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DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA TAK LAPORKAN DANA
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Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)

Kabupaten Maluku Tengah, Zainuddin mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan Laporan

Penampungan Uang Sertifikasii di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Masohi sebelumnya

oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). Namun Zainuddin menampik jika

penampungan di BRI menyalahi ketentuan. Sebab, menurutnya penampungan hak-hak guru di

BRI dilakukan karena adanya kerja sama antara Kementerian Pendidikan dengan BRI.

Laporan terkait penampungan uang sertifikasi ke Dinas PPKAD dilakukan setelah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan auditii. Mengenai bunga dari dana yang

ditampung tersebut, Zainuddin mengatakan dana tersebut tetap ada.

Sementara itu, sekitar 2500 guru yang telah tersertifikasi di Kabupaten Maluku

Tengah terhitung pertama atau dua bulan kemarin belum menerima tunjangan sertifikasiiii.

Beberapa orang guru mengaku bingung dengan pengelolaan dana sertifikasi. Salah satu guru

di Kota Masohi mengatakan bahwa pada semester kemarin mereka belum menerima

tunjangan sertifikasi selama dua bulan. Tunjangan sertifikasi yang diterima guru kadang tidak

sesuai dengan gaji pokok, hak tersebut sering terjadi setiap triwulan. Salah satu sumber

mengatakan bahwa setiap menerima tunjangan, selalu ada pemotongan oleh Dinas tanpa

diketahui peruntukannya.

Saat ini Dikpora meminta guru penerima tunjangan melakukan pemberkasan untuk

pembayaran tunjangan enam bulan kedepan. Salah seorang guru mengatakan bahwa

tunjangan seharusnya dibayarkan setiap triwulan. Banyak kecurigaan dari pihak guru

mengenai Pengelolaan Dana Sertifikasi oleh Dikpora, apalagi terdapat rumor yang

berkembang bahwa ada temuan pemeriksaaniv oleh BPK. Guru tersebut juga mempertanyakan

mengenai dana yang diduga ditampung tersebut apakah di dalam bentuk deposito atau dalam

bentuk lain.

Guru yang lain mengatakan bahwa dalam proses pemberkasan, Dikpora melakukan

pungutan liar kepada setiap guru. Setiap guru diminta membayar Rp50.000 dan terdapat

guru yang diminta Rp100.000. Uang tersebut dikatakan sebagai biaya transportasi dari

Dikpora ke kecamatan dan dari Masohi ke Jakarta guna pengurusan administrasi.
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Menurutnya, apabila nilai tersebut dikalikan jumlah penerima tunjangan sertifikasi maka

besarnya adalah kira-kira Rp250.000.000, padahal menurutnya ada Surat Perintah Perjalanan

Dinas (SPPD) atas hal tersebut.

Praktek tersebut disesalkan oleh salah satu anggota Komisi C Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah, Aswar Rachim. Aswar Rachim curiga

terdapat penambahan pos anggaranv yang diusulkan untuk menutupi kekurangan tunjangan.

Aswar Rachim kecewa dengan sistim pengelolaan Dikpora, sehingga terjadi demonstrasi oleh

para guru terkait tunjangan tersebut.

Sumber Berita:

Harian Ambon Ekspres, 15 September 2014

i Sertifikasi, proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
ii Audit, pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai
perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum).
iii Tunjangan Sertifikasi, tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik
sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
iv Temuan Pemeriksaan (TP), 1. himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan
dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan
analitis, meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di
dalam pemeriksaan lapangan.
v Anggaran, pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi
tertentu secara sistematis untuk satu periode.


