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ABSTRACT 

 

Settlement Of Compensation For The Civil Servants Not The Treasurer In 

Lampung Province 

 

By 

MIA LESTARI 

 

The management of regional assets is managed by non-treasury civil servants. 

Management of poor local assets can cause regional losses. Every region is no 

exception in Lampung Province has problems related to finance or with regional 

property especially the problem of loss of area, for example case of lost service 

vehicle. The problems in this research are: (a) how is the settlement of the 

compensation for the region by the non-treasurer in Lampung Province and (b) 

what is the constraining factor in the settlement of the regional loss by the non-

treasurer in Lampung Province. 

 

This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. 

The type of data in this study consists of primary data and secondary data. 

Resource Person from Inspectorate of Lampung Province Sub Division of 

Evaluation and Reporting. Data analysis used qualitative descriptive analysis. 

 

Based on the results of the research it can be concluded that (a) compensation 

settlement by non-treasury civil servants can be settled through compensation 

demands, which is regulated in PP No.38 of 2016. In this regulation the demands 

for compensation can be made through the mechanism of Issuance of Absolute 

Liability Statement, Issuance of Decision Letter of Temporary Disposal, and 

Assembly of the Assembly. (b) Inhibiting factors in the settlement of regional 

compensation by non-treasury civil servants in Lampung Province are among 

others: the adverse party/beneficiary/heirs/beneficiaries do not respond to the 

discovery of regional losses caused by his actions, the adverse 

party/beneficiary/heirs/beneficiaries disagrees with the findings BPK, and the the 

adverse party/beneficiary/heirs/beneficiaries have retired/died/are in wardship/ 

unknown address/escape. 

 

Keywords: Completion of Compensation for Regional Losses, Claims for 

Losing Areas, Civil Servants Not Treasurer 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara Di Provinsi Lampung 

 

Oleh 

MIA LESTARI 

 

Pengelolaan aset daerah dikelola oleh pegawai negeri bukan bendahara. 

Pengelolaan aset daerah yang kurang baik dapat menimbulkan kerugian daerah. 

Setiap daerah tidak terkecuali di Provinsi Lampung mempunyai permasalahan 

yang berkaitan dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah khususnya 

permasalahan mengenai kerugian daerah, misalnya kasus kendaraan dinas yang 

hilang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, (a) bagaimanakah penyelesaian 

ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung 

dan (b) apakah faktor penghambat dalam penyelesaian ganti kerugian daerah oleh 

pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Narasumber dari Inspektorat Provinsi Lampung Sub Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (a) penyelesaian 

ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara dapat diselesaikan 

melalui tuntutan ganti kerugian, yang diatur dalam PP No.38 Tahun 2016. Dalam 

peraturan ini tata cara tuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme 

Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Penerbitan Surat 

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), dan Sidang 

Majelis. (b) Faktor penghambat dalam penyelesaian ganti kerugian daerah oleh 

pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung antara lain, pihak yang 

merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak memberi tanggapan 

atas penemuan kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatannya, pihak yang 

merugikan tidak sepakat dengan hasil temuan BPK, dan pihak yang 

merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah pensiun/meninggal 

dunia/berada dalam pengampuan/tidak diketahui alamatnya/melarikan diri. 

 

Kata Kunci: Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah, Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada

alinea ke-4 mencantumkan tujuan negara yaitu salah satunya adalah

mensejahterakan rakyat. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 memberikan

kewenangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan untuk

mencapai tujuan bernegara tersebut. Amanah Konstitusi yang diberikan kepada

Presiden tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh Presiden

tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat

khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan

umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), antara lain penetapan pedoman penyusunan rencana

kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta

pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus

meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan
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APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN,

keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset

dan piutang negara. 1

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Pemerintah Daerah

selaku pengelola keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan berbagai sarana

dan prasarana. Berbagai sarana dan prasarana tersebut disediakan melalui

mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun mekanisme lainnya. Pemerintah

daerah diharapkan mampu mengelola aset/barang milik daerah tersebut dengan

seoptimal mungkin sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas pemerintah

dalam pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal

dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat

dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan

kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.2 Pemerintah daerah perlu

menyiapkan instrumen yang tepat untuk melaksanakan pengelolaan atau

1 Henny Juliani, “Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain”, Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 2,
2017, hlm. 234-235.

