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12 TAHUN PEMKAB SBT DISCLAIMER, BUPATI ANCAM PROSES HUKUM

PEJABAT KORUPTOR

siwalimanews.com

Selama belasan tahun, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Seram Bagian Timur (SBT) dinyatakan Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Akibatnya Bupati SBT, Mukti Keliobas, mengancam akan memproses hukum setiap

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga korupsi. Ia tak segan-segan

untuk menindak dan merekomendasikan setiap pejabat yang melakukan tindak pidana

korupsi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Saya ingin sampaikan bahwa Kabupaten saya yang berusia sekitar 13 tahun ini, telah

dimekarkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 bersama Kabupaten Seram

Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru. Selama itu, pengelolaan keuangan daerah

kabupaten kami dinilai disclaimer. Setelah kami dilantik, kami coba mendorong teman-teman

sehingga dapat mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” tandasnya.
Bupati mengatakan bahwa jika terdapat ketidakberesan yang dilakukan oleh masing-

masing SKPD, maka akan berhadapan dengan hukum. “Saya tidak akan melindungi
Pimpinan SKPD untuk korupsi. Saya tidak akan kompromi, jika ada yang korupsi maka saya

akan serahkan untuk diproses. Ini karena tidak ada Kejaksaan Negeri di SBT. Kejari Masohi

juga jarang ke sini sehingga kadang-kadang upaya pencegahan terlambat kita lakukan.

Tetapi, dengan adanya Jaksa Penghubung, maka kami apresiasi langkah Kejaksaan Tinggi

karena setiap saat kita bisa koordinasi, sehingga kondisi yang ditemui tahun-tahun lalu, kita

akan selesaikan dengan baik,” katanya.
Sejak menjabat, Bupati menambahkan dirinya berupaya agar kejadian-kejadian dan

kondisi masa lalu tidak akan terulang lagi. Terutama banyaknya pejabat yang terlibat kasus

korupsi. Untuk itu, dalam proses kedepan ini, Pemkab SBT akan selalu berkoordinasi dengan

kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penghubung.

“Mari sama-sama kita jaga. Saya akan terus dorong agar kedepan sudah bisa keluar

dari disclaimer ke WDP. Agar bisa sama dengan kota Ambon dan Kabupaten lain. Kondisi
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yang lalu akan dirubah perlahan sehingga image Kabupaten SBT yang selama ini banyak

terlibat kasus bisa terus menerus diubah,” harap Bupati

Sumber berita:

Harian Siwalima, 12 Tahun Pemkab SBT Disclaimer, Bupati Ancam Proses Pejabat

Koruptor, Kamis, 19 Januari 2017.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan

UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang

mengakibatkan kerugian negara;

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain

yang mengakibatkan kerugian negara;

c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena

jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual

bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan

keselamatan pada masa perang;

e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

2. Opini adalah pernyataan profesional yang merupakan 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.

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) atau 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
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4. Pernyataan menolak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion), adalah merupakan

pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan.

Pernyataan ini diberikan jika auditor menganggap ada ruang lingkup Pemeriksa yang

dibatasi oleh entitas pemeriksaan yang diaudit, misalnya karena Pemeriksa tidak bisa

memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan

kewajaran penyajian Laporan Keuangan.

5. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Tahun Anggaran 2015 Nomor

10/HP.XIX.AMB/06, BPK menyatakan bahwa opini atas LKPD Pemkab SBT TA 2015

adalah Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion).


