
[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Linda]                              [1]
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINTA KEMBALIKAN DANA HIBAH 
KONI SUMSEL SEBESAR RP 1,6 MILIAR

 
Sumber Gambar: https://www.pikiran-rakyat.com  

Isi Berita: 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga 
(Dispora) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel terhadap penggunaan Dana Hibah Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Sumsel Rp1,6 miliar penggunaan anggaran tahun 2021.  

"Kami minta Dispora secara menyurati KONI Sumsel sehingga anggaran tersebut segera 
dikembalikan kepada Kas Negara," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs. Syaiful 
Padli, Kemarin (5/7). 

Dikatakan Syaiful, dengan tindak lanjut tersebut persoalan ini tidak berlarut-larut, karena 
ini adalah temuan BPK Perwakilan Sumsel karena kelebihan bayar. "Kami minta juga 
mengevaluasi rencana kinerja KONI Sumsel," ujarnya.  

Dilanjutkan Syaiful pihaknya selalu mengingatkan para OPD maupun penerima dana hibah 
untuk transparan dalam mengunakan anggaran dan dana hibah sehingga terhindar dari jerat 
hukum. 

"Karena itu harus hati-hati dan gunakan sesuai dengan aturan yang ada. BPK sudah 
mengumumkan hasil auditnya, maka dana hibah KONI sumsel harus dikembalikan," ungkap dia. 

Sebelumnya dalam rapat paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel meminta 
Pemprov Sumsel menyikapi dan menindaklanjuti Surat Gubernur Sumsel Nomor 
700/1361/ITDAProvinsi.IV.I/2002 tanggal 9 Mei 2022 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan 
BPK RI perwakilan Sumsel. 

Surat itu terkair Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemprov Sumsel di Palembang 
terdapat temuan dan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran. Penggunaan 
dana hibah KONI Sumsel tidak sesuai naskah perjanjian daerah sebesar Rp1.665.000.000 
(miliar). 

Banggar DPRD Sumsel mendesak Sekretaris Daerah Sumsel untuk memerintahkan kepada 
Inspektorat untuk melakukan audit eksternal terhadap anggaran KONI Sumsel. Alokasi dan 
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penggunaan anggaran banyak yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Begitu 
dengan pengguanan dana cabang olahraga. 

 

Sumber Berita: 

1. https://pagaralampos.disway.id/read/600983/dprd-minta-kembalikan-dana-hibah-koni-
sumsel-sebesar-rp-16-miliar, DPRD Minta Kembalikan Dana Hibah KONI Sumsel Sebesar 
Rp 1,6 Miliar, 6 Juli 2022; 

2. https://radarpalembang.disway.id/read/600553/dprd-minta-kembalikan-dana-hibah-koni-
sumsel-sebesar-rp-16-miliar, DPRD Minta Kembalikan Dana Hibah KONI Sumsel Sebesar 
Rp 1,6 Miliar, 6 Juli 2022. 
 

Catatan: 

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada: 

Pasal 1 ayat (1) 
“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”. 

Pasal 1 ayat (14) 
“Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, 
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional 
berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan 
sebagai keputusan BPK”. 

 
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pada: 

Pasal 1 ayat (4) 
“Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang 
ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan 
dan/atau perbaikan”. 

Pasal 3 ayat (1) 
“Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil 
pemeriksaan diterima”. 

Pasal 3 ayat (2) 
“Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau 
penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung”. 

Pasal 3 ayat (3) 
“Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK 
paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”. 
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Pasal 5 ayat (1) 
“Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang 
sah”. 

Pasal 5 ayat (2) 
“Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana 
alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak 
lanjut tidak dapat dilaksanakan; 

b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
c. menjadi tersangka dan ditahan; 
d. menjadi terpidana; atau 
e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Pasal 5 ayat (3) 
“Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari 
kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan”. 

Pasal 5 ayat (4) 
“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak 
menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan 
kepada instansi yang berwenang”. 


