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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN 

 

Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Periode Kepemimpinan 1998-
2004 melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
Keuangan Negara mulai dari TA 1998/1999 s.d. TA 2003, yang meliputi 
pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-badan lain yang 
mengelola keuangan negara), Pemerintah Daerah (termasuk BUMD), dan 
BUMN.  

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab Keuangan Negara tersebut, Badan Pemeriksa 
Keuangan Periode 1998-2004 dibantu oleh lima Auditorat Utama 
Keuangan Negara (Auditama) pada Pelaksana BPK-RI, yaitu: Auditama I, 
Auditama II, Auditama III, Auditama IV, dan Auditama V. 

Pemeriksaan atas tanggung jawab Keuangan Negara yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-badan 
lain yang mengelola keuangan Negara), dilaksanakan oleh Auditama I, 
Auditama II, Auditama III, dan Auditama IV (khususnya APBN di 
lingkungan Departemen Dalam Negeri); pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah dan BUMD, dilaksanakan oleh Auditama IV yang 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang 
diselenggarakan oleh seluruh Kantor Perwakilan BPK-RI di daerah; dan 
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara 
yang diselenggarakan oleh BUMN dilaksanakan oleh Auditama V. 

Data mengenai hasil pemeriksaan yang mencakup realisasi 
keuangan negara, jumlah cakupan pemeriksaan, dan jumlah 
penyimpangan yang ditemukan setiap tahun dimuat dalam Daftar 
Resume Hasil Pemeriksaan Secara Tahunan Atas Keuangan Negara Sejak 
TA 1998/1999 s.d. TA 2003 (Berdasarkan Masa Pemeriksaan) yang 
dimuat pada halaman 62 berikut ini. 
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Berdasarkan data hasil monitoring sasaran/obyek pemeriksaan 

dan data pada baris paling bawah Daftar Resume Hasil Pemeriksaan 

Secara Tahunan Atas Keuangan Negara (berdasarkan masa 

pemeriksaan) yang dimuat dalam halaman 61 dapat disajikan informasi 

dalam bentuk yang lebih sederhana sebagai berikut: 

Cakupan Pemeriksaan 
Penyimpangan Yang 

Ditemukan TA 

Jumlah 
Sasaran/ 

Obyek Yang 
Diperiksa 

Realisasi 
Anggaran   

(Keu. Negara)    
Yang Diperiksa

(Milyar Rp) (Milyar Rp) % (Milyar Rp) % 

1998/1999 1.325 1.187.232,12 901.240,71 75,91 217.696,24 24,16 
1999/2000 684 1.703.654,49 1.647.954,70 96,73 267.872,87 16,25 

2000 860 1.732.883,56 1.009.577,19 58,26 448.139,34 44,39 
2001 1.063 2.506.031,72 2.385.182,25 95,18 361.834,59 15,17 
2002 1.238 3.736.697,09 2.854.534,94 76,39 496.954,46 17,41 
2003 1.742 2.690.996,50 2.555.973,73 94,98 138.484,23 5,42 

Jumlah 6.912 13.557.495,48 11.354.463,52 83,75 1.930.981,73 17,01 
Rata-rata 1.152 2.259.582,58 1.892.410,59 83,75 321.830,29 17,01 

Berdasarkan data dalam daftar tersebut di atas, dapat diperoleh 

gambaran hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

Keuangan Negara secara menyeluruh, baik yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-badan lain), oleh Pemerintah 

Daerah (termasuk BUMD) maupun oleh BUMN, yaitu antara lain bahwa 

rata-rata realisasi Keuangan Negara yang diperiksa setiap tahun sejak 

TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah Rp.2.259.582,58 milyar, dengan 

rata-rata cakupan pemeriksaan setiap tahun sebesar Rp.1.892.410,59 

milyar atau 83,75% dari rata-rata realisasi keuangan negara, dan rata-

rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar 

Rp.321.830,29 milyar atau 17,01% dari rata-rata cakupan pemeriksaan. 

Jumlah realisasi keuangan negara tertinggi yang diperiksa dalam 

periode TA 1998/1999-TA 2003, adalah pada TA 2002 yaitu sebesar 

Rp.3.736.697,09 milyar, dengan cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.2.854.534,94 milyar atau  76,39% dari realisasi keuangan negara, 

dan jumlah penyimpangan yang ditemukan adalah sebesar 
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Rp.496.954,46 milyar atau 17,41% dari cakupan pemeriksaan. Jumlah 

realisasi keuangan yang terendah yang diperiksa dalam periode TA 

1998/1999-TA 2003, adalah pada TA 1998/1999, yaitu sebesar 

Rp.1.187.232,12 milyar dengan jumlah cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.901.240,71 milyar atau 75,91% dari realisasi keuangan negara, dan 

jumlah penyimpangan yang ditemukan adalah sebesar Rp.217.696,24 

milyar atau 24,16% dari cakupan pemeriksaan. 

Dalam periode TA 1998/1999-TA 2003, persentase penyimpangan 

terendah adalah sebesar 5,42 % dari cakupan Rp.2.555.973,73 milyar 

atau dengan nilai sebesar Rp.138.484,23 milyar, ditemukan dalam 

pemeriksaan yang diselenggarakan pada TA 2003, dan persentase 

penyimpangan tertinggi adalah sebesar 44,39% dari cakupan 

pemeriksaan Rp.1.009.577,19 milyar atau dengan nilai sebesar 

Rp.448.139,34 milyar ditemukan dalam pemeriksaan yang 

diselenggarakan pada TA 2000. Jumlah angka penyimpangan yang 

ditemukan pada pemeriksaan yang diselenggarakan dalam TA 2000 

tersebut, ternyata sangat dipengaruhi oleh : (1) angka penyimpangan 

yang ditemukan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan (GA) BI, 

yaitu sebesar Rp.246.750,00 milyar atau 57,88% dari cakupan 

pemeriksaan Rp.426.341,69 milyar; dan (2) angka penyimpangan yang 

ditemukan dalam pemeriksaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI), yaitu sebesar Rp.138.442,02 milyar atau 95,78% dari cakupan 

pemeriksaan Rp.144.536,09 milyar. 

Selanjutnya, gambaran mengenai hasil pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat (termasuk BI dan 

Badan-badan lain), hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 

jawab Pemerintah Daerah (termasuk BUMD), dan hasil pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN diuraikan dalam 

Butir 1, 2, dan 3 berikut ini. 
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1. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Pemerintah Pusat 

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPK-RI 

sampai dengan pertengahan TA 2003, terdapat sebanyak 93 

departemen/lembaga/entitas Pemerintah Pusat yang menjadi lingkup 

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, 

dalam hal ini termasuk Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta 

beberapa Komisi Negara lainnya, dan Badan-badan lain yang 

mengelola Keuangan Negara. 

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan 

Negara di lingkungan Pemerintah Pusat dilakukan oleh 4 Auditorat 

Utama Keuangan Negara, yaitu : 

Auditama Keuangan Negara I; melakukan tugas pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada : 

Departemen Pertahanan, TNI, POLRI, Departemen Luar Negeri, 

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Lembaga 

Informasi Nasional (LIN), Departemen Perhubungan, Departemen 

Kehakiman dan HAM, Kejaksaan Agung, Ditjen Ketenagakerjaan pada 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen 

Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.  

Auditama Keuangan Negara II; melakukan tugas pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada : 

Departemen Keuangan, BI, BPPN, Departemen Kehutanan dan 

Perkebunan, Departemen Pertanian, Kementerian Koperasi dan 

Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Departemen Energi 

dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan, dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

(Kimpraswil).  
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Auditama Keuangan Negara III; melakukan tugas pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada : 

Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Negara, Kantor 

para Menteri Koordinator (Menko), Lembaga Negara Non Departemen 

(LPND), Badan Urusan Logistik (BULOG), Departemen Pendidikan 

Nasional, Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen 

Kesehatan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kecuali 

Ditjen Ketenagakerjaan).   

Auditama Keuangan Negara IV; melakukan tugas pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada 

Departemen Dalam Negeri. 

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan 

Negara di lingkungan Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-

badan lain), oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 sampai 

dengan TA 2003 meliputi realisasi anggaran sebesar Rp.9.797.800,38 

milyar atau rata-rata setiap tahun sebesar Rp.1.632.966,73 milyar, 

dengan rata-rata cakupan pemeriksaan setiap tahun sebesar 

Rp.1.460.939,17 milyar atau 89,47% dari cakupan pemeriksaan, dan 

rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar 

Rp.274.833,41 milyar atau 18,81% dari rata-rata cakupan 

pemeriksaan. 

Data mengenai perkembangan jumlah entitas akuntansi/ 

entitas audit/obyek pemeriksaan (obrik), realisasi keuangan negara, 

cakupan pemeriksaan, dan penyimpangan yang ditemukan dari hasil 

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada periode TA 1998/1999 

s.d. TA 2003 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut ini. 
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Cakupan Penyimpangan 

Tahun 
Anggaran 

Jumlah 
Sasaran/

Obyek 
yang 

Diperiksa 

Jumlah 
Realisasi 
Keuangan 

(Milyar Rp.) 
Milyar Rp. % Milyar Rp. % 

1998/1999 1.040 778.931,17 695.846,64 89,33 194.548,46 27,96 
1999/2000 560  *) 1.588.147,34 1.576.404,96 99,26 261.925,65 16,62 

2000 701 1.274.658,11 870.679,35 68,31 397.666,63 45,67 
2001 740 1.824.137,80 1.811.935,00 99,33 268.568,14 14,82 
2002 811 2.518.055,13 2.032.759,20 80,73 413.634,50 20,35 
2003 1.368 1.813.870,83 1.778.009,88 98,02 112.657,09 6,34 

Jumlah 5.220 9.797.800,38 8.765.635,03 89,47 1.649.000,47 18.81 
Rata-rata 870 1.632.966,73 1.460.939,17 89,47 274.833,41 18,81 

 
Catatan : *) Belum termasuk pemeriksaan dokumen yang diterima dari 2.875 

entitas, dalam TA 1999/2000. 
- Jumlah seluruh entitas akuntansi/entitas audit di lingkungan 

Pemerintah Pusat yang dihimpun dalam TA 2003 (termasuk BI dan 
BPPN) adalah sebanyak 5.450 buah. 

  
Berdasarkan data di muka, maka angka realisasi tertinggi 

Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Pusat yang diperiksa 

oleh BPK-RI dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, adalah 

mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2002 yaitu 

sebesar Rp.2.518.055,13 milyar dengan jumlah cakupan 

pemeriksaan yang tertinggi yaitu sebesar Rp.2.032.759,20 milyar 

atau 80,73% dari realisasi keuangan negara, dan penyimpangan yang 

ditemukan juga mencapai jumlah yang tertinggi yaitu sebesar 

Rp.413.634,50 milyar atau 20,35% dari cakupan pemeriksaan. 

Sedangkan persentase penyimpangan yang tertinggi, ditemukan 

dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, yaitu sebesar 

45,67% dari cakupan pemeriksaan Rp.870.679,35 milyar atau 

sebesar Rp.397.666,63 milyar. 

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah 

Pusat tentang Keuangan Negara, meliputi pemeriksaan atas 

Perhitungan Anggaran Negara (PAN), pemeriksaan atas pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemeriksaan 
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Keuangan Negara Non APBN, pemeriksaan atas Bank Indonesia, dan 

pemeriksaan atas inventarisasi kekayaan negara (IKN) dan 

pemeriksaan atas Badan-badan lain yang mengelola Keuangan 

Negara.  

Gambaran secara ringkas hasil pemeriksaannya selama periode 

TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah sebagai berikut ini.  

1.1. Pemeriksaan atas PAN dan  PA  Departemen/Lembaga 

Pemeriksaan atas pembukuan realisasi APBN dan perhitungan 

anggaran negara (PAN) yang dilaksanakan dalam periode TA 

1998/1999 s.d. TA 2003, meliputi PAN TA 1997/1998 s.d. PAN TA 

2002 yang mencakup seluruh realisasi Keuangan Negara sebesar 

Rp.2.838.316,05 milyar dengan cakupan pemeriksaan sebesar 

100,00% dan rata-rata penyimpangan yang berupa kesalahan 

pencatatan/penjumlahan sebesar 18,02%. Penyimpangan yang  

sangat menonjol ditemukan pada pemeriksaan atas PAN TA 2001, 

yaitu sebesar Rp.300,791,35 milyar atau 42,26% dari cakupan 

pemeriksaan sebesar Rp.711.847,09 milyar. 

Dari hasil pemeriksaan atas PAN TA 1997/1998 yang disusun 

oleh Pemerintah, BPK-RI berpendapat bahwa “Pencatatan Atas 

Realisasi Pendapatan Dan Belanja Negara Telah Menunjukkan Angka-

angka Yang Wajar”. Selanjutnya dalam hasil pemeriksaan atas PAN 

TA 1998/1999 yang disusun oleh Pemerintah, BPK-RI berpendapat 

bahwa “Terdapat Beberapa Kelemahan Dalam Sistem Pembukuan dan 

Pelaporan Realisasi  APBN serta Penyusunan PAN yang Diterapkan 

Oleh Pemerintah”. 

Dalam hasil pemeriksaan atas PAN TA 1999/2000 dan PAN TA 

2000 yang disusun oleh Pemerintah, BPK-RI “Tidak Dapat 

Menyimpulkan Kewajaran Angka-angka Yang Disajikan Dalam PAN”, 

karena berbagai kelemahan yang cukup mendasar pada Laporan 
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PAN, antara lain belum ada Sistem Akuntansi Pemerintah yang 

berlaku umum bagi seluruh instansi departemen dan lembaga 

Pemerintah. 

Hasil pemeriksaan atas PAN TA 2001 yang disusun oleh 

Pemerintah, BPK-RI “Tidak Menyatakan Pendapat Atas PAN TA 2001”, 

antara lain karena ada ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan PAN, yaitu : 

PAN TA 2001 disusun tidak berdasarkan PA departemen/lembaga, 

departemen/lembaga tidak menyusun neraca, terdapat pemberian 

dispensasi pengesahan pertanggungjawaban yang melewati batas 

waktu tahun anggaran, dan terdapat realisasi pengeluaran 

pembangunan yang melampaui anggaran yang ditetapkan. 

Demikian pula terhadap PAN TA 2002 yang disusun oleh 

Pemerintah, BPK-RI kembali memberikan pendapat “Tidak Dapat 

Menyatakan Pendapat”, karena Pemerintah tidak melaksanakan 

Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan kurang mematuhi 

peraturan perundang-undangan serta melakukan pembatasan 

terhadap pemeriksaan BPK-RI. Hasil pemeriksaan atas PAN TA 2002 

mengungkapkan 8 kesalahan perhitungan/pencatatan sebesar 

Rp.47,31 trilyun atau 7,49% dari nilai yang diperiksa sebesar 

Rp.631,27 trilyun.  

Pemeriksaan atas pembukuan anggaran (PA) pada 

departemen/lembaga yang dilaksanakan setiap tahun, menemukan 

adanya penyimpangan yang pada umumnya menyangkut koreksi 

pembukuan/perhitungan. Penyimpangan dengan persentase terbesar 

ditemukan pada pemeriksaan atas PA TA 2001 pada Kantor 

Kementerian Lingkungan Hidup, sebesar 84,96% atau Rp.399,61 

milyar dan penyimpangan dengan persentase 0,00% ditemukan 

antara lain pada pemeriksaan atas PA DPR-RI, PA BAPPENAS, dan PA 

Sekretariat Negara TA 2002.  
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1.2. Pendapatan Negara 

Dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, BPK-RI telah 

melakukan pemeriksaan atas pendapatan negara yang bersumber 

dari dalam negeri dengan rata-rata realisasi pendapatan sebesar 

Rp.74.971,94 milyar dan rata-rata cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.70.210,95 milyar atau 93,65% dari realisasi pendapatan. Rata-

rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar 

Rp.5.306,57 milyar atau 7,56% dari cakupan pemeriksaan.  

Cakupan pemeriksaan atas pendapatan negara yang tertinggi 

dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, dicapai oleh BPK-RI 

dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2002 yakni sebesar 

Rp.203.806,89 milyar atau 98,41% dari realisasi anggaran sebesar 

Rp.207.092,29 milyar, dengan jumlah penyimpangan yang ditemukan 

sebesar Rp.15.895,09 milyar atau 7,80% dari cakupan pemeriksaan. 

Beberapa penyimpangan yang menonjol, antara lain 

ditemukan: 

1.2.1 Pada Departemen Luar Negeri, terdapat penyetoran  

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak sesuai ketentuan 

yaitu TA 1998/1999 sebesar Rp.40,49 milyar atau 74,30% dan pada 

TA 1999/2000 sebesar Rp.24,23 milyar atau 54,77% dari PNBP yang 

diperiksa54. Demikian pula dalam TA 2001 dan 2002 terdapat 

penyimpangan sebesar Rp.97,47 milyar atau 60,61% dari nilai yang 

diperiksa Rp.160,81 milyar, yang terdiri dari PNBP yang belum 

disetor Rp.74,02 milyar dan Dana di Luar Anggaran yang digunakan 

langsung untuk dana operasional Rp.23,45 milyar55. 

                                                 
54 HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 161-170 
55 HAPSEM I TA 2002 halaman 493-504 
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1.2.2 Pada Departemen Keuangan, dalam TA 2000 terdapat 

penyimpangan pengelolaan piutang Negara sebesar Rp.377,99 milyar 

atau 34,08% dari nilai yang diperiksa56.  

1.2.3 Pada Departemen Keuangan, dalam TA 2003 penyimpangan 

dalam Pengurusan Piutang dan Lelang Negara sebesar Rp.6,79 milyar 

atau 8,03% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp 84,56 milyar57.  

1.2.4 Pada Kejaksaan Agung RI, dalam TA 2002 terdapat 

penyimpangan pengurusan PNBP, yaitu eksekusi hukuman uang 

pengganti yang belum berhasil ditagih sebesar Rp.18,36 milyar58.  

1.3 Pemeriksaan atas Belanja Negara 

Dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, BPK-RI telah 

melakukan pemeriksaan atas pengeluaran rutin, pengeluaran 

pembangunan, termasuk belanja Departemen Pertahanan, TNI, dan 

POLRI dengan hasil pemeriksaan berikut ini. 

1.3.1 Pengeluaran Rutin 

Jumlah seluruh pengeluaran rutin yang diperiksa oleh BPK-RI 

sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah sebesar 

Rp.333.579,70 milyar dan jumlah seluruh cakupan pemeriksaan 

sebesar Rp.199.944,44 milyar atau 59,94% dari realisasi pengeluaran 

rutin yang diperiksa. Total penyimpangan yang ditemukan adalah 

sebesar Rp.17.748,68 milyar atau rata-rata setiap tahun adalah 

sebesar Rp.2.958,11 milyar atau 8,88% dari cakupan pemeriksaan. 

Penyimpangan dengan persentase tertinggi ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, yaitu sebesar 36,47% 

dari cakupan pemeriksaan Rp.12.940,34 milyar atau sebesar 

Rp.4.719,31 milyar. Sedangkan penyimpangan dengan persentase 

                                                 
56 HAPSEM I TA 2002 halaman 1.220-1.243 
57 HAPSEM I TA 2003 halaman 681-696 
58 HAPSEM II TA 2003 halaman 123 
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terendah ditemukan pada TA 1998/1999 yaitu 2,36% dari cakupan 

pemeriksaan sebesar Rp.87.180,13 milyar atau sebesar Rp.2.057,41 

milyar. 

Penyimpangan yang menonjol dalam pelaksanaan Belanja 

Rutin, antara lain ditemukan pada :  

a. Departemen Keuangan, pemeriksaan TA 2002 atas restitusi pajak 

TA 1999/2000 dan TA 2000 terdapat penyimpangan terhadap 

pemberian Restitusi Pajak sebesar Rp.1.532,52 milyar, 

diantaranya adalah: (1) pemberian restitusi yang tidak sah dan 

merugikan negara sebesar Rp.680,00 milyar, (2) kesalahan 

perhitungan peredaran usaha, harga pokok penjualan, 

pengurangan penghasilan bruto, pendapatan dari luar usaha, 

keberatan, potensi penerimaan PPh dan koreksi lainnya yang 

mengakibatkan kerugian negara  sebesar Rp. 588,20 milyar dan 

pajak yang masih harus dipungut sebesar Rp.125,97 milyar, dan 

(3) penyerahan barang/jasa kena pajak yang belum dikenakan 

PPN dan belum diterbitkan sanksi administrasi, perlakuan pajak 

masukan dan pajak keluaran yang tidak memenuhi ketentuan, 

keberatan PPN yang seharusnya tidak dikabulkan, dan pos-pos 

audit yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang 

mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 642,10 milyar dan 

pajak yang masih harus dipungut sebesar Rp. 0,013 milyar59.  

b. Departemen Kehutanan, dalam TA 2001 terdapat ketidakhematan 

pengeluaran sebesar Rp.42,61 milyar atau 13,35% dari nilai yang 

diperiksa sebesar Rp.319.178,22 milyar, karena kebijaksanaan 

Tim Pelaksana Pusat Pekerjaan Tambahan Pembangunan Sistem 

Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Tahap II yang tidak tepat60.  

                                                 
59 HAPSEM II TA 2002 halaman 2.025-2.028 
60 HAPSEM I TA 2002 halaman 595-596 
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c. Perjan TVRI, dalam  TA 2001 dan TA 2002 terdapat saldo piutang 

TVRI atas bagian hasil kontribusi iklan TV Swasta sebesar 

Rp.323,27 milyar yang tidak tertagih, dan penunjukan konsultan 

untuk menagih piutang dengan biaya Rp.9,86 milyar tidak sesuai 

dengan ketentuan61. 

Selain itu dalam rangka pemeriksaan keuangan negara di 

lingkungan TVRI dalam TA 2002, Tim Pemeriksa BPK-RI ditolak oleh 

TVRI. Sehubungan dengan itu, BPK-RI menyampaikan masalah 

tersebut kepada MABES POLRI dalam Surat No. 06/R/S/I/1/2003 

tanggal 14 Januari 2003 dan saat ini perkara pidana tersebut masih 

dalam penyelesaian di MABES POLRI. 

1.3.2 Pengeluaran Pembangunan 

Jumlah seluruh realisasi pengeluaran pembangunan yang 

diperiksa oleh BPK-RI dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 

adalah sebesar Rp.289.536,25 milyar dan jumlah seluruh cakupan 

pemeriksaan sebesar Rp.97.059,31 milyar atau 33,52% dari realisasi 

pengeluaran pembangunan yang diperiksa. Jumlah seluruh 

penyimpangan yang ditemukan dalam periode TA 1998/1999 sampai 

dengan TA 2003 adalah sebesar Rp.14.423,46 milyar atau rata-rata 

penyimpangan yang ditemukan setiap tahun sebesar Rp.2.403,91 

milyar atau 14,86% dari rata-rata cakupan pemeriksaan atas 

pengeluaran pembangunan setiap tahun. 

Penyimpangan dengan persentase tertinggi ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2003, yaitu sebesar 19,58% 

dari cakupan pemeriksaan Rp.8.695,17 milyar atau sebesar 

Rp.1.702,64 milyar. Sedangkan penyimpangan dengan persentase 

terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 

                                                 
61 HAPSEM I TA 2003 halaman 145-152 
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1998/1999, yakni sebesar 10,10% dari cakupan pemeriksaan 

Rp.27.555,37 milyar atau sebesar Rp.2.783,77 milyar. 

Beberapa penyimpangan yang menonjol dalam pelaksanaan 

pengeluaran pembangunan pada periode TA 1998/1999 sampai 

dengan TA 2003, antara lain pada : 

a. Departemen Kehutanan ditemukan penyimpangan atas 

Penyaluran dan penggunaan Dana Reboisasi beserta bunganya 

sebesar Rp.1.092,78 milyar atau 80,84 % dari nilai yang diperiksa 

Rp.1.351,78 milyar yang tidak sesuai dengan tujuan 

pengenaannya seperti yang ditetapkan dalam KEPPRES No. 29 

Tahun 1990 dan INPRES No. 6 Tahun 1989, diantaranya 

penggunaan sebesar Rp.1.057,78 milyar yang tidak diketahui 

pertanggungjawabannya62.  

b. Departemen Perhubungan, TA 1998/1999 dan TA 1999/2000, 

terdapat pembayaran  yang tidak wajar sejumlah Rp.54,52 milyar 

atau 46,19% dari anggaran yang diperiksa Rp.98.118,03 milyar, 

yaitu atas pembayaran yang melebihi prestasi, pembayaran 

kegiatan yang tidak perlu dan tambahan biaya atas keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada pelaksanaan Program Pengembangan 

Fasilitas Pelabuhan Laut TA 1998/1999 dan TA 1999/200063.  

c. TA 2002, untuk memenuhi permintaan DPR-RI kepada BPK-RI 

(Surat Ketua DPR-RI No. PW.002/117/SPR-RI/2001 tanggal 15 

Januari 2001), BPK-RI pada TA 2002 telah melakukan investigasi 

terhadap pelaksanaan Anggaran Pembangunan yang berasal dari 

pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-

proyek yang menyentuh sektor riil. Hasil pemeriksaannya, antara 

lain mengungkapkan kerugian negara yang terjadi di lingkungan 

Departemen KIMPRASWIL sebesar Rp.41,37 milyar, di lingkungan 
                                                 
62 HAPSEM II TA 1998/1999 halaman 735-748  
63 HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 453-455 
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Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 

Rp.6,23 milyar, dan indikasi kerugian negara di lingkungan 

Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi sebesar Rp.273,85 

milyar. 

Selain itu, berdasarkan permintaan tersebut, BPK-RI juga telah 

melakukan pemeriksaan terhadap Pinjaman Luar Negeri dalam 

bentuk Fasilitas Kredit Ekspor yang dikelola oleh DEPHAN, TNI, dan 

POLRI dengan cakupan pemeriksaan sebesar US$ 1.382,14 juta. 

Penyimpangan yang ditemukan oleh BPK-RI meliputi 96 buah dengan 

nilai US$ 494,48 juta atau 35,78% dari cakupan pemeriksaan64.  

Pemeriksaan atas Biaya Pemilihan Umum 1999 

Pemilihan umum (PEMILU) tahun 1999 dilaksanakan dengan 

biaya seluruhnya sebesar Rp.2.076,86 milyar berasal dari berbagai 

sumber. BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Biaya Pemilu 

tahun 1999 dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.952,61 milyar 

atau 45,86% dari realisasi biaya sebesar Rp.2.076,86 milyar. Jumlah 

seluruh pembiayaan yang diperiksa tersebut, bersumber dari : (1) 

APBN (Bagian XVI) sebesar Rp.724,60 milyar, (2) APBD TK. I/TK. II 

sebesar Rp.37,05 milyar, dan (3) Bantuan UNDP Rp.190,96 milyar. 

