
BPK DAPATI 12 TEMUAN 

RUGIKAN NEGARA RP10,4 M 

PADA PENERIMAAN PEMKO PALEMBANG 

 

Palembang, BP 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel mendapati 12 temuan yang 
berpotensi menimbulkan kerugian negarai senilai Rp10.452.507.549.10 pada penerimaan 
Pemko Palembang Temuan itu didasarkan hasil pemeriksaanii atas pendapatan daerali Pemko 
Palembang tahun anggaran (TA) 2011 dan Juni 2012. 

BPK Perwakilan Sumsel mengungkapkan hal itu dalam gelar hasil pemeriksaan 
pihaknya pada semester II  2012 di Gedung Perwakilan BPK Perwakilan Sumsel, Kamis 
(13/12). 

 Kepala BPK Perwakilan Sumsel Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM, Ak mengatakan, 
bentuk temuan bermasalah itu konkretnya berupa penerimaan negara atau daerah yang belum 
atau tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas Negara/ daerah. 

 Temuan itu juga berupa pencatatan yang tidak/belum dilakukan atau tidak akurat. 
Selain itu, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan 
negara/daerah yang tidak sesuai ketentuan. Lalu juga penetapan/pelaksanaan, kebijakan yang 
tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan. 

 "Dari hasil pemeriksaan, BPK mendapati 12 temuan yang nilainya sebesar 
Rp10.452.507.549.10, masuk dalam kategori kekurangan penerimaan. Artinya, ada 
penerimaan negara yang belum disetor ke negara dari beberapa sector penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD)iii. Misalnya pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, izin mendirikan 
bangunan. Ini harus dikembalikan ke negara," kata Ambar. 

Sedangkan terkait masalah utang SEA Games 2011, pihaknya belum memeriksa 
pihak Pemprov Sumsel karena pemeriksaan laporan keuangan daerah untuk Pemprov Sumsel 
itu baru akan dilakukan awal tahun 2013. 

 "Saya tidak bisa menanggapi, tidak bisa berkomentar, BPK tidak boleh berandai-
andai. Kita tunggu saja bagaimana realisasinya sampai 31Desember 2012. Nanti BPK akan 
masuk ke Pemprov Sumsel awal tahun, untuk pemeriksaan laporan keuangan setelah 
Pemprov Sumsel menyerahkan draf laporannya. Jadi tidak bisa kami menanggapi utang SEA 
Games sebelum kami belum melakukan pemeriksaan,'' katanya.  

Sedangkan masalah pengelolaan aset milik Pemprov Sumsel yang dijadikan BOT 
(Build Operate and Transfer)iv atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Bangun Kelola 
dan Alih Milik kepada pihak swasta, Ambar melihat ada lima lokasi di kota Palembang. Pada 
umumnya kelima lokasi BOT itu belum memberikan manfaat kepada Provinsi Sumsel. Ada 
yang mestinya sejak tahun 2010 sudah memberikan pemasukan ke Pemprov Sumsel. 



"Mestinya kewajiban BOT itu diselesaikan tepat waktu dan ada kontribusinya untuk 
Provinsi Sumsel,'' katanya. Sebetulnya aset itu milik Pemprov Sumsel, namun karena sudah 
terlalu lama diduduki masyarakat dan itu tidak didukung oleh sertifikat jadi menimbulkan 
keributan di sana sini. Tanah-tanah itu sangat luas dan tidak dilengkapi sertifikat sehingga 
rawan diselewengkan dan rawan menimbulkan sengketa dengan masyarakat. 

Selain itu BPK Perwakilan Sumse hingga 20 November 2012 mendapati temuan 960 
kasus kerugian daerah di 15 kabupaten/kota dan Provinsi Sumsel, yang mencapai 
Rp203.892.161.697,33. Dari jumlah tersebut, yang baru ditindaklanjuti atau sudah 
dikembalikan ke kas negara Rp63.576.093.749,78. Sedangkan sisanya, 
Rp140.316.067.947,55 belum ditindaklanjuti. 

Dijelaskannya, temuan BPK dominan terkait dengan dana pembangunan 
infrastruktur, belanja modal, proyek yang tidak sesuai spesifikasi. 

Dari temuan-temuan ini, kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan 
pembebanan ada 56 kasus dengan nilai Rp1.032.858.178. 

“Dari jumlah ini sudah ditindaklanjuti Rp214.357.178 sehingga masih tersisa 
Rp818.501.000 yang belum ditindaklanjuti,” jelas dia. 

Kemudian, lanjut Ambar untuk kasus kerugian daerah yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dengan SK pembebanan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlakv 
(SKTJM) dan putusan pengadilan, ada 249 kasus dengan nilai Rp4.235.706.248. 

“Dari nilai yang sudah ditindaklanjuti sebesar Rp1.777.204.241 sehingga 
Rp2.458.502.007,” paparnya. 

Sementara kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil 
pemeriksaan BPK (sejak Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Tahun 2001) dan aparat 
pengawasan fungsional yang belum diproses penyelesaiannya sebanyak 655 kasus, dengan 
total nilai Rp 198.523.597.271,33. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sebesar 
Rp61.584.532.330,78. 

 “Masih ada Rp137.039.064.940,55 yang belum ditindaklanjuti,” jelas Ambar. 

 Ambar menambahkan, dari jumlah tersebut ada tiga kabupaten yang telah 
menindaklanjuti temuan BPK RI dengan persentase tertinggi yakni, Kabupaten OKU Timur 
dengan 97,93 persen, Musi Rawas dengan  95,03 persen dan OKI dengan 92,75 persen. 

 Sedangkan untuk persentase terendah, adalah Pemprov Sumsel dengan 72,47 persen, 
Empat Lawang 69,02 persen dan Palembang 68,26 persen. 

 "Pemprov Sumsel, Empat Lawang dan Palembang ini, paling sedikit yang 
menyelesaikan temuan BPK sejak tahun 2001. Namun untuk nilainya, paling banyak di 
Pemprov Sumsel mencapai Rp18 miliar. Padahal, ini harus ditindaklanjuti. Artinya, semua 
temuan BPK harus diselesaikan dan uangnya harus dikembalikan ke kas negara," bebernya. 



Dari banyak temuan kasus, tambah Ambar, paling banyak temuan di dinas-dinas yang 
banyak menggunakan belanja modal, Diantaranya, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta 
Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. 

BPK juga melakukan pemeriksaan atas belanja DPRD Kabupaten Empat Lawang 
tahun 2011 dan 2012 (sampai Mei 2012) dan belanja daerah di 6 kabupaten/kota, yakni Lahat, 
Banyuasin, OKU Timur, Prabumulih, Musi Rawas dan Muaraenim. 

Di sini, BPK mendapati 32 temuan dengan nilai Rp13.215.467.044,07. Rincianriya, 
kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa sebanyak 11 temuan dengan nilai 
Rp2.609.811.266,76. (osk) 
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i Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara). 
ii Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara 
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). 
iii Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang 
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 
18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah). 
iv Built Operate and Transfer (BOT) atau Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik 
negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). 
v Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat keterangan yang menyatakan 
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas 
kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud (Pasal 1 
angka 4 Peraturan BPK RI No. 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara Terhadap Bendahara). 
 
 


