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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Krisis ekonomi 1997 menimbulkan kesadaran publik bahwa tanpa 

pengendalian yang memadai penyelenggaraan pemerintahan mudah terjerumus ke 

dalam masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesadaran tersebut memperoleh 

pengukuhan secara formal dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan presiden untuk 

menyelenggarakan sistem pengendalian intern lingkungan pemerintahan secara 

menyeluruh. Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut presiden 

menetapkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota 

untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya dan menetapkan BPKP 

sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Sebagai pembina SPIP, BPKP telah 

melakukan sosialisasi dan diklat teknis agar kementerian, lembaga, dan instansi 

pemerintah memahami makna, menyadari arti penting, dan mulai 

mengimplementasikan SPIP.  

Beberapa tahun terakhir sering kita dengar maraknya pemberitaan media 

tentang korupsi yang terjadi di pemerintahan, jumlah dan jenisnya pun sangat 

beragam mulai dari yang nilainya ratusan juta hingga milyaran rupiah. Salah satu 

kasus korupsi yang marak diperbincangkan adalah mengenai kasus 

penyelewengan dana pembangunan wisma atlet yang melibatkan banyak 

pihak mulai dari pihak internal kementerian sampai dengan pihak ketiga seperti 

yang dikatakan dalam tribunnews.com hari jumat 27 April 2012 “KPK 

menetapkan Angie menjadi tersangka dalam dua kasus  korupsi.  Kasus  pertama 

adalah  dugaan korupsi pengadaan Wisma  Atlet SEA  Games, dan kasus 

kedua adalah dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas) periode 2010-2011”. 
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Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas korupsi adalah dengan 

membangun pemerintah dan tata pemerintahan yang baik 

(Good Government and Good Governance). Pada hakikatnya pemerintah 

bertugas sebagai lembaga penyedia pelayanan pembangunan bagi 

masyarakat, membangun masa depan Indonesia sebagai wujud daripada 

pengamalan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum 

dalam  pembukaan  UUD  1945  yaitu “melindungi segenap bangsa indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan 

ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian 

abadi dan keadilan sosial”. 

Seperti yang telah dirumuskan oleh Sekretariat Tim Pengembangan 

Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik Bappenas (PKNTKB) pada 

tahun 2001, terdapat 14 Prinsip Tata  Kepemerintahan yang Baik (Good 

Government) antara lain seperti: wawasan ke depan, keterbukaan dan 

transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung jawab, supremasi hukum, 

demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan 

efektivitas, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, 

komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan 

lingkungan hidup, dan komitmen pada pasar yang fair. 

Dalam usaha memenuhi prinsip good governance pemerintah memerlukan 

sebuah sistem pengendalian. Sistem pengendalian intern diperlukan oleh semua 

entitas dalam pelaksanaan kegiatan  operasionalnya demi tercapainya tujuan yang 

diinginkan, termasuk juga pemerintah. Sistem pengendalian intern ini mengatur 

bagaimana seharusnya pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah 

dilakukan demi tercapainya tujuan pemerintah tanpa bertentangan dengan undang-

undang ataupun peraturan yang berlaku. 
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 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman dalam 

mengendalikan penyelenggaraan kegiatan setiap instansi pemerintah. Dengan 

adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan maka diharapkan 

pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara transparan, efisien, 

efektif, akuntabel dan profesional tanpa ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Di dalam melaksanakan pembangunan pemerintah tidak bekerja sendiri, 

diperlukan peran serta aktif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan. Oleh karena peran serta aktif masyarakat dibutuhkan dalam 

kegiatan pembangunan maka diadakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

Kota Bandung adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang 

memiliki bandara. Daerah sekitar bandara membutuhkan infrastuktur yang baik 

demi lancarnya proses transportasi dan distribusi ke wilayah lain. Oleh karena itu 

penulis mencoba untuk menganalisa bagaimana proses pengadaan barang dan Jasa 

dalam hal ini yaitu proyek peningkatan jalan dan jembatan di wilayah Kota 

Bandung yang terdiri dari pengadaan penyedia jasa konsultasi dan penyedia jasa 

kontruksi. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin merumuskan masalah penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek peningkatan jalan 

dan jembatan Kota Bandung telah mengandung sistem pengendalian intern 

yang memadai? 

2. Apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota 

Bandung pada instansi terkait telah sesuai dengan peraturan yang berlaku? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu: 

1. Mengetahui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek peningkatan 

jalan dan jembatan Kota Bandung telah mengandung sistem pengendalian 

intern yang memadai. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang akan membantu pemerintah dalam melaksanakan 

pengadaan barang dan jasa dengan lebih baik di masa  yang akan 

datang. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai wadah yang tepat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

di bangku kuliah terutama kaitannya dengan Akuntansi Sektor Publik. 

3. Bagi Pihak Lain  

Sebagai tambahan pengetahuan terutama dalam bidang sistem 

pengendalian intern dan proses pengadaan barang dan jasa dalam 

pemerintahan. 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian untuk memperoleh data sekunder adalah Dinas Bina 

Marga dan Pengairan Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Cianjur No. 

34 Bandung – Jawa Barat. Adapun waktu dan lamanya penelitian dimulai dari 

bulan Oktober 2014 sampai Januari 2015. 