Hasil pemeriksaan pada KPU, PPD I di 14 Provinsi dan PPD II di 

33 Kabupaten/Kota mengungkapkan penyimpangan sebesar 

Rp.339,38 milyar atau 35,63% dari cakupan pemeriksaan . 

Penyimpangan yang cukup mendapat perhatian masyarakat 

antara lain kerugian negara yang terjadi sebagai akibat dari 

pengadaan bendera Parpol fiktif senilai Rp.5,28 milyar atau 0,55% 

dari cakupan pemeriksaan, dan pemborosan Keuangan Negara dari 

pencetakan surat suara dan pembuatan materai hologram  sebesar 

Rp. 23.96 milyar atau 2,51% dari cakupan yang diperiksa. 

                                                 
64 HAPSEM I TA 2002 halaman  1.277 dan 1.285 
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Hasil pemeriksaan atas Pembiayaan Pemilu tersebut, 

disampaikan secara parsial kepada DPR-RI dengan surat Ketua BPK-

RI No. 10/S/I/XIV.1/ 02/2000 tanggal 22 Februari 2000. 

Di antaranya terhadap masalah pencairan dana fiktif  sebesar 

Rp. 5,28 milyar, 2 orang terdakwa telah divonis masing-masing 2,5 

tahun penjara dan saat ini sedang mengajukan banding, 1 orang 

terdakwa telah divonis 3 tahun penjara, 1 orang terdakwa telah 

divonis  6 tahun penjara, dan 1 orang terdakwa lainnya perkaranya 

belum dilimpahkan ke Pengadilan65. 

1.3.3 Pemeriksaan atas Belanja Departemen Pertahanan, TNI, dan 

POLRI 

Pemeriksaan atas Belanja Departemen Pertahanan, TNI dan 

POLRI yang dilaksanakan dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 

meliputi realisasi anggaran sebesar Rp.55.569,38 milyar dengan 

cakupan pemeriksaan secara keseluruhan sebesar Rp.17.665,99 

milyar atau 31,79% dari realisasi anggaran yang diperiksa. Jumlah 

seluruh penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.2.594,08 milyar 

atau rata-rata penyimpangan setiap tahun sebesar Rp.432,35 milyar 

atau 14,68% dari cakupan pemeriksaan.  

Data secara rinci mengenai jumlah entitas, jumlah realisasi 

anggaran yang diperiksa, jumlah cakupan pemeriksaan, dan jumlah 

penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas Belanja 

Departemen Pertahanan, TNI, dan POLRI setiap tahun, sebagai 

dimuat dalam daftar berikut ini. 

Cakupan Penyimpangan Tahun 
Anggaran 

Jumlah 
Sasaran/ 

Obyek yang 
Diperiksa 

Jumlah 
Realisasi 
Anggaran 

(Milyar Rp.) Milyar Rp. % Milyar Rp. % 

1998/1999 73 27.996,76 1.749,66 6,25 37,71 2,16 
1999/2000 45 3.755,26 2.238,87 59,62 400,28 17,88 

                                                 
65 HAPSEM I TA 1999/2000 halaman 17-18 
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Cakupan Penyimpangan Tahun 
Anggaran 

Jumlah 
Sasaran/ 

Obyek yang 
Diperiksa 

Jumlah 
Realisasi 
Anggaran 

(Milyar Rp.) Milyar Rp. % Milyar Rp. % 

2000 43 4.452,29 2.863,28 64,31 322,19 11,25 
2001 36 2.835,61 1.133,70 39,98 108,47 9,57 
2002 71 5.251.89 1.616,86 30,79 394,32 24,39 
2003 44 11.277,57 8.063,62 71,50 1.331,11 16,51 

Jumlah 312 55.569,38 17.665,99 31,79 2.594,08 14,68 
Rata-rata 52 9.261,56 2.944,33 31,79 432,35 14,68 

Berdasarkan data tersebut, cakupan pemeriksaan tahunan 

maksimum adalah pada pelaksanaan pemeriksaan TA 2003, yaitu 

sebesar Rp.8.063,62 milyar atau 71,50% dari realisasi anggaran yang 

diperiksa sebesar Rp.11.277,57 milyar, dan cakupan pemeriksaan 

minimum adalah pada pelaksanaan pemeriksaan TA 2001 yaitu 

sebesar Rp.1.133,70 milyar atau 39,98% dari realisasi anggaran yang 

diperiksa sebesar Rp.2.835,61 milyar. Jumlah penyimpangan 

maksimum juga ditemukan dalam TA 2003, yakni sebesar 

Rp.1.331,11 milyar atau 16,51% dari cakupan pemeriksaan. Jumlah 

penyimpangan minimum ditemukan dalam TA 1998/1999 yakni 

sebesar Rp.37,71 milyar atau 2,16% dari cakupan pemeriksaan 

sebesar Rp.1.749,66 milyar, yang sekaligus merupakan 

penyimpangan dengan persentase yang paling rendah selama periode 

TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003. Sedangkan persentase 

penyimpangan yang tertinggi, ditemukan dalam TA 2002, yaitu 

sebesar 24,39% dari cakupan pemeriksaan Rp.1.616,86 milyar atau 

sebesar Rp.394,32 milyar. 

Penyimpangan yang menonjol, antara lain ditemukan pada :  

a. TA 2001, pemeriksaan atas kerja sama pengembangan dan 

pengelolaan lapangan Golf Medan dengan cara Ruilslag dan Sewa-

menyewa lahan antara Komandan Lanud Medan dan PT            

Megah   Polonia Mandiri, MOU No.                                , tanggal  

19 Juli  2000, tentang Pengelolaan Lapangan Golf TNI AU Polonia 

MKB/5/VII/2000 
021/MOU/MPM/VII/2000 
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Medan dengan pola ruilslag dan sewa-menyewa yang telah 

disetujui oleh KSAU dan Panglima TNI, ternyata berpotensi 

merugikan negara sebesar Rp.157,21 milyar66.  

b. TA 2002, pemeriksaan pada Disbekal TNI-AL antara lain 

mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan pelaksanaan 

Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan sebesar Rp.39,26 

milyar atau 53,02% dari anggaran yang diperiksa sebesar 

Rp.74,05 milyar; diantaranya adalah yang dilaksanakan 

berdasarkan 22 kontrak pengadaan senilai Rp.37,13 milyar yang 

bersifat formalitas67.  

1.4 Pemeriksaan atas Dana Non APBN 

Pemeriksaan atas Dana Non APBN sejak TA 1997/1998 s.d TA 

2003 dilaksanakan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN), Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Badan Hukum 

Milik Negara (BHMN), Yayasan/Balai Harta Peninggalan (BHP)/ 

Taspen, Dana di luar anggaran, Komputerisasi Administrasi SIM 

(KASIM) POLRI, Dana Banpres, dan Dana Perwalian (Kemitraan). 

Cakupan pemeriksaan seluruhnya atas Dana Non APBN selama 

enam tahun  anggaran adalah sebesar Rp.1.144.135,13 milyar atau 

75,46% dari realisasi anggaran Rp.1.516.189,97 milyar, dengan 

penyimpangan sebesar Rp.194.963,64 milyar atau  17,04% dari nilai 

yang diperiksa. 

Gambaran mengenai hasil pemeriksaan atas Dana Non APBN 

yang dilaksanakan dalam periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 

2003 adalah sebagai berikut :  

 

  

                                                 
66 HAPSEM I 2001 halaman 165 
67 HAPSEM I TA 2003 halaman 275  
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1.4.1 Badan Penyehatan Perbankan Nasional   

Pemeriksaan terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN) dilaksanakan untuk memenuhi permintaan DPR-RI dalam 

suratnya No. KD.02/5096/DPR-RI/2000 tanggal 6 November 2000 

perihal Audit Investigasi terhadap BPPN.  

Pemeriksaan terhadap BPPN dilakukan s.d. TA 2003 dengan 

cakupan pemeriksaan seluruhnya Rp.956.992,83 milyar atau 77,75% 

dari realisasi anggaran sebesar Rp.1.230.815,09 milyar. Rata-rata 

penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.26.427,41 milyar atau 

16,57% dari rata-rata cakupan pemeriksaan setiap tahun 

Rp.159.498,81 milyar. Penyimpangan maksimum ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2001 sebesar Rp.86.528,16 

milyar atau 59,87% dari nilai yang diperiksa Rp.144.536,09 milyar, 

sedangkan penyimpangan minimum ditemukan dalam pemeriksaan 

yang dilakukan pada TA 2003 sebesar Rp.4.072,47 milyar atau 

16,85% dari nilai yang diperiksa Rp.24.172,65 milyar. 

Hasil pemeriksaan investigasi atas pengelolaan jaminan BLBI 

pada BPPN, yang mengungkapkan antara lain bahwa dari nilai BLBI 

yang di“cessie”kan oleh BI kepada Pemerintah/BPPN per 29 Januari 

1999 adalah sebesar Rp.144,54 trilyun dan nilai komersial jaminan 

BLBI diestimasikan ternyata hanya sebesar Rp.12,35 trilyun atau 

8,54%. Aspek legal dari setiap jaminan tersebut belum diketahui 

pasti oleh BPPN dan penjualan aset jaminan yang dilaksanakan oleh 

BPPN ternyata dengan nilai di bawah harga buku atau dengan harga 

tidak wajar.  

Hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan oleh BPK-RI 

kepada Kejaksaan Agung RI dengan Surat No. 85/S/I-XII/8/2000 

tanggal 4 Agustus 2000 untuk ditindaklanjuti secara hukum; dan 

sampai dengan saat ini 2 orang terdakwa telah diputus perkaranya 
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secara in absentia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

seorang terdakwa mengajukan PK, dan 5 orang yang diputus bebas 

oleh hakim, diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Selanjutnya, berdasarkan Surat BPPN No. PB-385/BPPN/0699 

tanggal 1 Juni 1999 yang ditandatangani oleh dua Wakil Ketua BPPN, 

Bank Indonesia telah melakukan pembayaran/pemindahbukuan 

uang sebesar Rp.904,64 milyar atas beban Rekening 502.000002 

“Bendaharawan Umum Negara” untuk obligasi dalam rangka 

penjaminan PT Bank Bali (Tbk). Penjaminan itu, tidak sah karena 

kedua Wakil Ketua BPPN tersebut tidak memperoleh pendelegasian 

wewenang dari Ketua BPPN, sehingga pembayaran kepada PT Bank 

Bali (Tbk) tersebut merugikan negara sebesar Rp. 904,64 milyar. 

Hasil pemeriksaan atas kasus PT Bank Bali (Tbk), oleh BPK-RI telah 

diserahkan kepada Kepolisian Negara RI dengan surat No. 

158/S/I/9/1999 tanggal 9 September 1999, untuk ditindaklanjuti 

dengan proses hukumnya. 

Dalam pemeriksaan terhadap 10 bank (BTO/BBO/BBKU) 

ternyata para pemegang saham yang mempunyai kewajiban 

membayar kembali dana talangan BPPN sebesar Rp.115.732,66 

milyar, ternyata sampai dengan tanggal 30 Juni 2001 hanya 

membayar sebesar Rp.14.984,73 milyar atau 12,94%. Sementara 

dalam naskah perjanjian antara Pemegang Saham dan BPPN, tidak 

memuat sanksi apabila Pemegang Saham terlambat menyelesaikan 

kewajibannya. Hasil pemeriksaan dimaksud, oleh BPK-RI diserahkan 

kepada DPR-RI dengan surat No. 33/S/I/07/2002 tanggal 15 Juli 

200268.  

Selain dari itu, Pembayaran Kewajiban Dalam Rangka Program 

Penjaminan Pemerintah tidak sah dibebankan sebesar Rp.4.072,47 

                                                 
68 HAPSEM I TA 2002 halaman 1.244-1.250  
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milyar, termasuk sebesar Rp.3.831,39 milyar atau 18,11% dari 

cakupan pemeriksaan sebesar Rp.21.154,89 milyar bersumber dari 

Dana Rekening 502.000002 69. 

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Penggunaan Dana Rekening 

502.000002 pada BPPN dan BI tanggal 7 Juli 2003 memuat antara 

lain bahwa realisasi penggunaan Dana Rekening 502.000002 sampai 

dengan tanggal 30 September 2001 adalah sebesar Rp.49.382,31 

milyar, cakupan audit BPK-RI adalah sebesar Rp.44.778,74 milyar 

atau 90,68% dan dengan temuan sebesar Rp.20.908,58 milyar atau 

46,69% dari cakupan pemeriksaan sebagai pembiayaan yang tidak 

sah dibebankan ke Rekening 502.000002. Hasil pemeriksaan 

tersebut dengan surat BPK-RI Nomor 03/R/S/I-IV/2/2004 tanggal 

17 Februari 2004 diserahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk 

diproses secara hukum. 

1.4.2 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diperiksa pada TA 

2000, TA 2002 dan TA 2003 dengan cakupan pemeriksaan 

seluruhnya Rp.8.431,97 milyar atau 39,89% dari realisasi anggaran 

Rp.21.138,40 millyar. Penyimpangan rata-rata setiap tahun sebesar 

Rp.108,80 milyar atau 7,74% rata-rata cakupan pemeriksaan setiap 

tahun Rp.1.405,33 milyar. 

Penyimpangan yang menonjol ditemukan pada pemeriksaan 

yang dilaksanakan pada TA 2000 atas penyelenggaraan Ibadah Haji 

Tahun 1999 dan 2000, yaitu perhitungan Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH) ternyata terlalu tinggi, karena dalam perhitungan 

biaya tersebut telah dimasukan berbagai komponen biaya yang tidak 

wajar yang membebani jemaah. BPK-RI berpendapat bahwa BPIH 

                                                 
69 HAPSEM I TA 2003 halaman 751 
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Tahun 2000 yang wajar adalah maksimum sebesar Rp.16,98 juta 

setara dengan US$ 2.612,96 per jemaah 70.  

Hasil pemeriksaan atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji TA 

2003 mengungkapkan antara lain (1) pengeluaran biaya 

penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) TA 2003 pada Dirjen BPIH 

(Pusat) untuk biaya pembahasan anggaran BPIH dan biaya 

penyuluhan haji, sebesar Rp.0,84 milyar, belum didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah, (2) pengadaan Vaksin Meningitis 

Tetravalen tidak sesuai ketentuan dan sampai dengan  April 2003 

masih terdapat sisa vaksin sebanyak 3.149 vial senilai Rp.2,5 milyar, 

(3) pembiayaan keperluan Rombongan Amirul Haj dan tamu Menteri 

Agama pada operasi haji Tahun 2003 sebesar Rp.5,23 milyar 

meningkat sebesar Rp.0,60 milyar atau 13,02% dari tahun 2002, dan 

(4) pengembalian BPIH kepada calon jemaah haji Tahun 2002 dan 

Tahun 2003 s.d. Mei 2003 belum dapat direalisasikan sebesar 

Rp.2,29 milyar 71. 

1.4.3 Badan Hukum Milik Negara   

Badan Hukum Milik Negara (BHMN) diperiksa setiap tahun 

anggaran dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya Rp.39.702,11 

milyar atau 73,76% dari realisasi anggaran sebesar Rp.53.824,30 

milyar. Rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah 

sebesar Rp.1.220,16 milyar atau 18,44% dari cakupan pemeriksaan 

sebesar Rp.6.617,02 milyar. Jumlah penyimpangan tertinggi 

ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 1999/2000, 

yaitu sebesar Rp.4.648,28 milyar atau 20,74% dari nilai yang 

diperiksa Rp.22.410,40 milyar, sedangkan jumlah penyimpangan 

yang terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada 

                                                 
70 HAPSEM I TA 2000 halaman 307-312 
71 HAPSEM I TA 2003 halaman 487-491 
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TA 2002 yakni sebesar Rp.13,18 milyar atau 3,56% dari nilai yang 

diperiksa Rp.369,78 milyar.  

Penyimpangan yang menonjol dalam pemeriksaan BHMN, 

antara lain : 

a. Pemeriksaan atas BP Komplek Kemayoran yang dilaksanakan 

dalam TA 2001, mengungkapkan penyimpangan sebesar Rp.27,97 

milyar atau 13,89% dari nilai yang diperiksa sebesar Rp.201,28 

milyar, yaitu kekurangan penerimaan PPN dan PPh yang 

seharusnya menjadi beban investor72.  

b. Pemeriksaan pada Badan Urusan Logistik (BULOG) 
dilaksanakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Biaya (Master 

Budget) BULOG, Subsidi Pangan, dan Kredit Likuiditas Bank 

Indonesia (KLBI) pada BULOG. 

Hasil  pemeriksaan  pada Tahun 2003 atas  Anggaran  Pendapatan 

dan Biaya (Master Budget) BULOG Tahun 2001 mengungkapkan 

antara lain (1) penetapan pembiayaan dalam Master Budget yang 

telah disetujui oleh Menteri Keuangan belum memperhatikan azas 

ekonomis, efisiensi dan efektifitas, yaitu : proyeksi pelunasan 

kredit belum memperhitungkan penerimaan subsidi Pemerintah 

atas penyaluran beras operasi khusus sebesar Rp.2.435,40 milyar, 

dana yang dimiliki BULOG seperti deposito dan saldo dana yang 

ditempatkan di bank serta saldo rekening penampungan Hasil 

Penjualan sebesar Rp.5.076,26 milyar tidak diperhitungkan dalam 

Master Budget yang apabila telah diperhitungkan maka BULOG 

tidak memerlukan kredit biaya operasional lagi, dan terdapat 

kelebihan penganggaran biaya minimal sebesar Rp.41,56 milyar; 

dan (2) pada realisasi Master Budget Tahun 2001, terdapat 

penerimaan hasil penjualan komoditi BULOG Tahun 2001 tidak 

                                                 
72 HAPSEM II TA 2001 halaman 42 – 54 
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tertib disetorkan ke bank pelaksana kredit BULOG sebagai 

pembayaran kembali pinjaman kredit BULOG, sehingga 

menambah beban bunga yang harus ditanggung sebesar 

Rp.111,71 milyar, provisi kredit yang telah dibayarkan oleh 

BULOG/Pemerintah sebesar Rp.5,21 milyar tidak bermanfaat, dan 

piutang atas penyaluran beras dan piutang lainnya sebesar 

Rp.17,79 milyar tidak tertagih73. 

Hasil pemeriksaan dalam Tahun 2003 pada BULOG atas Subsidi 

Pangan Tahun 2001 antara lain mengungkapkan rekapitulasi 

Formulir MBA-1 yang ditandatangani oleh Kadolog/Kasubdolog 

dan pejabat Pemda sebagai dasar penagihan subsidi selisih harga 

kepada Pemerintah, tidak didukung oleh Berita Acara Serah 

Terima (BAST)  di titik distribusi yang lengkap dan sah, sehingga 

diragukan kebenarannya. Hal ini terjadi pada penyaluran beras 

OPK di Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi 

Selatan sebanyak 13.656,89 ton beras atau setara subsidi 

Rp.24,63 milyar serta penyaluran beras PPD-PSE sebanyak 

1.704,76 ton setara subsidi Rp.3,07 milyar74. 

Pemeriksaan atas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada 

BULOG TA 1998/1999 dan TA 1999/2000 sebesar Rp.823,81 

milyar atau 7,58% dari realisasi anggaran yang diperiksa sebesar 

Rp.10.971,48 milyar, yaitu sebesar Rp.815,82 milyar adalah hasil 

penjualan komoditi yang belum disetor, dan sebesar Rp.7,99 

milyar adalah klaim yang belum ditagih75.  

1.4.4 Yayasan/BHP/TASPEN  

Yayasan/BHP/TASPEN yang diperiksa TA 1998/1999 s.d. TA 

2003 dengan cakupan pemeriksaan rata-rata setiap tahun sebesar 

                                                 
73 HAPSEM I TA 2003 halaman 70-77 
74 HAPSEM I TA 2003 halaman 77-78 
75 HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 144 – 146 
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Rp.175,62 milyar atau 89,72% dari realisasi anggaran Rp.195,74 

milyar dengan penyimpangan sebesar Rp.84,45 milyar atau 48,09% 

dari nilai yang diperiksa. Penyimpangan maksimum ditemukan 

dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2000 yakni sebesar 

Rp.372,96 milyar atau 54,73% dari nilai yang diperiksa Rp.681,51 

milyar, sedangkan penyimpangan minimum ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2001 yakni sebesar Rp.1,05 

milyar atau 14,00% dari nilai yang diperiksa Rp.7,50 milyar. 

Penyimpangan yang menonjol ditemukan pada pemeriksaan 

atas: 

a. Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam TA 

1999/2000, ditemukan penyimpangan pengelolaan sebesar 

Rp.72,22 milyar atau 100,00% dari cakupan pemeriksaan76.  

b. Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Warga BULOG dalam TA 2000, 

yaitu penyertaan modal sebesar Rp.41.52 milyar telah  lebih dari 

dua tahun belum memberikan manfaat, pemborosan dalam 

pembelian saham sebesar Rp.11,83 milyar yang berpotensi 

kerugian Yanatera,  penjualan saham rugi Rp.3,13 milyar, dan 

kehilangan kesempatan dari bunga bank sebesar Rp.8,07 milyar77.  

c. Yayasan Purna Bakti Departemen Dalam Negeri yang diperiksa 

dalam TA 2000, terdapat kekurangan penerimaan sebesar 

Rp.35,31 milyar atau 5,56% dari cakupan pemeriksaan, dan 

pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.65,58 

milyar atau 10,33% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.634,76 

milyar78. Selain itu dalam TA 2003 terdapat penempatan saham 

pada PT-SA sebesar Rp.3,60 milyar dan pada PT-AS sebesar 

Rp.1,00 milyar yang telah merugikan yayasan79.  

                                                 
76 HAPSEM I TA 1999/2000 halaman 126-144 
77 HAPSEM I TA 2000 halaman 77-92 
78 HAPSEM I TA 2000 halaman 109 – 114 
79 HAPSEM II TA 2003 halaman 1007-1013 
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d. Dana Abadi Umat di Departemen Agama dalam  TA  2001 dan TA 

2002, terdapat pendapatan yang kurang diterima sebesar Rp.4,69 

milyar, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

sebesar Rp.6,26 milyar, dan pemborosan penggunaan dana 

sebesar Rp.2,75 milyar80.  

e. Hasil pemeriksaan parsial pada tahun 2000 atas yayasan di 

lingkungan Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan POLRI 

mengungkapkan, antara lain: (1) pada Yayasan Kartika Eka Paksi 

(TKEP) terdapat penyaluran bantuan pendidikan dan tunjangan 

hari besar sebesar Rp.48,09 milyar yang tidak didukung bukti 

pengeluaran, penyaluran dana kepada PT Jaladri dan beberapa 

investasi sebesar Rp.10,88 milyar tidak tertagih serta pelaksanaan  

kegiatan sebesar Rp.39,43 milyar yang tidak tercantum dalam 

Program Kerja, (2) terdapat pemanfaatan aset TNI Angkatan Udara 

(AU) oleh Yayasan Angkatan Udara (Yasau) seluas 3.837.392 m² 

untuk Kantor, Padang Golf, Apotik, Kampus dan Klub yang 

merugikan negara minimal Rp.9,01 milyar dana rolyalty atas 

pemanfaatan aset TNI AU tersebut tidak sesuai perjanjian senilai 

Rp.2,85 milyar, (3) terdapat penyaluran dana yang 

menguntungkan pihak ketiga yaitu oleh YK Kobame kepada PT 

Tribuana Antar Nusa (Anak Perusahaan YK Kobame) sebesar 

Rp.41,06 milyar dan PT Kobame Propendo sebesar Rp.141,26 

milyar, sehingga merugikan yayasan, dan (4) penggunaan dana 

oleh Yayasan Dharma Putra Kostrad (YDPK) yang tidak sesuai 

tujuan pendirian yayasan sebesar Rp.15,88 milyar yang 

merugikan yayasan (Pemeriksaan Parsial No. 113/5/1/10/2000). 

1.4.5 Dana di Luar Anggaran  

Dana di Luar Anggaran yang diperiksa sejak TA 2000 s.d. TA 

2003 dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya Rp.134.398,74 milyar 
                                                 
80 HAPSEM I TA 2002 halaman 903 – 906 
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atau 65,74% dari realisasi anggaran Rp.204.426,03 milyar. 

Penyimpangan rata-rata yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar 

Rp.4.439,39 milyar atau 19,82% dari nilai yang diperiksa 

Rp.22.399,79 milyar. Penyimpangan tertinggi ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2002 yaitu sebesar 

Rp.25.347,23 milyar atau 19,95% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.127.044,94 milyar, sedangkan penyimpangan yang terendah 

ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2003 yaitu 

sebesar Rp.8,20 milyar atau 6,33% dari nilai yang diperiksa 

Rp.129,58 milyar. 

Penyimpangan yang menonjol ditemukan pada pemeriksaan 

atas: 

a. Pengelolaan Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Dana 

Pembangunan Daerah Departemen Keuangan; belum seluruh 

penerimaan negara disetor ke Rekening Kas Negara/Rekening 

Bendahara Umum Negara, pinjaman yang bersumber dari SLA,RDI 

dan RPD dan telah jatuh tempo per 31 Maret 2002 sebesar 

Rp.7.248,86 milyar belum diselesaikan, dan pinjaman yang telah 

berumur 9 s.d. 19 tahun kepada BUMN di lingkungan Badan 

Pengelola Industri Strategis sebesar Rp.1.228,73 milyar belum 

jelas statusnya81.  

b. Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Departemen Sosial, pada 

pemeriksaan dalam TA 2002, terdapat penyimpangan sebesar 

Rp.30,25 milyar atau 75,30% dari nilai yang diperiksa sebesar 

Rp.40,17 milyar, antara lain : dana undian yang belum disetor 

penyelenggara undian sebesar Rp.10,36 milyar, penyaluran 

bantuan sebesar Rp.7,07 milyar belum didukung bukti 

penggunaan dari penerima bantuan82.  

                                                 
81 HAPSEM II TA 2002 halaman 1.915 
82 HAPSEM  II TA 2002 halaman 1.563 – 1.586 



11/12/2004  4:58 PM 88

1.4.6 Komputerisasi Administrasi SIM POLRI  

Komputerisasi Administrasi SIM (KASIM) POLRI yang diperiksa 

TA 2000 dengan cakupan pemeriksaan Rp.404,62 milyar atau 

29,52% dari realisasi anggaran Rp.1.370,88 milyar dan 

penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.227,91 milyar atau 

56,33% dari nilai yang diperiksa. Penyimpangan yang menonjol yang 

ditemukan dalam pemeriksaan pengelolaan Disk Operating System 

(DOS) senilai Rp.146,26 milyar ternyata terdapat pengeluaran sebesar 

Rp.93,68 milyar (60,00%) yang tidak didukung dengan bukti  

pertangggungjawabannya83.  

