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KPK MINTA WALIKOTA AMBON JADI NARASUMBER
DALAM KONFERENSI KORUPSI DI JAKARTA

indonesiatimur.co

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy diminta Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) untik tampil sebagai narasumber dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi

di Jakarta tanggal 2 Desember 2014 mendatang. Dari 92 Walikota di Indonesia Richard

Louhenapessy satu-satunya Walikota yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan

materi “Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Pencegahan Korupsi”.

Richard Louhenapessy mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kepercayaan KPK

ini, karena hanya Walikota Ambon dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin

Limpo yang mewakilki Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk tampil sebagai

narasumber,

Upaya Wali Kota selama ini dalam menciptakan media partisipasi dalam mengawal

Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dianggap sebagai program yang patut

diteladani, dimana masyarakat atau perwakilan komunitas aktif berpartisipasi menyampaikan

pengaduan atau kritik tentang pelaksanaan tata kelola Pemkot Ambon, terutama dalam hal

meningkatkan penerimaan daerah dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).i Menurut Richard Louhenapessy, hal ini merupakan upaya menciptakan

pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabelii.

Disinggung kepercayaan KPK apakah berkaitan dengan penilaian Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dengan memberikan opiniiii Wajar Dengan Pengecualian (WDP)iv atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)v Pemkot Ambon Tahun 2013, Richard

Louhenapessy menjelaskan bahwa hal itu adalah kewenangan KPK untuk memberikan

kepercayaan tersebut. Richard Louhenapessy juga menegaskan bahwa BPK selama tiga tahun

terkahir Tidak Memberikan Pendapat (TMP)vi atas Laporan Keuangan Pemkot Ambon,

sehingga dilakukan pembenahan dan pada akhirnya meraihWDP atas LKPD yang diterima

pada tanggal 9 Agustus 2014.
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Konferensi Nasional yang diselenggarakan KPK dalam rangka mewujudkan

Indonesia yang bebas korupsi akan memerlukan sinergi dan koordinasi berkelanjutan di

antara para pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsivii. Richard Louhenapessy

menerangkan bahwa dalam upaya pencegahan tersebut, transparansi tata kelola pemerintahan

dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting, sehingga mekanisme check and balance

merupakan fungsi yang harus dicapai dalam pelaksanaan good governance.

Sumber Berita :
Ambon Ekspres, 2 Desember 2014

i APBD, 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 Akuntabel, 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.

iii 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.

iv 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.

v Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D), laporan pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

vi Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer of Opinion), Pemeriksa
tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup
untuk membuat kesimpulan.

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.


