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BELUM PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN

SEKDA ARU PERINTAHKAN SATPOL PP JEMPUT PAKSA 9 BENDAHARA

dinarmagzz.blogspot.com

Hingga kini belum dilakukan penyampaian laporan keuangani dari sebagian besar

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ii membuat Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aru,

Arens Uniplaita memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) menjemput paksa 9

(sembilam) orang Bendahara di rumah masing-masing.

Kesembilan bendahara tersebut diantaranya, mantan Bendahara Sekretariat Kabupaten

Kepulauan Aru, Jhon Putnarubun, Bendahara Catatan Sipil dan Kependudukan, Ambran

Fungyanan, Bendahara Kecamatan Aru Utara, Bendahara Aru Selatan Timur. Demikian

diungkapkan Penjabat Sekda Aru, Arens Uniplaita kepada wartawan di ruang

kerjanya, Selasa (19/2).

Arens Uniplaita menjelaskan, meminta pertanggung jawaban terhadap 9 (sembilan)

Bendahara dengan tujuan agar mempercepat pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran

2013. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aru juga dapat mempertanggungjawabkan

sebagai bagian dari penata kelolaan kuangan daerahiii dengan baik.

Selain itu, lanjut Arens Uniplaita, dirinya akan menyampaikan informasi kepada

pihak Trigana Air agar tidak menjual tiket kepada Pimpinan SKPD atau Bendahara yang

akan berangkat keluar daerah, karena sementara dilakukan Pemeriksaaniv atau Audit BPK

Perwakilan Provinsi Maluku. Karena bagi BPK Perwakilan Provinsi Maluku mereka-mereka

itulah yang harus menyampaikan keterangan ataupun klarifikasi terkait dengan penggunaan

anggaran berupa, belanja-belanja yang dilakukan baik anggaran Tahun 2012 maupun Tahun

2013, maupun bukti lainnya serta penyusunan SPJ itu sendiri.

Mereka-mereka itu dilarang keluar daerah, namun, bagi Pimpinan SKPD atau Pejabat

Daerah yang dianggap urgen kegiatannya diperbolehkan dan secepatnya kembali, tapi yang

tidak urgen dilarang menjual tiket kepada mereka dan ini bersifat umum bagi semua

bendahara dan pejabat daerah.
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Sumber Berita :

Siwalima, 20 February 2014

i Laporan Keuangan, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31,
dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan
ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].
ii Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan
satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
iii Keuangan Negara/Daerah, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].
iv Pemeriksaan, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,
objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.