2 Maulana Mukhlis, “Penerapan Good Governance Dalam Pengadaan Barang/Jasa Dan
Pengelolaan Aset (Pengalaman Pemerintah Provinsi Lampung)”, Jurnal Ilmiah Administrasi
Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013, hlm.18.
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manajemen aset daerah secara profesional transparan, akuntabel, efesien dan

efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta

pengawasannya. Pengelolaan atau manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap

yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian

(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap

tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus

diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aset daerah, pada dasarnya merupakan

bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan melihat prinsip

efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.3

Pengelolaan aset daerah dikelola oleh pengelola yang merupakan pegawai negeri

bukan bendahara. Pengelolaan aset daerah yang kurang baik dapat menimbulkan

permasalahan-permasalahan yang akan menyebabkan kerugian pada daerah itu

sendiri. Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

Pengaturan terkait penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pengelola

barang yang merupakan pegawai negeri bukan bendahara berbeda dengan tuntutan

perbendaharaan pada bendahara. Sebagaimana diatur pada Pasal 59 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004: Bendahara, pegawai negeri bukan

3 http://diklat.org/informasi-publik/artikel/aset-daerah-barang-milik-daerah/, diakses
tanggal 10 September 2017 pukul 20.16 wib.
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bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau

melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan

keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya pada Pasal 63

ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengenaan ganti kerugian

negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh

menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota. Dan pada Pasal 63 ayat (2)

UU No. 1 Tahun 2004 tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur

dengan peraturan pemerintah.

Saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara tuntutan ganti

kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat

lain yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016

tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai

Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, pada Pasal 1 angka 2 yang dimaksud

dengan Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan

terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk

memulihkan Kerugian Negara/Daerah.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum, sebelum ada PP No. 38 Tahun 2016

pengaturan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap

pegawai negeri bukan bendahara, untuk Tuntutan Ganti Kerugiannya masih

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
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Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

dan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian

Kerugian Daerah.

Setiap daerah tidak terkecuali di Provinsi Lampung mempunyai permasalahan

yang berkaitan dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah khususnya

permasalahan mengenai kerugian daerah, misalnya kasus kendaraan dinas yang

hilang. Penyebab kendaraan dinas yang hilang baik itu mobil dinas atau motor

dinas yaitu karena kecerobohan pegawai negeri yang menggunakan kendaraan

dinas tersebut. Oleh karena itu harus ada penyelesaian untuk permasalahan

tersebut seperti adanya tuntutan ganti rugi bagi pegawai negeri bukan bendahara

yang menyebabkan kerugian daerah, sehingga tujuan dari penyelesaian kerugian

daerah dapat terwujud. Tujuan penyelesaian kerugian daerah tersebut yaitu untuk

mencegah terjadinya kerugian daerah, meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan tertib administrasi

pengelolaan uang dan barang daerah, mengembalikan kerugian daerah sebagai

akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan

daerah, dan membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan

barang daerah.

Terkait kerugian daerah di Provinsi Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan

Perwakilan (BPK) Provinsi Lampung menemukan kerugian negara di pemerintah

Provinsi Lampung dan 15 kabupaten Kota se Lampung, dengan total kerugian

negara mencapai sekitar Rp 313,192 miliar. Temuan kerugian negara ini didapat

dari hasil pemeriksaan semester II tahun 2016 yang dilakukan BPK Perwakilan
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Lampung terhadap sejumlah pekerjaan pada APBD pemerintah provinsi Lampung

dan 15 kabupaten Kota se Provinsi Lampung.4

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis judul

skripsi “Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara Di Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan

bendahara di Provinsi Lampung?

b. Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian ganti kerugian daerah oleh

pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan

Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Keuangan Negara mengenai

penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di

pemerintahan Provinsi Lampung.

4 http://lampung.tribunnews.com/2016/11/30/rp-108-m-kerugian-negara-temuan-bpk-
belum-dikembalikan-pemda-se-lampung,  diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 21.30.
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Mengetahui penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan

bendahara di Provinsi Lampung.

b. Mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian ganti kerugian daerah

oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu

pengetahuan, menambah literatur atau bahan-bahan informasi mengenai

bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Keuangan Negara

yaitu mengenai penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri

bukan bendahara.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:

1) Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi

hukum atau instansi terkait mengenai dan penyelesaian ganti kerugian

daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung.

2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di

Fakultas Hukum Universitas Lampung.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Negara

2.1.1 Pengertian Keuangan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu

kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang

baik dalam menjalankan operasional pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-

kaidah dibidang pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk

penerapan prinsip good governance dan juga asas-asas pemerintahan yang baik

(the principle of good administration). Pencapaian tujuan negara selalu terkait

dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan negara. 5

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

berdasarkan angka berupa mata uang, yang akan dijalankan untuk masa

mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.6

Pengertian keuangan negara menurut van der Kemp, yang dimaksud keuangan

negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala

sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara

5Yuswanto, Hukum Keuangan Negara, Justice Publisher, Lampung, 2014, hlm.1.
6Ibid., hlm.2.
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berhubungan dengan hak-hak tersebut.7 Sedangkan menurut Hasan Akmal,

pengertian keuangan negara adalah merupakan pengertian keuangan dalam arti

luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.8

Selanjutnya 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 pembiayaaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.9

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

d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Pengertian Keuangan Negara menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, 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.