1.4.7 Dana Bantuan Presiden   

Dana Bantuan Presiden (BANPRES) yang diperiksa dalam TA 

2000 dan TA 2002 dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya sebesar 

Rp.3.151,15 milyar atau 91,58% dari realisasi anggaran. 

Penyimpangan tertinggi terjadi pada TA 2000 sebesar Rp.1.030,76 

milyar atau 35,16% dari nilai yang diperiksa Rp.2.931,58 milyar, 

antara lain adalah pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 

2000 terdapat pengeluaran BANPRES sebesar Rp.21,81 milyar dan 

US$ 16.000,00 yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima 

bantuan.  

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU No. 

20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Arahan 

Presiden RI, Sekretaris Negara berdasarkan Surat No. R. 31,  tanggal 

18 Mei 2002 telah menyerahkan seluruh Saldo Dana BANPRES 

tersebut kepada Menteri Keuangan RI, sebesar Rp.509,25 milyar dan 

US$ 10,93 juta84. 

 

                                                 
83 HAPSEM I TA 2000 halaman 114 – 118 
84 HAPSEM I TA 2002 halaman 54-55 
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1.5 Pemeriksaan atas Inventarisasi Kekayaan Negara  

Pemeriksaan atas Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) 

dilaksanakan oleh BPK-RI pada setiap tahun anggaran dan pada TA 

1998/1999 s.d. TA 2002 dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya 

sebesar Rp. 1.034.549,22 milyar atau 82,63% dari nilai IKN sebesar 

Rp.1.252.025,72 milyar. Rata-rata penyimpangan setiap tahun 

sebesar Rp.11.868,81 milyar atau 6,88% dari nilai yang diperiksa 

sebesar Rp.172.424,27 milyar. Penyimpangan tertinggi terjadi pada 

TA 1999/2000 sebesar Rp.9.478.88 milyar atau 25,48% dari nilai 

yang diperiksa, sedangkan yang terendah pada TA 2002 sebesar 

Rp.1.988,47 milyar atau 0,88% dari nilai yang diperiksa. 

Beberapa temuan yang menonjol pada pelaksanaan 

pengelolaan IKN adalah : (1) pada Laporan Tahunan IKN TA 2000; 

BPK-RI telah melakukan koreksi tambah sebesar Rp.11.423,01 

milyar, yaitu mengenai penambahan aset POLRI yang belum tercatat 

sebesar Rp.11.423,01 milyar, dan koreksi pengurangan sebesar 

Rp.105,97 milyar85; dan (2) pada Laporan Tahunan IKN  TA 2001  

pada  TNI AU terdapat aset senilai Rp.266,31 milyar yang belum 

masuk daftar inventaris, dan aset tanah seluas 101.656 m2 senilai 

Rp.27,75 milyar tidak diketahui keberadaannya86. 

1.6 Pemeriksaan atas Bank Indonesia 

Bank Indonesia (BI)  semula bernaung di bawah Undang-

undang No. 13 Tahun 1968, selanjutnya diganti dengan Undang-

undang No. 23 Tahun 1999 yang pada  Pasal 61 ayat (2) dan (3) 

menyebutkan bahwa BPK-RI wajib memeriksa Laporan Keuangan BI 

dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada DPR-RI. 

Selain itu, dalam Pasal 59 dimuat bahwa  BPK-RI dapat melakukan 

pemeriksaan khusus atas permintaan DPR-RI, apabila diperlukan. 
                                                 
85 HAPSEM II TA 2001 halaman 12 dan 13 
86 HAPSEM II TA 2002 halaman 645-647 
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1.6.1 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (GA) 

 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan BI  

Dalam periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003, BPK-RI 

mulai melakukan pemeriksaan terhadap BI dengan memeriksa 

Neraca Awal per tanggal 17 Mei 1999. Hasil pemeriksaannya dengan 

cakupan pemeriksaan sebesar Rp.426.276,92 milyar menemukan 

penyimpangan sebesar Rp.204.728,38 milyar atau 48,03% dari nilai 

yang diperiksa. Dalam laporan tersebut, BPK-RI menyatakan tidak 

dapat memberikan pendapat atas kewajaran Neraca Awal 

(Pembukuan) BI per tanggal 17 Mei 1999, karena adanya 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang material, adanya 

kelemahan pengendalian intern, serta adanya unsur ketidakpastian 

terhadap beberapa pos neraca yang material.  

Sehubungan Opini BPK-RI tersebut, DPR-RI dalam surat 

No.KS.02/032/DPR-RI/2000 tanggal 6 Januari 2000, meminta 

kepada BPK-RI untuk melakukan due diligence atas Neraca Awal BI. 

Berdasarkan permintaan DPR-RI tersebut, BPK-RI melakukan due 

diligence atas Neraca Awal BI per tanggal 17 Mei 1999, dengan tujuan 

untuk memperoleh Neraca Awal BI yang telah diperbaiki sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.  

Bersamaan dengan kegiatan due diligence review, BPK-RI juga 

memeriksa Laporan Keuangan TB 1999 (periode 17 Mei s.d. 31 

Desember 1999). Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan 

Tahunan BI Tahun 1999 memberikan pendapat “Wajar Dengan 

Pengecualian”, karena adanya ketidakpastian nilai Surat Utang 

Pemerintah yang berasal dari pengalihan BLBI sebesar Rp.144,54 

trilyun, Tambahan BLBI Rp.14,50 trilyun dan piutang bunga yang 

bersangkutan. 
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Pemeriksaan atas  Laporan Keuangan Tahunan BI TB  2000 

dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.580.321,39 milyar, BPK-RI 

melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan/penjumlahan sebesar 

Rp.12.311,19 milyar atau 2,12% dari cakupan pemeriksaan. Pada 

hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BI TB 2000, BPK-RI juga 

memberikan pendapat “Wajar Dengan Pengecualian”, karena masalah 

yang sama dengan tahun sebelumnya87. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BI TB 2001 dengan 

cakupan pemeriksaan sebesar Rp.602.304,18 milyar, penyimpangan 

yang ditemukan hanya sebesar Rp.4.755,46 milyar atau 0,79% dari 

cakupan pemeriksaan. Pada hasil pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan BI TB 2001 tersebut, BPK-RI juga memberikan pendapat 

“Wajar Dengan Pengecualian”, juga karena masalah yang sama 

dengan tahun sebelumnya88. 

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia TB 

2002 BPK-RI juga memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP)”, antara lain karena terdapat ketidakpastian nilai tagihan Bank 

Indonesia kepada Pemerintah yang berupa Surat Utang Pemerintah 

yang berhubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 

sebesar Rp.144,50 trilyun, tambahan BLBI sebesar Rp.14,50 trilyun 

beserta bunganya. Selain dari itu, hasil pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Bank Indonesia TB 2002 ternyata memuat 63 koreksi 

pencatatan/perhitungan sebesar Rp.10.968,39 milyar atau 1,74% 

dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.631.935,65 milyar89. 

Dengan adanya penyelesaian masalah BLBI yang dilakukan 

dalam TB 2003, sesuai dengan persetujuan Komisi IX DPR-RI tanggal 

7 Juli 2003, serta tidak adanya hal-hal yang material lainnya dalam 

                                                 
87 HAPSEM I TA 2001 halaman 765-771 
88 HAPSEM I TA 2002 halaman 1.262-1.268 
89 HAPSEM I TA 2003 halaman 717-725 
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penyajian Laporan Keuangan BI TB 2003, BPK-RI memberikan 

pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan 

Tahunan BI TB 2003. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Proyek Kredit Mikro 

Hasil pemeriksaan dalam TA 2001, atas Laporan Keuangan 

Proyek Kredit Mikro (PKM) untuk periode 1 April 2000 s.d. 31 Maret 

2001, sesuai permintaan pemeriksaan dari Bank Indonesia 

mengungkapkan bahwa auditor independen menyatakan Laporan 

Keuangan PKM telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang 

material, penerimaan dan pengeluaran proyek secara kumulatif per 

31 Maret 2001, penerimaan dan pengeluaran untuk tahun yang 

berakhir pada 31 Maret 2001 sesuai dengan basis akuntansi yang 

digunakan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah penerimaan 

imprest account sebesar SDR 6,577.23 ribu belum dialokasikan 

sesuai dengan jenis pengeluaran dan terdapat kesalahan penggunaan 

kurs dalam Laporan Keuangan PKM (Statement Of Expenditure/ 

SOE), sehingga perlu dilakukan koreksi sebesar US$ 4.53 ribu90. 

Demikian pula hasil pemeriksaan dalam TA 2002, atas Laporan 

Keuangan PKM periode 1 April s.d. 31 Desember 2001 

mengungkapkan bahwa auditor memberikan pernyataan yang sama 

dengan tahun sebelumnya, yaitu laporan keuangan telah menyajikan 

secara wajar dalam semua hal yang material dengan penjelasan. 

Penjelasan dimaksud diperlukan karena masih terdapat perbedaan 

jumlah refund, yaitu berdasarkan hasil rekonsiliasi antara BI, 

Departemen Keuangan dan ADB pada tanggal 27 Mei 2002 jumlah 

refund adalah sebesar US$ 276.16 ribu, sedangkan berdasarkan SOE 

adalah sebesar US$ 327.58 ribu, atau terdapat perbedaan sebesar 

US$ 51.42 ribu. Sehubungan dengan hal tersebut disarankan upaya 

                                                 
90 HAPSEM II TA 2001 halaman 1.289-1.290 
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BI, ADB dan Departemen Keuangan perlu melakukan rekonsiliasi 

lanjutas atas total pinjaman. 

Hasil pemeriksaan atas kinerja PKM mengemukakan terdapat 

penyimpangan sebesar Rp.0,30 milyar, yaitu kredit mikro disalurkan 

kepada nasabah yang pernah menerima kredit umum dari BPR, dana 

yang diterima digunakan bukan untuk usaha mikro, dan jangka 

waktu pemberian kredit melampaui batas serta tunggakan kredit 

yang belum terselesaikan91. 

1.6.2 Pemeriksaan atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 

Sesuai dengan Siaran Pers BPK-RI pada tanggal 4 Agustus 

2000 tentang hasil audit investigasi atas penyaluran dan penggunaan 

BLBI, oleh Pimpinan BPK-RI disampaikan informasi bahwa untuk 

memenuhi permintaan DPR-RI sebagaimana tertuang dalam Surat 

Ketua DPRRI Nomor KS.02/032/DPR-RI/2000 tanggal 6 Januari 

2000 Perihal :”Tindak lanjut hasil audit BPK atas Neraca Awal BI”, 

BPK-RI telah selesai melakukan audit investigasi atas penyaluran dan 

penggunaan BLBI pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima, yaitu 

10 Bank Beku Operasi (BBO), 5 Bank Take Over (BTO), 18 Bank 

Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL). 

Laporan audit tersebut baru saja disampaikan oleh Pimpinan BPK-RI 

kepada Pimpinan DPR-RI. 

BPK-RI dalam melakukan audit ini bekerja sama dengan Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam kerja sama 

tersebut, BPK-RI melakukan audit atas penyaluran BLBI kepada 48 

bank pada Bank Indonesia, penggunaan BLBI pada 5 BTO dan 15 

BDL. Sedangkan BPKP melakukan audit atas penggunaan BLBI pada 

10 BBO dan 18 BBKU.  

                                                 
91 HAPSEM II TA 2002 halaman 2.031-2.035 
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Agar audit investigasi dapat mengungkapkan hal-hal yang 

menimbulkan sangkaan tindak pidana atas perbuatan yang 

merugikan keuangan negara, maka di dalam setiap tahap audit, yaitu 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, BPK-RI melakukan 

konsultasi dengan pihak Kejaksaan Agung. Audit dilaksanakan sejak 

akhir Februari 2000 s.d. 31 Juli 2000, dengan periode audit sejak 

bank-bank penerimaan BLBI s.d. 29 Januari 1999. Audit ini 

diarahkan pada penyaluran dan penggunaan BLBI yang telah 

dialihkan menjadi kewajiban Pemerintah per posisi tanggal 29 

Januari 1999.  

Berdasarkan hasil audit investigasi tersebut ditemukan 4 

kelompok kelemahan pelaksanaan BLBI, yaitu yang berikut ini. 

a. Kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank, yang 

mencakup : 

a.1. Penyimpangan BI dalam menyalurkan BLBI selain karena faktor 

ekstern, yaitu krisis moneter juga tidak terlepas dari kelemahan 

sistem pembinaan dan pengawasan bank oleh BI pada waktu yang 

lalu. 

a.2. Bank-bank yang tidak sehat tetap dibiarkan beroperasi, yang 

akhirnya tergantung pada dana bantuan likuiditas dari BI, dalam 

berbagai bentuk/skip. 

a.3. Pada waktu-waktu yang lalu, BI tidak tegas dalam menerapkan 

ketentuan tentang prudential banking yang sudah ditetapkan sendiri 

oleh BI. 

a.4. Kelemahan lain dari sistem perbankan, adalah jumlah bank dan 

cabang bank yang harus diawasi tidak seimbang dengan jumlah 

pengawasan bank yang ada di BI, sehingga frekwensi pemeriksaan 

langsung (on site supervision) yang semestinya sekurang-kurangnya 

setahun sekali tidak dapat terlaksana. 
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a.5. Selain itu, laporan-laporan berkala yang selama ini dijadikan 

dasar penilaian kinerja dan kesehatan bank, ternyata tidak 

menggambarkan kondisi senyatanya. Banyak bank melakukan 

rekayasa laporan, sehingga penilaian tingkat kesehatan bank tidak 

dapat dilakukan secara obyektif. 

a.6. laporan berkala dari bank-bank tidak sepenuhnya dapat 

dipercaya, kemudian atas kebenaran laporan tersebut baru 

dilakukan manakala BI melakukan pemeriksaan langsung (on site 

supervision), yang frekwensinya relatif jarang. Bahkan ada beberapa 

bank yang dalam beberapa tahun tidak dilakukan pemeriksaan 

langsung. 

a.7. Dugaan bahwa laporan berkala dari bank-bank tidak dapat 

dipercaya, terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BI due 

diligent oleh BPPN dalam rangka program penyehatan bank. Laporan 

due diligent tersebut banyak mengungkapkan berbagai pelanggaran 

dan rekayasa transaksi yang dilakukan oleh bank dalam kurun 

waktu lama, naum tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan bank 

yang diterapkan oleh BI. Pelanggaran yang paling umum adalah 

rekayasa transaksi untuk menghindari batas maksimum pemberian 

kredit (BMPK), dengan berbagai modus operandinya. 

b. Kelemahan Manajemen Penyaluran BLBI, yang mencakup : 

b.1. Kekeliruan BI dalam memberikan bantuan likuiditas yang 

akhirnya disebut sebagai BLBI, adalah pada saat BI tidak melakukan 

sanksi stop kliring kepada bank-bank yang rekening gironya di BI 

bersaldo negatif dan tidak bisa ditutup sesuai dengan ketentuan. BI 

pada saat itu tidak berani melakukan stop kliring, karena khawatir 

akan terjadi efek domino. Kekhawatiran ini merupakan suatu teori 

yang belum teruji kebenarannya. Permasalahan tersebut menjadi 

besar karena sejak awal BI tidak tegas dalam menerapkan sangsi 
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stop kliring. Beberapa bank yang sudah lama bersaldo debet/over 

draft namun tidak dilakukan stop kliring tanpa alasan yang jelas. 

Sikap BI yang tidak tegas tersebut dimanfaatkan oleh bankir nakal, 

sehingga mereka terus bersaldo debet. Selain itu, Direksi BI pernah 

membuat keputusan yang kurang berhati-hati, yaitu bersikukuh 

tidak akan melakukan stop kliring, meskipun mengetahui bahwa over 

draft suatu bank sudah semakin membesar melebihi nilai asetnya. 

Salah satu keputusan yang akhirnya menjadi bumerang adalah 

keputusan BI pada pertengahan Agustus 1997, yang menyatakan 

bahwa bank-bank yang bersaldo debet rekeningnya di BI, 

diperbolehkan untuk tetap ikut kliring, melakukan penarikan tunai, 

melakukan transfer dana ke cabang-cabang, sampai kondisi pasar 

uang mereda. Keputusan ini tidak menyebut batas waktu dan Batas 

maksimal bagi suatu bank untuk overdraft. Keputusan tersebut 

nampaknya bocor di kalangan bankir yang nakal, sehingga mereka 

beramai-ramai terus melakukan over draft, bahkan sampai melebihi 

jumlah aset bank yang bersangkutan.  

b.2. Hakekat pembelian BLBI adalah untuk menanggulangi bank-

bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat di-rush oleh 

nasabahnya. Namun karena penyaluran BLBI tersebut dilakukan 

melalui mekanisme kliring, maka BI sesungguhnya tidak mengetahui 

apakah benar dana BLBI digunakan sepenuhnya untuk 

menanggulangi rush dan bukan digunakan untuk kepentingan grup 

pemilik bank. 

b.3. Lembaga kliring yang semula hanya sebagai media yang tukar- 

menukar warkat dalam rangka memperlancar sistem pembayaran 

dan lalu-lintas giral, berubah menjadi sarana penyediaan dana bagi 

bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. 

b.4. Pemberian BLBI tidak terlepas dari program penjaminan 

kewajiban bank umum sebagai mana ditetapkan dalam Keppres No. 
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26 tahun 1998. Namun dalam praktiknya program penjaminan yang 

sudah direncanakan oleh Pemerintah sejak 26 Januari 1998 yang 

diikuti oleh pembentukan di BPPN. Ternyata tidak dimanfaatkan oleh 

BI dan BPPN, meskipun program penjaminan sudah disusun 

perangkat lunaknya sejak 6 Maret 1998 berupa Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Direksi BI dan Ketua BPPN. 

b.5. Bank-bank yang tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh 

tempo tidak diarahkan untuk memanfaatkan program penjaminan. 

BI tetap bertahan bahwa semua kewajiban bank diselesaikan melalui 

mekanisme kliring, meskipun bank-bank sudah over draft dalam 

jumlah yang sangat besar. Padahal BI sadar bahwa melalui 

mekanisme kliring, BI dan BPPN tidak mungkin mengetahui satu 

persatu transaksi yang dibayar oleh bank, karena jumlah transaksi 

yang diselesaikan melalui kliring mencakup ratusan ribu warkat 

setiap hari. 

b.6. Para bankir juga sudah barang tentu enggan untuk 

memanfaatkan program penjaminan, sebab mereka berpikir untuk 

apa repot-repot untuk melalui program penjaminan, yang 

mengharuskan bank mendaftarkan dulu setiap kewajiban dalam 

jumlah tertentu dan selanjutnya jika akan dibayar oleh BPPN, harus 

diverifikasi lebih dulu, untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut 

adalah jenis kewajiban yang dijamin Pemerintah. Mereka tentu lebih 

memilih menyelesaikan kewajiban banknya melalui mekanisme 

kliring, walaupun saldo giro banknya sudah negatif dalam jumlah 

besar, karena melalui mekanisme klilring lebih mudah, lebih cepat, 

tanpa diverifikasi tidak perlu mendaftarkan lebih dulu dan 

sebagainya. 

b.7. BPK-RI berkesimpulan salah satu penyebab membengkaknya 

BLBI adalah karena BI dan BPPN tidak segera melaksanakan 

program penjaminan secara konsisten. 
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c. Penyaluran BLBI Berpotensi Menjadi Kerugian Negara 

Dari hasil audi investigasi penyalur BLBI sebesar Rp.144.536,08 

milyar, kami menemukan penyimpangan, kelemahan sistem, dan 

kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar 

Rp.138.442,02 milyar atau 95,78% dari total BLBI yang disalurkan 

sampai dengan (posisi) tanggal 29 Januari 1999. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut : 

c.1. BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp. 144.536,08 milyar (posisi 

per 29 Januari 1999). 

c.2. Jumlah tersebut saat ini menjadi beban Pemerintah dan oleh 

karenanya, pemerintah setiap tahun harus membayar bunga kepada 

BI 3% per tahun. 

c.3. Sampai dengan saat ini, bank-bank penerima BLBI belum 

mengembalikan BLBI kepada Pemerintah. 

c.4. Apabila BLBI tersebut tidak dialihkan menjadi kewajiban 

Pemerintah, maka sesuai dengan Pedoman Akuntansi BI, untuk BLBI 

kepada BBO/BBKU/BDL akan disisihkan sebagai kerugian sebesar 

100% dan untuk BLBI kepada BTO sebesar 2-20%. 

c.5. BPPN dan Tim Likuidasi Bank-bank Dalam Likuidasi saat ini 

sedang melakukan upaya pengembalian (recovery) terhadap BLBI 

yang telah disalurkan kepada bank-bank penerima. 

c.6. BLBI kepada BTO telah/akan dikonversi menjadi penyertaan 

(equite) Pemerintah. Pengembalian BLBI tersebut sangat tergantung 

dari hasil divestasi yang akan dilakukan. 

Mengingat proses recovery yang dilakukan oleh BPPN dan Tim 

Likuidasi Bank-bank dalam Likuidasi masih berlangsung, maka 

jumlah kerugian negara yang pasti, tergantung hasil proses recovery 

tersebut. 
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Penyimpangan dalam penyaluran BLBI meliputi : (1) 

penyimpangan dalam penyaluran Saldo debet kepada 10 BBO, 1 

BTO, dan 13 BDL; (2) penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas 

Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) kepada 8 BBO, 3 BTO, 

dan 11 BBKU; (3) penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Saldo 

Debet kepada 3 BBO, 2 BTO, dan 11 BBKU; (4) penyimpangan dalam 

penyaluran New Fasilitas Diskonto (Fasdis) kepada 3 BTO, dan 2 

BBKU; (5) penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Rupiah 

kepada 2 BDL; dan (6) penyimpangan dalam penyaluran Dana 

Talangan Valas kepada BBO, 3 BTO, 5 BBKU dan 3 BDL. 

d. Penyimpangan Dalam Penggunaan BLBI 

Dari total penerimaan BLBI pada 48 bank yang diinvestigasi, 

yaitu sebesar Rp.144.536,08 milyar, telah ditemukan berbagai 

pelanggaran dari ketentuan yang berlaku dalam penggunaan BLBI. 

Penyimpangan yang ditemukan tersebut dapat diklasifikasikan ke 

dalam pelbagai jenis penyimpangan jika ditinjau dari tujuan 

penggunaannya. 

Adapun jumlah penyimpangan dalam penggunaan BLBI sejak 

rekening giro bank di BI bersaldo debet sampai dengan 29 Januari 

1999 adalah sebesar Rp. 84.842,16 milyar atau 58,70% dari jumlah 

BLBI per 29 Januari 1999 sebesar Rp. 144.536,08 milyar. 

Penyimpangan dalam penggunaan BLBI tersebut meliputi : 

d.1. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi modal pinjaman/ 

pinjaman subordinasi. 

d.2. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi kewajiban 

pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya 

berdasarkan dokumen yang lazim untuk transaksi sejenis. 

d.3. BLBI digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak 

terkait. 
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d.4. BLBI digunakan untuk transaksi surat berharga. 

d.5. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi dana pihak ketiga 

yang melanggar ketentuan. 

d.6. BLBI digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau 

kerugian, karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo/cut loss. 

d.7. BLBI digunakan untuk membiayai placement baru di PUAB. 

d.8. BLBI digunakan untuk membiayai ekspansi kredit atau 

merealisasikan kelonggaran tarik dari komitmen yang sudah ada. 

d.9. BLBI digunakan untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap, 

pembukaan cabang baru, rekruitmen personil baru, peluncuran 

produk baru dan penggantian sistem baru. 

d.10. BLBI digunakan untuk membiayai over head bank umum. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam 

penyaluran BLBI oleh Bank Indonesia dan penggunaan BLBI oleh 

bank-bank penerima terdapat penyimpangan yang menimbulkan 

sangkaan tindak pidana dan atau perbuatan yang merugikan 

keuangan negara. Oleh karena ada sangkaan tindak pidana, maka 

BPK-RI juga memberitahukan hasil pemeriksaan BLBI tersebut 

secara lengkap kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

Mengingat permintaan DPR-RI adalah untuk melakukan 

investigasi audit atas penyaluran dan penggunaan BLBI, maka ruang 

lingkup audit investigasi yang dilakukan oleh BPK-RI tidak termasuk 

penyelesaian kewajiban yang sedang dilakukan oleh BPPN. Namun 

apabila diminta untuk melakukan audit lebih lanjut terhadap 

penyelesaian kewajiban bank-bank penerima BLBI kepada 

Pemerintah c/q BPPN, BPK-RI siap untuk melaksanakan. 

Untuk menyelesaikan masalah BLBI dimaksud, telah 

diupayakan oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, yang 
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pada tanggal 17 November 2000 telah membuat pokok-pokok 

kesepakatan yang ditandatangani oleh : (1) Menteri Keuangan, dan (2) 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dengan disaksikan oleh 

Menko Perekonomian dan Jaksa Agung RI. Materi pokok-pokok 

kesepakatan dimaksud adalah yang berikut :  

1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan BLBI secara tuntas dan 

sesuai dengan permintaan DPR melalui hasil Raker dengan Bank 

Indonesia dan Pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2000, Bank 

Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah telah melakukan 

pembahasan yang mendalam atas permasalahan tersebut. 

2) Dalam rapat terakhir tanggal 16 November 2000 yang dipimpin 

oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri 

Keuangan dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia serta 

anggota Tim Teknis, telah disepakati hal-hal sebagai berikut : 

a) Kebijakan BLBI adalah kebijakan Pemerintah yang dirumuskan 

Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam masa 

krisis dan kemudian dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam 

upaya menyelematkan sistem moneter dan perbankan serta 

perekonomian secara keseluruhan 

b) Hasil audit investigasi BPK-RI digunakan sebagai bahan 

verifikasi dan penetapan kriteria, mengingat selama ini belum 

terdapat kesepakatan antara Bank Indonesia dan Pemerintah 

mengenai jumlah BLBI yang layak dialihkan kepada 

Pemerintah. Belum terdapatnya kesepakatan tersebut karena 

menurut hasil audit investigasi BPK-RI, diduga terjadi 

penyimpangan baik dalam penyaluran maupun penggunaan 

BLBI. 

c) Audit investigasi BPK-RI sesuai dengan fungsinya, merupakan 

compliance audit, sehingga belum memperhitungkan kebijakan 
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dan adanya perubahan-perubahan kebijakan selama masa 

krisis. 

d) Dalam upaya penyelesaian BLBI secara tuntas, forum 

berpendapat bahwa : 

d.1. jumlah BLBI tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada 

Pemerintah, karena menurut BPK-RI terdapat dugaan 

penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan  

d.2. terjadinya dugaan penyimpangan penggunaan BLBI tidak 

terlepas dari kemungkinan adanya kelemahan dalam 

penyaluran. 

e) Pembagian beban keuangan dilakukan dengan 

mempertimbangkan azas-azas : 

e.1. Sedapat mungkin mengurangi beban APBN. 

d.2. Mengupayakan pengembalian BLBI melalui asset recovery 

semaksimal mungkin oleh BPPN. 

d.3. Beban dan tanggung jawab BI disesuaikan dengan kondisi 

keuangan BI guna menjaga kepercayaan para pelaku 

ekonomi, baik dalam maupun luar negeri terhadap 

solvabilitas BI. 

