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TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, 

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MASIH MENGGAJI 

PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA MENCAPAI Rp50 JUTA  

 

 
https://sumsel.tribunnews.com/ 

 

Isi berita: 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

mendeteksi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan 

Komering Ilir tahun 2020 lalu. Ternyata Pemkab OKI tetap menggaji pegawai yang 

dinyatakan sudah pensiun. Data yang berhasil dihimpun, kelebihan pembayaran gaji 

untuk pegawai ASN di pemerintahan Bumi Bende Seguguk berjumlah Rp 50.053.400 

rupiah. Temuan mengejutkan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

atas LKPD Kabupaten OKI Tahun 2020, yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan 

Sumsel melalui Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ali Thoyibi pada 6 Mei 2021. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

(BKPP) OKI, Maulidini mengatakan saat ini 3 dari pegawai yang terlibat sudah lunas 

mengembalikan dan telah dimasukkan ke dalam kas negara. "Atas permasalah tersebut, 

maka para pegawai yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan. Tinggal ada satu 

pegawai yang belum selesai. Beliau sudah ke bagian LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 

Inspektorat untuk mengurus surat pernyataan melunasi tahun depan," terangnya saat 

diwawancarai Tribunsumsel.com, Senin (13/12/2021). 

Maulid menjelaskan, terjadinya permasalahan tersebut dipicu oleh beberapa 

sebab seperti pegawai yang tidak melaporkan pensiun hingga tidak terdeteksi di sistem 

data base pihak BPKAD. "Seharusnya ketika mendapat SK pensiun, para pegawai harus 

melapor ke BPKAD. Masalah seperti ini muncul karena ada mereka yang tidak 

mengurus SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)," bebernya. 

Kemudian, saat disinggung mengenai bidang pegawai yang diketahui tetap 

mendapat gaji meski sudah pensiun, Maulid menyebutkan bahwa banyak yang ahli 

profesinya adalah Guru. "Apapun profesinya, saat ini masalah sudah selesai. Tinggal 

satu orang lagi yang harus lunas dengan batas waktu tahun depan. Karena transaksi 
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pembayaran gajinya terus tercatat, ternyata yang bersangkutan sudah pensiun. 

Makannya diminta untuk dikembalikan karena haknya jelas berbeda," jelasnya. 

Maulid juga mengakui bahwa sistem administrasi di kantornya belum 

sepenuhnya terintegrasi. Pihaknya telah menjalani rekomendasi BPK untuk melakukan 

perbaikan administratif. "Memang belum terintegrasi, tapi kami langsung bergerak 

berinovasi memperbaiki itu semua supaya ke depan, hal seperti ini tidak terulang lagi," 

pungkasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumsel.tribunnews.com/2021/12/13/temuan-bpk-pemkab-oki-masih-

menggaji-pensiunan-asn-capai-rp-50-juta-ini-kronologinya, Temuan BPK, Pemkab 

OKI Masih Menggaji Pensiunan ASN Capai Rp 50 Juta, Ini Kronologinya, 13 

Desember 2021. 

2. https://kabarinti.com/2021/12/mengejutkan-temuan-bpk-soal-gaji-pegawai-di-oki-

padahal-orangnya-sudah-pensiun/, Mengejutkan, Temuan BPK soal Gaji Pegawai di 

OKI. Padahal Orangnya Sudah Pensiun, 08 Desember 2021. 

 

Catatan: 

Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun 

Janda/Duda Pegawai, menyebutkan: 

Pasal 5 

Tentang dasar pensiun. 

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok 

(termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir 

sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan 

peraturan gaji yang berlaku baginya. 

Pasal 11. 

Besarnya pensiun-pegawai. 

(1) Besarnya pensiun-pegawai sebulan adalah 2.% (dua setengah perseratus) dari 

dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa-kerja, dengan ketentuan bahwa: 

a. pensiun-pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima 

perseratus) dari dasar-pensiun; 

b. pensiun-pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b 

Undang-undang ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari 

dasar-pensiun; 
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c. pensiun-pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji-pokok terendah menurut 

Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai 

negeri yang bersangkutan. 

(2) pensiun-pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu 

jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak 

dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan/atau 

rokhani yang terjadi didalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban 

jabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun-

pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 12. 

Permintaan pensiun-pegawai. 

Untuk memperoleh pensiun-pegawai menurut Undang-undang ini, pegawai negeri yang 

bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, 

dengan disertai: 

a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri; 

b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh Pejabat/ badan Negara yang 

berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan; 

c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, 

tanggal kelahiran dan alamat (istri-istri) suami dan anak-anaknya; 

d. Surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa 

semua surat-surat, baik yang sah maupun turunan atau kutipannya, dan barang-

barang lainnya milik Negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada 

yang berwajib. 

Pasal 13. 

Mulainya pemberian pensiun-pegawai. 

(1) Pensiun-pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai 

negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri. 

(2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang ini, pensiun-pegawai 

diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan 

mencapai usia 50 tahun. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: 

Pasal 87 ayat (1) 

PNS diberhentikan dengan hormat karena: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri; 

c. mencapai batas usia pensiun; 
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d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun 

dini; atau 

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan 

kewajiban. 

Pasal 90 

Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: 

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; 

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional. 

 

 

Pasal 91 

(1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; 

c. mencapai batas usia pensiun; 

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan 

pension dini; atau 

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas 

dan kewajiban. 

(3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan 

kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas 

pengabdian PNS. 

(4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program 

jaminan sosial nasional. 

(5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari 

pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan 

jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: 
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Pasal 262 

(1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada 

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima 

belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun. 

(2) PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun 

kepada presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan 

oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar 

perorangan calon penerima pensiun. 

(3) Presiden atau PPK menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun 1 (satu) 

bulan sebelum PNS mencapai Pensiun. 

 

Pasal 275 

(1) Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang 

diberhentikan. 

(2) Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi 

manajemen pemberhentian dan pensiun. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan 

Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya, menyebutkan: 

Pasal 1: 

(1) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan setelah 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. pensiun Pegawai Negeri Sipil yang hasil perhitungan pensiun pokoknya 

sebagaimana tercantum dalam lajur 2, ditetapkan menladi sebagaimana 

tercantum dalam lajur 3 Daftar I-A sampai dengan Daftar I-Q Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pernerintah ini; 

b. pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang hasil perhitungan pensiun 

pokoknya sebagaimana tercantum dalam lajur 2, ditetapkan menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Daftar II-A sampai dengan Daftar II-Q 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Pemerintah ini; 
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c. pensiun Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang hasil 

perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana tercantum dalam lajur 2, 

ditetapkan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Daftar III-A sampai 

dengan Daftar III-Q Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Pemerintah ini; dan 

d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang 

tewas yang hasil perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana tercantum dalam 

lajur 2, ditetapkan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Daftar IV-A 

sampai dengan Daftar IV-Q Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun JandalDuda Pegawai Negeri Sipil, pensiun 

Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas, dan pensiun yang diberikan 

kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang seharusnya pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah ini, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, pensiun pokoknya disesuaikan 

berdasarkan Daftar dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 


