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ADA TEMUAN KERUGIAN NEGARA  

DI PROYEK JEMBATAN RANTAU BAYUR-MUARA ENIM 

 

 
https://palpres.sumeks.co/ 

 

Isi berita: 

Pembangunan proyek Jembatan Rantau Bayur – Muara Enim, yang menelan dana 

sebesar Rp37Miliar dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ternyata ada 

temuan BPK RI terkait kelebihan bayar senilai Rp281.587.196.02. Selain itu, 

keterlambatan dalam pengerjaan proyek, berujung sanksi wajib menyetorkan uang 

sebesar Rp693.289.169.32 

Kepala Dinas PUTR Banyuasin Ardi Arpani menegaskan, terkait temuan BPK 

tersebut, pihaknya telah menindaklanjuti. “Kita harus berterima kasih kepada BPK 

karena uang negara yang dirugikan bisa dikembalikan,” katanya. 

Ia meminta pihak rekanan yang mengerjakan proyek, jika tidak mau ada masalah 

hukum, maka wajib mengembalikan uang kerugian negara tersebut. “Pemkab sudah 

MoU dengan Kejari jika ada temuan, maka mereka yang bertindak,” tukasnya. 

Ia menilai, pengerjaan proyek Jembatan Rantau Bayur kurang maksimal. Oleh 

karena ada penambahan tiang jembatan sebab dikhawatirkan tidak kuat menahan beban. 

“Juga keterlambatan pengerjaan sehingga dikenakan sanksi sesuai aturan,” katanya. 

Terpisah, Ketua DPD Relawan Jaya Bersatu Banyuasin Iswandi meminta kepada 

Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk serius bekerja agar kerugian negara tersebut 

dikembalikan ke kas daerah. “Itu uang rakyat, jangan sampai diselewengkan. Jika 

melewati batas waktu 60 hari, kembalikan uang ke Negara. Kami minta Kejari bertindak 

sesuai prosedur,” katanya. 

Sebelumnya Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Bupati Banyuasin H. 

Askolani melakukan ground breaking lanjutan pembangunan jembatan di Desa Tebing 

Abang, Sabtu (3/10/2020). Pemprov telah menganggarkan dana sebesar Rp37Miliar 

untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.  
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Sumber Berita: 

https://palpres.sumeks.co/2021/10/20/ada-temuan-kerugian-negara-di-proyek-jembatan-

rantau-bayur-muara-enim/, Ada Temuan Kerugian Negara di Proyek Jembatan Rantau 

Bayur-Muara Enim, 20 Oktober 2021. 

 

Catatan: 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai. 

Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang 

harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah 

melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: 

Pasal 59 

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum 

atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena 

perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan 

kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti 

kerugian tersebut.  

(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat 

daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa 

dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang 

bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. 

 

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

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: 

Pasal 78 

(1) Dalam hal peserta pemilihan: 

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; 

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur 

harga penawaran; 
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c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan 

Penyedia; atau 

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat 

Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, 

peserta pemilihan dikenai sanksi administratif. 

(2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak 

dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai 

sanksi administratif. 

(3) Dalam hal Penyedia: 

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

melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 

b. menyebabkan kegagalan bangunan; 

c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan 

berdasarkan hasil audit; 

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

berdasarkan hasil audit; atau 

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, 

Penyedia dikenai sanksi administratif. 

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; 

b. sanksi pencairan jaminan; 

c. Sanksi Daftar Hitam; 

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau 

e. sanksi denda. 

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: 

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam 

pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam 

selama 2 (dua) tahun; 

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi 

Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar 

Hitam selama 1 (satu) tahun; 

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi 

pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) 

tahun; 
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e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian 

sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau 

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan 

 


