
 

Unit JDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur 

KONTRAKTOR DESAK PENCAIRAN 1.714 SP2D 

(Pemkab Kukar Khawatir ada Implikasi Hukum Jika Dibayar di 2021) 
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TENGGARONG – Puluhan Kontraktor yang tergabung dalam Forum Penyedia Jasa 

Kutai Kartanegara (Kukar) “Menggeruduk” kantor DPRD Kukar, Senin (4/1) kemarin. 

Kontraktor-kontraktor tersebut mendesak Pemkab Kukar untuk segera membayarkan hak 

mereka atas pekerjaan yang telah rampung dikerjakan. 

Pasalnya masih ada 1.714 berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP2D) yang belum 

cair dari 5.109 berkas proyek yang dikerjakan pihak ketiga selama 2020. DPRD yang 

menerima puluhan kontraktor tersebut langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan menghadirkan Wabup Chairil Anwar, Sekkab Sunggono ,Kepala BPKAS, Sukoco, 

dan Kepala OPD terkait. 

Dalam rapat tersebut, Sunggono menegaskan Pemkab akan membayar pekerjaan yang 

sudah selesai dilaksanakan. Hanya saja, karena tahun anggaran 2020 sudah berakhir maka 

Pemkab harus berkonsultasi lebih dahulu dengan instansi terkait. “Kami tidak ingin ada 

implikasi hukum di belakang hari, yang pasti upayakan melakukan pembayaran yang 

secepatnya. Selepas rapat ini kami langsung ke Samarinda untuk segera menyelesaikan ini 

dengan catatan tidak ada permasalahan hukum di belakang hari,” kata Sunggono. 

Wabup Chairil Anwar juga menyebutkan siap membayarkan hak-hak kontraktor. “Pada 

prinsipnya kami siap membayarkan karena memang uangnya ada, ini tinggal masalah teknis 

aturan untuk percepatan pembayarannya,” katanya.  
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Perwakilan Forum Penyedia Jasa, Andi mengaku keterlambatan pembayaran ini 

disebabkan oknum ASN di OPD terkait yang sengaja lalai dan tidak professional dengan 

tanggung jawabnya. “Intinya kami ingin dibayar dan ini sudah kondisi darurat, jadi cara 

penyelesaiannya juga harus emergensi. Dulu kejadian seperti ini pernah terjadi di 2013 dan 

Pemkab saat itu mampu menyelesaikannya. Ini harus segera diselesaikan karena dampaknya 

sosial lebih berbahaya lagi dari Covid-19 karena menyangkut urusan perut,” tegas Andi. 

Keterlambatan pembayaran kepada kontraktor senilai Rp226 Milyar untuk kegiatan 2020. Ini 

disebabkan penumpukan berkas penagihan yang dilakukan di akhir 2020. Kepala BPKAD, 

Sukotjo menerangkan tidak tercairkannya tagihan kontraktor dikarenakan beban pekerjaan 

yang luar biasa. Sebab BPKAD bekerja untuk memproses 5.060 berkas dalam tempo empat 

hari.  

“Sementara verifikator BPKAD kemampuannya itu bisa menyelesaikan berkas perhari 

600 berkas, itu berarti untuk menyelesaikan 5060 berkas perlu sembilan hari. Sementara 

kemarin hanya ada waktu empat hari saja,” terangnya. Kendala tersebut yang menyebabkan 

sekitar 2.890 berkas yang sudah tercairkan dan 1.624 versi Bankaltimtara dan 1.714 versi 

BPKAD. “Karena masalah loading pekerjaan yang luar biasa dan masalah waktu yang tidak 

memungkinkan untuk kita selesaikan,” timpal Sukotjo. Pemerintah kata Sukotjo akan 

melakukan konsultasi ke BPK dan BPKP menyampaikan permasalahan tersebut dan berharap 

nantinya bisa ada solusi terbaik. “Kalau dari hasil konsultasi bisa segera dibayarkan ke 

kontraktor kita siao,” katanya. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah telah menggelar 

rapat internal, bahas persoalan pembayaran kontraktor. Pemerintah dalam tujuan mendalami 

persoalan 1714 kontraktor yang tagihannya belum sempat terbayarkan pada tahun anggaran 

APBD-P 2021. Persoalan tersebut, kata Edi Damansyah, di antaranya karena situasi pandemi 

Covid-19, kemudian adanya refocusing anggaran, pekerjaan di lapangan, dan sejumlah faktor 

lainnya. 

"Tapi memang ini jadi pelajaran. kemarin sudah rapat internal, bahwa ini akan 

diselesaikan," kata Edi. Bupati paham betul, bahwa dalam pengerjaannya, para kontraktor 

tentunya ada yang meminjam modal dari perbankan. "Sesuai ketentuan berlaku, akan kita 

tunaikan. Mudah-mudahan 3 - 4 bulan ke depan bisa kita rampungkan," kata Edi. Untuk itu, 

Bupati Kukar mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini 

agar tidak terulang kembali. "Dalam pekerjaan itu ada uang muka, jadi tagihan itu per termin. 

tidak seperti ini, menumpuk di akhir," kata Bupati Kukar. Edi menjelaskan, jika skema 
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tagihan pengerjaan proyek dilakukan per termin, maka akan berdampak pada baiknya 

manajemen kas daerah. "Sehingga kontraktor juga bisa bekerja sesuai per termin. Pengelola 

keuangan juga saya minta berkomitmen. Berapa ribu paket memang kewalahan," ungkap 

Bupati Kukar Edi Damanysah. 
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Catatan: 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Pasal 1 angka (46) 

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang 

digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 

 Pasal 125 

(1)  Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan: 

a.  pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); 

b.  pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar 

(SPM); 

c.  pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban; 

d.  pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D); 

e.  Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

f.  Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 

g.  Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2)  Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 
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 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 Pasal 1 angka (26) 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang 

disediakan oleh Pelaku Usaha. 

 Pasal 1 angka (27) 

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi. 

 Pasal 1 angka (28) 

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku 

Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

 Pasal 28 

(1)  Bentuk Kontrak terdiri atas:  

a. bukti pembelian/pembayaran; 

b. kuitansi; 

c. surat perintah kerja (SPK); 

d. surat perjanjian;, dan 

e. surat pesanan. 

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3)  Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 

(4)  SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan 

Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
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(5)  Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk 

Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit 

di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa 

Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

(6)  Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk 

Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Huruf Q. Perintah Pencairan Dana 

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang 

dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana 

tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di 

RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan 

SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan 

perintah pencairan dana adalah sebagai berikut: 

a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA 

yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya; 

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima; 

c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 

 1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat 

Pernyataan Tangung Jawab PA/KPA; 

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum 

dalam perintah pembayaran; 

3) menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan 

4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah. 

d.  Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau; 

2) pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan 

paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.  


