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Selamatkan Rp2,4 M dari 20 Rekanan 

 

Sumber Gambar : https://blog.midtrans.com 

 
Upaya intensif Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

(Datun) menyelamatkan menyelamatkan membuahkan hasil. Pasca-dua bulan usai penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Pemkab Muba dalam hal ini 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba, Kejari Muba mampu menyelamatkan uang 

negara Rp2,4 miliar. 

Kepala Kejari Muba Suyanto, S.H., M.H., melalui Kasi Datun Ellyas Mozart Situmorang, S.h., 

M.h., menjelaskan usai MoU, pihaknya langsung memanggil semua rekanan yang menerima kelebihan 

bayar hasil LHP BPK RI. Ada beberapa rekanan yang memenuhi panggilan. 

“Hasilnya sudah ada pengembalian Rp2,4 miliar dari 20 rekanan. Dari jumlah rekanan itu, ada 

yang mengembalikan penuh, ada juga yang mencicil,” jelasnya. 

Untuk rekanan yang belum memenuhi panggilan, pihaknya akan mengirimkan surat kembali. 

“Besar harapan kami ada itikad baik dari pihak rekanan, karena menjadi kewajiban mutlak untuk 

dikembalikan setelah adanya temuan dari BPK RI,” terang dia. 

Kepala DInas PUPR Muba, Herman mengapresiasi langkah Kejari Muba melalui Bidang 

Datun. “Dalam waktu singkat mampu menyelamatkan uang negara Rp2,4 miliar. Kita berharap 

semuanya dapat selesai sesuai target,” tandasnya. 

Sekadar informasi, jumlah total kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan yang 

terjadi pada dinas PUPR Muba yakni sebesar Rp19 miliar dari 130 paket pekerjaan. Halite berdasarkan 

hasil laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumsel tahun 2019 dan 2018. 

 

Sumber: 
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2. https://palpres.com, Dalam Satu Bulan, Kejari Selamatkan Rp 2,4 Milyar Uang Negara, Rabu, 12 

Agustus 2020. 
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Catatan: 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, dijelaskan bahwa: 

1. Pasal 1 angka 2 “Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga 

negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 

2. Pasal 1 angka 4 “Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya 

disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara”; 

3. Pasal 1 angka 12 “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, 

yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau 

perbaikan”; 

4. Pasal 20 ayat 1 “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”; 

5. Pasal 20 ayat 2 “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak 

lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”; 

6. Pasal 20 ayat 3 “Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”; 

7. Pasal 20 ayat 4 “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)”; 

8. Pasal 20 ayat 5 “Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang kepegawaian”; 

9. Pasal 20 ayat 6 “BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester”; 

10. Pasal 26 ayat 2 “Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi 

yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 

 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

dijelaskan bahwa: 

1. Pasal 1 angka 1 “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan”; 
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2. Pasal 1 angka 8 “Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah 

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”; 

3. Pasal 7 “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut”: 

a. Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; 

b. Huruf g “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi. 

4. Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: 

a. Huruf a “tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan 

kewajiban dalam masa pemeliharaan”; 

b. Huruf b “menyebabkan kegagalan bangunan”; 

c. Huruf c “menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan”; 

d. Huruf d “melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil 

audit”; 

e. Huruf e “menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan 

hasil audit”; 

f. Huruf f “terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. 

5. Pasal 78 ayat (4) “Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) dikenakan: 

a. Huruf a “sanksi digugurkan dalam pemilihan”; 

b. Huruf b “sanksi pencairan jaminan”; 

c. Huruf c “Sanksi Daftar Hitarn; 

d. Huruf d “sanksi ganti kerugian; dan/atau  

e. Huruf e “sanksi denda”. 


