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KINERJA TAK MAKSIMAL

GUBERNUR MALUKU ANCAM BERHENTIKAN PIMPINAN SKPD

www.tribun-maluku.com

Gubernur Maluku Said Assagaff mengancam akan memberhentikan Pimpinan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)i di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku jika kinerjanya tidak

maksimal. Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (20/6), Gubernur

Maluku mengingatkan Pimpinan SKPD untuk tetap bekerja secara maksimal khususnya menyikapi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)ii Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuanganiii

Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2013.

Said Assagaff menyatakan bahwa, jika BPK memberikan predikat disclaimeriv maka Gubernur

bertanggung jawab, sehingga Beliau meminta Pimpinan SKPD untuk harus serius menindaklanjuti

laporan yang telah disampaikan BPK. Jika tidak maka akan berhentikan. Said Assagaff secara tegas

menyatakan akan memecat siapa saja yang tidak menindaklanjuti LHP BPK.

Selain itu, terkait perombakan birokrasi, ternyata Gubernur Maluku tetap pada pendiriannya

menunggu hingga 100 hari kerja pasca dilantik, dan 100 hari kerja itu jatuh pada tanggal 7 Agustus

mendatang. Tentunya pejabat yang tidak maksimal dalam menjalankan tugas pasti akan ada

pergantian, karena itu Said Assagaff menunggu LHP BPK, disamping itu juga program kerja 100 hari

jika dihitung-hitung baru akan berakhir pada tanggal 7 Agustus mendatang. Walaupun sebelum sampai

dengan 100 hari kerja ini terdapat berbagai pihak yang menginginkan agar perombakan segera

dilakukan, namun Gubernur Maluku tetap mengaku dirinya lebih mengetahui kinerja Pimpinan SKPD.

Dikatakan pula, selaku orang birokrasi Said Assagaff tahu betul kinerja Pimpinan SKPD, jadi tidak

perlu terbawa arus. Buktinya Pemprov Maluku bisa memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian

(WDP)v dari BPK pada tahun ini. Opinivi Pemprov Maluku tidak disclaimer lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya. Itu artinya Aparatur Pemprov Maluku sudah mulai memperbaiki kinerjanya dan

meningkatkan kualitas mereka.

Sebagaimana diketahui, sejak dilantik 10 Maret 2014 lalu, ternyata Gubernur Maluku, Said

Assagaff tak kunjung melakukan perombakan birokrasi. Padahal untuk mewujudkan program kerja 5

(lima) tahun kedepan maka birokrasi harus disegarkan. Di beberapa kesempatan, Gubernur Maluku

selalu berjanji akan segera melakukan perombakan birokrasi. Namun, ternyata Gubernur Maluku

masih mempertahankan pejabat yang buruk kinerjanya dan terindikasi dengan kasus dugaan korupsivii.

Akibatnya, kalangan akademisi mendesak Gubernur Maluku agar jangan lagi menunggu hingga batas
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waktu 100 hari kerja sesuai dengan janjinya untuk melakukan perombakan birokrasi. Pasalnya, saat ini

banyak Pejabat di jajaran SKPD yang tersangkat kasus korupsi dan juga kinerjanya tidak maksimal

dalam menunjang seluruh visi-misi 5 (lima) tahun kedepan.

Gubernur Maluku tidak boleh menunggu hinga batas waktu 100 hari kerja baru melakukan

perombakan birokrasi. Saat ini terdapat pejabat yang tersangkut masalah korupsi, ada juga pejabat

yang tidak maksimal dalam kinerjanya sehingga proses perombakan harus lebih cepat. Gubernur

Maluku harus lebih agresif untuk menggantikan pejabat-pejabat tersebut dengan orang-orang yang

dianggap punya potensi di bidang itu. Gubernur Maluku harus membuktikan janjinya untuk merombak

birokrasi. Hal tersebut dikemukan oleh Akademisi FISIP Universitas Darusalam, Mahmudin kepada,

Kamis (19/6). Dijelaskan, Gubernur Maluku jangan lagi menunggu hingga tepat 100 hari kerja

pertama sejak memimpin provinsi ini, barulah dilakukan perombakan birokrasi. Perombakan harus

dilakukan agar dapat mendukung kepemimpinan Gubernur Maluku kedepan. Tentunya visi misi

Gubernur dalam memimpin provinsi ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal.

Mahmudin mengatakan, Gubernur Maluku harus konsisten dengan komitmennya untuk membenahi

jajaran birokrasi yang ada.

Sumber Berita :

Siwalima, 21 Juni 2014.

i 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.
ii Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang

dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
iii 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].
iv Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion), Pemeriksa tidak menyatakan

pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
v Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan

bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
vi Opini, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan

pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada

kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate

Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian

Intern.
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vii Korupsi, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; setiap orang

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan,

dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.