7 Soeradi, Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah, Graha Ilmu,
Surabaya, 2013, hlm.7.

8 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, PT.
Gramedia, Jakarta, 1986, hlm.49.

9 Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, PT.
Alumni, Bandung, 2011, hlm.20.
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Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:10

a. 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, dan pengelolaan kekeayaan

negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut.

b. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah 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. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggungjawaban.

d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan

objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Selain pengertian dalam arti luas keuangan negara juga dapat ditinjau dalam arti

sempit. Keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara

10 Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.



11

dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti

sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara.

Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan

negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara

yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya

tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun

dalam bentuk undang-undang.11

Dari beberapa pengertian diatas maka pengertian keuangan negara adalah semua

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang baik itu berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dan penguasaannya dalam

rangka pemerintahan negara.

2.1.2 Ruang Lingkup Keuangan Negara

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan

negara yaitu:12

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;

d. Pengeluaran negara;

e. Penerimaan daerah;

11 Muhamamad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta
2011, hlm.13.

12 Yuswanto, Op. Cit., hlm.5-6.
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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; dan

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Dengan demikian, maka ruang lingkup keuangan negara tersebut dikelompokkan

menjadi tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberikan klasifikasi

terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu bidang pengelolaan pajak, bidang

pengelolaan moneter, dan bidang pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan.

2.1.3 Dasar Hukum Keuangan Negara

Dasar hukum keuangan negara dapat kita lihat pada UUD 1945 Pasal 23C yang

berbunyi: “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-

Undang”. Artinya pasal tersebut telah menegaskan bahwa lebih lanjut mengenai

keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan negara

adalah sebagai berikut:13

a. Pasal 23 UUD 1945;

b. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UUKN);

13 Ibid, hlm.7.
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c. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UUPN);

d. UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (UUBI);

e. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (UUP3KN);

f. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

g. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;

h. UU No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UUBPK)

i. UU APBN;

j. PP No.23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

k. PP No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan;

l. PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

m. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

2.2 Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 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.

Adapun definisi mengenai keuangan daerah meskipun tidak terdapat pada

undang-undang (original legislation) namun hal itu terdapat pada peraturan
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turunannya (delegated legislation). Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor

105/2000 dan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Dalan Negeri (Kepmendagri)

Nomor 29/2002 (sub-delegated legislation) mendefinisikan sama mengenai

keuangan daerah, sebagai berikut:14

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ke Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) juga termasuk lingkup keuangan negara. Dalam hal

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai

dari dan atas beban APBD. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenagan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban

APBN.

Di bidang peyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan

tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,

serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

14 Yuswanto, Hukum Desentralisasi Keuangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,
hlm.93.
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Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang

menerima/mengeluarkan uang.15

Pengaturan mengenai keuangan daerah antara lain:

a. Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

b. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

c. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara

Kemudian, Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas

pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi yang

dinamakan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Untuk mengurus rumah tangga daerah sebaik-baiknya, maka daerah memerlukan

sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang sangat besar.

Pasal 285 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:16

a. Pendapatan asli Daerah meliputi:

1) pajak daerah;

15Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
2015, hlm.89.

16Ibid, hlm.90.
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2) retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. Pendapatan transfer meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

a) dana perimbangan;

b) dana otonomi khusus;

c) dana keistimewaan; dan

d) dana Desa.

2) Transfer antar-Desa terdiri atas:

a) pendapatan bagi hasil; dan

b) bantuan keuangan.

c. Lain-lain pendapatan asli Daerah meliputi:17

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;

2) Hasil pemanfaat atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan;

3) Jasa giro;

4) Bunga deposito;

5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;

6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta

keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

17 Ibid, hlm.94.
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7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

8) Pendapatan denda pajak;

9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

10) Pendapatan dari pengembalian;

11) Fasilitas sosial dan fasiliatas umum;

12) Pendapatan.

