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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
            PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

EDISI III - 2011

DARI REDAKSI

DAFTAR ISI

PERALIHAN KEPEMIMPINAN 
SUBAUDITORAT KEPRITanggung Jawab Pemeriksa

Tongkat estafet Kepala Subauditorat Perwakilan 
Provinsi Kepulauan Riau berpindah tangan dari 

Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak. kepada Benedictus 
Suharyanto, S.E., M.Si, Ak.(7/8)
 Benedictus Suharyanto, S.E., M.Si, Ak., yang 
sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subauditorat   
NTB II Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat 
mengantikan Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak yang 
hampir empat tahun  terakhir menjalani tugas di 
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya 
bertugas menjadi Kepala Subauditorat Perwakilan 
Provinsi Gorontalo.
 Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sendiri  
patut berbangga, sebab sebelum menjalankan tugas 
sebagai Kepala Subauditorat Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau, bapak kelahiran Blitar, 3 Maret 
1973 ini ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai 
salah  satu anggota Tim Pemeriksaan Investigasi Bank 
Century.
 Dengan pergantian kepemimpinan ini 
diharapkan dapat memberikan penyegaran organisasi 
dan optimalisasi hasil-hasil pemeriksaan BPK RI.(sp) 

 Tidak bisa dipungkiri, bahwa setiap 
pekerjaan pasti memiliki tanggung jawab. 
Terlebih bagi para profesional yang menjadikan 
(lebih tepatnya memilih) suatu pekerjaan 
sebagai profesi.
 Pemeriksa sebagai profesi pun memiliki 
tanggung jawab atas hasil pekerjaannya yaitu 
memeriksa. 
 Tanggung jawab seorang pemeriksa 
tidak berhenti begitu saja setelah Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan, tetapi 
akan terus melekat pada diri pemeriksa sebagai 
profesional. Baik tanggung jawab moral dan 
sosial, maupun tanggung jawab hukum.
 Tanggung jawab moral dan sosial lebih 
bersifat personal dan abstrak, hanya menyangkut 
diri pemeriksa sendiri. Sementara tanggung 
jawab hukum bersifat lebih general dan konkret, 
menyangkut kepentingan masyarakat dan jelas 
bentuk pertanggungjawabannya. 
 Semoga dapat menjadi perenungan

Benedictus Suharyanto Hery Purwanto 
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Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 
menurunkan para pemeriksa untuk 

melaksanakan pemeriksaan kinerja RSUD 
dan pemeriksaan atas dana pemilukada tahun 
2010-2011 pada semester kedua tahun ini.
 Pada 2010 dan 2011, Provinsi Kepulauan 
Riau dan  beberapa kabupaten/kota di Provinsi 
Kepulauan Riau menyelenggarakan Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Pemilukada), di 
antaranya Kota Batam, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan 
anambas (KKA).
 Sejumlah tim pun diturunkan untuk 
memeriksa penggunaan dana hibah pemilukada   
oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  

dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 
daerah-daerah tersebut selama 35 hari.
Pemeriksaan Kinerja RSUD
 Sebagai salah satu bentuk public 
service dari Pemerintah Daerah, Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) tidak pernah luput 
dari perhatian masyakat.
 Alasan tersebut merupakan salah satu 
dasar BPK RI menjadikan pemeriksaaan 
kinerja RSUD menjadi salah satu agenda 
wajib setiap tahunnya.
 Tiga tim pemeriksa diturunkan untuk 
lakukan pemeriksa kinerja pada beberapa 
RSUD yang tersebar hampir di setiap 
Kabupaten dan Kota.(sp)

PEMERIKSAAN KINERJA RSUD DAN 
DANA PEMILUKADA 2010-2011

KAJIAN ROHANI DI 
PERWAKILAN KEPRI

SATUAN PENGAMANAN 
PERWAKILAN KEPRI 
LAKUKAN SIMULASI 

PEMADAMAN KEBAKARAN

Satuan Pengamanan (Satpam) Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau melakukan simulasi pemadaman 

kebakaran di areal parkir kantor perwakilan.
 Simulasi ini dipimpin oleh komandan Satpam, 
Tusiran, sekaligus sebagai intrukstur. Simulasi ini 
dilakukan untuk melatih para petugas pengaman dalam 
mengantisipasi kebakaran dengan menggunakan alat-
alat pemadam kebaran standar yang tersedia di kantor 
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
 Simulasi seperti ini direncanakan akan sering 
dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan.(sp)

TAKMIR AMANAH  Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau menyelenggarakan kajian 

rohani yang diikuti oleh umat muslim di Perwakilan 
Provinsi  Kepulauan Riau dengan menghadirkan  
Al  Ustadz Bakhtiar Muhammad Rum, Lc. sebagai 
penceramah.
 Dengan gaya yang ringan dan jenaka 
Ustadz Bakhtiar menyampaikan pesan-pesannya, 
sehingga jamaah betah mengikuti acara dan dapat 
diterima dengan baik isi pesan yang disampaikan.
 Kajian rohani kali ini terasa lebih berbeda 
dan istimewa, sebab beberapa pegawai turut 
membawa serta keluarganya, sehingga nuansa 
kekeluargaan menjadi lebih terasa.(sp)
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SOSIALISASI PERATURAN BPK DI PERWAKILAN 
KEPULAUAN RIAU