3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah disepakati adanya 

pembagian beban keuangan antara Bank Indonesia dan 

Pemerintah. Dengan memperhitungkan kemampuan keuangan 

Bank Indonesia, maka yang menjadi beban Bank Indonesia adalah 

sebesar Rp.24,5 trilyun. Dengan demikian Pemerintah tidak perlu 

melakukan penambahan modal terhadap Bank Indonesia. 

4) Dengan kesepakatan tersebut di atas, Pemerintah menegaskan 

tidak akan menarik kembali Surat Utang Pemerintah (SUP) yang 

telah diterbitkan dalam rangka pengalihan BLBI kepada Bank 
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Indonesia. Dengan kesepakatan ini, perikatan-perikatan hukum 

yang ada dapat tetap berlangsung kesinambungannya, tanpa 

mengurangi kepastian hukum bagi upaya asset recovery di 

kemudian hari. 

5) Bank Indonesia selanjutnya akan mengeluarkan Surat Utang 

Bank Indonesia kepada Pemerintah sebesar Rp.24,5 trilyun 

dengan persyaratan yang sama dengan Surat Utang Pemerintah 

yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah (SUP 001/MK/1998 dan 

SU 003/MK/1999). Penerimaan bunga atas Surat Utang yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia akan menjadi penerimaan APBN. 

6) Terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kriminal, baik dalam hal 

penyaluran maupun penggunaan BLBI, perlu segera dilakukan 

tindakan hukum dan sanksi yang tegas, adil, dan transparan. 

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank 

Indonesia Tahun 2003, pada catatan pemeriksaannya antara lain 

memuat bahwa Surat Utang Pemerintah (SUP) No. SU-001/MK/1998 

dan SU-003/MK/1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2003, sebagai bagian dari 

pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank 

Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan 

Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003.  

SUP No. SU-001/MK/1998 dan No. SU-003/MK/1999 dengan 

nilai nominal Rp.144.536.094 juta yaitu masing-masing sebesar 

Rp.80.000.000 juta dan Rp64.536.094 juta diterbitkan pada tanggal 

25 September 1998 dan 8 Februari 1999 dalam rangka pengalihan 

tagihan-tagihan Bank Indonesia kepada bank-bank umum menjadi 

tagihan kepada Pemerintah. Tagihan-tagihan tersebut terdiri dari 

dana talangan Bank Indonesia dan saldo  debet sehubungan dengan 

likuidasi 16 bank pada bulan November 1997 dan Bantuan Likuiditas 
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Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan dalam rangka program 

penjaminan kewajiban bank umum, penjaminan kewajiban 

pembiayaan perdagangan luar negeri (trade finance), Fasilitas 

Diskonto, Fasilitas Saldo Debet, dan Surat Berharga Pasar Uang 

Khusus (SBPUK). 

Dalam rangka penyelesaian masalah BLBI sebesar 

Rp144.536.094 juta tersebut di atas, maka dalam Rapat Kerja antara 

Komisi IX DPR – RI dengan Bank Indonesia dan Pemerintah pada 

tanggal 10 Oktober 2000 disimpulkan antara lain bahwa: 

1) Pemerintah dan Bank Indonesia masih belum sepakat khususnya 

dalam hal jumlah BLBI yang menjadi beban Pemerintah; kriteria 

kelayakan BLBI serta cakupan waktu BLBI; 

2) Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat dalam beberapa hal 

antara lain akan menyelesaikan secara tuntas dalam waktu 

secepat-cepatnya, serta pemahaman terhadap situasi krisis 

menyebabkan beberapa ketentuan terpaksa diberlakukan, yang 

dalam keadaan normal tidak mungkin dilaksanakan; dan 

3) Komisi IX DPR-RI meminta kepada Pemerintah dan Bank Indonesia 

agar dapat menyelesaikan secara tuntas masalah BLBI dalam 

waktu 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2000 dengan 

membentuk Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menko 

Perekonomian dengan anggota yang terdiri dari BPK-RI, Kejaksaan 

Agung, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 

Dalam pembentukannya, ternyata BPK-RI tidak berkenan untuk 

diikutsertakan dalam tim kerja tersebut. Berdasarkan Surat 

Keputusan Menko Perekonomian Nomor KEP-13/M.EKON/11/2000 

tanggal 8 November 2000 tentang Tim Penyelesaian BLBI, susunan 

tim terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Keuangan, Bank 



11/12/2004  4:58 PM 105

Indonesia, Kejaksaan Agung dan Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) dengan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. 

Tim Penyelesaian BLBI dimaksud melakukan beberapa kali 

pertemuan pada bulan November 2000. Dalam pertemuan tanggal 16 

November 2000 diperoleh rencana pokok-pokok kesepakatan. Pada 

pertemuan tanggal 17 November 2000 yang dihadiri oleh Menko 

Perekonomian, Deputi Gubernur Senior, Menteri Keuangan dan Ketua 

BPPN serta Jaksa Agung dihasilkan Pokok-Pokok Kesepakatan 

Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI yang 

ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. 

Isi Pokok-Pokok Kesepakatan tersebut antara lain: 

1) Disepakati adanya pembagian beban keuangan (burden sharing) 

antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Dengan memperhitungkan 

kemampuan keuangan Bank Indonesia, maka yang menjadi beban 

Bank Indonesia adalah sebesar Rp24,5 triliun. 

2) Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah menegaskan tidak akan 

menarik kembali SUP yang telah diterbitkan dalam rangka 

pengalihan BLBI. Dengan kesepakatan ini perikatan-perikatan 

hukum yang ada tetap dapat berlangsung secara 

berkesinambungan tanpa mengurangi kepastian hukum bagi 

upaya asset recovery di kemudian hari. 

Pada tanggal 17 November 2000, hasil pokok-pokok 

kesepakatan tersebut dilaporkan oleh Tim Penyelesaian BLBI yang 

diketuai oleh Menko Perekonomian dalam Rapat Konsultasi dengan 

Komisi IX DPR-RI. 

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Bank Indonesia pada 

tanggal 30 November 2000 mengirim surat kepada DPR-RI No. 

2/17/DGS/DGub yang meminta penegasan DPR-RI mengenai tindak 
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lanjut penyelesaian BLBI. Sambil menunggu konfirmasi atau 

penegasan DPR-RI tersebut, Bank Indonesia akan segera menerbitkan 

Surat Utang. 

Pada tanggal 5 Desember 2000 Bank Indonesia menerbitkan 

Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) kepada Pemerintah sebesar 

Rp24,5 triliun dengan persyaratan yang sama dengan Surat Utang 

Pemerintah No. SU-003/MK/1999.  

Permintaan konfirmasi dari DPR-RI mengenai tindak lanjut 

penyelesaian BLBI diulangi Bank Indonesia kepada DPR-RI dengan 

surat No. 3/1/DGS/DHk tanggal 10 Januari 2001. Sementara itu 

Menteri  Keuangan  mengirim  surat kepada Ketua Komisi IX  DPR-RI 

No. S-169/MK.06/2001 tanggal 2 April 2001 yang berisi permintaan 

konfirmasi mengenai pendapat Komisi IX DPR-RI atas kesepakatan 

antara pemerintah dan Bank Indonesia. Jawaban dari DPR-RI atas 

surat tersebut tidak diperoleh. Selanjutnya Menteri Keuangan 

mengirim surat kepada Gubernur Bank Indonesia No. S-

174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 yang menegaskan bahwa 

penyelesaian atas BLBI sebesar Rp144,5 triliun masih menunggu 

pendapat Komisi IX DPR-RI. 

Selanjutnya Menkeu, Menko Perekonomian dan Gubernur Bank 

Indonesia tanggal 11 Juni 2002 menandatangani pokok-pokok 

kesepakatan penyelesaian BLBI, antara lain memuat tentang: 

1) Penyelesaian BLBI ini merupakan penyelesaian secara menyeluruh 

dengan prinsip-prinsip: 

a) Memperhatikan kemampuan anggaran Pemerintah; 

b) Memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia yang 

memadai dalam jangka panjang (financial sustainability); 



11/12/2004  4:58 PM 107

c) Memperhatikan Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan 

Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI tanggal 17 

November 2000. 

2) Dalam penyelesaian masalah BLBI, kondisi keuangan Bank 

Indonesia yang memadai menggunakan kriteria rasio modal 

terhadap kewajiban moneter dengan kisaran antara 5% - 8%, yang 

pelaksanaannya diatur sebagai berikut : 

a) Dalam hal rasio modal Bank Indonesia lebih dari 8%, maka 

nilai kelebihannya digunakan untuk melunasi sebagian 

Perpetual Promissory Notes (PPN);  

b) Dalam hal rasio modal Bank Indonesia diproyeksikan kurang 

dari 5%, maka Pemerintah menyediakan anggaran untuk 

membayar kepada Bank Indonesia sebagai charge PPN sebesar 

kekurangan dari 5% tersebut.  

3) Pemerintah menerbitkan surat utang baru sebagai pengganti surat 

utang lama tanpa melakukan verifikasi, dengan persyaratan 

sebagai berikut : 

a) Nama surat utang baru adalah Perpetual Promissory Note (PPN); 

b) PPN tersebut tanpa jangka waktu, tanpa bunga, dan tanpa 

indeksasi; 

c) Jumlah PPN sebesar Rp134,5 triliun berasal dari SUP-001 

sebesar Rp80 triliun, SUP-003 sebesar Rp64,5 triliun, dan 

bagian SUP-004 sebesar Rp14,5 triliun serta di-set off dengan 

SU-BI sebesar Rp24,5 triliun. 

4) Bunga surat utang lama yang per 31 Desember 2001 sebesar 

Rp9,1 triliun yang belum dibayar oleh Pemerintah tidak ditagih 

dan akan menjadi beban biaya Bank Indonesia pada tahun 2002.  
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5) Ketentuan mengenai alokasi 30% surplus hasil kegiatan Bank 

Indonesia untuk cadangan tujuan diusulkan untuk ditiadakan; 

6) Bank Indonesia diusulkan untuk tetap bukan merupakan subjek 

pajak; 

7) Saldo rekening Pemerintah di Bank Indonesia tidak diberikan 

bunga; 

8) Kesepakatan ini akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat; 

9) Pokok-pokok kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam 

surat kesepakatan yang lebih lengkap. 

Sampai dengan 31 Desember 2002, Pokok-pokok Kesepakatan 

tanggal 11 Juni 2002 tidak dilaksanakan karena belum memperoleh 

persetujuan DPR-RI dan belum dituangkan dalam Surat Kesepakatan 

yang lebih lengkap. Pada tanggal 26 Mei 2003, Pemerintah dan Bank 

Indonesia kembali menyampaikan konsep kesepakatan umum 

mengenai penyelesaian BLBI kepada  Komisi IX DPR-RI. 

Dalam rapat kerja tanggal 3 Juli 2003 antara Komisi IX DPR-RI 

dengan pemerintah (termasuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional) 

dan Bank Indonesia tentang penyelesaian politik atas masalah BLBI,  

Komisi IX DPR-RI menyetujui penyelesaian BLBI antara Pemerintah 

dan Bank Indonesia antara lain sebagai berikut : 

1) Penyelesaian BLBI dilakukan untuk sejumlah Rp.144,5 triliun, 

sedangkan sejumlah Rp.14,5 triliun menunggu hasil audit BPK-RI 

lebih lanjut. 

2) Untuk meringankan APBN dan Neraca Bank Indonesia, Komisi IX 

DPR-RI menyarankan agar surat utang yang diterbitkan oleh 

Pemerintah kepada Bank Indonesia agar direstrukturisasi dalam 

jangka panjang. 
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3) Untuk mencapai recovery rate yang optimal dalam penyelesaian 

BLBI, disarankan agar dilakukan kerjasama yang sebaik-baiknya 

antara Pemerintah (termasuk BPPN) dengan Bank Indonesia. 

4) Berkenaan dengan masalah hukum yang timbul akibat dugaan 

penyimpangan penyaluran, penerimaan dan penggunaan dana 

BLBI, agar masalah terkait segera ditindaklanjuti oleh aparat 

penegak hukum serta meminta Pemerintah dan Bank Indonesia 

untuk segera menindaklanjuti persetujuan ini berdasarkan 

kesepakatan formal antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan ini.  

Dalam rangka menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja Komisi 

IX DPR-RI tanggal 3 Juli 2003 tersebut, Pemerintah dan Bank 

Indonesia melakukan beberapa kali pembahasan sehingga akhirnya 

tercapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Kesepakatan 

Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai 

Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta 

Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 

Agustus 2003. Adapun pokok-pokok dari kesepakatan tersebut antara 

lain sebagai berikut : 

1) Penyelesaian BLBI dilakukan dengan memperhatikan kemampuan 

anggaran pemerintah dan memperhatikan kondisi keuangan Bank 

Indonesia yang memadai dalam jangka panjang (financial 

sustainability); 

2) Jumlah BLBI yang disetujui dan disepakati untuk diselesaikan 

pada tahap ini adalah sebesar Rp.144,5 triliun, sedangkan 

penyelesaian untuk jumlah sebesar Rp.14,5 triliun akan 

dilakukan kemudian. 
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3) Pemerintah menerbitkan surat utang baru sebagai pengganti 

Surat Utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 

dengan persyaratan antara lain sebagai berikut: 

a) Nama surat utang baru adalah Obligasi Negara (ON) Seri SRBI-

01/MK/2003; 

b) Jumlah nominal ON adalah sebesar Rp144,5 triliun; 

c) ON diterbitkan tanggal 7 Agustus 2003 dan mulai berlaku 

tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 

tahun dan dapat diperpanjang; 

d) ON dikenakan bunga sebesar 0,1% per tahun dari sisa pokok 

ON, yang dibayar Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap 

enam bulan sekali yaitu pada bulan Februari dan Agustus.  

e) Pelunasan ON bersumber dari surplus Bank Indonesia yang 

menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal 

terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di 

atas 10%. 

f) Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank 

Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar charge 

kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang 

diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. 

4) Surat Utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal berlakunya 

ON Seri SRBI-01/MK/2003. 

5) Bunga Surat Utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-

003/MK/1999 yang telah dibayar oleh Pemerintah, tidak ditarik 

kembali dan menjadi hak Bank Indonesia. 
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6) Hasil indeksasi dan bunga Surat Utang Nomor  SU-001/MK/1998 

dan SU-003/MK/1999 yang belum dibayar, tidak ditagih dan 

menjadi biaya Bank Indonesia. 

7) Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) Nomor SU-2/001/BI/DKI/ 

2000 sebesar Rp24,5 triliun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

sejak tanggal 1 Agustus 2003. 

8) Bunga SUBI yang telah dibayar oleh Bank Indonesia, tidak ditarik 

kembali dan menjadi hak Pemerintah. 

9) Hasil indeksasi dan bunga SUBI yang belum dibayar, tidak ditagih 

oleh Pemerintah. 

10) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka 

“Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia 

Mengenai Penyelesaian BLBI” tanggal 17 November 2000 dan 

“Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia 

Mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan 

Pemerintah dan Bank Indonesia”  tanggal 11 Juni 2002 dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tanggal 1 

Agustus 2003 tersebut, melalui surat No. SR-65/MK.01/2003 tanggal 

7 Agustus 2003, Pemerintah telah menyampaikan Obligasi Negara 

Seri SRBI-01/MK/2003 tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti 

Surat Utang Nomor  SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999. 

Selanjutnya sebagaimana telah dilaporkan kepada MPR-RI 

dalam Sidang Tahunan 2003, penyelesaian kasus-kasus yang 

dilaporkan oleh BPK-RI kepada instansi penegak hukum ternyata 

kurang memuaskan. Di antaranya dari 58 Pejabat BI yang telah 

dilaporkan oleh BPK-RI, sebagai pihak yang tersangkut dalam 

penyaluran BLBI, baru 3 orang yang kasusnya telah diproses di 
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Pengadilan. Ketiga pejabat BI tersebut telah menyalurkan BLBI 

kepada 44 buah bank swasta, yaitu : 

Pejabat BI Yang Tersangkut No. Nama Bank Penerima BLBI 
Nama Jabatan 

1. PT. Bank Dagang Nasional -  Drs. Hendrobudijanto 
- Prof. Dr. Heru Soe-

praptomo, SH, SE 

- Direktur I 
- Direktur II Pada 

UPB I dan II 
2. PT. Bank Industri s.d.a s.d.a 
3. PT. Bank Arta Prima s.d.a s.d.a 
4. PT. Bank Pina Esaan s.d.a s.d.a 
5. PT. Bank Dewa Ruci s.d.a s.d.a 
6. PT. Bank Indonesia Raya s.d.a s.d.a 
7. PT. Bank Modern s.d.a s.d.a 
8. PT. Bank Pelita s.d.a s.d.a 
9. PT. Sejahtera Bank Umum s.d.a s.d.a 
10. PT. Bank Umum Sertivia s.d.a s.d.a 
11. PT. Bank Yakin Makmur s.d.a s.d.a 
12. PT. Bank Perniagaan s.d.a s.d.a 
13. PT. Bank Pesona (dhi. Bank 

Utama) 
s.d.a s.d.a 

14. PT. Bank Lautan Berlian s.d.a s.d.a 
15. PT. Bank Tamara s.d.a s.d.a 
16. PT. Bank Dana Hutama s.d.a s.d.a 
17. PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional 
s.d.a s.d.a 

18. PT. Bank Tata Internasional s.d.a s.d.a 
19. Bank Intan Asia Pasifik Prof. Dr. Heru Soe-

praptomo, SH, SE 
Direktur I 
pada UPB II 

20. Bank  Baja Internasional s.d.a s.d.a 
21. Bank Hupindo s.d.a s.d.a 
22. Bank Putra Surya Perkasa  s.d.a s.d.a 
23. Bank Subentra s.d.a s.d.a 
24. Bank Deka s.d.a s.d.a 
25. Bank Istimarat Indonesia s.d.a s.d.a 
26. Bank Kharisma s.d.a s.d.a 
27. Bank Papan Sejahtera s.d.a s.d.a 
28. Bank Aken s.d.a s.d.a 
29. Bank Surya s.d.a s.d.a 
30. Bank Matara, Dhanarta s.d.a s.d.a 
31. Bank Pasifik s.d.a s.d.a 
32. Bank Dwipa Semesta s.d.a s.d.a 
33. Bank Kosagraha Semesta s.d.a s.d.a 
34. Bank Citra Hasta Manunggal s.d.a s.d.a 
35. Bank SEAB s.d.a s.d.a 
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Pejabat BI Yang Tersangkut No. Nama Bank Penerima BLBI 
Nama Jabatan 

36. Bank Centris Internasional s.d.a s.d.a 
37. Bank Tiara Asia s.d.a s.d.a 
38. Bank Indomitra Development s.d.a s.d.a 
39. Bank Umum Nasional s.d.a s.d.a 
40. Bank Harapan Sentosa Paul Soetopo Tjokro-

negoro 
Direktur III 
pada UPB II 

41. Bank Nusa Internasional s.d.a s.d.a 
42. Bank Nasional s.d.a s.d.a 
43. Bank Anrico s.d.a s.d.a 
44. Bank UPINDO TT s.d.a s.d.a 

Dikutip dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 148/Pid/203/PTDKI, hari Senin, 
29 Desember 2003 Halaman 47 dan 48 

Selanjutnya dari 301 orang Komisaris dan Direksi bank 

penerima BLBI yang diduga oleh BPK-RI telah melakukan 

penyimpangan dalam penggunaan BLBI ternyata baru 41 orang yang 

telah diproses secara hukum, di antaranya 25 orang yang telah 

diajukan ke pengadilan, yaitu : 

Jabatan No. Nama 
Komisaris/Direksi Nama Bank Penerima BLBI 

1. Samikun Hartono Komisaris Bank Modern 
2. Bambang Sutrisno Komisaris Bank Surya 
3. Keqi Aryawan   
4. Inah Deborah Palar, SE   
5. Kaharudin Ongko Presiden Komisaris Bank Umum Nasional 
6. Leonard Tanubrata   
7. Hendrawan Haryono Direksi Bank Anspac 
8. Setiawan Haryono   
9. Jean Rudi Ronald Pea Direksi Bank Baja Internasional 
10. Hadi Purnama Candra Direksi Bank Dana Hutama 
11. S. Sumeri Direksi Bank Ficorinvest 
12. Nyo Ko Keong Direksi Bank Papan Sejahtera 
13. Ichwan Wahyono Direksi Bank Putra Surya Perkasa 
14. Irwandi Pranata Direksi Bank Putra Surya Perkasa 
15. David Nusa Wijaya Direksi Bank Umum Sertivia 
16. Ir. R. Sulistio    
17. Martuari Siregar Direksi Bank Upindo 
18. Lanny Ongkosoebroto Direksi Bank Sewu Internasional 
19. Hendra Rahardja Komisaris Bank Harapan Sentosa 
20. Eko Adiputranto Komisaris Bank Harapan Sentosa 
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Jabatan No. Nama 
Komisaris/Direksi Nama Bank Penerima BLBI 

21. Serry Kojongian, BSc Direksi Bank Harapan Sentosa 
22. Eric Johanes Lazuardi Direksi Bank Kosagraha Semesta 
23. Handy Sunardio Direksi SEAB 
24. Jemmy Sutjiawan   
25. Leo Andiyanto   

Data Monitoring dari Kejaksaan per Desember 2002. Pada tahun 2003 belum ada 
kasus bank penerima dana BLBI yang dilakukan penuntutan. 

2. Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Pemerintah Daerah (termasuk BUMD) 

Berdasarkan hasil pendataan awal TA 1998/1999 jumlah 

entitas Daerah Provinsi adalah sebanyak 26 buah dan Daerah 

Kabupaten/Kota adalah sebanyak 352 buah. Sejak TA 2000 jumlah 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terus bertambah sebagai 

hasil pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Pada akhir TA 2003 jumlah daerah provinsi telah mencapai 

31 buah dan jumlah daerah kabupaten/kota telah mencapai 420 

buah atau jumlah seluruh Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota 

telah mencapai 420 + 31 = 451 buah. 

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan 

Negara di daerah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh 

Auditama Keuangan Negara IV, yang mengkoordinasikan 7 buah 

Kantor Perwakilan BPK-RI, yaitu : 

Kantor Perwakilan I BPK-RI di Medan, melakukan tugas pemeriksaan 

atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN yang 

didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah 

Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan daerah termasuk 

dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah pada Provinsi, 

Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Nanggroe Aceh 
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Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, serta yayasan 

dan badan usaha non BUMD di lingkungannya. 

Kantor Perwakilan II BPK-RI di Palembang, melakukan tugas 

pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN 

yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada 

Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan 

daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah 

pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Jambi, 

Bangka-Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu serta 

yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya. 

Kantor Perwakilan III BPK-RI di Yogyakarta, melakukan tugas 

pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN 

yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada 

Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan 

daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah 

pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Jawa 

Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dan melakukan pembinaan 

administratif terhadap Museum BPK-RI di Magelang dan Balai Diklat 

di Yogyakarta. 

Kantor Perwakilan IV BPK-RI di Denpasar, melakukan tugas 

pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN 

yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada 

Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan 

daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah 

pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Bali, Nusa 

Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, dan 

Papua, serta yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya. 

Kantor Perwakilan V BPK-RI di Banjarmasin, melakukan tugas 

pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN 
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yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada 

Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan 

daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah 

pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan,  Kalimantan Timur, dan Kalimantan 

Barat, serta yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya. 

Kantor Perwakilan VI BPK-RI di Makassar, melakukan tugas 

pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN 

yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada 

Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan 

daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah 

pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 

Selatan, serta yayasan dan badan usaha non BUMD di 

lingkungannya. 

Kantor Perwakilan Khusus BPK-RI di Jakarta, melakukan 

pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN 

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, APBN yang 

didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah 

Daerah, penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban kekayaan 

daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian negara 

pada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, serta kerugian 

daerah pada Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa 

Barat, DKI Jakarta dan Banten, serta yayasan dan badan usaha non 

BUMN dan non BUMD di lingkungannya. 

Pada TA 1998/1999 kebijakan BPK-RI dalam melakukan 

Pemeriksaan Atas Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Daerah 

masih mendasarkan kepada Perencanaan terakhir dari Rencana 

Kerja Lima Tahun (RKLT) BPK Periode 1994-1999 yang mencakup : 

(1) pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 1997/1998 yang hanya 
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dilakukan pada Provinsi Daerah Tingkat I (Dati I) tertentu, (2) 

pemeriksaan pendapatan daerah dengan prioritas diarahkan pada 

pendapatan yang potensial, (3) pemeriksaan atas pelaksanaan 

Belanja Rutin dan Pembangunan Dati I dan II masing-masing untuk 

2 tahun anggaran yang terakhir, (4) pemeriksaan atas inventaris 

kekayaan daerah (IKD), dan (5) pemeriksaan bidang BUMD pada Dati 

I dan II tertentu. 

Memasuki Periode TA 1999/2000 s.d. TA 2003, seiring dengan 

diberlakukannya penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal berdasarkan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang 

mengakibatkan penggeseran kewenangan pengelolaan kegiatan dan 

keuangan pemerintah dari sentralisasi di pusat ke dekonsentrasi dan 

desentralisasi di daerah, maka luas lingkup pemeriksaan atas 

tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah secara bertahap 

dikonsolidasikan. Sasaran pemeriksaannya lebih ditekankan pada 

obyek-obyek tertentu antara lain : (1) yang wajib diperiksa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, (2) mempunyai tingkat 

kerawanan penyimpangan (korupsi, kolusi, dan nepotisme/KKN) 

yang tinggi; dan (3) yang memberikan pelayanan masyarakat dan 

menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan memperhatikan pula 

pendapat DPR serta aspirasi masyarakat. 

Selain itu, telah dilakukan pula pemeriksaan atas program-

program Non-APBD, seperti penyediaan fasilitas sosial (Fasos)/ 

fasilitas umum (Fasum) oleh pengembang property, pengelolaan Dana 

Dekonsentrasi serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2001 dan TA 

2002; dan pemeriksaan atas penggunaan Dana Pembentukan Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru. 

