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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih tinggi dari

pada kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut

dapat dibuktikan berdasarkan landasan pembentukan lembaga BPK dan

BPKP. Landasan pembentukan BPK termaktub dalam Pasal 23E, 23F

dan 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI Tahun 1945), yang kemudian ketentuan tersebut diatur lebih

lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan landasan

pembentukan BPKP termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dengan demikian, berdasarkan masing-masaing landasan pembentukan

dua lembaga tersebut, BPK termasuk dalam lembaga negara yang

pembentukannya berdasarkan perintah UUD NRI Tahun 1945

(constitutionally entrusted power), sedangkan BPKP termasuk dalam

lembaga negara yang pembentukannya berdasarkan perintah Peraturan

Presiden (executively entrusted power).

b. Bahwa lembaga yang berwenang dalam menilai kerugian keuangan

negara dalam tindak pidana korupsi adalah 1) Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK); 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
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(BPKP) dan 3) Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern. Hal tersebut dapat dibuktikan

berdasarkan ketiga lembaga negara tersebut sama-sama berwenang

melakukan pemeriksaan (audit) investigatif berdasarkan masing-masing

landasan yuridisnya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan

Tanggung Jawab Keuangan Negara memuat ketentuan mengenai

pemeriksaan (audit) investigatif, pemeriksaan investigatif yaitu suatu

pemeriksaan yang digunakan untuk mengungkap adanya indikasi

kerugian keuangan negara/daerah dan/atau unsur pidana (korupsi).

Kesamaan wewenang tersebut menimbulkan sengketa mengenai

lembaga manakah yang lebih berwenang dalam menilai kerugian

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori negara

hukum khususnya konsep pembatasan kekuasaan, yakni suatu konsep

yang memisahkan wewenang dalam masing-masing cabang kekuasaan,

maka BPK yang lebih berwenang untuk menilai kerugian keuangan

negara dalam tindak pidana korupsi dibanding BPKP dan Inspektorat.

2. Saran

a. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan baru yakni undang-

undang tentang pembubaran BPKP, yang kemudian setelah adanya

pembubaran tersebut maka seluruh anggota BPKP dinyatakan menjadi

anggota BPK, yang ketentuannya juga diatur dalam undang-undang
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tentang pembubaran BPKP tersebut. Hal demikian dimaksudkan untuk

menguatkan kebebasan dan kemandirian (independen) lembaga

pengawas dan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara yang hanya dilakukan oleh BPK

saja. Dengan demikian, maka diharapkan dapat meminimalisir adanya

intervensi dari pihak manapun.

b. Dalam kaitannya dengan kesamaan wewenang yang dimiliki oleh BPK,

BPKP, Inspektorat maupun lembaga negara lainnya, maka hal yang

diperlukan untuk menyelesaikan konflik kewenangan tersebut adalah

pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan yakni

Mahkamah Agung, dengan permohonan penghapusan wewenang yang

dimiliki oleh BPKP, Inspektorat maupun lembaga pengawas internal

lainnya yang memiliki wewenang penilaian kerugian keuangan negara

(audit investigatif). Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi konflik

kewenangan mengenai lembaga yang lebih berwenang dalam menilai

kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.


