dokumentasi yang berhubungan 

dengan hal tersebut.pendekatan ini dikenal juga dengan nama pendekatan 

kepustakaan. Pendekatan empiris disebut juga pendekatan sosiologis (field 

research) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian 

langsung di lapangan berdasarkan fakta yang ada.
9
 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah kumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian yang diperoleh dari studi 

lapangan (field research). Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan literatur 

kepustakaan (libraryresearch) dengan melakukan studi dokumen, arsip yang 

bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan 

                                                           
9
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm. 54 
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dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-

teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.  

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel, dan literatur hukum 

lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.
10

 Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1.  Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini 

bahan hukum primer terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 

d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

e) Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2006  Tentang Badan  Pemeriksa  

Keuangan. 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah 

Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

                                                           
10

Ibid, hlm.16 
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h) Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan 

Keuangan. 

i) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan 

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi 

kepustakaan berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan 

hukum yang ditulis. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum, 

indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan di luar 

bidang hukum seperti majalah surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian 

dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. 

 

3.3  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1  Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan 

memahami berbagai peraturan perundang-undangan, literatur dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Setelah itu melakukan 

pencatatan, pengutipan hal-hal yang penting, untuk kemudian bahan-bahan 



39 

 

tersebut dirangkum untuk dijadikan bahan hukum dalam pembahasan 

berikutnya. 

 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam (indepth 

interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan 

secara tertulis untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang 

diperlukan. Penentuan informan dilakukan secara purposive/judgemental 

sampling, yakni memilih informan sebagai narasumber yang memang 

kompeten atau berwenang menjawab permasalahan dari penelitian ini, yaitu 

tentang tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Tanggamus atas rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Informan yang 

ditentukan adalah Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dan 

Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus. 

 

3.3.2 Pengolahan Data 

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh selanjutnya dilakukan 

pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk 

menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut: 

a. Seleksi  

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diseleksi untuk mengetahui 

apakah  data tersebut telah lengkap dan sesuai dengan keperluan penelitian. 
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b. Klasifikasi 

Data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya 

dan hubungan pokok permasalahan. 

c. Penyusunan data 

Setelah data diklasifikasi dilakukanlah penyusunan data yang saling 

berhubungan secara sistematis agar mudah untuk dianalisis. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

yaitu analisis dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci 

dan sistematis kemudian dilakukan interpretasi data sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas mengenai permasalahan sehingga memudahkan dalam penarikan 

kesimpulan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung mencapai 64% per 

tanggal 29 Juni 2015, yaitu pada saat pemberian Hasil Pemantauan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan TA 2014 olehKepala 

Perwakilan BPK Provinsi Lampungkepada Ketua DPRD Kabupaten 

Tanggamus dan Bupati Tanggamus. Tindak lanjut ini terdiri dari 21 

rekomendasi yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

serta 12 rekomendasi yang belum selesai dan masih dalam proses tindak 

lanjut. Tetapi setelah mencapai wakti 60 (enam puluh) hari, Pemerintah 

Kabupaten Tanggamus belum dapat menindaklanjuti semua rekomendasi 

yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Hal ini tidak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,yaitu 

jawaban atau penjelasan yang diberikan Pejabat yang wajib menindaklanjuti 
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rekomendasi hasil pemeriksaan, disampaikan kepada BPK selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 

b. Faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam 

menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan 

Provinsi Lampung adalah adanya perubahan struktur organisasi. Perubahan 

struktur dalam organisasi dapat memengaruhi kegiatan yang ada dalam 

instansi tersebut. Apabila personel yang menduduki suatu jabatan pada suatu 

instansi sudah berganti, personel baru terkadang tidak mengetahui hal-hal 

yang seharusnya ditindaklanjuti. Sehingga suatu rekomendasi yang diberikan 

oleh BPK dalam LHP tidak dapat segera ditindaklanjuti. Dibutuhkan waktu 

untuk personel baru mengetahui apa yang seharusnya ditindaklanjuti. Hal ini 

menyebabkan rekomendasi menjadi terhambat untuk diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Tingkat pencapaian tindak lanjut sesuai rekomendasi yang diraih oleh 

Kabupaten Tanggamus per tanggal 29 Juni 2015 yaitu sebesar 64% sudah 

cukup baik. Namun Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus lebih tepat 

waktu dalam menyelesaikan tindak lanjut yang belum sesuai dengan 

rekomendasi karena masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Pemerintah Daerah harus lebih teliti dalam menindaklanjuti rekomendasi 

hasil pemeriksaan, terutama apabila rekomendasi berkaitan dengan 

penyetoran uang kas daerah agar tidak terjadi kerugian bagi daerah tersebut. 
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