Pada dasarnya jenis pemeriksaan yang diselenggarakan BPK-RI 

untuk lingkup APBD dan BUMD selama periode TA 1998/1999 s.d. 

TA 2003, yaitu pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, 
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namun pemeriksaan atas laporan keuangan yang berupa 

Perhitungan APBD dengan memberikan “Opini” baru dapat 

dilaksanakan pada Semester I TA 2003, yaitu pemeriksaan atas 

Perhitungan APBD TA 2002 pada 29 provinsi dan 110 

kabupaten/kota. Pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2001 yang 

dilaksanakan pada Semester I TA 2002 yang meliputi 10 provinsi dan 

27 kabupaten/kota, dan pemeriksaan atas Perhitungan APBD tahun-

tahun sebelumnya, BPK-RI belum memberikan “Opini”. Demikian 

halnya, dalam hasil pemeriksaan atas 7 buah laporan keuangan 

BUMD TB 2002 yang dilaksanakan pada tahun 2003, BPK-RI mulai 

memberikan “opini”.  

Gambaran hasil pemeriksaan keseluruhan atas Pengelolaan 

Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Daerah selama periode 1998-

2003, menunjukan bahwa : (1) realisasi anggaran yang diperiksa 

rata-rata setiap tahun sebesar Rp.136.705,28 milyar, (2) cakupan 

pemeriksaan rata-rata setiap tahun sebesar Rp.88.107,48 milyar atau 

64,45% dari realisasi anggaran, dan (3) rata-rata penyimpangan 

setiap tahun sebesar Rp.6.239,42 milyar atau 7,08%. 

Nilai penyimpangan yang tertinggi ditemukan pada 

pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TA 2003, yakni sebesar 

Rp.12.928,01 milyar atau 6,24% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.207.301,77 milyar. Sedangkan nilai penyimpangan terendah 

ditemukan pada pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TA 

1999/2000, yakni sebesar Rp.1.656,80 milyar atau 5,38% dari 

cakupan pemeriksaan sebesar  Rp.30.741,65 milyar. 

Ringkasan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Pemerintah Daerah, berikut penyimpangan 

menonjol yang terjadi pada masing-masing pelaksanaan tahun 

anggaran, adalah sebagai berikut : 
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2.1 Pemeriksaan atas Perhitungan APBD 

Perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan (GA) di lingkungan Pemerintah Daerah sejak TA 

1998/1999 s.d. TA 2003 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut 

ini. 

Jumlah 
Daerah 

Cakupan 
Pemeriksaan  

Penyimpangan 
atau Kesalahan 

Pencatatan/ 
Penjumlahan 

a. Prov/ 

Tahun 
Anggaran  

Perhitungan 
APBD Yang 
Diperiksa 

b. Kab/Kota 

Realisasi 
Keuangan 
(Milyar Rp) 

(Milyar Rp) % (Milyar 
Rp) % 

1998/ 
1999 1997/1998 a. 6 8.720,96 8.720,95 100,00 1.260,81 14,46 

  b. 8 10.295,38 1.574,42 15,29 159,44 10,13 

1999/ 
2000 1998/1999 a. 9 33.524,93 8.002,40 23,87 432,84 5,41 

  b. 6 3.708,00 1.622,66 43,76 133,12 8,20 

2000 1999/2000 a. 7 5.946,93 3.493,95 58,75 306,97 8,79 

  b. 13 3.093,71 1.100,88 35,58 274,24 24,91 

2001 2000 a. 11 18.027,30 15.742,41 87,33 279,88 1,78 

  b. 89 18.990,44 12.086,64 63,65 889,94 7,36 

2002 2001 a. 27 53.452,22 37.315,58 69,81 4.007,71 10,74 

  b. 82 40.654,33 31.968,52 78,63 3.039,43 9,51 

2003 2002 a. 29 71.150,38 71.150,38 100,00 3.090,53 4,34 

  b. 110 66.941,76 66.941,76 100,00 2.651,47 3,96 

Jumlah a. 89 190.822,72 144.425,67 75,69 9.378,74 6,49 

  b. 308 143.683,62 115.294,88 80,24 7.147,64 6,20 

Rata-rata a. 15 31.803,79 24.070,95 75,69 1.563,12 6,49 

  b. 51 23.947,27 19.215,81 80,24 1.191,27 6,20 

 

Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Provinsi TA 1997/1998 

yang dilaksanakan pada Semester I TA 1998/1999 sampai dengan 

terakhir pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2002 yang 

dilaksanakan pada Semester I TA 2003, menunjukan rata-rata 

realisasi anggaran sebesar Rp.31.803,79 milyar dan cakupan 

pemeriksaannya sebesar Rp.24.070,95 milyar atau 75,69% dari 

realisasi anggaran yang diperiksa. Rata-rata penyimpangan yang 



11/12/2004  4:58 PM 120

ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.1.563,12 milyar atau 

6,49% dari cakupan pemeriksaan. Nilai Penyimpangan tertinggi 

ditemukan pada pemeriksaan atas Perhitungan APBD provinsi TA 

2001 (yang dilaksanakan pada awal TA 2002), yaitu sebesar 

Rp.4.007,71 milyar atau 10,74% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.37.315,58 milyar dan jumlah penyimpangan terendah ditemukan 

pada pemeriksaan atas Perhitungan APBD Provinsi TA 2000 (yang 

dilaksanakan pada awal TA 2001), yakni sebesar Rp.279,88 milyar 

atau 1,78% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.15.742,41 milyar. 

Hasil pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 

1997/1998 sampai dengan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 

2002, menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap 

tahun sebesar Rp.23.947,43 milyar, rata-rata cakupan 

pemeriksaannya adalah sebesar Rp.19.215,81 milyar atau 80,24% 

dari realisasi anggaran yang diperiksa dengan penyimpangan sebesar 

Rp.1.191,27 milyar atau 6,20% dari cakupan pemeriksaan. Nilai 

penyimpangan tertinggi ditemukan pada pemeriksaan atas 

Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 2001 sebesar Rp.3.039,43 

milyar atau 9,51% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.31.968,52 

milyar. Nilai penyimpangan terendah ditemukan pada pemeriksaan 

atas Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 1998/1999, yakni 

sebesar Rp.133,12 milyar atau 8,20% dari cakupan pemeriksaan 

sebesar  Rp.1.622,66 milyar. 

Gambaran secara umum mengenai penyimpangan-

penyimpangan yang ditemukan pada pemeriksaan atas Perhitungan 

APBD Provinsi dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota antara lain 

yang berikut ini : 

a. Perhitungan APBD Provinsi dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota 

pada umumnya belum menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya, yang mengganggu kewajaran penyajian laporan 
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keuangan. Penyimpangan yang ditemukan umumnya adalah 

kesalahan pencatatan, pertanggungjawaban keuangan daerah 

belum dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya; pelampauan 

anggaran, penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya, dan 

pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah (Kasda). 

b. Hasil pemeriksaan terhadap 29 Perhitungan APBD Provinsi TA 

2002, mengungkapkan bahwa terhadap 8 buah Perhitungan APBD 

Provinsi diberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 

yaitu Provinsi-provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo. Terhadap 20 buah 

Perhitungan APBD Provinsi diberikan pendapat “Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP)” dan atas 1 buah Perhitungan APBD Provinsi 

tidak diberikan pendapat, yaitu Perhitungan APBD Provinsi 

Sumatera Selatan. BPK-RI tidak dapat memberikan pendapat atas 

Perhitungan APBD Provinsi Sumatera Selatan, karena: (1) auditor 

tidak memperoleh surat pertanggung-jawaban (SPJ) Belanja 

Pembangunan TA 2002 sebesar Rp.254,18 milyar atau 93,92% 

dari seluruh Belanja Pembangunan sebesar Rp.270,63 milyar, dan 

(2) sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, kepada Auditor 

tidak diberikan salinan Rekening Koran dari BPD Sumatera 

Selatan atas dana cadangan sebesar Rp.10,20 milyar, sehingga 

auditor tidak memperoleh bukti untuk menilai kewajaran Dana 

Cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

c. Hasil pemeriksaan atas 110 buah Perhitungan APBD 

Kabupaten/Kota TA 2002, mengungkapkan antara lain bahwa 

terhadap 24 buah Perhitungan APBD Kabupaten/Kota diberikan 

pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, yaitu Perhitungan-

perhitungan APBD Kabupaten Belitung, Kota Semarang, 

Kabupaten Lamongan, Kota Bitung, Kabupaten Donggala, 
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Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Blitar, 

Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten 

Banyumas, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Jepara, 

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Gresik, 

Kabupaten Jombang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Malang, Kabupaten Buton, Kabupaten Bone, dan 

Kabupaten Minahasa. Terhadap satu buah Perhitungan APBD 

diberi pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf 

Penjelasan (WTP-DPP)”, yaitu mengenai Perhitungan APBD 

Kabupaten Lubuk Linggau. Terhadap 80 buah Perhitungan APBD 

diberi pendapat “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Terhadap 3 

buah Perhitungan APBD diberi pendapat “Tidak Wajar (TW)”, yaitu 

Perhitungan APBD Kabupaten Kota Banda Aceh, Perhitungan 

APBD Kabupaten Mandailing Natal, dan Perhitungan APBD Kota 

Pematang Siantar, dan terhadap 2 buah Perhitungan APBD, BPK-

RI “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”, yaitu terhadap 

Perhitungan APBD Kota Palopo karena tidak menyajikan realisasi 

belanja pembangunan  sebesar Rp. 236,01 juta atau 17,51% dari 

anggaran belanja pembangunan sebesar Rp. 1.347,68 juta, dan 

terhadap Perhitungan APBD Kota Prabumulih karena seluruh 

angka realisasi belanja daerah dalam Perhitungan APBD disusun 

berdasarkan nilai-nilai SPMU atau bukan berdasarkan nilai surat 

pertanggungjawaban (SPJ) keuangan. 

2.2 Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah 

2.2.1 Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Provinsi yang 

dilaksanakan sejak TA. 1998/1999 s.d. TA 2003 menunjukan rata-

rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar 

Rp.4.811,73 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah 

sebesar Rp.2.476,19 milyar atau 51,46% dari realisasi anggaran yang 

diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap 
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tahun sebesar Rp.162,58 milyar atau 6,57% dari cakupan 

pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, yaitu sebesar 

Rp.419,33 milyar atau 10,78% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.3.890,16 milyar. Nilai penyimpangan terendah ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2001, yaitu sebesar 

Rp.55,57 milyar atau 26,47% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.209,97 milyar. 

2.2.2 Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 

menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun 

adalah sebesar Rp.4.559,13 milyar, rata-rata cakupan 

pemeriksaannya adalah sebesar Rp.3.555,82 milyar atau 77,99% dari 

realisasi anggaran yang diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan 

yang ditemukan setiap tahun sebesar Rp.317,80 milyar atau 8,94% 

dari cakupan pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan 

dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2002 yaitu sebesar 

Rp. 947,23 milyar atau 6,47% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.14.640,79 milyar. Sedangkan penyimpangan yang terendah 

ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2003, 

yaitu sebesar Rp. 1,95 milyar atau 48,87% dari cakupan pemeriksaan 

sebesar Rp.3,99 milyar, dalam hal ini merupakan persentase 

penyimpangan tertinggi dalam periode TA 1998-2003. 

2.3 Pemeriksaan atas Belanja Rutin Daerah 

2.3.1 Pemeriksaan Belanja Rutin Provinsi yang dilaksanakan sejak 

TA. 1998/1999 s.d. TA 2003 menunjukan rata-rata realisasi 

anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp.2.941,60 

milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya sebesar Rp.773,75 milyar 

atau 26,30% dan realisasi anggaran yang diperiksa, dengan rata-rata 

penyimpangan sebesar  Rp.93,52 milyar atau 12,09% dari cakupan 
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pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2003, yaitu sebesar Rp.456,48 

milyar atau 12,78% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.3.570,62 

milyar. Sedangkan penyimpangan yang terendah ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 1998/1999 sebesar Rp.4,46 

milyar atau 4,80% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp. 92,95 

milyar. 

2.3.2 Pemeriksaan Belanja Rutin Kabupaten/Kota yang mulai 

dilaksanakan sejak TA 2000 s.d. TA 2003 menunjukan rata-rata 

realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar 

Rp.8.563,96 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah 

sebesar Rp.2.831,99 milyar atau 33,07% dari realisasi anggaran yang 

diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap 

tahun sebesar Rp.562,43 milyar atau 19,86% dari cakupan 

pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2003, yaitu sebesar 

Rp.2.390,48 milyar atau 21,88% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.10.923,49 milyar. Sedangkan nilai penyimpangan yang terendah 

ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, 

yaitu sebesar Rp.114,08 milyar atau 14,31% dari cakupan 

pemeriksaan sebesar Rp.797,42 milyar. 

2.4 Pemeriksaan atas Belanja Pembangunan Daerah 

2.4.1 Pemeriksaan Belanja Pembangunan Provinsi yang dilaksanakan 

sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003 menunjukan rata-rata realisasi 

anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp.1.708,76 

milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.335,77 

milyar atau 19,65% dari realisasi anggaran yang diperiksa, dengan 

penyimpangan sebesar Rp.41,08 milyar atau 12,23% dari cakupan 

pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi yang ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2002 yaitu sebesar 
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Rp.135,32 milyar atau 25,21% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.538,80 milyar. Sedangkan nilai penyimpangan yang terendah 

ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, 

yakni sebesar Rp. 0,76 milyar atau 13,89% dari cakupan 

pemeriksaan sebesar Rp. 5,47 milyar.  

2.4.2 Pemeriksaan Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2002 menunjukan rata-

rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar 

Rp. 6.267,52 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah 

sebesar Rp. 4.153,12 milyar atau 66,26% dari realisasi anggaran 

yang diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan yang ditemukan 

setiap tahun sebesar Rp.316,28 milyar atau 7,62% dari cakupan 

pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 1999/2000, yaitu sebesar 

Rp.793,09 milyar atau 4,23% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.18.745,19 milyar. Sedangkan nilai penyimpangan yang terendah 

ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000 

yaitu sebesar Rp.0,39 milyar atau 3,89% dari cakupan pemeriksaan 

sebesar Rp.10,02 milyar. 

2.5 Pemeriksaan Dana Non APBD 

Pemeriksaan atas Dana Non APBD yang dilaksanakan sejak TA 

1998/1999 s.d. TA 2003, meliputi pemeriksaan atas dana untuk 

pembangunan fasilitas sosial (FASOS) dan fasilitas umum (FASUM) 

yang disediakan oleh pengembang di wilayah perkotaan yang 

dilaksanakan pada TA 1998/1999 dan TA 2002, pemeriksaan atas 

yayasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada 

TA 1999/2000, serta pemeriksaan atas Dana Dekonsentrasi dan 

Dana Otonomi Khusus dilaksanakan pada TA 2003. 

Hasil pemeriksaannya, antara lain sebagai berikut: 
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2.5.1 Pemeriksaan atas Dana Dekonsentrasi; pemeriksaan atas 

pelaksanaan Dana Dekonsentrasi TA 2002 dan TA 2003, dilakukan 

oleh BPK-RI pada Semester II TA 2003, mencakup  35 entitas di 

daerah Provinsi. Realisasi anggaran pada 35 entitas tersebut adalah 

sebesar Rp.1.988,59 milyar, dan penyimpangan yang ditemukan 

adalah sebesar Rp.202,62 milyar atau 16,44% dari cakupan 

pemeriksaan sebesar Rp.1.232,41 milyar. Hasil pemeriksaannya 

mengungkapkan antara lain bahwa pengembalian Dana Bantuan 

Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) secara bergulir (Revolving) 

masih belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama dengan 

kelompok tani, pengeluaran untuk subsidi belum 

dipertanggungjawabkan penggunaannya, penetapan pemenang 

pelaksanaan pekerjaan proyek tidak sesuai dengan ketentuan, 

pembayaran honorarium tim pelaksana Bagian Proyek Informasi dan 

Pembinaan Tenaga Kerja (PIPK) Daerah TA 2003 tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, kegiatan monitoring dan evaluasi atas 

penguatan modal usaha kelompok belum dilaksanakan sesuai 

ketentuan/pedoman umum, pengadaan barang/jasa dilakukan 

dengan penunjukkan langsung, dan pengadaan peralatan medik dan 

kesehatan tidak didasarkan atas harga perkiraan sendiri. 

2.5.2 Pemeriksaan atas Dana Otonomi Khusus; pemeriksaan atas 

Dana Otonomi Khusus TA 2001, TA 2002, dan TA 2003 pada Provinsi 

Papua yang meliputi 15 entitas, juga dilaksanakan pada Semester II 

TA 2003. Realisasi anggaran pada 15 entitas yang diperiksa tersebut 

adalah sebesar Rp.12.907,29 milyar, dan penyimpangan yang 

ditemukan adalah sebesar Rp.1.141,08 milyar atau 14,72% dari 

cakupan pemeriksaan sebesar Rp.7.751,07 milyar. Hasil 

pemeriksaannya mengungkapkan bahwa terdapat proyek-proyek 

yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus yang dilaksanakan 

mendahului DIPDA, penunjukan langsung rekanan tidak sesuai 
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dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala 

BAPPENAS, pengadaan kendaraan tidak dianggarkan dalam APBD, 

pemborongan pembangunan jalan/jembatan dan saluran irigasi 

menggunakan Surat Perintah Kerja Sementara dan mendahului 

anggaran yang tersedia, Dana Otonomi Khusus tidak dimasukkan 

kedalam APBD dan terdapat pelampauan anggaran belanja rutin non 

pegawai dan belanja pembangunan. 

2.5.3 Pemeriksaan atas Yayasan; pemeriksaan atas yayasan di 

lingkungan Pemerintah Daerah selama periode TA 1998/1999 sampai 

dengan TA 2003 dilaksanakan satu kali pada Semester II TA 

1999/2000, yaitu terhadap Yayasan Pulo Mas Jaya dengan kegiatan 

usaha yang dilaksanakan oleh PT Pulo Mas Jaya (PT-PMJ) di DKI 

Jakarta. Hasil pemeriksaannya mengungkapkan bahwa kegiatan 

usaha PT-PMJ meliputi jual-beli tanah dan sewa rumah yang dalam 

tahun 1998 dan tahun 1999 mengalami kerugian sebesar Rp.1,01 

milyar; dan mengelola dua buah stasiun penjualan bahan bakar 

(SPBU), yang dalam tahun 1998 dan tahun 1999 terdapat 

pendapatan SPBU yang kurang diterima sebesar Rp. 0,18 milyar. 

Pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK-RI, pada awalnya 

mengalami hambatan/kendala, karena pihak PT-PMJ belum 

memahami materi yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan dan beranggapan bahwa BPK-RI tidak memiliki 

kewenangan memeriksa yayasan, baik yang dikelola oleh Pemerintah 

Daerah maupun yang dikelola oleh BUMD. 

2.5.4 Pemeriksaan atas Pengelolaan FASOS dan FASUM dari 

Pengembang; pemeriksaan atas pengelolaan FASOS dan FASUM dari 

para pengembangan yang dalam periode TA 1998/1999 sampai 

dengan TA 2003 dilaksanakan dua kali, yaitu dalam Semester II TA 

1998/1999 dan Semester II TA 2002. Pemeriksaannya bertujuan 
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untuk mengetahui dan menilai apakah dalam pelaksanaan 

pengelolaan FASOS dan FASUM dari para pengembang telah 

memperhatikan ketertiban dan ketaatan pada peraturan perundang-

undangan, dan apakah kewajiban pengembang dalam menyediakan 

FASOS dan FASUM telah dipenuhi. 

Nilai FASOS dan FASUM yang diperiksa adalah sebesar 

Rp.9.161,15 milyar dengan cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.4.153,56 milyar atau 45,34% dari nilai FASOS dan FASUM yang 

telah diserahkan oleh para pengembang di Jakarta dan di Makassar. 

Hasil pemeriksaannya mengungkapkan, antara lain bahwa 

pengurusan FASOS dan FASUM yang berbentuk sarana senilai 

Rp.150,60 milyar atau 3,62% dari cakupan pemeriksaan sebesar 

Rp.4.153,56 milyar ternyata tidak tertib dan tidak taat pada 

peraturan perundang-undangan. 

2.6 Pemeriksaan Inventaris Kekayaan Daerah 

2.6.1 Pemeriksaan atas Inventaris Kekayaan Daerah (IKD) Provinsi 

selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 dilakukan 2 

kali, yaitu : (1) pada TA 1998/1999 mengenai pemeriksaan atas 6 

buah IKD Provinsi TA 1997/1998 dengan nilai sebesar Rp.63.831,67 

milyar dengan cakupan pemeriksaan 100% dari nilai penyimpangan 

yang ditemukan adalah sebesar Rp.165,21 milyar atau 0,26% dari 

cakupan pemeriksaan, dan (2) pada TA 2000 mengenai pemeriksaan 

atas 2 buah IKD Provinsi TA 1999/2000  dengan nilai sebesar 

Rp.70.307,48 milyar. Cakupan pemeriksaannya dalam TA 2000 

adalah sebesar Rp.9.825,04 milyar atau 13,97% dari jumlah seluruh 

IKD Provinsi yang diperiksa, dengan penyimpangan yang ditemukan 

sebesar Rp.1.118,94 milyar atau 11,39% dari cakupan pemeriksaan.  

Hasil pemeriksaan pada TA 2000 mengungkapkan hal-hal 

sebagai berikut :  
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a. Barang inventarisasi senilai Rp. 133,51 milyar belum dicatat 

dalam daftar inventaris barang dan belum dilaporkan oleh unit 

pengguna kepada Biro Perlengkapan, Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. 

b. Tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 29.941.627 

m2 belum disertifikatkan, karena dokumen pendukung untuk 

pengurusan hak atas tanah kurang lengkap. 

c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan aset senilai Rp. 37,83 

milyar karena Bank Indonesia (BI) belum mengganti penggunaan 

tanah untuk perluasan gedung BI, dan BI belum menyerahkan 

aset fasilitas umum senilai Rp. 31,84 milyar. 

d. Tanah terminal Blok M senilai Rp. 345,50 milyar tidak tercatat 

dalam daftar inventaris92. 

2.6.2 Pemeriksaan atas IKD Kabupaten/Kota selama periode TA 

1998/1999 sampai dengan TA 2003 dilaksanakan 3 kali, yaitu dalam 

TA 1998/1999, TA 1999/2000, dan dalam TA 2003 dengan nilai 

keseluruhan  sebesar Rp1.517,98 milyar. Cakupan pemeriksaannya 

adalah sebesar Rp.1.379,52 milyar atau 90,88%, dan penyimpangan 

yang ditemukan sebesar Rp.53,20 milyar atau 3,86% dari cakupan 

pemeriksaan. 

Hasil pemeriksaannya mengungkapkan, antara lain barang 

milik Pemerintah Kota Makassar berupa 207 unit kendaraan roda 

empat dan 112 unit roda dua belum memiliki BPKB, dan tanah 

seluas 2.218.595,42 m2 senilai Rp.39,72 milyar belum bersertifikat, 

dan tanah dan bangunan Terminal Panaikang tidak diperhitungkan 

sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Makassar dalam kerja 

sama peremajaan dan pengembangan Terminal Regional dengan PT 

                                                 
92 HAPSEM II TA 2000 halaman 937-942 
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Kalla Inti Karsa, sehingga Pemda Kota Makassar dirugikan senilai 

Rp.11,24 milyar93.  

Jumlah entitas (obrik) yang diperiksa beserta realisasi 

keuangan, cakupan pemeriksaan dan jumlah penyimpangan yang 

ditemukan oleh BPK-RI selama Periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 di 

luar pemeriksaan atas Perhitungan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota 

adalah sebagai berikut : 

Cakupan 
Pemeriksaan  Penyimpangan  Tahun 

Anggaran  

Jumlah 
Sasaran 
(Obrik) 

Realisasi 
Keuangan 
(Milyar Rp) 

Milyar Rp. % Milyar Rp. % 

1998/1999 140 107.769,52 81.317,38 75,45 1.139,29 1,40 

1999/2000 58 27.365,83 19.474,09 71,16 889,87 4,57 

2000 58 78.806,69 16.397,47 20,81 1.879,36 11,46

2001 142 11.759,32 5.344,65 45,45 1.068,01 19,98

2002 231 57.679,86 26.435,07 45,83 2.484,54 9,40 

2003 127 56.004,53 24.002,12 42,86 4.274,83 17,81

Jumlah 756 339.385,75 172.970,78 50,97 11.735,90 6,78 

Rata-rata 
Tahunan 126 56.564,29 28.828,46 50,97 1.955,98 6,78 

 

2.7 Pemeriksaan atas Badan Usaha Milik Daerah  

2.7.1 Pemeriksaan atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara 

General Audit selama periode 1998/1999 s.d. TB 2003 hanya 

dilakukan satu kali, yaitu pada TA 2003 mengenai 7 buah Laporan 

Keuangan BUMD TB 2002. Hasil pemeriksaannya mengemukakan 

bahwa jumlah aset 7 buah BUMD tersebut sebesar Rp.554,68 milyar 

dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.554,68 milyar atau 100% 

dari nilai aset. Jumlah kesalahan pencatatan/penjumlahan yang 

ditemukan dalam laporan keuangan tahunan BUMD-BUMD tersebut 

                                                 
93 HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 846-852 
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adalah sebesar Rp.174,41 milyar atau 31,44% dari cakupan 

pemeriksaan. 

2.7.2 Perkembangan Pemeriksaan atas BUMD Non General Audit 

selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah 

sebagai berikut :  

Cakupan 
Pemeriksaan  Penyimpangan  Tahun 

Anggaran  

Jumlah 
Entitas 
(Obrik) 

Realisasi 
Keuangan 
(Milyar Rp) 

(Milyar Rp) % (Milyar Rp) % 

1998/1999 47 3.620,74 3.532,73 97,57 972,42 27,53

1999/2000 23 2.461,46 1.642,50 66,73 200,77 12,22

2000 52 12.570,71 5.776,48 45,95 3.032,36 52,49

2001 48 20.959,69 14.012,54 66,85 686,75 4,90 

2002 62 46.071,08 25.781,82 55,96 1.370,77 5,32 

2003 48 60.100,24 44.652,83 74,30 2.736,77 6,13 

Jumlah 280 145.783,92 95.398,90 65,44 8.999,84 9,43 

Rata-rata 47 24.297,32 15.899,82 65,44 1.499,97 9,43 
 

Data dalam tabel tersebut menunjukan bahwa rata-rata 

realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar 

Rp.24.297,32 milyar, dengan rata-rata penyimpangan yang 

ditemukan sebesar Rp.1.499,97 milyar atau 9,43% dari cakupan 

pemeriksaan sebesar Rp.15.899,82 milyar. Nilai penyimpangan 

tertinggi ditemukan pada pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TB 

2000, yaitu sebesar Rp.3.032,36 milyar atau 52,49% dari cakupan 

pemeriksaan sebesar Rp.5.776,48 milyar. Penyimpangan ini sekaligus 

merupakan nilai penyimpangan dengan persentase tertinggi yang 

ditemukan dalam periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003. 

