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DPRD AKAN PERKETAT PENGAWASAN PROYEK

aldioctaviampti.wordpress.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akan memperketat pengawasan

terhadap proyek yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)i maupun

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)ii yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

(Pemda). Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaraniii maka tidak segan-segan

lembaga rakyat tersebut merekomendasikan kepada penegak hukum untuk mengusut hal

tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae menegaskan hal tersebut dalam

sambutannya pada Pembahasan Hasil Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Maluku, yang

berlangsung di Lantai V Gedung Rakyat Karang Panjang Ambon, pada hari Rabu tanggal 19

November.

Menurut Edwin Adrian Huwae, KPK diberikan kewenangan secara khusus untuk

melakukan tindakan pemberantasan korupsiiv. Penguatan lembaga KPK semakin ditingkatkan

melalui kewenangan yang diberikan, sehingga diharapkan mampu menjadi harapan seluruh

masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya kasus-kasus

korupsi yang terjadi di Indonesia, upaya pencegahan korupsi ini layak digunakan sebagai

strategi utama untuk memberantasnya dan upaya pencegahan diharapkan menyatukan

langkah yang berkesinambungan untuk memberantas korupsi yang akan berkontribusi bagi

Indonesia kedepan.

Selanjutnya Edwin Adrian Huwae mengemukakan bahwa paradigma dan pendekatan

represif yang berkembang saat ini dapat memberikan pencegahan terhadap pelaku tindak

pidana korupsi, namun pendekatan represif itu masih belum mampu mengurangi perilaku dari

praktek korupsi secara sistimatis dan massif. Oleh karena itu, upaya pencegahan secara dini

melalui kegiatan-kegiatan koordinasi dan supervisi oleh lembaga-lembaga yang berwenang

harus semakin ditingkatkan.
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Upaya pencegahan menjadi sangat urgen, karena pada tahapan inilah para pejabat

dapat memahami secara baik bentuk-bentuk tindakan yang tidak seharusnya dilakukan

termasuk tindakan korupsi.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap permasalahan korupsi juga diharapkan

menimbulkan kehati-hatian seluruh aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya. Seperti ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati.

Terkait dengan hal tersebut, DPRD sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi

yang tinggi atas kehadiran KPK selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD

bersama Pemda terus berupaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan

bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong aparat

pemerintah daerah termasuk DPRD agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, khususnya pengelolaan keuangan daerahv secara transparan dan akuntabelvi. Dimulai

pada saat perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendalian.

Untuk dapat mewujudkannya, maka DPRD dan Pemda terus mendorong penyelesaian

berbagai temuanvii Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan terjadinya

kerugian keuangan daerah. DPRD juga terus mendorong Pemda untuk memperkuat aparat

pengelola keuangan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)viii agar dapat melakukan

pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Edwin Adrian Huwae, berkaitan dengan hal tersebut, fungsi DPRD yakni

berupaya untuk meningkatkan intensitas pengawasan terhadap Pemda khususnya program

pelaksanaan pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBD maupun APBN.

Tentunya dari kegiatan yang dilakukan oleh dewan maka ada rekomendasiix terhadap

pengawasan yang dilakukan kalau ada temuan untuk diteruskan ke aparat penegak hukum.

Sumber Berita:

Siwalima, 20 November 2014.

i APBD adalah 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
ii APBN adalah 1. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; 2. suatu
rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
iii Anggaran adalah 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.
iv Korupsi adalah 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;
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2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang
lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.
v Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
vi Akuntabel adalah 1. harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta
ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; 2. bertanggung jawab; dapat dipahami.
vii Temuan adalah 1. himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah
selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan sescara sistematis dan analistis
meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di dalam
pemeriksaan lapangan.
viii SKPD adalah 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
ix Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan
kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.