Definisi Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah

pendapatan yang diperoleh derah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Ganti Kerugian

Ganti Kerugian berbeda dengan ganti rugi. Ganti rugi telah menjadi konsep

hukum. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain kepada

seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan dipakai untuk

kepentingan orang banyak. Misalnya, untuk pembangunan jalan tol, gedung

sekolah, kanal banjir (bukan banjir kanal), dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, terdapat definisi

tentang ganti kerugian. Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang

dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh

seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun lalai.

Rakyat yang merasa dirugikan bisa meminta ganti rugi kepada negara. Begitu

sebaliknya rakyat pun akan memberikan ganti kerugian kepada negara apabila
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negara mengalami kerugian akibat perbuatan warga negaranya, misalnya

kehilangan aset negara/daerah karena kelalaian pegawai negeri yang

menggunakan aset negara/daerah tersebut. Uang ganti kerugian yang sudah

diterima oleh negara/daerah akan dikembalikan ke kas negara/daerah.

2.4 Kerugian Negara

2.4.1 Pengertian Kerugian Negara

Dalam melakukan pengelolaan keuangan negara sering terjadi kesalahan yang

menyebabkan tidak tepat sasaran dalam mengambil kebijakan atau keputusan

sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian negara. Kesalahan tersebut dapat

terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola

keuangan negara.18

Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan pengertian kerugian negara tersebut maka dapat diuraikan unsur-

unsur dari kerugian negara, yaitu:

a. Kekurangan uang, surat berharga dan barang, artinya kerugian negara/daerah

harus merupakan berkurangnya keuangan negara/daerah berupa uang, surat

berharga dan barang milik negara/daerah.

18 Rita Novita Sari, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015),
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm.22.
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b. Nyata dan pasti jumlahnya, artinya kekurangan uang, surat berharga dan

barang milik negara tersebut harus nyata telah terjadi dan dapat diukur

dengan pasti jumlahnya.

c. Akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, artinya

kerugian negara terjadi akibat perbuatan melawan hukum baik di sengaja

ataupun lalai. Apabila ada kerugian yang tidak diakibatkan oleh perbuatan

melawan hukum, maka kerugian tersebut bukanlah kerugian negara/daerah.

Menurut Djoko Sumaryanto Kerugian Negara bukanlah kerugian dalam

pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi

karena perbuatan ( perbuatan melawan hukum ).19 Dalam kaitan ini, faktor-faktor

lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak

benar, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Sebenarnya pengelola

keuangan negara melupakan identitasnya pada saat diserahi tugas untuk

mengurusi keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka kerugian negara adalah keadaan

dimana negara mengalami kekurangan uang, surat berharga maupun barang milik

negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atupun

lalai.

19 Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam
Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.29.
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2.4.2 Faktor Penyebab Timbulnya Kerugian Negara

Ada beberapa penyebab timbulnya kerugian negara menurut Yunus Husein, yaitu

kerugian negara yang yang terkait dengan berbagai transaksi seperti transaksi

barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang

terkait dengan biaya dan pendapatan.20

Djoko Sumaryanto mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan terjadinya kerugian

negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat

merugikan keuangan negara tersebut adalah:21

a. Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga-harga yang tidak wajar

karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara

sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau dengan harga yang

sewajarnya;

b. Harga pengadaan barang dan jasa wajar, wajar tetapi tidak sesuai dengan

spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa

murah tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik maka dapat dikatakan juga

merugikan negara.

c. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar,

sehingga dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara karena kewajiban

negara untuk membayar utang semakin besar.

d. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan

negara;

20Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 157.
21 Muhamamad Djafar Saidi, Op. Cit., hlm.109.
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e. Kerugian negara dapat terjadi kalau asset negara berkurang karena dijual

dengan harga yang murah atau di hibahkan kepada pihak lain atau ditukar

dengan pihak swasta atau perorangan;

f. Memperbesar biaya instansi atau perusahaan hal ini dapat terjadi baik karena

pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif.

g. Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan

sebelumnya.

Kerugian negara dari aspek UUP3KN dapat terjadi pada dua tahap yaitu pada

tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas

negara. Pada tahap dana akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui;

konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan

penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian

terjadi akibat; Mark Up, korupsi, kredit macet, pelaksanaan kegiatan yang tidak

sesuai dengan program dan lain-lain.22

Sedangkan Thedorus M. Tuanakotta dengan tegas membagi atas lima sumber

kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:23

a. Pengadaan Barang Dan Jasa

Bentuk kerugian untuk pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran yang

melebihi jumlah seharusnya,.bentuk kerugian ini dapat berupa:

1) Mark up untuk barang yang spesifikasinaya sudah sesuai dengan

dokumen tender;