Penyimpangan dengan nilai terendah ditemukan dalam pemeriksaan 

yang dilaksanakan dalam TA 1999/2000, yakni sebesar Rp.200,77 

milyar atau 12,22% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.1.642,50 

milyar. Sedangkan penyimpangan dengan persentase terendah 
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ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TA 2001 

yakni sebesar 4,90% dengan nilai Rp.686,75 milyar. 

2.8 Pemeriksaan atas Permintaan (Audit On Call) 

Sejak dimulainya otonomi daerah berdasarkan UU No.22 tahun 

1999 dan UU No.25 tahun 1999 pemeriksaan atas permintaan (Audit 

On Call) di lingkungan Auditama Keuangan Negara IV semakin lama 

semakin meningkat. Pemeriksaan tersebut diajukan, baik oleh Kepala 

Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun oleh 

masyarakat umum atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal 

itu, membuktikan bahwa kepercayaan dari berbagai pihak terhadap 

BPK-RI semakin meningkat. 

Permintaan pemeriksaan yang berasal dari Kepala Daerah, 

biasanya dilandasi pada kebutuhan Kepala Daerah yang baru saja 

menerima serah-terima jabatan dari Kepala Daerah yang lama, 

dengan maksud supaya terdapat pemisahan batas tanggung jawab 

yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan. Walaupun demikian sejak tahun 2003 telah terjadi 

kecenderungan Kepala Daerah meminta BPK-RI untuk memeriksa 

Laporan Pertanggungjawaban Keuangannya supaya proses 

pengesahannya oleh DPRD lebih cepat. 

Permintaan pemeriksaan berasal yang dari DPRD khususnya 

Pimpinan DPRD, biasanya diajukan kepada Perwakilan BPK-RI 

apabila perlu dilakukan penelaahan secara lebih mendalam atas 

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD, untuk 

menghindari adanya motif politik yang tersembunyi. Artinya 

seringkali terjadi bahwa Pimpinan DPRD meminta Perwakilan BPK 

melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

untuk alat legitimasi guna menyudutkan posisi Kepala Daerah, 
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dimana Pimpinan DPRD dalam kesempatan berikutnya ternyata 

mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Daerah. 

Permintaan pemeriksaan yang berasal dari masyarakat atau 

LSM, biasanya bertujuan untuk menyampaikan adanya indikasi KKN 

namun dengan informasi yang sangat terbatas. 

Berdasarkan permintaan-permintaan pemeriksaan tersebut, 

BPK-RI menyeleksinya, dan dalam tahun 2003 telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap: (1) Kabupaten Mentawai, (2) Kabupaten 

Kepulauan Riau (KEPRI), (3) Pemprov Sumatera Selatan, (4) 

Kabupaten Buru, (5) Kabupaten Indragiri Hilir, dan (6) Pemprov 

Bangka Belitung. 

2.9 Penyampaian Hasil Pemeriksaan Bidang APBD Yang 

Berindikasi Hal-hal Yang Menimbulkan Sangkaan Tindak Pidana 

Korupsi dan Kolusi Kepada Kejaksaan Agung  

Sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 

5 Tahun 1973, BPK-RI dalam kurun waktu 1998 s.d Maret 2004 

telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasikan tindak 

pidana korupsi dan kolusi kepada Kejaksaan Agung untuk segera 

dapat dilakukan langkah-langkah yuridisnya, yakni : 

2.9.1 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2001 dan TA 

2002 pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 10 

temuan senilai Rp.25,62 milyar, dengan surat penyampaian No. 

10/S/I-IV/01/2003 tanggal 27 Januari 2003. Selanjutnya hasil 

pemeriksaan tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada 

Kejati Sumatera Utara dengan surat JAMPIDSUS No. B-090/F/ 

F.2.1./3/2003 tanggal 5 Februari 2003. 

Temuan-temuan pemeriksaan yang nilainya cukup besar, 

adalah : (1) pengurusan keuangan daerah oleh Pemegang Kas Daerah 

kurang terkendali, sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp.23,03 
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milyar; (2) terdapat pengeluaran TA 2001 sebesar Rp.928,54 juta 

yang tidak didukung dengan bukti yang sah; dan (3) terdapat 

pengeluaran Belanja Rutin Sekretariat Kabupaten TA 2001 sebesar 

Rp.498,54 juta yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

2.9.2 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2001 dan TA 

2002 pada pemerintah Kabupaten Jeneponto sebanyak 5 temuan 

senilai Rp.88,94 milyar, dengan surat penyampaian No. 26/S/I-

IV/04/2003 tanggal 4 April 2003. Selanjutnya hasil pemeriksaan 

tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Sulawesi 

Selatan dengan surat JAMPIDSUS No. B-100/F/F.2.1./3/2004 

tanggal 17 Maret 2004. Kelima temuan tersebut adalah yang berikut 

ini: 

a. Pengeluaran anggaran belanja rutin tidak didukung dengan bukti 

yang lengkap dan sah sebesar Rp. 1,51 milyar. 

b. Penganggaran dan pertanggungjawaban belanja pegawai/gaji 

Pemda Kabupaten Jeneponto tidak realistis sebesar Rp.45,25 

milyar. 

c. Penempatan Dana Daerah pada BNI, BRI, dan BPD Sulawesi 

Selatan Cabang Jeneponto, sebesar Rp. 35,00 milyar menyimpang 

dari ketentuan dan terdapat pengeluaran DAU sebesar Rp.3,50 

milyar yang tidak jelas peruntukannya. 

d. Kewajiban bendaharawan untuk menyetor kepada Bupati 

Jeneponto sebesar 10% dari SPMU yang dicairkan, minimal 

Rp.3,58 milyar. 

e. Kelebihan harga sebesar Rp. 141,00 juta atas pengadaan 

kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Jeneponto.   

2.9.3 Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2002 pada 

pemerintah Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 temuan senilai Rp. 1,01 

milyar, dengan surat penyampaian No. 50/S/I-IV/08/2003 tanggal 

21 Agustus 2003. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut, oleh 
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Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Jawa Tengah dengan 

surat JAMPIDSUS No. R-170/F/F.2.1./9/2003 tanggal 15 September 

2003. 

Temuan pemeriksaan dimaksud adalah bantuan keuangan dari 

Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Wonogiri TA 2002, sebesar 

Rp.1,01 milyar, ternyata tidak masuk dalam APBD tetapi dimasukkan 

ke dalam Rekening Bupati Wonogiri No.1.001.00890-6 pada BPD 

Jawa Tengah Cabang Wonogiri. 

2.9.4 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2001 dan TA 

2002 Provinsi Banten perihal pemberian kompensasi penyerahan hak 

atas tanah di Kabupaten Pandeglang eks kepemilikan Sdr. Omo 

Sudarmo, seluas 28.572 m2 (Sertifikat No.17), senilai Rp. 5,00 milyar, 

dengan surat penyampaian No. 63/S/I-IV/10/2003 tanggal 10 

Oktober 2003. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut, oleh 

Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Banten dengan surat 

JAMPIDSUS No. B-262/F/F.2.1./10/ 2003 tanggal 10 Oktober 2003. 

2.9.5 Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2001 dan TA 

2002 pada pemerintah Kabupaten Grobogan sebanyak 10 temuan 

senilai Rp.2,97 milyar, dengan surat penyampaian No.81/S/I-

IV/12/2003 tanggal 22 Desember 2003. Selanjutnya hasil 

pemeriksaan tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada 

Kejati Jawa Tengah dengan surat JAMPIDSUS No. R-110/F/F.2.1./ 

3/2004 tanggal 29 Maret 2004. 

Temuan-temuan pemeriksaan yang nilainya cukup besar, 

adalah yang berikut ini: 

a. Penganggaran dan penggunaan Dana Peningkatan Kinerja DPRD 

TA 2001 dan TA 2002 tidak sesuai dengan ketentuan dan 

memboroskan keuangan daerah sebesar Rp. 1,68 milyar. 
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b. Pengeluaran biaya pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD sebesar 

Rp.223,11 juta dialokasikan tidak sesuai dengan ketentuan. 

c. Surat pertanggungjawaban perbaikan dan pemeliharaan 

kendaraan dinas tidak dilampiri dengan bukti pengeluaran yang 

sah dan benar, sehingga merugikan daerah sebesar Rp. 306,44 

juta. 

d. Pengadaan 41 buah dlurung dalam TA 2001, tidak sesuai dengan 

ketentuan dan merugikan daerah sebesar Rp. 380,43 juta. 

2.9.6 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2002 dan TA 

2003 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebanyak 15 temuan 

senilai Rp.275,62 milyar, dengan surat penyampaian No. 05/R/S/I-

IV/02/2004 tanggal 19 Pebruari 2004. Selanjutnya hasil 

pemeriksaan tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada 

Kejati Kalimantan Timur dengan surat JAMPIDSUS No. R-116/F/ 

F.2.1./04/2003 tanggal  April 2003. 

Temuan-temuan pemeriksaan tersebut, antara lain yang 

berikut ini: 

a. Dana Kas Daerah sebesar Rp.100,43 milyar dialihkan ke Rekening 

Pribadi atas nama H. Azhar selaku Kepala Bagian Keuangan. 

b. Terdapat pencairan Dana Kas Daerah dari Rekening Gaji Pemda 

dengan menggunakan SPMU Gaji, yang digunakan tidak sesuai 

dengan tujuannya, masing-masing dalam TA 2002 sebesar 

Rp.2,27 milyar dan TA 2003 sebesar Rp.33,46 milyar. 

c. Dana Alokasi Khusus–Dana Reboisasi (DAK-DR) sebesar Rp.57,07 

milyar disimpan dalam rekening pribadi dan sebesar Rp.26,43 

milyar serta sebesar Rp.23,13 milyar di antaranya digunakan 

tidak sesuai dengan peruntukannya. 

d. Realisasi pengeluaran Pos DPRD untuk Biaya Penunjang Kegiatan 

sebesar Rp.11,38 milyar, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, 
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termasuk di dalamnya pengeluaran Uang Purna Tugas DPRD 

sebesar Rp. 1,88 milyar. 

e. Dana belanja rutin Dinas Pendidikan TA 2001 dan TA 2002 

sebesar Rp.10,33 milyar dialihkan ke dalam Rekening Pribadi 

Bendaharawan Rutin pada BPD Kaltim Cabang Sangatta. 

2.9.7 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2002 dan TA 

2003 pada Pemerintah Kabupaten Buru sebanyak 4 temuan senilai 

Rp.2,84 milyar, dengan nomor surat penyampaian 10/R/S/I-

VI/03/2004 tanggal 10 Maret 2004. Temuan-temuan pemeriksaan 

tersebut, yang  saat ini masih dalam proses penelaahan oleh Staf 

JAMPIDSUS, adalah yang berikut ini: 

a. Hasil pengadaan kendaraan roda empat pada Sekretariat 

Kabupaten Buru tidak sesuai dengan kontrak, sehingga terjadi 

kerugian daerah sebesar Rp. 190,25 juta. 

b. Pemberian dan bukti pengeluaran panjar yang dibayarkan oleh 

Pemegang Kas Sekretariat Kabupaten Buru sebesar Rp.2,25 milyar 

tidak sesuai dengan ketentuan. 

c. Terdapat beberapa paket pekerjaan yang telah selesai 

dilaksanakan tetapi dimasukkan ke dalam kontrak pengawasan, 

sehingga terjadi kerugian daerah sebesar Rp. 65,36 juta.  

d. Pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontrak, 

sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp.339,89 juta. 

2.10 Hasil Pemeriksaan Bidang APBD yang Berindikasi Hal-hal 

yang Menimbulkan Sangkaan Tindak Pidana dan Kolusi yang 

Langsung Ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri/Tinggi dan 

Kepolisian Setempat 

2.10.1 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 1998 dan 1999 

pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memuat 3 temuan yang 

berindikasi sangkaan tindak pidana KKN senilai Rp.130,10 milyar 
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kepada DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat, dengan surat 

penyampaian No. 154/S/I-VI/9/1999 tanggal 2 September 1999. 

Ketiga temuan pemeriksaan tersebut adalah (1) pengumpulan 

Dana Pembinaan Kelistrikan oleh Pemda Tingkat I Jawa Barat 

sebesar Rp. 44,96 milyar, tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, (2) penggunaan dana APBD Tingkat I Provinsi Jawa Barat  

oleh Gubernur KDh Tingkat I Jawa Barat untuk memberikan 

bantuan kepada beberapa yayasan yang pembentukannya tidak 

dilandasi dengan PERDA, yakni kepada Yayasan Dharmaloka sebesar 

Rp. 7,08 milyar, Yayasan Saung Kadeudeuh sebesar Rp. 45,39 

milyar, dan Yayasan Winaya Mukti sebesar Rp. 29,02 milyar; dan (3) 

penyalahgunaan persil tanah dalam penguasaan Pemda Tingkat I 

Jawa Barat di Situ Cipondoh yang diajukan HGBoleh dan atas nama 

PT Griya Tritunggal Paksi untuk diagunkan dalam kredit sebesar 

Rp28,15 milyar.  

Di antaranya, terhadap masalah pembangunan Situ Cipondoh 

tersebut, terdakwa telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara, dan saat 

ini yang bersangkutan sedang mengajukan banding.  

2.10.2 Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa 

Barat  TA 2001 dan TA 2002 antara lain memuat : 

a. Realisasi Pos DPRD (2.2.1) TA 2001 sebesar Rp.28,19 milyar, di 

antaranya sebesar Rp9,53 milyar tidak sesuai dengan PP No. 110 

Tahun 2000. 

b. Realisasi pengeluaran DPRD TA 2001 sebesar Rp.26,18 milyar 

dibebankan pada Bagian Anggaran Pengeluaran Yang Tidak 

Termasuk Bagian Lain (2.14). 

c. Realisasi pengeluaran DPRD TA 2002 sebesar Rp.18,54 milyar 

dibebankan pada Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain (2.14) 
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sebesar Rp.16,8 milyar dan Bagian anggaran Tidak Tersangka 

(2.15) sebesar Rp.1,79 milyar. 

Dalam rangka penyelidikan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta 

keterangan ahli kepada BPK-RI. Sehubungan dengan itu, Sekretaris 

Jenderal BPK-RI dengan Surat Tugas No. 38/ST/VIII-X/07/2003 

tanggal 4 Juli 2003 menugaskan Sdr. Ismoentojo, SH dan Sdr. Iwan 

Gunawan untuk menyampaikan keterangan ahli kepada Kejaksaan 

Tinggi Jawa Barat. 

2.10.3 Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten 

Karanganyar TA 2002, antara lain memuat dugaan penyalahgunaan/ 

kelambatan penyetoran penerimaan daerah dari Pajak Penerangan 

Jalan Umum (PPJU) oleh bendaharawan penerima, sebesar Rp.1,26 

milyar. Dalam rangka penyelidikan, Kejaksaan Negeri Karanganyar 

dengan Surat No.19/B/XIV.3/03/2004 tanggal 3 Maret 2004 

meminta bantuan tenaga pemeriksa dari BPK-RI untuk menentukan 

jumlah kerugian daerah. Sehubungan dengan itu, dengan Surat 

Tugas No.02/ST/P3KN/ BPK/XIV.3/03/2004 tanggal 19 Maret 2004, 

Kepala Perwakilan IV BPK-RI di Yogjakarta menugaskan 3 pemeriksa 

untuk memberikan bantuan penghitungan jumlah kerugian daerah.  

2.10.4 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten 

Bengkulu Selatan TA. 2002, di antaranya memuat temuan mengenai 

realisasi belanja Pos Sekretariat DPRD (2.2.1) sebesar Rp.3,71 milyar 

ternyata belum dipertanggungjawabkan, tetapi telah dicantumkan 

dalam Perhitungan APBD TA. 2002. Dalam rangka penyelidikan, 

Kapolres Bengkulu Selatan dengan Surat No. B/857/VIII/2003/ 

Reskrim tanggal 13 Agustus 2003 meminta keterangan ahli dari BPK-

RI. Sehubungan dengan itu, dengan Surat Tugas No. 46/ST/VIII-

X/08/2003 dan No. 47/ST/VIII-X/08/2003 tanggal 22 Agustus 2003, 

Sekjen BPK–RI menugaskan Sdr. Ismoentojo, SH dan Sdr. Nur 

Miftahulail, SE, Ak untuk memberikan keterangan ahli. 
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2.10.5  Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten 

Singkawang TA. 2003, di antaranya memuat temuan mengenai 

realisasi pengeluaran DPRD sebesar Rp.1,95 milyar yang tidak sesuai 

dengan PP No. 110 Tahun 2000. Dalam rangka penyelidikan, 

Kejaksaan Negeri Singkawang dengan Surat No. R-114/Q.1.11.2/ 

Dek/03/05/2004 tanggal 18 Mei 2004 memohon kepada BPK-RI 

untuk menyelenggarakan  Gelar Perkara Bersama. Sehubungan 

dengan itu, pada tanggal 26 Mei 2004 Kepala Perwakilan VI BPK-RI di 

Banjarmasin menghadiri gelar perkara tersebut di Singkawang.   

3. Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  

BUMN 

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPK-RI, 

sampai dengan pertengahan tahun 2004 terdapat sebanyak 165 

BUMN (induk) yang memiliki aset (secara total) per 31 Desember 

2002 sebesar Rp.1.012.345,98 milyar. 

Pemeriksaan atas Keuangan Negara di lingkungan BUMN 

dilakukan oleh Auditama Keuangan Negara V dengan pembagian 

kerja sebagai berikut: 

Auditorat V.A. membawahi Sub Auditorat V.A.1 meliputi: Pertamina, 

Badan Pembinaan Kontraktor Asing; Sub Auditorat V.A.2 meliputi: 

BUMN Pertambangan dan Energi, Listrik dan Gas; Sub Auditorat 

V.A.3 meliputi: BUMN Industri Strategis dan Sub Auditorat V.A.4 

meliputi: BUMN Industri Non Strategis. 

Auditorat V.B. membawahi Sub Auditorat V.B.1 meliputi: BUMN Jasa 

Pertanian dan Jasa Kehutanan; Sub Auditorat V.B.2 meliputi: BUMN 

Jasa Perhubungan dan Jasa Parpostel; Sub Auditorat V.B.3 meliputi: 

BUMN Jasa Karya dan Jasa Perdagangan. 

Auditorat V.C membawahi : Sub Auditorat V.C.1 meliputi: BUMN 

Perbankan, dan V.C.2 meliputi: BUMN Lembaga Keuangan Non Bank. 
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Sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2004, BPK-RI telah 

melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 42 BUMN, 

pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan pada 215 

obyek pemeriksaan, dan pemeriksaan investigasi pada 3 BUMN. 

Pemeriksaan investigasi antara lain dilaksanakan pada PT Pelabuhan 

Indonesia II (PT Pelindo II), Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan 

Kredit Macet Bank-bank Milik Negara. Pemeriksaan investigasi atas 

Subsidi BBM dan Kredit Macet Bank-bank Milik Negara dilaksanakan 

atas permintaan DPR-RI dan hasilnya telah diserahkan kepada DPR-

RI, sedang pemeriksaan investigasi atas PT Pelindo II hasilnya telah 

dilimpahkan kepada Kejaksaaan. 

Pemeriksaan atas Keuangan Negara di lingkungan BUMN yang 

dilaksanakan oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 s.d. TA 

2003, meliputi pelaksanaan keuangan BUMN TB 1997/1998 s.d. TB 

2002. Rata-rata realisasi keuangan BUMN yang diperiksa dalam 

setiap tahun adalah sebesar Rp.489.910,58 milyar dan rata-rata 

cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.343.363,93 milyar 

(70,09%) dengan penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah 

sebesar Rp.40.757,46 milyar atau 11,87% dari cakupan pemeriksaan. 

Persentase penyimpangan tertinggi ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TB 2000, yaitu 40,11% dari 

cakupan pemeriksaan Rp.112.129,06 milyar atau sebesar 

Rp.44.979,78 milyar. Persentase penyimpangan terendah ditemukan 

dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2003, yaitu sebesar 

2,26% dari cakupan pemeriksaan Rp.570.662,08 milyar atau sebesar 

Rp. 12.899,13 milyar. Nilai penyimpangan yang tertinggi ditemukan 

pada TA 2001 sebesar Rp.90.341,87 milyar atau 17,17% dari 

cakupan pemeriksaan Rp.526.061,01 milyar, sedangkan nilai 

penyimpangan terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang 
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dilaksanakan pada TA 1999/2000, yaitu sebesar Rp.4.290,62 milyar 

atau 10,51% dari cakupan pemeriksaan Rp.40.808,09 milyar. 

Pemeriksaan terhadap keuangan BUMN yang dilaksanakan 

oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah 

pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan (General Audit/GA) 

BUMN, dan pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan 

(Finance Related Audit/FIRA) termasuk pemeriksaan kinerja. 

Gambaran hasil pelaksanaan pemeriksaan GA dan FIRA pada BUMN 

adalah sebagai berikut ini. 

3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahunan  

Perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas laporan 

keuangan (GA) di lingkungan BUMN sejak TA 1998/1999 s.d. TA 

2003 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut ini. 
 

Cakupan Penyimpangan Tahun 
Anggaran 

TB Yang 
Diperiksa 

Jmlh 
BUMN 

Realisasi 
Keuangan 
(Milyar Rp) 

Milyar Rp % Milyar Rp % 

1998/1999 1997 5 1.649,10 1.649,10 0,00 0,00 0,00 
1999/2000 1998 6 8.312,16 8.312,16 100,00 222,36 2,68 

2000 1999 1 6.183,64 6.183,64 100,00 298,74 4,83 
2001 2000 4 248.367,13 248.367,13 100,00 12.463,79 5,02 
2002 2001 3 412.296,05 408.189,55 99,00 19.754,59 4,84 
2003 2002 28 454.358,31 454.358,31 100,00 6.182,51 1,36 

Jumlah 47 1.131.166,39 1.127.059,89 99,64 38.921,99 3,45 

Rata-rata 8 188.527,73 187.843,32 99,64 6.487,00 3,45 

Dari tabel di atas terlihat jelas perkembangan pelaksanaan 

pemeriksaan atas laporan keuangan (GA) oleh BPK-RI, bahwa dalam 

TA 1998/1999 mulai dilaksanakan GA oleh BPK-RI terhadap laporan 

keuangan 5 BUMN, yaitu : PT Pupuk Kujang, PT Indo Farma, PT PN 

XI, PT Dahana, dan PT Otorita Jatiluhur. Kemudian dalam TA 

1999/2000 ditingkatkan pelaksanaannya pada 6 BUMN, namun 

sejak TA 2000 sampai dengan TA 2002 pelaksanaan GA oleh BPK-RI 
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dikurangi, dan baru pada TA 2003 meningkat sangat tajam dan 

sebanyak 28 BUMN dilakukan pemeriksaan GA oleh BPK-RI.  

Rata-rata jumlah BUMN yang diperiksa laporan keuangan 

tahunannya selama periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah 

sebanyak 8 buah dengan realisasi keuangan sebesar Rp.188.527,73 

milyar dengan rata-rata cakupan pemeriksaannya sebesar 

Rp.187.843,32 milyar atau 99,64%. Jumlah rata-rata penyimpangan 

yang berupa kesalahan pencatatan/penjumlahan yang ditemukan 

setiap tahun adalah sebesar Rp.6.487,00 milyar atau 3,45% dari 

cakupan pemeriksaan. 

Gambaran pemberian “opini” atas laporan keuangan BUMN 

yang diperiksa oleh BPK-RI sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003, yang 

meliputi laporan keuangan tahunan BUMN sejak TB 1997 sampai 

dengan laporan tahunan BUMN TB 2003 adalah sebagai berikut : 

Lap. Keu. BUMN Kualifikasi Opini Yang Diberikan 
TA 

TB Jumlah WTP WTP-DPP WDP TW TMP 
1998/1999 1997 5 3 0 1 0 1 
1999/2000 1998 6 4 0 1 0 1 

2000 1999 1 0 0 1 0 0 
2001 2000 4 3 0 1 0 0 
2002 2001 3 1 0 1 0 1 
2003 2002 28 15 9 2 0 2 

Jumlah 6 47 26 9 7 0 5 
Catatan : 
WTP : wajar tanpa pengecualian 
WTP-DPP  : wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan 
WDP : wajar dengan pengecualian 
TW : tidak wajar 
TMP : tidak memberikan pendapat 

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN oleh BPK-

RI selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 mencakup 

47 buah BUMN. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN dalam 

TA 1998/1999 sampai dengan TA 2000, masih dilakukan dengan 



11/12/2004  4:58 PM 144

bantuan kantor akuntan publik (KAP) dan BPK-RI belum memberikan 

opini. Sejak pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN TB 2000 

yang dilakukan oleh BPK-RI dalam TA 2001, dalam hasil 

pemeriksaannya memuat opini.  

Sesuai dengan jumlah dan kualitas tenaga auditor (Akuntan 

Beregister) yang tersedia, dalam TA 2001 BPK-RI hanya melakukan 

pemeriksaan atas 4 Laporan Keuangan BUMN TB 2000, yaitu : (1) 

Pertamina dengan opini “WDP”, (2) PT-PLN dengan opini “WTP”, (3) 

YPK PT-PLN dengan opini “WTP”, dan (4) PT Bank Mandiri dengan 

opini “WTP”. Dalam TA 2002 dilakukan pemeriksaan atas 3 Laporan 

Keuangan BUMN, dan ternyata 1 buah diantaranya memperoleh opini 

“WTP”, 1 buah memperoleh opini “WDP” yaitu PT Kereta Api 

Indonesia dan terhadap Laporan Keuangan Perum PPD, BPK-RI 

“tidak memberikan pendapatnya (TMP)”. 

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 dan No. 

VI/MPR/2002 yang menegaskan kembali kedudukan BPK-RI sebagai 

satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal pemerintah, 

mulai TB 2002 BPK-RI sudah menetapkan kebijakan dan 

memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara 

BUMN bahwa kewenangan pemeriksaan atas laporan keuangan 

BUMN dengan memberikan opini ada pada BPK-RI.  

Hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan TB 2002 yang 

dilakukan pada 28 buah BUMN adalah bahwa terhadap 15 buah 

laporan Keuangan BUMN diberi pendapat “WTP”, 9 buah laporangan 

Keuangan BUMN Tahun Buku 2002 diberikan pendapat “WTP-DPP”, 

2 buah laporan Keuangan diberikan pendapat “WDP” yaitu terhadap 

Laporan Keuangan Pertamina dan Laporan Keuangan PT Kereta Api 

Indonesia, dan terhadap Laporan Keuangan Perum PPD dan Perum 

PERIKANI, BPK-RI juga tidak memberikan pendapatnya. 
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Pendapat BPK-RI tersebut di atas diberikan setelah laporan 

Keuangan BUMN yang bersangkutan dikoreksi oleh BPK-RI dan 

disetujui oleh pihak Direksi. Total koreksi neraca meliputi koreksi 

lebih sebesar Rp.2.867,11 milyar dan koreksi kurang sebesar 

Rp.875,15 milyar, serta koreksi rugi laba yang meliputi koreksi lebih 

sebesar Rp.1.472,72 milyar dan koreksi kurang sebesar Rp.623,70 

milyar. 

BUMN yang diperiksa oleh BPK-RI, membayar biaya 

pemeriksaan yang jumlahnya ditetapkan bersama dan disetor ke Kas 

Negara. Dalam melakukan pemeriksaan atas BUMN tersebut, BPK-RI 

tidak berniat untuk menanganinya sendiri, karena disadari masih 

terbatasnya sumber daya yang ada dan hal tersebut juga tidak 

efisien. Oleh karena itu, sebagian BUMN yang tidak diperiksa oleh 

BPK-RI, diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas nama (on 

behalf) BPK-RI. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan 

kontrol terhadap mutu hasil audit oleh KAP dan pernyataan pendapat 

yang diberikan baik oleh BPK-RI maupun KAP relatif lebih obyektif 

untuk dimanfaatkan dalam RUPS, termasuk disini oleh DPR-RI 

dalam menjalankan fungsi pengawasan.   

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan beberapa 

BUMN adalah yang berikut ini.  

Pertamina 

Dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pertamina 

TB 2001 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001), BPK-RI 

memberikan pendapat “Wajar Dengan Pengecualian“ (WDP), dengan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Modal awal Pertamina sebesar Rp.102,64 milyar belum disahkan 

oleh Menteri Keuangan dan tambahan modal sebesar Rp.4.533,86 

milyar belum ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1971. 
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b. Pertamina mengkonsolidasikan laporan keuangan Proyek Liquified 

Natural Gas (LNG) ke dalam laporan keuangan konsilidasian 

Pertamina, padahal Pertamina tidak memiliki penyertaan dalam 

usaha tersebut, sehingga Laporan Keuangan Pertamina disajikan 

terlalu tinggi (overstated) pada neraca sebesar Rp.27.037,39 

milyar, pada akun pendapatan sebesar Rp.58.357,91 milyar, pada 

akun biaya sebesar Rp.12.952,99 milyar, serta pada akun 

pendapatan pemerintah dari KPS sebesar Rp.45.404,96 milyar94.  

Selanjutnya dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Pertamina TB 2002 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002), 

BPK-RI memberikan pendapat “WDP”, dengan permasalahan antara 

lain sebagai berikut : 

a. Modal Awal Pertamina sebesar Rp.102,64 milyar belum disahkan 

oleh Menteri keuangan dan tambahan modal sebesar Rp.3.784,47 

milyar per tanggal 31 Desember 2002 dan sebesar Rp.4.533,86 

milyar per 31 Desember 2001 belum ditetapkan dengan undang-

undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 8 

tahun 1971. 

b. Pertamina mengkonsolidasikan laporan keuangan PT Arun NGL 

dan PT Badak NGL ke dalam laporan keuangan konsolidasian 

Pertamina, tidak sesuai seperti yang dipersyaratkan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4. Hal ini 

mengakibatkan Laporan Keuangan Pertamina disajikan terlalu 

tinggi antara lain pada Neraca per 31 Desember 2002 sebesar 

Rp.23.377,70 milyar dan per 31 Desember 2001 sebesar 

Rp.27.037,39 milyar, dan pada akun pendapatan tahun 2002 

sebesar Rp.54.645,14 milyar, dan pada akun biaya tahun 2002 

sebesar Rp.4.924,58 milyar, serta akun bagian Pemerintah, bagian 

                                                 
94 HAPSEM II TA 2002 Buku III halaman 117-118 
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kontraktor dan pendapatan yang ditangguhkan untuk tahun 2002 

sebesar Rp.49.720,55 milyar.  

c. Terdapat usulan koreksi audit yang belum dibukukan oleh 

Pertamina ke dalam Laporan Keuangan TB 2002, mencakup 

jumlah yang mempengaruhi aktiva kurang saji sebesar Rp.451,32 

milyar dan lebih saji sebesar Rp.827,83 milyar, kewajiban kurang 

saji sebesar Rp.507,70 milyar dan lebih saji sebesar Rp.118,82 

milyar, ekuitas kurang saji sebesar Rp.15,42 milyar, Pos Kredit 

yang ditangguhkan kurang saji sebesar Rp.7,22 milyar dan lebih 

saji sebesar Rp.424,29 milyar, serta perhitungan laba lebih saji 

sebesar net Rp.363,74 milyar.  

d. Berdasarkan keputusan Badan Arbitrase Internasional tanggal 18 

Desember 2000, Pertamina dituntut oleh Kraha Bodas Company 

(KBC) untuk membayar ganti rugi atas investasi dan atas 

kehilangan keuntungan sebagai akibat dari Keputusan Pemerintah 

Nomor 39 tahun 1997 sebesar US$ 261,00 juta sebagai ganti rugi, 

serta penggantian biaya arbitrase sebesar US$ 66,60 ribu. Selain 

dari itu, sampai dengan 31 Desember 2002, saldo bank milik 

Pertamina di Bank of America ditahan sebesar US$ 407,83 juta 

atau setara Rp.3.627,64 milyar95. 

Selain dari itu, hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan 

Keuangan Pertamina TB 2001 dan TB 2002 tersebut di atas 

memberikan opini “WDP”, sedangkan hasil pemeriksaan oleh BPKP 

memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Hal itu telah 

mengakibatkan : 

a. Duplikasi “opini” auditor terhadap laporan keuangan Pertamina 

TB 2001 dan TB 2002 dan menimbulkan ketidakjelasan bagi 

masyarakat. 

                                                 
95 HAPSEM II TA 2003 Buku III halaman 149-150 
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b. Pertanggungjawaban Direksi Pertamina yang telah diterima dan 

disahkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina 

(DKPP) dengan menggunakan hasil audit BPKP menjadi tidak 

sesuai dengan TAP MPR No.X/MPR/2001 dan TAP MPR 

No.VI/MPR/2002. 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Dana 

Pensiun PT-PLN TB 2000 memuat opini ”Wajar”, dan hasil 

pemeriksaan atas Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan dan 

Kesejahteraan PT-PLN TB 2000 juga memuat opini “Wajar”. 

Sedangkan hasil pemeriksaan atas laporan keungan Yayasan 

Pendidikan dan Kesejahteraan PT-PLN TB 2001 juga memuat opini 

“Wajar”96. 

Dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT-PLN 

(Persero) TB 2001, BPK-RI memberikan opini “Wajar Tanpa 

Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan” (WTP-DPP) mengenai 

hutang dan beban listrik swasta, serta penerimaan subsidi supaya 

dibukukan secara cash basis. Meskipun hasil pemeriksaan atas 

laporan keuangan PT-PLN (Persero) memuat opini “Wajar”, namun 

ternyata dalam hasil pemeriksaan tersebut diungkapkan bahwa 

utang PT-PLN (Persero) per tanggal 30 Juni 2000 telah mencapai 

sebesar Rp.71.467,03 milyar atau 93,00% dari total aktiva sebesar 

Rp.76.846,26 milyar. Hal itu terjadi, antara lain karena kontrak-

kontrak pembelian dalam negeri dibuat dalam valuta asing97.  

Selanjutnya dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

PT-PLN (Persero) TB 2003, PT Indonesia Power TB 2003, dan PT 

Pembangkit Jawa Bali TB 2003, BPK-RI juga memberikan opini “WTP-

DPP”. Khususnya pada hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT-
                                                 
96 HAPSEM II TA 2001 halaman 211-212 
97 HAPSEM II TA 2002 halaman 205-207 
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PLN (Persero) pendapat BPK-RI yang diberikan adalah “WTP-DPP” 

sehubungan dengan revaluasi aktiva tetap, bantuan Pemerintah, 

cadangan subsidi, hutang BBM dan kewajiban akibat UU No. 13 

tahun 2003. 

PT Garuda Indonesia (Persero) 

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT-GI (Persero)TB 

2002 memuat opini “WTP”. Beberapa temuan mengenai 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem 

pengendalian intern, antara lain : 

a. Klausul mengenai penetapan auditor dalam Akta Persetujuan 

(Deed Of Covenant) PT-GI (Persero) dengan para pemberi pinjaman 

dapat mengurangi kewenangan audit BPK-RI. 

b. Ketentuan dalam kontrak dengan PT Bouraq Indonesia Airlines 

(PT-BIA) atas penggunaan fasilitas sistem komputer belum 

dilaksanakan sepenuhnya, sehingga menimbulkan kerugian Cash 

Flow bagi PT-GI (Persero) sebesar Rp. 20,18 milyar. 

c. Saldo Credit Allowance dari Rolls Royce (RR) per tanggal 31 

Desember 2002 sebesar US$ 4.076,12 ribu equivalen Rp. 33,39 

milyar, belum pernah dilakukan proses rekonsiliasi antara PT-GI 

(Persero) dan RR, sehingga menimbulkan Saldo Credit Allowance 

RR tidak mencerminkan angka yang sebenarnya98. 

PT Bank Mandiri (Persero)  

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT 

Bank Mandiri (PT-BM-Persero) TB 2000, BPK-RI memberikan 

pendapat “WTP-DPP” mengenai peristiwa setelah tanggal neraca yang 

berisi pengungkapan pengalihan aktiva bermasalah kepada BPPN dan 

pengungkapan mengenai dampak memburuknya kondisi ekonomi. 

                                                 
98 HAPSEM I TA 2003 halaman 109-115 
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Terhadap kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan dan 

Pengendalian Intern, PT-BM telah mematuhi, dalam semua hal yang 

material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan 

persyaratan bantuan yang berlaku bagi PT-BM dan tidak ada 

masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang 

dipandang memiliki kelemahan material. Hasil pemeriksaan BPK-RI 

atas Laporan Keuangan TB 2000 mengungkapkan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh 

sejumlah pegawai PT-BM pada 24 kantor cabang, sehingga PT-BM 

dirugikan sebesar Rp.13,92 milyar. 

b. Pemberian keringanan hutang pokok oleh PT-BM kepada 6 debitur 

belum memperoleh persetujuan dari RUPS, sehingga piutang 

kepada debitur yang bersangkutan berkurang sebesar Rp.115,14 

milyar.  

c. Novasi kredit macet debitur PT-BM kepada perusahaan terafiliasi 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum ada ijin 

dari Menteri Keuangan, sehingga penyelesaian piutang 

bermasalah terhadap 6 debitur tersebut sebesar US$ 11,00 juta 

dan Rp.136,36 milyar tidak dapat berjalan secara efektif. 

d. Realisasi rencana penjualan aktiva tetap non produktif PT-BM 

yang berlokasi di dalam negeri dan luar negeri belum dapat 

berjalan lancar. Akibatnya realisasi rencana penjualan aktiva tetap 

sebesar Rp.847,37 milyar menjadi terhambat dan tujuan 

pemenuhan kebutuhan sumber dana investasi perusahaan yang 

berasal dari penjualan aktiva tetap tidak tercapai. 

e. Masih terdapat kredit macet dengan outstanding di bawah Rp.5,00 

milyar, kredit macet yang telah dihapusbukukan belum ikut 

diserahkan kepada BPPN dan tidak dicatat sebagai aset 
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Pemerintah, sehingga penyerahan kredit macet oleh PT-BM kepada 

BPPN kurang dari yang seharusnya sebesar Rp.11,16 milyar99. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan PT-BM TB 2001, BPK-RI juga memberikan pendapat “WTP-

DPP” mengenai perubahan metode akuntansi untuk transaksi-

transaksi tertentu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 31 (revisi) tentang Akuntansi Perbankan dan peristiwa 

setelah tanggal neraca yang berisi pengungkapan keputusan 

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) 

tanggal 26 November 2002 yang mengatur mengenai pengalihan 

utang debitur Usaha Kecil dan Menengah (kredit di bawah Rp.5,00 

milyar) dan kredit yang telah dihapus buku yang terkait dengan 

program rekapitalisasi di Bank Umum kepada BPPN. Jumlah kredit 

macet yang diserahkan oleh PT-BM kepada BPPN adalah sebesar 

Rp.12.600,59 milyar dan selanjutnya ditukar antara lain dengan 

obligasi rekapitalisasi yang harus diserahkan kepada BPPN sebesar 

Rp.2.520,11 milyar. Dengan terjadinya penukaran tersebut maka 

hasil penagihan kredit macet yang telah diperoleh sebesar 

Rp.2.604,79 milyar menjadi milik PT-BM. 

Terhadap keputusan peraturan perundang-undangan dan 

pengendalian intern PT-BM telah mematuhi, dalam semua hal yang 

material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan 

persyaratan bantuan yang berlaku bagi PT-BM dan tidak ada 

masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya 

yang dipandang memiliki kelemahan material. 

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan TB 2001, 

antara lain sebagai berikut : 

                                                 
99 HAPSEM II TA 2001 halaman 302-318 
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a. Terdapat tindakan yang berindikasi manipulasi yang dilakukan 

oleh pihak luar dan oleh sejumlah pegawai pada kantor-kantor 

cabang PT-BM, sehingga menimbulkan kerugian sebesar 

Rp.145,26 milyar. 

b. Terdapat pelampauan penghapusbukuan aktiva produktif dari 

batas maksimal yang telah diputuskan dalam RUPS, sehingga 

RKAP yang merupakan alat pengendalian intern tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. Selain itu juga dapat menimbulkan 

penafsiran yang salah/menyesatkan (misleading) kepada pemakai 

laporan karena informasi mengenai NPL sebesar Rp.8.483,60 

milyar tidak dicantumkan lagi dalam laporan keuangan. 

c. Hasil penagihan kredit macet ekstrakomtabel yang dihapus buku 

sebelum rekapitalisasi dan kredit macet yang nilainya kurang dari 

Rp.5,00 milyar sampai dengan 31 Desember 2001 yang semula 

merupakan milik Pemerintah, diakui sebagai pendapatan PT-BM 

sesuai dengan Keputusan KKSK No. Kep. 01/K.KKSK/11/2002 

tanggal 26 November 2002. Akibatnya hasil penagihan atas kredit 

macet dibawah Rp.5,00 milyar dan kredit hapus buku sebesar 

Rp.2.604,79 milyar yang semula merupakan milik Pemerintah 

berubah menjadi milik PT-BM, namun PT-BM mempunyai 

kewajiban untuk mengembalikan obligasi rekapitalisasi sebesar 

20% X Rp.12.600,59 milyar = Rp.2.520,11 milyar. 

d. Terdapat kredit macet yang telah dihapus buku belum diserahkan 

kepada BPPN. Akibatnya upaya penagihan melalui DJPLN belum 

termanfaatkan secara optimal terhadap fasilitas kredit dari 28.811 

debitur dengan jumlah tagihan sebesar Rp.24.569,96 milyar100. 

 

                                                 
100 HAPSEM II TA 2002 halaman 349-361 
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Beberapa Hal Yang Menghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Atas 

Laporan Keuangan BUMN 

Beberapa hal yang masih menghambat BPK-RI dalam 

melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN TB 2002, 

antara lain: 

a. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN (GA), sesuai 

dengan UUD 1945 dan perubahannya, Undang-undang Nomor 5 

tahun 1973 tentang BPK, Tap MPR No. X/MPR/2001 dan No. 

VI/MPR/2002, BPK-RI adalah satu-satunya auditor eksternal 

Pemerintah. Selain itu, dalam Pasal 30 Undang-undang No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diatur bahwa 

pertanggungjawaban Keuangan Negara yang disampaikan kepada 

DPR-RI setelah diaudit BPK-RI. Sampai dengan saat ini, ternyata 

BPKP sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah masih 

melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN dan 

menyatakan diri sebagai pemeriksa ekstern terhadap BUMN dan 

sebagai auditor independen. Hal ini menimbulkan tumpang-tindih 

di BUMN yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan Amanat 

dalam TAP MPR-RI No.VI/MPR/2002 dan KEPPRES No. 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, yang di dalamnya termasuk BPKP. 

b. Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan BUMN 

(PERJAN/PERUM), masih ada yang menetapkan bahwa laporan 

keuangan BUMN yang bersangkutan disampaikan kepada dan 

diperiksa oleh BPKP. 

c. Pasal 64 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

yang menyatakan bahwa akuntan sebagai salah satu profesi 

penunjang di Pasar Modal adalah akuntan yang telah mendapat 
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izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di BAPEPAM, ditafsirkan 

seolah-olah BPK-RI tidak dapat memeriksa laporan keuangan 

BUMN yang telah terdaftar di Bursa Efek/Pasar Modal. 

d. BPK-RI menetapkan kebijakan bahwa pemeriksaan atas laporan 

keuangan BUMN menerapkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) 

yang diterbitkan oleh BPK-RI dan Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI), termasuk Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 sebaik-

baiknya. Standar ini mewajibkan auditor menilai kepatuhan 

auditee terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan 

terhadap pengendalian intern, dan melaporkannya dalam Laporan 

Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih menghadapi keberatan (resistensi) dari 

KAP. Bahkan, IAI telah mengeluarkan Exposure Draft Pernyataan 

Standar Audit No. 75 yang meniadakan PSA No. 62. 

3.2 Pemeriksaan atas Hal Yang Berkaitan Dengan Keuangan 

(FIRA) 

Jumlah obyek (obrik) yang diperiksa beserta realisasi 

keuangan, cakupan pemeriksaan dan jumlah penyimpangan yang 

ditemukan oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 sampai dengan 

TA 2003 adalah sebagai berikut: 
 

Cakupan Penyimpangan Tahun 
Anggaran 

Jumlah 
Obrik 

Realisasi 
Keuangan 
(Milyar Rp) Milyar Rp % Milyar Rp % 

1998/1999 79 276.245,25 108.599,49 39,31 19.615,82 18,06
1999/2000 22 40.133,83 32.495,93 80,97 4.068,26 12,52

2000 28 351.623,77 105.945,43 30,13 44.681,04 42,17
2001 29 363.790,04 277.693,89 76,33 77.878,08 28,04
2002 22 608.488,42 292.085,20 48,00 52.662,92 18,03
2003 25 168.015,77 116.303,77 69,22 6.716,62 5,78

Jumlah 205 1.808.297,08 933.123,71 51,60 205.622,74 22,04

Rata-rata 35 301.382,85 155.520,62 51,60 34.270,46 22,04
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Dari tabel di atas terlihat jelas perkembangan pemeriksaan atas 

hal yang berkaitan dengan keuangan sejak TA 1998/1999 yang 

berjumlah 79 obrik dan TA 2003 menjadi 25 obrik.  

Jumlah realisasi anggaran tertinggi yang diperiksa adalah pada 

pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2002 yakni sebesar 

Rp.608.488,42 milyar, sedangkan jumlah realisasi anggaran yang 

terendah yang diperiksa adalah pada TA 1999/2000 yakni sebesar 

Rp.40.133,83 milyar. Persentase cakupan pemeriksaan tertinggi 

adalah mengenai pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 1999/2000 

yaitu sebesar 80,97%, dan persentase cakupan yang terendah adalah 

pada pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2000 yakni sebesar 

30,13% dari realisasi keuangan BUMN-BUMN yang diperiksa. 

Jumlah penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan 

yang dilakukan dalam TA 2001 yakni sebesar Rp.77.878,08 milyar, 

sedangkan jumlah penyimpangan terendah ditemukan dalam 

pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 1999/2000 yakni sebesar 

Rp.4.068,26 milyar. Selanjutnya persentase penyimpangan tertinggi 

ditemukan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2000 yaitu 

sebesar 42,17% dari cakupan pemeriksaan Rp.105.945,43 milyar 

atau sebesar Rp.44.681,04 milyar, dan persentase terendah 

ditemukan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2003 yakni 

sebesar 5,78% dari cakupan pemeriksaan Rp.166.303,77 milyar atau 

sebesar Rp.6.716,62 milyar. 

Beberapa hal yang merupakan hasil pemeriksaan yang 

dilaksanakan oleh BPK-RI dalam periode TA 1998-2004, adalah 

sebagai berikut ini. 
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Pertamina 

Hasil pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan 

pada PT Pertamina dan Kontrak Bagi Hasil (KBH) mengungkap antara 

lain bahwa : 

a. Pada Kantor Pusat Pertamina; pengindikasian unsur-unsur KKN 

dan tindak lanjut penyelesaian atas 159 kontrak belum 

sepenuhnya didasarkan pada Surat Edaran Menko Wasbangpan 

No. 79/MK WASPAN/6/1998 dan proyek-proyek yang berindikasi 

KKN, tidak seluruhnya dilaporkan dalam daftar permasalahan 

yang disampaikan kepada Menteri Pertambangan dan Energi. 

Selain itu Perusahaan Indonesia Airlines belum melunasi hutang 

atas pembelian avtur kepada Pertamina sebesar Rp.3,42 milyar101. 

b. Pada Direktorat Eksplorasi dan Produksi, dan Unit Operasi 

Eksplorasi dan Produksi Karangampel; kerja sama antara 

Pertamina dan PT Trans Javagas Pipeline (PT-TJP) ternyata 

merugikan Pertamina sebesar Rp.293,39 milyar dan upaya-upaya 

untuk mengurangi kerugiannya belum dilakukan dengan 

sungguh-sungguh102. 

c. Pada Direktorat Manajemen Production Sharing (MPS) hasil 

penjualan barang-barang scrap dan kendaraan eks Kontraktor 

Production Sharing (KPS) sebesar Rp.3,38 milyar yang nilai 

perolehannya dibebankan/diganti oleh Pemerintah melalui Cost 

Recovery, tidak disetorkan ke kas negara oleh Pertamina103. 

d. Pada PT Pelita Air Service (PT-PAS) terdapat penghibahan Pesawat 

Transall C-160 kepada YAMABRI Dwi Bhakti Utama, merugikan 

PT-PAS sebesar Rp.37,70 milyar dan US$ 4,56 ribu104.  

                                                 
101 HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 941-946 
102 HAPSEM II TA 2000 halaman 1.151-1.157 
103 HAPSEM I TA 2002 halaman 27 
104 HAPSEM II TA 1998/1999 halaman 1.111 
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e. Pada PT Tugu Pratama Indonesia (PT-TPI); jumlah penghasilan 

Direksi dan Komisaris PT-TPI di luar kepatutan dan tidak jelas 

dasar penentuan, serta penetapan besaran tantiem juga di luar 

kepatutan dan tidak berdasarkan keputusan RUPS105. 

Subsidi Bahan Bakar Minyak 

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas subsidi BBM tahun 2000, 2001 

dan 2002 yang di verifikasi oleh BPKP ternyata perhitungannya 

terlalu besar, sehingga harus dikurangi, dengan penjelasan untuk 

masing-masing tahun, yaitu : (1) Subsidi BBM tahun 2000 (April s.d. 

Desember), berdasarkan hasil verifikasi BPKP sebesar Rp.55.641,22 

milyar, ternyata terlampau besar atau harus dikurangi sebesar 

Rp.1.479,14 milyar106; (2) Subsidi BBM tahun 2001 berdasarkan 

hasil temuan BPKP sebesar Rp.61.837,41 milyar, ternyata terlampau 

besar atau harus dikurangi sebesar Rp.732,36 milyar107; dan (3) 

Subsidi BBM tahun 2002 berdasarkan hasil verifikasi BPKP sebesar 

Rp.31.594,24 milyar, ternyata juga terlampau besar dan harus 

dikurangi sebesar Rp.305,01 milyar108. Sementara itu, pemeriksaan 

Subsidi BBM tahun 2003 sedang berlangsung sejak Mei 2004 yang 

diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2004. 

Jumlah Subsidi BBM sebaga disebut di atas yang 

diperhitungkan terlalu besar, antara lain karena (1) Pertamina salah 

menghitung jumlah pembelian biaya minyak mentah yang 

dibebankan ke Subsidi BBM, (2) Pertamina salah membebankan 

harga pokok Non BBM sebagai faktor pengurangan Subsidi BBM, (3) 

Pertamina salah dengan membebankan biaya fungsi bersama BBM 

dan Non BBM (joint cost) seluruhnya ke subsidi BBM, yang 

seharusnya dibebankan secara proporsional ke biaya BBM dan Non 

                                                 
105 HAPSEM II TA 2001 halaman 198 
106 HAPSEM I TA 2002 halaman 9 
107 HAPSEM II TA 2002 halaman 149 
108 HAPSEM II TA 2003 halaman 301 
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BBM, dan (4) kehilangan minyak mentah dan produk melebihi batas 

toleransi yang diperkenankan pada saat minyak mentah dan produk 

disuplai (supply losses) dan diangkut (transportation losses). 

Di samping temuan yang mengakibatkan koreksi juga terdapat 

temuan-temuan pemeriksaan berupa kelemahan sistem pengendalian 

intern yang berpengaruh terhadap tingkat kewajaran laporan subsidi 

BBM, antara lain: 

a. Pada pemeriksaan atas Subsidi BBM tahun 2000, belum ada 

ketentuan baku yang mengatur jenis biaya yang dapat dan tidak 

dapat dibebankan dalam Subsidi BBM. Pedoman yang selama ini 

adalah kesepakatan bersama antara Pertamina dan BPKP. 

b. Pada pemeriksaan atas Subsidi BBM tahun 2001, terdapat sewa 

kapal tanker medium range secara Long Term Time Charter (LTTC) 

yang dialokasikan untuk mengangkut Black Oil mengakibatkan 

terjadinya Dead Freight yang cukup besar, sehingga membebani 

biaya pokok BBM per tahun sebesar US$ 2,984,29 ribu ekuivalen 

Rp.30,44 milyar109. 

c. Pada pemeriksaan atas Subsidi BBM tahun 2002, terdapat 

penyalahgunaan minyak untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic 

Market Obligation – DMO) pada Joint Operating Body (JOB) 

Pertamina-Petrochina East Java dengan mengekspor minyak DMO 

sebesar 66.220 barel dan KPS Petrochina Jabung International Ltd 

tidak menyerahkan minyak DMO sebesar 517.289 barel110.  

