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MENDAGRI INSTRUKSIKAN GUBERNUR WASPADAI AREA KORUPSI

radarnusantara.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama Tahun Anggaran 2014 lalu, menemukan

hanya 38 persen daerah di seluruh Indonesia yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan.

Untuk itu kepala daerah harus mewaspadai area korupsi.

“Saya miris melihat masih minimnya kemampuan daerah dalam pertangungjawaban

keuangan karena dari seluruh daerah hanya 38 persen yang mampu membuat laporan

pertanggungjawabannya,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat

memberikan materi di depan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah

Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel The Natsepa, Jumat (27/2). Fakta tersebut membuat

mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP ini mengingatkan kepada para kepala daerah baik itu

Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk lebih waspada dan mampu mencermati area korupsi.

Menurut Tjahjo Kumolo, area korupsi yang mencakup perencanaan anggaran, jika tidak

berhati-hati dan tidak ada keterbukaan keuangan daerah maka akan bernasib buruk diakhir masa

jabatan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan materi yang bertajuk Strategi Implementasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Area korupsi lain yang

juga harus diwaspadai diantaranya terkait retribusi dan pajak daerah, keputusan menyangkut

pemberian dana hibah, bantuan sosial, serta Surat Perintah Jalan (SPJ) atau perjalanan dinas

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD). Saya tidak mau para kepala daerah saat mengakhiri masa jabatan, terseret kasus hukum.

Untuk itu kami tekankan perhatian di area korupsi, jelasnya.

Mantan Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Periode 2005-2010 ini,

juga mengingatkan para Gubernur untuk bisa mengawasi Bupati/Walikota di wilayah masing-

masing sehingga mampu memberikan pelayanan publik dengan baik, memotong jalur birokrasi,

memperpendek perizinan apapun, bahkan jika bisa digratiskan seperti pengurusan Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Akte Kelahiran, Akte
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Kematian hingga Ijin Membangun Bangunan (IMB) khusus bagi masyarakat kelas menengah

kebawah. Disamping itu, dikatakan pula prestasi kepala daerah itu bukan dilihat berapa banyak

menteri yang didatangkan ke wilayahnya, tetapi mampu menjalankan apa yang dijanjikan saat

pilkada melalui berbagai visi dan misi.

Disisi lain, sebagai daerah kepulauan, Mendagri menilai Provinsi Maluku seharusnya

memiliki sejumlah sarana transportasi yang memadai baik itu darat, laut maupun udara. Untuk

itu, Mendagri merestui Pemerintah Provinsi Maluku memiliki helikopter dalam menjalankan

tugas sampai di daerah-daerah perbatasan serta memantau kondisi yang ada di Maluku. Gubernur

Provinsi Maluku harus bergotong royong dengan pemerintah pusat.

Menurut Mendagri, infrastuktur yang ada di Provinsi Maluku lebih ditingkatkan, dengan

membangun jembatan layang dan penambahan kapal cepat. Hal ini dilakukan agar pulau-pulau

terluar atau daerah berbatasan langsung dengan daerah lain dan negara tetangga bisa dapat

dijangkau. Contoh Pulau Banda yang perjalanannya membutuhkan waktu 5-7 jam sehingga

terlalu lama. Dan jika terjadi kondisi darurat bagaimana? Ia berharap provinsi kepulauan juga

menjadi perhatian serius Presiden terutama infrastuktur, baik itu jalan maupun jembatan.

Indeks Prestasi Keuangan

Sementara itu, dari ke-34 provinsi di Indonesia, belum ada salah satu provinsi yang

melaporkan terkait dengan pelaporan indeks prestasi keuangan yang ada di daerahnya masing-

masing. Untuk itu saya minta agar seluruh pemerintah harus segera melaporkan indeks prestasi

keuangannya. Karena hal ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di

daerahnya masing-masing, tandas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar

Azis, saat memaparkan materi tentang Strategi Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Rangka

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di depan

peserta Rakernas APPSI.

Menurut Harry Azhar Azis, indeks prestasi keuangan ini harus segera dilaporkan, karena

ada beberapa kabupaten/kota yang tiga tahun berturut-turut dalam laporan keuangannya

mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun angka kemiskinan, pengangguran, dan

kesenjangan pendapatan masih mengalami kenaikan, serta IPM yang terus mengalami

penurunan. Secara luas dijelaskan, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk

kementerian dan lembaga negara sudah mencapai 74 persen terkait perolehan opini WTP.

Sedangkan untuk provinsi pada Tahun 2009 hanya 3 (tiga) persen meraih WTP.

Selain itu, BPK RI sementara ini telah mengambil kebijakan untuk mendorong pencapaian

opini laporan keuangan dengan kemampuan instansi dalam melaksanakan program-program

peningkatan kemakmuran agar tetap ada dalam koridor sehingga laporan keuangan tetap
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merupakan tanggung jawab manajemen/instansi pemerintah sedangkan opini adalah tanggung

jawab BPK.

Sumber Berita :
Siwalima, 27 Februari 2015

CATATAN :

o Menurut UU No. 20 Tahun 2001, Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara.

Ada 9 (Sembilan) tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit,

secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan

penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

o Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak

Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

o Menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, BPK RI memberikan 4 (empat) jenis opini, yaitu:

1. Pendapata Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) adalah pendapat yang

menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan

secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus

Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia.

2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) adalah pendapat yang

menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan

secara wajar dalam semua hal yang material, , Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus

Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan

yang dikecualikan.

3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) adalah pendapat yang menyatakan bahwa

laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar
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Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan

Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) adalah pendapat yang

menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti

pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan.