22 Ibid, hlm. 113.
23 Ibid, hlm.116.
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2) Harga yang mahal di karnakan kualitas barang yang di pasok dibawah

persyaratan;

3) Syarat penyerahan barang (terms of delivery) lebih “istimewa”;

4) Syarat pembayaran yang lebih baik, tetapi syarat-syarat lainya seperti

kuantitas, kualitas dan syarat penyerahan barang tetap;

5) Kombinasi dari kerugian Mark up dan adanya kerugian bunga.

b. Pelepasan Aset

Pelepasan aset adalah pelepasan kekayaan negara atau pelepasan kekayaan

negara. Kerugian yang dapat di timbulkan adalah sebagai berikut:

1) Penjualan aset yang dilakukan berdasarkan nilai buku’(nilai buku

akuntasi) sebagai patokan;

2) Penjualan tanah dan bangunan “diatur” melalui nilai jual objek pajak

hasil kolusi dengan pejabat terkait;

3) Tukar guling (ruilslag) tanah bangunan yang dikuasai oleh negara

dengan tanah;

4) Pelepasan hak negara untuk menagih

c. Pemanfaatan Aset

Bentuk-bentuk kerugian keuangan negara dari peman faatan aset antara lain:

1) Negara tidak memperoleh imbalan yang layak menurut harga pasar;

2) Negara ikut menanggung kerugian dalam kerja sama oprasional yang

melibatkan aset negara yang di karyakan kepada mitra usaha;

3) Negara kehilangan aset yangdijadikan jaminan kepada pihak ketiga,

dalam rangka kerjasama oprasional atau kerjasama lainnya.
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d. Penempatan Aset

Penemptan aset (asset placement) merupakan penanaman atau investasi dari

dana-dana negara. Kerugian keungan negara terjadi karena kesengajaan

menempatkan dana-dana tersebut pada investasi yang tidak seimbang

riskreward-nya tidak jarang substansi penempatan aset sudah

memperlihatkan unsur perbuatan melanggar hukum, meskipun seandainya

diabaikan masalah imbalannya (reward) yang sangat rendah.

Penempatan aset adalah penanaman atau investasi dari dana dana negara.

Bentuk-bentuk kerugianya adalah:

1) Imbalan yang tidak sesuai dengan resiko;

2) Jumlah pokok yang di tanamkan (principal amoun) dan yang hilang;

3) Kalau ada dana-dana pihak ketiga (disamping dana negara) yang ikut

hilang dan ditalang oleh negara.

e. Kredit Macet

Kredit diberikan dengan melanggar tata cara perkreditan, baik yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun oleh Bank Badan Usaha Milik

Negara, bankir yang koruptor (dan tim pembelanya) akan menggunakan

argumen bahwa kredit macet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

resiko usaha perbankan.

Pemberian kredit dengan cara ini dilakukan dalam bentuk kolusi antara

pejabat bank. Bentuk kerugian keuangan negara berupa jumlah pokok dan

bunga tanpa di kurangi hak hairicut. Tidak pidana korupsi yang terkandung
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dalam transaksi ini membedakan transaksi kredit macet ini dari kredit macet

yang merupakan bagian dari credit risk suatu bank badan milik negara.

2.4.3 Penyelesaian Kerugian Negara

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap keuangan negara yakni

merugikan negara dapat diselesaikan dalam dua cara yaitu:24

2.4.3.1 Pengembalian Kerugian Negara di Luar Peradilan

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang memberi wewenang untuk

melakukan pengembalian kerugian nagara di luar peradilan merupakan tata cara

yang tidak dikenal dalam prosedur pada lembaga peradilan. Adapun bentuk

penyelesaian untuk menangani kerugian keuangan negara , sebagai berikut :

a. Tuntutan Ganti Kerugian

Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan tuntutan ganti

kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami

kekurangan dan, dikembalikan pada keadaan semula sehingga digunakan

kembali dalam mencapai tujuan negara. Kemudian pihak yang menjatuhkan

ganti kerugian tidak boleh sewenang-wenang membebankan tuntutan ganti

kerugian tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang diperkenankan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pihak

yang dikenakan tuntutan ganti kerugian, wajib melakukan pembayaran

24 Ibid, hlm.118.
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sebagai bentuk penggantian kerugian negara tatkala cukup bukti bahwa

bersangkutan terbukti salah.

b. Pembebasan tuntutan Ganti Kerugian

Tidak selamanya kerugian negara harus dikembalikan berdasarkan

pengenaaan tuntutan ganti kerugian negara. Tetapi pembebasan tuntutan ganti

kerugian negara pada hakikatnya bergantung pada kealpaan atau kelalaian

penyelenggara negara untuk melakukan tuntutan ganti kerugian. Dalam arti

bebasnya bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain dari

tuntutan ganti rugi karena penyelenggara negara tidak memahami ketentuan

dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku. Terhadap penyelenggara

negara yang melakukan kealpaan atau kelalaian, sebaiknya dikenakan sanksi

administrasi maupun sanksi pidana yang seimbang dengan perbuatan tidak

melakukan tindakan berupa tuntutan ganti kerugian tersebut. Pengenaan

sanksi itu merupakan bentuk dari rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum,

termaksud tujuan hukum keuangan negara.

