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Kasus Mangkrak, BPK Lamban Tentukan  

Kerugian Negara Korupsi PT Antam 

 

(Sumber: www.kabar24.bisnis.com) 

 

BPK tidak kunjung memberikan hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dalam kasus korupsi PT 

Antam. Padahal permintaan audit itu sudah diajukan tiga tahun lalu. 

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggunakan tim auditor di luar Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) untuk menghitung kerugian negara dugaan korupsi PT Antam. Direktur Penyidikan Jaksa 

Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengungkapkan alasan Kejagung 

menggunakan auditor lain dikarenakan perkara PT Antam telah lama mangkrak. Selain itu, BPK 

juga tidak kunjung memberikan hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dalam kasus itu selama tiga 

tahun lamanya. 

Maka dari itu, kata Febrie, tim penyidik Kejagung menggunakan tim auditor lain untuk menghitung 

kerugian negara dalam kasus korupsi PT Antam agar perkara tersebut bisa cepat rampung dan para 

tersangka bisa segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Kami tidak mau 

menggantung kasus ini terlalu lama, makanya kami memakai tim audit lainnya untuk menghitung 

kerugian negara agar perkara korupsi PT Antam ini bisa segera maju lah," tuturnya kepada Bisnis, 

Rabu (24/3/2021). 

Kendati demikian, Febrie tidak menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara dari tim auditor lain 

tersebut. Menurutnya, penyidik Kejagung sudah memperkirakan kerugian negara dalam perkara 

korupsi PT Antam sebesar Rp125 miliar. "Kan kami perkirakan nilai kerugiannya itu adalah Rp125 
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miliar ya, kira-kira di angka itulah," katanya. Seperti diketahui, dalam perkara tersebut, tim penyidik 

Kejagung telah menemukan bukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Antam saat 

membeli tambang di daerah Jambi. Tim penyidik Kejagung juga telah menetapkan tersangka antara 

lain mantan Direktur Utama PT Antam berinisial AL, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources 

berinisial BM, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkara sekaligus Pemilik PT RGSR berinisial 

MT. Tersangka lainnya adalah Direktur Operasi dan Pengembangan PT Antam berinisial ATY, 

Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam berinisial HW dan Komisaris PT 

Tamarona Mas Internasional berinisial MH. 

 

Sumber Berita:  

www.kabar24bisnis.com, Kasus Mangkrak, BPK Lamban Tentukan Kerugian Negara Korupsi PT 

Antam, 24 Maret 2021. 

 

Catatan:  

1. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa 

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. 

2. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (“UU BPK”) menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, 

surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai.” 

3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara 

nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung 

jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang 

ditunjuk.” 

4. Pasal 10 ayat (1) UU BPK : “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh 

bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan 

pengelolaan keuangan negara.” 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/nprt/825/uu-no-15-tahun-2006-badan-pemeriksa-keuangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/nprt/825/uu-no-15-tahun-2006-badan-pemeriksa-keuangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi


 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

3 

 

5. Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016 huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana pada 

angka 6 menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian 

keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, 

sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan 

pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau 

men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta 

persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. 

 

 

 


