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Dua OPD Zero Tunggakan ke BPK 

 

 

https://yusranlapananda.wordpress.com/ 

 

Selama tujuh tahun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdiri, dari 39 Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) baru dua OPD yang sudah menyelesaikan atau ‘zero’ tunggakan temuan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Kedua OPD tersebut yakni Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Talang Ubi yang langsung menindak lanjuti adanya temuan kerugian daerah 

dari BPK. 

Dengan keberhasilan tersebut, maka Inspektorat Kabupaten PALI memberikan reward atau 

penghargaan kepada dua OPD tersebut, termasuk kepada Kepala OPD tersebut secara pribadi. 

“Kita memberikan penghargaan itu karena dua OPD itu langsung menindak lanjuti adanya 

temuan kerugian daerah dari BPK, sehingga zero tunggakan,” ucap Kepala Inspektorat PALI, Kartika 

Yanti SH MH saat dibincangi, kemarin (22/10). 

Dijelaskannya, jika temuan dari BPK tidak dilunasi atau dikembalikan, maka akan diserahkan 

ke Kejaksaa, karena terjadi penyimpangan atau penyelewengan dana daerah. 

“Selama ini, dari tahun 2015, seluruh OPD sering dipanggil Kejaksaan, karena tidak menindak 

lanjuti adanya temuan dari BPK. Makanya, kalau bisa jangan sampai tidak menindak lanjuti adanya 

temuan BPK,” jelasnya. 

Menurutnya, jika seluruh OPD sudah menyelesaikan tunggakan temuan dari BPK, maka untuk 

mendapatkan penghargaan keuangan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangatlah mudah. 

“Kalau semua OPD sudah zero tunggakan, maka sudah dapat dipastikan penghargaan WTP berhasil 

diraih,” pungkasnya. 
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Sumber berita: 

https://sumeks.co/, Dua OPD Zero Tunggakan ke BPK, Kamis, 22 Oktober 2020; 

 

 

Catatan: 

Kewajiban untuk menindaklajuti rekomendasi BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketentuan mengenai 

kewajiban tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut: 

1. Pasal 20 ayat 1 “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil 

pemeriksaan”;  

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

tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”;  

3. 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”;  

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 juga diatur mengenai sanksi atas tidak 

dilaksanakannya kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. 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”; 

2. 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)”. 

Terkait dengan adanya kerugian negara, terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 mengatur 

sebagai berikut: 

1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan 

Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.  

2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar 

ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK.  

3. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:  

a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap 

pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;  
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b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain 

yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan  

c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, hasil 

pemantauan diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan 

kewenangannya. 