2.4.3.2 Pengembalian Kerugian Negara Melalui Peradilan

Adapun cara pengembalian kerugian keuangan negara dengan melalui peradilan,

sebagai berikut :

a. Instrumen Hukum Pidana

Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian

keuangan negara melalui peradilan UUPTPK. Dengan demikian kerugian

dalam kacamata instrumen hukum pidana adalah tindak pidana korupsi yang

memerlukan pemberantasan berbeda dengan tindak pidana lainnya, seperti
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pembunuhan. Kemudian dalam UUPTPK memuat beberapa ketentuan yang

terkait dengan tindakan hukum yang merugikan Negara, contoh ketentuan

yang memuat tentang kerugian Negara yaitu, pada Pasal 2 ayat 1 UUPTPK

menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,dipidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan

paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah

dan paling banyak satu milliar rupiah.

Penerapan UUPTPK sebagai instrumen hukum pidana untuk mengembalikan

kerugian negara melalui peradilan selalu berfungsi sebagai primum

remedium. Penggantian kerugian negara yang dilakukan bendahara, pegawai

negeri bukan bendahara, atau pejabat lain bukan merupakan sanksi/hukuman

melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan agar keuangan negara tetap

berada dalam keadaan normal.

b. Instrumen Hukum Administrasi

Ketika pejabat Negara atau Pegawai Negeri dalam pelaksanaan tugas

melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen hukum

administrasi. Hal ini didasarkan bahwa pejabat negara atau pegawai negeri

telah melakukan penyalagunaan wewenang. Bahkan melakukan kesewenang-

wenangan dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari jabatan itu.

Penyalagunaan wewenang atau melakukan kesewenang-wenangan bukan

merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan penggunaan instrumen
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hukum administrasi, bila terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat

negara atau pegawai negeri tidak boleh digunakan pertanggungjawaban

pribadi in casu, pertanggung jawaban pidana. Kecuali dalam pelaksanaan

wewenang terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain , atau

korporasi boleh diterapkan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan hasil pengawasan aparat pengawasan

intern pemerintah berupa, tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan

administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan

kerugian keuangan negara. Apabila terjadi kesalahan administratif yang

menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian

kerugian keuangan negara paling lama sepuluh hari kerja terhitung sejak

diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Jika kesalahan administratif

yang menimbulkan kerugian keuangan negara disebabkan karena unsur

penyalahgunaan wewenang, pengembalian kerugian negara dibebankan

kepada Pejabat Pemerintahan. Begitu pun sebaliknya Jika kesalahan

administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara disebabkan bukan

karena unsur penyalahgunaan wewenang, pengembalian kerugian negara

dibebankan kepada Badan Pemerintahan.

c. Instrumen Hukum Perdata

Ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh

persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya, Negara berupaya

untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dalam upaya pengembalian
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kerugian negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh

penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termaksud hukum acara

perdata. Dengan demikian, negara bertindak selaku pihak peggugat terhadap

persero, perusahaan umum, atau perseroan terbatas lainnya yang

menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam kedudukan selaku

pihak tergugat. Secara yuridis, wakil negara untuk melakukan perbuatan

hukum pada umumnya, dan khususnya menggugat persero, perusahaan umum

atau perseroan terbatas lainnya adalah kejaksaan sebagaimana dimaksud

dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI (UUKAJARI).

2.5 Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pegawai Negeri Sipil

2.5.1 Pengertian Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pegawai Negeri Sipil

Pengertian pegawai negeri bukan bendahara tidak dapat dipisahkan dari

pengertian pegawai negeri sipil. Hal ini dikarenakan pegawai negeri bukan

bendahara adalah pegawai negeri sipil atau pejabat yang tidak berstatus sebagai

bendahara.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil di dalam masyarakat selalu berkembang,

manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang penting, meskipun negara

Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang

kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang

melaksanakan kerja tersebut. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur

Negara, abdi Negara, dan masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi
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masyarakat dalam tingkah laku dan ketaatan kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, yang diberi

awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya seperti yang di

kemukakan oleh Buchari Zainun sebagai berikut: Pegawai adalah kata benda

berupa orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu,

karena pekerjaannya pegawai pun dalam bahasa Jawa dari kata gawai atau kerja.