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

Hasil pemeriksaan atas Perhitungan Subsidi Listrik Pada PT 

PLN (Persero) TB 2002, mengungkapkan bahwa terdapat koreksi 

kurang sebesar Rp.160,24 milyar dari nilai Subsidi Listrik TB 2002 

                                                 
109 HAPSEM II TA 2002 halaman 164 
110 HAPSEM II TA 2003 halaman 312 
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yang menurut perhitungan PT-PLN (Persero) adalah sebesar 

Rp.5.605,34 milyar, sehingga jumlah subsidi listrik berdasarkan hasil 

pemeriksaan BPK-RI adalah sebesar Rp.5.445,10 milyar. Dari jumlah 

subsidi sebesar Rp.5.445,10 milyar tersebut, PT-PLN (Persero) telah 

menerima pembayaran sebesar Rp.2.871,89 milyar, sehingga sisa 

subsidi yang harus diterimanya adalah sebesar Rp.2.573,21 milyar. 

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) No. 431/KMK.06/2002, ditetapkan bahwa pembayaran final 

subsidi listrik yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2002 adalah 

sebesar Rp.4.102,70 milyar, sehingga jumlah subsidi listrik TA 2002 

yang tidak dibayar oleh Pemerintah kepada PT-PLN (Persero) adalah 

sebesar Rp.1.342,40 milyar111.  

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

Hasil pemeriksaan kinerja pada PT Jamsostek yang dilakukan 

dalam TB 2000 dan TB 2001, mengungkapkan antara lain adanya 

investasi pada saham sebesar Rp.200,72 milyar dilaksanakan tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah merugikan perusahaan, 

dan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar. Investasi dalam 

bentuk saham tersebut, antara lain pada saham PT Bumi Resources 

(PT-BR) sebesar Rp.120,00 milyar, saham PT Lapindo Packaging (PT-

LP) sebesar Rp. 22,50 milyar, dan saham PT Kopitime Dot Com (PT-

KDC) sebesar Rp. 50,76 milyar.  

Dalam pembelian saham tersebut, sebagian dilaksanakan tidak 

mendasarkan pada hasil analisa yang telah dilakukan, bahkan dalam 

pembelian saham PT-KDC, PT Jamsostek tidak melakukan analisis 

atas kelayakan investasi terlebih dahulu. Dari investasi tersebut, 

investasi pada saham PT-BR dan PT-KDC telah menimbulkan 

kerugian, masing-masing sebesar Rp.18,44 milyar berupa Opprtunity 

                                                 
111 HAPSEM II TA 2003 halaman 329 



11/12/2004  4:58 PM 160

Cost dan sebesar Rp. 41,47 milyar berupa Capital Loss dan investasi 

pada saham lainnya sangat berpotensi menimbulkan kerugian 

negara112. 

PT Garuda Indonesia (Persero) 

Hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan RKAP PT Garuda 

Indonesia (PT-GI Persero) TB 2001 dan TB 2002 mengungkapkan 

antara lain bahwa pengadaan barang kebutuhan Inflight Services 

kepada PT Aerowisata Catering Services (PT- ACS) belum diatur 

dalam suatu bentuk perjanjian, sehingga belum diperoleh harga 

pengadaan yang pasti, wajar, dan tidak mengikat kedua belah pihak. 

Selain itu, penunjukan pemenang lelang pengadaan perangkat X-Ray 

dan CCTV di gudang cargo pada Perwakilan Setempat Cengkareng 

dibatalkan secara sepihak oleh PT-GI (Persero). 

Selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan DPR-RI No. 

PW.001/5504/ DPR-RI/2001 tanggal 31 Oktober 2001 perihal Tindak 

Lanjut Raker Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Perhubungan, BPK-RI 

melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut 203 buah temuan 

hasil pemeriksaan kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadi Susanto 

& Rekan (PwC) pada PT-GI (Persero). Pemeriksaan oleh KAP-PwC 

tersebut, yang dilaksanakan dengan biaya sebesar Rp. 22,27 milyar, 

adalah sebagai pelaksanaan Letter Of Intent (LoI) antara Pemerintah 

RI dan International Monetary Fund (IMF) tanggal 13 Desember 2001 

dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance melalui 

transparansi informasi di lingkungan BUMN. 

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas tindak lanjut 203 buah temuan 

hasil pemeriksaan KAP tersebut, di antaranya telah selesai 179 buah 

temuan. Sisanya sebanyak 24 buah temuan belum selesai 

ditindaklanjuti oleh PT-GI, antara lain yang berikut ini. 

                                                 
112 HAPSEM I TA 2002 halaman 372-377 
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a. PT-GI mempunyai aktiva yang non-performing sebesar Rp.19,90 

milyar, tidak menguntungkan. 

b. Biaya penerbangan tambahan tahun 1998 untuk PT. Tiga Utama, 

sebesar US$ 158.74 ribu belum dibayar, padahal PT. Tiga Utama 

saat ini dalam keadaan pailit. 

c. Internasional Aviation Holding (IAH) yang bertanggung jawab atas 

hutang AES/AFS pada PT-GI, sebesar US$ 2,606.53 ribu, belum 

menyelesaikan hutang tersebut. 

d. Penyalahgunaan fasilitas 5 unit perumahan milik PT-GI oleh 

karyawan yang tidak berhak, belum ada penylesaiannya113. 

PT Angkasa Pura II (Persero)  

Hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya jasa 

nonaeronautika, dan investasi TB 1997 dan TB 1998 pada PT 

Angkasa Pura II (PT-AP II/Persero) Kantor Pusat, Cabang Bandara 

Soekarno-Hatta di Cengkareng dan Cabang Bandara Polonia di 

Medan, mengungkapkan antara lain bahwa :  

a. Kerja sama antara PT-AP II, KOKAPURA dan PUSKOPAD dalam 

pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kualanamu merugikan 

perusahaan minimum sebesar Rp.1,15 milyar dan masih terdapat 

hasil bersih yang belum disetorkan oleh mitra kerja senilai 

Rp.156,05 juta. 

b. Kerja sama perparkiran di Bandara Soekarno-Hatta dengan PT 

Angkasa Parking System (PT-APS) merugikan perusahaan minimal 

sebesar Rp.1,46 milyar, dan setelah perjanjian dibatalkan 

menimbulkan masalah yang telah diserahkan kepada Kejaksaan 

Agung RI. 

                                                 
113 HAPSEM II TA 2003 halaman 456-472 
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c. Piutang PT-AP II (Persero) kepada PT Sempati Air Transport (PT-

SAT) senilai Rp.10,16 milyar dan US$ 4.879,67 ribu, PT Humpuss 

Madya Pratama (PT-HMP) senilai Rp.1,81 milyar dan US$ 22,97 

ribu, serta PT-GI (Persero) senilai Rp.9,36 milyar dan US$ 

30.194,22 ribu, belum ada kejelasan penyelesaiannya114. 

Hasil pemeriksaan atas kegiatan pengadaan barang dan jasa 

TB 1998, TB 1999, dan TB 2000 pada PT-AP II (Persero) Kantor 

Pusat, Cabang Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan Cabang 

Bandara Polonia di Medan, yang dilaksanakan sesuai permintaan 

Wakil Ketua DPR-RI dengan surat No. KS.02/067/DPR RI/2001 

tanggal 10 Januari 2001 tentang Pemeriksaan pada PT-AP II (Persero) 

berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen tender Proyek 

Remote Control and Electrical System (ELE System) dan indikasi KKN 

dalam proses pengadaan barang dan jasa, mengungkapkan antara 

lain : (1) PT-AP II (Persero) menetapkan PT-DT yang tidak lulus syarat 

administrasi, sebagai pemenang lelang pengadaan dan pemasangan 

Identity Card System (ID Card) senilai Rp.4,32 milyar. Pelelangan 

pekerjaan tersebut sebelumnya telah dimenangkan oleh PT Intraco 

Lestari (PT-IL) dengan nilai Rp.4,49 milyar, namun kemudian 

dilakukan pelelangan ulang dan dimenangkan oleh PT-DT; dan (2) 

Peralatan Differential Global Positioning System (DGPS) yang sudah 

dibeli oleh PT-AP II (Persero) senilai Rp.4,21 milyar dan dipasang di 

Bandara Halim Perdanakusuma belum dimanfaatkan115. 

PT Kereta Api (Persero)  

Hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, investasi, dan 

sistem pengendalian intern (SPI) PT Kereta Api (PT-KA Persero) pada 

TB 2000, mengungkapkan antara lain: (1) PT Kereta Api (Persero) 

membukukan prasarana kereta api non operasi milik Pemerintah, 

                                                 
114 HAPSEM II TA 1998/1999 halaman 1.392-1.395 
115 HAPSEM I TA 2001 halaman 1.740-1.747 
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sebagai kekayaan perseroan minimum senilai Rp.7,61 milyar, (2) 

Dana Subsidi sebesar Rp.59,18 milyar belum dapat dicairkan, karena 

perjanjian antara Pemerintah dan PT-KA (Persero) tentang 

Pembiayaan Pelayanan Untuk Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi 

Dan Perawatan Serta Pengoperasian Prasarana Kereta Api belum 

dibuat, dan (3) catatan dan laporan aktiva tetap yang berupa tanah 

PT-KA (Persero) tidak dapat diyakini kebenarannya. 

Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa PT-KA 

(Persero) TB 2002 mengungkapkan, antara lain : (1) terdapat 

pengadaan barang impor seluruhnya senilai Rp.2,13 milyar yang 

ditolak oleh panitia penguji barang, tetapi L/C (Letter of Credit) seniai 

Rp.1,92 milyar telah dicairkan oleh principal/vendor di luar negeri, (2) 

suku cadang lok DH (KRD Cummins) senilai Rp.465,96 juta yang 

diserahkan oleh rekanan tidak sesuai spesifikasi teknis, (3) alat 

pemantauan kecepatan kereta api merk Pusaka yang dibeli oleh PT-

KA (Persero) sebanyak 150 set senilai Rp.4,51 milyar, kondisinya 110 

set tidak berfungsi dengan baik dan 40 set rusak, (4) pengadaan 

suku cadang lok melalui agen tunggal lebih mahal sebesar Rp.2,25 

milyar, dan (5) suku cadang kompresor KRL Rheostatic senilai 

Rp.589,75 juta yang tidak dapat dipakai dan tidak diganti oleh 

rekanan yang bersangkutan116. 

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Pengadaan tanah seluas 500 Ha untuk Pembangunan 

Pelabuhan dan Terminal Petikemas Bojonegara bermula dari hasil 

studi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) pada tahun 

1990 untuk menampung over flow petikemas akibat kongesti dari 

Pelabuhan Tanjung Priok dan arus petikemas di wilayah Cilegon, 

Merak, dan Bojonegara. 

                                                 
116 HAPSEM II TA 2002 halaman 297-309 
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Pembiayaan investasi diperoleh dari penerbitan surat berharga 

Indonesia Medium Terms Note (IMTN) tahun 1997 yang merupakan 

pinjaman dalam bentuk valas dari Chase Manhattan Bank sebesar 

US$ 200.000,00 ribu dengan tingkat bunga 8,06% yang seluruh 

pencairannya dilakukan pada tanggal 21 April 1997 sebesar 

Rp.476,40 milyar (US$ 1,00 equivalen dengan Rp.2.383,00). 

Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 1993 sampai dengan akhir 

bulan Juli tahun 2001, pembangunan Pelabuhan dan Terminal 

Petikemas di Bojonegara belum terwujud karena hasil pembebasan 

tanah seluas 455 Ha yang telah menghabiskan dana sebesar 

Rp.59,93 milyar ternyata bermasalah. 

Hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Proyek Pembebasan Tanah 

Bojonegara dan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum 

(Panitia Sembilan) Kabupaten Serang mengungkapkan bahwa dalam 

proses pelaksanaan pembebasan tanah serta pembayaran ganti rugi 

terdapat tindak penyimpangan yang berindikasi tindak pidana 

korupsi, dengan modus operandi sebagai berikut: 

a. Pembebasan tanah di dalam lokasi yang mendapat ijin dari 

Gubernur KDh Tk I Provinsi Jawa Barat, ternyata terdapat 

pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak memiliki hak atas 

tanah, yaitu seluas 70 Ha senilai Rp.12,20 milyar; dan juga 

terdapat kelebihan pembayaran atas tanah seluas 194,90 Ha 

senilai Rp.2,50 milyar, yang merupakan kerugian bagi PT Pelindo 

II (Persero). 

b. Pembebasan tanah di luar lokasi yang diijinkan oleh Gubernur 

KDh Tk I Provinsi Jawa Barat serta penetapan ganti rugi yang 

tidak memiliki landasan hukum, yang telah mengakibatkan 

kerugian yang harus ditanggung oleh PT Pelindo II (Persero) 

sebesar Rp.17,76 milyar. 



11/12/2004  4:58 PM 165

c. Pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah negara di 

Pulau Kali merugikan PT Pelindo II (Persero) sebesar Rp.0,90 

milyar. Tanah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri 

Agraria/Kepala BPN No. 1/1994 merupakan tanah negara yang 

apabila akan digunakan untuk kepentingan umum tidak 

dilakukan pembayaran ganti rugi. 

Akibat penyimpangan-penyimpangan tersebut, program 

investasi yang persiapannya dimulai tahun 1993 sampai Juli 2001 

yang menghabiskan dana sebesar Rp.59,93 milyar atau setara 

dengan US$ 24.827,63 ribu ternyata tidak memberikan manfaat bagi 

PT Pelindo II (Persero), dan PT Pelindo II (Persero) mengalami 

kerugian sebesar Rp.33,37 milyar atau setara dengan US$ 13.824,45 

ribu (US$ 1,00 equivalen dengan Rp.2.414,00)117. 

PT Bank Mandiri (Persero)  

Hasil pemeriksaan atas proses merger PT Bank Mandiri (PT-BM 

Persero) mengungkapkan antara lain bahwa Pemerintah melalui PP 

No. 25 tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998 melakukan 

penggabungan (merger) lima bank milik Negara (PT Bank Bumi Daya, 

PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor, PT Bank 

Pembangunan Indonesia, dan PT Bank Mandiri) ke dalam PT Bank 

Mandiri. Merger tersebut secara legal telah dilaksanakan pada 

tanggal 31 Juli 1999. Selanjutnya berdasarkan PP No. 52 tahun 1999 

tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah RI telah menetapkan penambahan 

modal Negara dalam rangka program rekapitalisasi diantaranya 

untuk PT-BM sebesar Rp.137.800,00 milyar dan PP No. 97 tahun 

1999 tanggal 24 Desember 1999 sebesar Rp.42.200,00 milyar atau 

seluruhnya berjumlah Rp.180.000,00 milyar. Berkaitan dengan 

program rekapitalisasi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan 

                                                 
117 Pemeriksaan  Investigasi Tahun 2001 
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obligasi sebesar Rp.178.000,00 milyar. Menurut hasil due diligence 

Arthur Andersen per 31 Desember 1999, jumlah rekapitalisasi final 

sebesar Rp.173.931,00 milyar, sehingga terdapat kelebihan obligasi 

yang diterbitkan sebesar Rp.4.069,00 milyar (Rp.178.000,00 milyar – 

Rp.173.931,00 milyar). Dari jumlah kelebihan obligasi tersebut, telah 

dikembalikan kepada Pemerintah sebesar Rp.2.657,00 milyar dan 

sisanya sebesar Rp.1.412,00 milyar ditahan oleh PT-BM yang 

rencananya akan diperhitungkan sebagai tambahan modal disetor. 

Selain itu, penjualan properti milik empat bank bergabung kepada 

PT-PHTM sebelum merger tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, sehingga merugikan empat bank yang bergabung sebesar 

Rp.674,19 milyar. 

Hasil pemeriksaan kredit macet pada PT-BM (Mandiri), 

mengungkapkan antara lain : berdasarkan Daftar Nominatif Kredit 

Macet Pengalihan I (tanggal 31 Maret 1999) dan Pengalihan II (tanggal 

3 April 2000) dari PT-BM (Persero) kepada BPPN, diketahui bahwa 

jumlah debitur yang diserahkan oleh PT-BM kepada BPPN adalah 

sebanyak 1.031 debitur dengan total kewajiban sebesar 

Rp.116.363,70 milyar. Dari Pengalihan Kredit Macet I dari PT-BM 

(Persero) kepada BPPN dengan jumlah debitur yang diserahkan 

sebanyak 759 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.95.408,02 

milyar, terdiri dari pengalihan kredit macet yang berasal dari Bapindo 

sebanyak 254 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.18.083,94 

milyar, PT BBD sebanyak 178 debitur dengan total kewajiban sebesar 

Rp.27.123,91 milyar, PT BDN sebanyak 121 debitur dengan total 

kewajiban sebesar Rp.25.561,68 milyar dan PT Bank Exim sebanyak 

206 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.24.638,49 milyar118. 

Hasil pemeriksaan atas Kredit Hapus Buku tahun 2001 pada 

PT-BM (Persero) yang merupakan jumlah kredit yang tidak dapat 
                                                 
118 HAPSEM I TA 2000 halaman 932-933 
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ditagih, dan agunannya diambil alih sehubungan dengan 

penyelesaian pinjaman diakui sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasi, mengungkapkan antara lain : 

a. Terdapat tiga debitur Grup RGM yang belum layak dihapus buku, 

sehingga jumlah kredit dalam neraca berkurang sebesar 

Rp.4.877,15 milyar, pengendalian terhadap debitur menjadi 

lemah, dan dapat menimbulkan peluang KKN antara oknum pihak 

bank dengan debitur dalam proses penyelesaiannya. 

b. Kredit diberikan kepada beberapa debitur tanpa memperhatikan 

prinsip kehati-hatian bank, sehingga fasilitas kredit menjadi macet 

dan telah dinyatakan sebagai kerugian bank sebesar Rp.2.474,29 

milyar. 

c. Novasi kredit PT-CJIH dari Grup Bimantara kepada Grup Surya 

Paloh tidak sesuai dengan SK Direksi BI, sehingga PT-BM Persero 

rugi sebesar Rp.352,92 milyar dari selisih kurs. 

d. Pengendalian intern pengelolaan kredit hapus buku masih belum 

berjalan dengan baik, dan Laporan Kredit Macet Ekstrakomtabel 

per 31 Desember 2001 kurang akurat dan tidak sepenuhnya 

menggambarkan keadaan sebenarnya119. 

3.3 Lain-lain 

Selain dari itu, terdapat beberapa hal yang secara umum perlu 

mendapatkan perhatian, antara lain yang berikut ini : 

a. Dalam rangka privatisasi BUMN dan sejalan dengan UU No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  pada Pasal 24 ayat (5) 

menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan 

dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat 

persetujuan dari DPR-RI. Privatisasi telah dilakukan pada 

                                                 
119 HAPSEM II TA 2002 halaman 392-397 
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beberapa BUMN, tetapi BPK-RI belum melaksanakan 

pemeriksaan. Pemeriksaan atas privatisasi tersebut oleh BPK-RI 

dimaksudkan  untuk memastikan : (1) apakah proses privatisasi 

dan pelaporannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan, dan (2) apakah hasilnya telah dimanfaatkan untuk 

semata-mata kepentingan negara.  

b. Terdapat beberapa Peraturan Pemerintah tentang pembentukan 

Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) 

yang masih menetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) sebagai auditor BUMN tersebut. Hal ini 

dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya karena 

timbulnya duplikasi pemeriksaan.  

c. Sesuai dengan Tap MPR No. X/MPR/2001, No. VI/MPR/2002 dan 

Keputusan MPR No. 5/MPR/2003 yang merekomendasikan 

peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam 

melakukan pemeriksaan, BPK-RI telah mengikutsertakan auditor 

dalam pendidikan yang lebih tinggi dan berbagai training, baik di 

dalam maupun ke luar negeri. Namun demikian, sesuai dengan 

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tugas BPK-RI 

menjadi semakin banyak dan berat, termasuk tugas pemeriksaan 

atas BUMN. Saat ini untuk melaksanakan pemeriksaan atas 

sebanyak 165 induk BUMN, 139 anak BUMN, 31 cucu BUMN, 45 

Dana Pensiun BUMN dan 29 Yayasan BUMN, di lingkungan 

Auditama Keuangan Negara V hanya terdapat 309 orang auditor. 

Jumlah ini masih jauh dari memadai, sehingga diperlukan 

penambahan jumlah auditor yang memiliki kualifikasi melakukan 

pemeriksaan atas BUMN. 

Dari hasil pemeriksaan atas BUMN masih dijumpai beberapa 

hal yang perlu diperhatikan, yakni : 
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a. Tolok ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan/prestasi 

Direksi dan Komisaris dalam tahun buku tertentu tidak jelas, 

sehingga keputusan RUPS untuk melepas/menerima tanggung 

jawab Direksi dan Komisaris serta pemberian imbalan kepada 

mereka tidak jelas dasarnya. 

b. Terdapat beberapa kegiatan di BUMN tertentu berindikasi KKN 

yang merugikan perusahaan. Praktik KKN terjadi, karena adanya 

kerja sama antara pihak intern perusahaan dengan pihak ekstern, 

baik yang disetujui secara sadar oleh perusahaan maupun yang 

terpaksa disetujui oleh karena campur tangan dari orang/pihak 

yang berkuasa di pemerintahan. Terdapat BUMN yang kondisinya 

sangat jelek sebagai akibat kurang beresnya manajemen yang 

mengelolanya. Perlu diambil keputusan strategis terhadap BUMN 

yang terus merugi ini, apakah akan diteruskan keberadaannya 

atau tidak.  

c. Masih dijumpai kerja sama BUMN dengan swasta yang cenderung 

lebih menguntungkan pihak swasta daripada BUMN yang 

bersangkutan. Hal ini terjadi pada perusahaan patungan, kerja 

sama operasi (KSO) dan build operation and transfer (BOT) serta 

bentuk kerja sama lainnya.  

d. Masih terdapat BUMN yang berbentuk Persero yang orientasi 

sesungguhnya bukan untuk mencari laba, tetapi untuk 

memberikan kesejahteraan bagi peserta atau memberikan 

kemanfaatan dan pelayanan umum (public utility). Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat kontradiksi antara tujuan 

pemberdayaan BUMN dan misi pembentukan BUMN sebagaimana 

diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu bahwa pembentukan BUMN 

tidak semata-mata untuk medapatkan keuntungan tetapi juga 

untuk memberikan pelayanan dan kemanfaatan umum. BUMN 
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tersebut antara lain: PT Taspen (Persero), PT Jamsostek (Persero), 

PT Askes (Persero), dan PT ASABRI (Persero). 

4. Kesiapan  BPK-RI  Dalam Menyongsong Berlakunya  UU No. 17 

Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, Sistem Akuntansi Keuangan 

Pusat dan  Daerah, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

BPK-RI yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang 

Keuangan Negara, dalam pelaksanaan tugasnya ternyata telah 

menghadapi beberapa kendala, sehingga dalam  Amandemen  UUD 

1945, TAP MPR RI No XI/MPR/1998 ,TAP MPR RI No X/MPR/2001 

dan TAP MPR RI No VI/MPR/2002 ditegaskan kembali bahwa BPK-RI 

sebagai lembaga pemeriksa eksternal Pemerintah yang  bebas dan 

mandiri. Di lain pihak, untuk meningkatkan kinerja dalam 

pengelolaan keuangan Pemerintah telah diterbitkan, antara lain UU 

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan Sistem Akuntansi 

Keuangan Pusat dan Daerah masih dalam proses penyusunannya 

dan UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara masih dalam proses pengundangannya oleh 

Pemerintah.     

Dalam upaya meningkatkan kinerjanya dan dalam 

mengantisipasi berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut 

di atas, BPK-RI melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah  

sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah; sesuai 

dengan Pasal 30 dan 31 UU No 17 Tahun 2003 dan Pasal 55 dan 

56 UU  No.1 Tahun 2004, BPK-RI berkewajiban memeriksa 

laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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sebelum laporan keuangan tersebut diserahkan kepada DPR-

RI/DPRD. Pemeriksaan tersebut harus diselesaikan paling lama 2 

(dua) bulan sejak laporan tersebut diserahkan oleh Pemerintah 

untuk diperiksa. 

b. Pemberian pertimbangan terhadap Standar Akuntansi 

Pemerintahan; Pasal 32 UU No 17 Tahun 2003 dan Penjelasan 

Pasal 57 UU No 1 Tahun 2004, menetapkan bahwa dalam 

penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan, Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan  menetapkan proses penyiapan standar 

dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada 

BPK-RI. 

c. Pemberian Konsultasi Sistem Pengendalian Intern; Penjelasan Pasal 

58 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 memuat bahwa 

Sistem Pengendalian Intern yang akan dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah dikonsultasikan dengan BPK-RI. 

d. Pelaporan hasil pemeriksaan yang mandiri; sebagai upaya untuk 

mewujudkan BPK-RI yang mandiri sesuai dengan Amanat Pasal 

23E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, TAP MPR RI No. 

VI/MPR/2002 dan TAP MPR RI No. 5/MPR/2003, maka dalam hal 

penyusunan hasil pemeriksaan, termasuk temuan-temuan hasil 

pemeriksaannya, telah dilaksanakan secara mandiri oleh BPK-RI 

atau tidak lagi dikonsultasikan kepada Pemerintah. 

Menyikapi ketentuan-ketentuan tersebut, BPK-RI telah 

melakukan langkah langkah sebagai berikut : (1) melakukan 

penyempurnaan SAP dan PMP, khususnya yang terkait dengan 

pemeriksaan atas laporan keuangan (GA), (2) menyusun petunjuk 

pelaksanaan (JUKLAK) pemeriksaan keuangan yang akan digunakan 

sebagai pedoman umum pelaksanaan pemeriksaan keuangan, (3) 

melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan yang terkait 
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dengan persiapan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, 

(4) melakukan pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah, 

khususnya Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Perhitungan APBD) dengan pemberian opini pada seluruh provinsi 

dan beberapa kabupaten/kota yang dipilih sesuai kemampuan dana 

dan SDM. Direncanakan mulai pada TA 2007, pemeriksaan atas 

Perhitungan APBD dapat dilakukan secara menyeluruh di daerah 

provinsi dan di daerah kabupaten/kota, sebelum Perhitungan APBD 

tersebut diserahkan kepada DPRD, (5) melakukan pemeriksaan 

keuangan terhadap BUMN dan BUMD yang dipilih sesuai 

kemampuan anggaran dan SDM, (6) membentuk Tim Penelaah 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang melakukan pembicaraan 

dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (7) membentuk Tim 

Penyusun Naskah Sistem Pengendalian Intern, dan (8) menyusun 

kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten 

dan Perwakilan BPK-RI tentang Tata Cara Penyerahan Hasil 

Pemeriksaan BPK-RI kepada DPRD. 