KETUA TIM SENIOR JALANI ASSESMENT 
DI PERWAKILAN KEPRI

Ketua Tim Senior (KTS) di Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau yang sebelumnya menjabat 

Kepala Seksi pada Subauditorat menjalani assesment 
bertempat di ruang rapat Perwakilan (7/8)
 Assesor yang hadir di Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau adalah Staf Ahli Bidang Keuangan 
Negara Yang Dipisahkan, Sjafrudin Mosii, S.E., M.M. 
Sementara para KTS yang menjalani assesment ini 
antara lain Masmudi, S.E., M.Si., Ak, Ubaidi, S.E., 
M.Ak.,Ak., serta Muzni Fauzi S.E. 
 Para KTS menjalani sesi wawancara dengan 
assesor dan juga diserahkan hasil proses assesment 
yang telah dijalani sebelumnya.  
 Disela kunjungan sebagai assesor, bapak  
Sjafudin Mosii menyempatkan diri mengunjungi ke 
lokasi  pembangunan Gedung Kantor Perwakilan 
Provinsi Kepulauan Riau dan melihat ruang kerja 
dan poliklinik.(sp) 

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan 
Hukum Keuangan  Negara (Ditama Binbangkum) 

melakukan sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 
2 Tahun  2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun  
2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli 
yang berlangsung di Auditorium Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau.(7/8)
 Acara ini dibuka langsung oleh Kepala 
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Parna, 
M.M., sekaligus menjadi moderator dalam acara ini 
dan diikuti oleh para pejabat struktural dan pegawai 
Perwakilan.
 Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini 
diharapkan dapat memberi pemahaman kepada seluruh 
komponen BPK RI, khususnya bagi para pemeriksa 
BPK RI, dalam menjalankan fungsi melakukan 
pemantauan atas TLHP yang telah disampaikan serta 
memberi pemahaman mengenai seluk beluk pemberian 
keterangan ahli atas perkara-perkara menyangkut 
kerugian negara yang semakin sering diminta oleh 
Aparat Penegak Hukum (APH).(sp)
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 Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak 
pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan 
negara. Sebelum menentukan adanya kerugian 
keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi 
secara yuridis pengertian keuangan negara.Berbagai 
peraturan perundang-undangan yang ada saat ini 
belum ada kesamaan tentang pengertian keuangan 
negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan 
keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilaidengan uang, serta segala 
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan 
hak dan kewajiban tersebut.
 Di Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang 
BUMN Pasal 1 ayat (1) menyatakan penyertaan 
negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 
Pemahaman terhadap Pasal ini adalah pada saat 
kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan 
tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik 
tetapi masuk di ranah hukum privat.
 Undang-undang tentang Keuangan Negara 
memposisikan BUMN Persero masuk dalam tataran 
hukum publik. Pada sisi lain, Pasal 11 Undang-
Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN 
Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan 
pelaksanaannya. Berarti, Undang-Undang PT sesuai 
dengan asas lex specialis derograt lex generalis yang 
berlaku bagi BUMN Persero. Dengan demikian, 
jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka 
kerugian tersebut bukan merupakan kerugian 
keuangan negara melainkan kerugian perusahaan atau 
lazim juga disebut risiko bisnis sebagai badan hukum 
privat.
 Dalam hal terjadi kerugian pada BUMN 

Persero, para penegak hukum dan aparat negara, 
berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang 
Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan Negara/
kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, 
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 
negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum 
Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa 
“Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan 
kekayaan negara”, sifatnya tetap berada di wilayah 
hukum publik.
 Paparan di atas menunjukkan tidak adanya 
keseragaman mengenai pengertian keuangan negara 
antara Undang-Undang tentang BUMN, Undang-
Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Tipikor. Perbedaan pemaknaan aturan 
perundang-undangan tersebut
menimbulkan kesulitan dalam upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi.
Dari uraian di atas, maka yang menjadi persoalan 
adalah:
1. Apakah batasan atau definisi keuangan negara 
dikaitkan dengan unsur “kerugian negara”
dalam tindak pidana korupsi?
2. Mengingat pengelolaan BUMN Persero didasarkan 
pada prinsip-prinsip pengelolaan yang
ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, 
jika terjadi kerugian keuangan negara
terhadap BUMN, Undang-undang yang manakah 
yang akan dipergunakan untuk menilai
terjadinya kerugian keuangan Negara?
3. Bagaimana upaya sinkronisasi aturan perundang-
undangan dan implementasiannya?

(publikasikan pada 16 Agustus 2006)
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