Sedangkan kepegawaian berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait

dengan pegawai yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi

urusan organisasi tersebut. Ini berarti bahwa apa yang tercakup dalam

kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif. Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai suatu

organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang akan melaksanakan

tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam konteks ini, pegawai

negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf pada organisasi pemerintah

maupun instansi perusahaan milik negara dan segala sesuatu yang berkaitan

dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah

ditetapkan.25

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai”

berarti “orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)”

25Buchari Zainin, Administrasi dan Managemen Kepegawaian Pemerintah Negara
Indonesia, PT.Toko Gunung Agung, 1995, hlm.75.
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sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintahan, jadi Pegawai Negeri Sipil

adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.26

Dalam pengetahuan hukum kepegawaian ada beberapa pendapat yang perlu

dikemukakan mengenai apa sebenarnya pegawai negeri. Logemann menggunakan

kriteria yang bersifat materiil yakni hubungan antara Negara dengan Pegawai

Negeri tersebut. Logemann menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah tiap

pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara. Sedangkan pengertian

pegawai negeri menurut Mahfud M.D. dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi

dalam dua bagian yaitu :27

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif tentang makna yang diberikan oleh

Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka (1)

dan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara. Pasal 1 angka 1 : Pegawai negeri adalah setiap warga negara

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,

atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen aparatur sipil

Negara berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas,

proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan

26Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, Hukum Kepegawaian Di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 31-32.

27Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,
Yogyakarta, 1994, hlm. 39.
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efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, pesatuan dan kesatuan, keadilan dan

kesetaraan, dan kesejahteraan.

Pengertian di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan

kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan

perundang-undangan.

b. Pengertian Ekstensif

Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya

bukan Pegawai Negeri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,

tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlukan sama dengan

Pegawai Negeri.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri

terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

c. Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia.

Terdapat unsur-unsur penting untuk menyatakan seseorang sebagai Pegawai

Negeri yaitu:

a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku

b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
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c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau negara laiinya yang ditetapkan

berdasarkan peraturan yang berlaku

d. Digaji menurut ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri

Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang

gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga

tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan. Dan Pegawai Negeri Sipil

Derah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja

pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.28

2.5.2 Unsur-Unsur Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pegawai Negeri Sipil

Adapun unsur-unsur dari pegawai negeri, yaitu sebagai berikut:29

a. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan yang mengatur

tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk

dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 PP 11

Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai

28Moekijat, Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 25.
29Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, Djambatan, Jakarta,

1995, hlm. 95.
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kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga

puluh lima) tahun pada saat melamar;

2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional

Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik

praktis;

6) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;

7) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang

dilamar;

8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan

9) persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK
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b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa

pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada

dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada ditangan

presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan

(pangkat) tertentu, presiden dapat mendegelasikan kewenangan kepada

pejabat lain dilingkungannya masing-masing.

c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri.

Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam

suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas

negeri dan negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri

apabila yang dimaksudkan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk didalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara

serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya

adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri

dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level

pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung

dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.
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d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri

yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang

telah mengabdikam dirinya untuk melaksanakan sebagaian tugas

pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya.

Dengan ada gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan

pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri

tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan

pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga bisa bekerja dengan professional

sesuai dengan sesuai dengan tuntunan kerjanya.

Pengaturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Tujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain

pemberian gaji pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala

dan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan

kepada PNS yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan

kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong

PNS untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam

pangkat yang dijabat oleh PNS yang bersangkutan pada saat pemberian

kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila PNS yang

bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji berkalanya ditetapkan

sebagaimana biasa
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2.6 Pemerintahan Daerah Provinsi

2.6.1 Pengertian Pemerintahan Daerah Provinsi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan

Undang-Undang”.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan. Pemerintah Daerah di Indonesia terbagi menjadi Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap daerah baik itu daerah

Provinsi, maupun daerah Kabupaten/Kota mempunyai pemerintahan daerah yang

diatur dalam undang-undang.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi

pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan

setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh

kepala pemerintahan daerah.30

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

30Repository UMY, http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6703/11.
%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y, diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul
19.45.
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Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

