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GUBERNUR ADUKAN SEJUMLAH MASALAH KE PRESIDEN

beritamanado.com

Gubernur Maluku, Said Assagaff telah mengadukan berbagai persoalan yang terjadi

di Provinsi Maluku kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Gubernur kepada

Presiden saat berlangsung pertemuan antara Presiden dan 34 Gubernur di Istana Bogor, Senin

(24/11).

Persoalan-persoalan yang disampaikan itu yakni masalah Terisolasian, Perhubungan,

Participating Interest (PI) 10 Persen Pengelolaan Blok Masela, Lumbung Ikan Nasional

(LIN) dan masalah-masalah lainnya. Itu merupakan masalah yang terjadi di Maluku dan telah

disampaikan ke Presiden dalam Pertemuan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia. Acara

tersebut juga dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla. Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur

Maluku melalui telepon selulernya, Senin (24/11) malam.

Pada saat persoalan-persoalan tersebut disampaikan, ternyata diresponi positif oleh

Presiden dan nanti akan ada pertemuan yang difokuskan untuk membicarakan permasalahan

tersebut khusus di bidang tertentu seperti masalah energi, listrik, perhubungan, pertanian dan

masalah-masalah tertentu lainnya.

Selain itu, Gubernur Maluku mengakui bahwa dalam pertemuan tersebut semua

Gubernur memintakan kepada Presiden agar sebelum dilakukan Auditi Internal oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat, dan Audit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka masalah-masalah dugaan korupsiii yang dilakukan

oleh Kepala-Kepala Daerah tidak digiring ke institusi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam

hal ini Kejaksaan dan Kepolisian kecuali tertangkap tangan. Namun jika memang terbukti

berdasarkan hasil Audit tersebut itu maka Para Kepala Daerah siap

mempertanggungjawabkannya. Dikatakan, jika tidak melalui proses audit dan langsung

digiring ke institusi penegak hukum maka tentunya akan mempengaruhi kinerja Kepala-

Kepala Daerah.
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i Audit, pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai
perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat

pemeriksaan.

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.
ii 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.