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

ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah kegiatan

atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD.31

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara

demokratis. Kepala Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur. Kepala daerah

dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil

Gubernur. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan

kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah,

dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

31 Nurmayani, Op., Cit., hlm.2-3.
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2.6.2 Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Berasaskan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan

strategi nasional, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah provinsi adalah:32

a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;

b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota;

c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah

kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila

dilakukan oleh daerah provinsi.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, ada beberapa bidang yang menjadi

kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang dilakukan sendiri ataupun

bersamaan dengan Pemerintah Pusat, yaitu urusan pemerintahan bidang

kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral (dibagi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi). Adapun sub urusan

pemerintahan konkuren daerah provinsi adalah:33

1. Bidang Pendidikan

a. Manajemen Pendidikan, terdiri atas urusan:

1) Pengelolaan pendidikan menengah

2) Pengelolaan pendidikan khusus

b. Kurikulum

32Yusnani Hasyimzoem, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Intelegensia Media, Malang,
2016, hlm. 42.

33Yusnani Hasyimzoem, dkk, Op., Cit., hlm. 42-44.
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1) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan

lokal pendidikan khusus

c. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1) Pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan lintas daerah

kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi

d. Perizinan Pendidikan

1) Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh

masyarakat

2) Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh

masyarakat

e. Bahasa dan Sastra

1) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah

kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi

2. Bidang Kesehatan

a. Upaya Kesehatan

1) Pengelolaan UKP rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah

kabupaten/kota

2) Pengelolaan UKM daerah provinsi dan rujukan tingkat daerah

provinsi/lintas daerah kabupaten/kota

3) Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat daerahh provinsi

b. Sumber Daya Manusia Kesehatan
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1) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP

daerah provinsi

c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

1) Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBP) cabang dan

cabang penyalur alat kesehatan (PAK)

2) Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT)

d. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi,

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha

tingkat provinsi

3. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

6. Bidang Sosial

7. Bidang Tenaga Kerja

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Bidang Pangan

10. Bidang Pertanahan

11. Bidang Lingkungan Hidup

12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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15. Bidang Perhubungan

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

18. Bidang Penanaman Modal

19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

20. Bidang Statistik

21. Bidang Persandian

22. Bidang Kebudayaan

23. Bidang Perpustakaan

24. Bidang Kearsipan

25. Bidang Kelautan dan Perikanan

26. Bidang Pariwisata

27. Bidang Pertanian

28. Bidang Kehutanan

29. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

30. Bidang Perdagangan

31. Bidang Perindustrian

32. Bidang Transmigrasi
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif dan yuridis empiris.34

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan

(library research) dengan cara membaca mengutip dan menganalisis teori-

teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan dalam penelitian.

b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi

khusus.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (primary

data) dan data sekunder (secondary data).

34Soerjono Soekanto, 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia
Press.Jakarta hlm.41.
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a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari penelitian

lapangan (field research) dengan narasumber dari Badan Pemeriksa

Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dan Inspektorat Provinsi Lampung

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Adapun teknik wawancara dalam

penelitian dilakukan secara bebas terpimpin yaitu wawancara didasarkan pada

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti berupa

pertanyaan-pertanyaan pokok yang kemudian dapat dikembangkan pada saat

wawancara berlangsung di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan

dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang

sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya

disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.35 Data sekunder mencakup

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

35Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,
Mandar Maju:Bandung 1995  hlm. 65
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d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

f) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

g) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)

h) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntuta

Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain

j) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku

ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa

penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, secara

signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum

dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah,
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artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya

ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh

prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai litertur yang ada

hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan pengamatan

dan wawancara secara langsung dengan nerasumber untuk mendapatkan data

dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu secara bebas terpimpin.
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3.3.2 Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data

sehingga siap pakai untuk dianalisis.36 Data yang terkumpul, diolah melalui

pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan

prosedur penetapan kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah oleh

pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung, dan faktor-faktor

penghambat dalam penyelesaian kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan

bendahara di Provinsi Lampung.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut

dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

3.4 Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis

guna menjawab permasalahan yang ada.

36 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
hlm.72.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

a. Penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara

dapat diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi. Tata cara tuntutan ganti

kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain

diatur dalam PP No.38 Tahun 2016. Dalam peraturan ini tata cara tuntutan

ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme Penerbitan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), dan Sidang Majelis.

b. Faktor penghambat dalam penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai

negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung antara lain, pihak yang

merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak memberi

tanggapan atas penemuan kerugian daerah yang disebabkan oleh

perbuatannya, pihak yang merugikan tidak sepakat dengan hasil temuan BPK,

dan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah

pensiun/meninggal dunia/berada dalam pengampuan/tidak diketahui

alamatnya/melarikan diri.
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