
ASN Tinggi, Anggota DPRD ....
dari halaman KARAWANG BEKASIEKSPRES

yang menjadi wajib lapor 
jarta kekayaan. Dari angka 
itu, seluruhnya sudah me- 
laporkan hanya saja ada 5 
orang yang belum lengkap 
dan 7 orang masih dalam 
antrean.

Sedangkan anggota DPRD 
Karawang ada 50 anggota 
DPRD yang w a jib  m el- 
aporkan harta kekayaan ke 
KPK. Namun dari 50 orang 
anggota DPRD Karawang, 
hanya 25 orang yang sudah 
lapor itupun 1 orang belum 
lengkap, dan 9 orang masuh 
dalam daftar antrean.

A n g k a  t im p a n g n y a  
kepatuhan pelaporan ke
kayaan ASN dan Anggota 
DPRD bukan hanya terjadi 
d i Karawang. Kondisi se- 
rupa terjadi di Purwakarta, 
Kota Bekasi dan Kabupat- 
en Bekasi. Dari Data yang 
juiga terhimpun pada situs 
e-LHKPN KPK. Tingkat 
kepatuhan terhadap LHKPN 
pejabat di Pemerintah Ka- 
bupaten (Pemkab) Purwa
karta sebesar 89,96 persen.

Hal itu  disebabkan, dari 
239 pejabat d i Kabupat-

en Purwakarta yang wajib 
lapor, 17 berkas diantaranya 
belum lengkap dan masih 
ada 7 berkas yang masih 
da lam  a n tr ia n  dan 215 
berkas dinyatakan lengkap.

Sem entara itu , u n tu k  
tingkat kepatuhan anggota 
DPRD Kabupaten Purwa
karta hanya sebesar 18,75 
persen. Kecilnya tingkat 
kepatuhan LHKPN DPRD 
Kabupaten Purwakarta di- 
karenakan, dari 48 orang 
yang wajib lapor, hingga 
batas waktu, hanya 43 orang 
yang menyampaikan lapo- 
ran, dan baru 1 berkas yang 
dinyatakan lengkap.

K em ud ian , 33 berkas 
masih dalam antrian, se
mentara yang dinyatakan 
lengkap baru 9 berkas.

Batas Laporan Ditutup
Batas akhir penyerahan 

Laporan Harta Kekayaan Pe- 
nyelenggara Negara (LHKPN) 
resmi ditutup per tanggal 31 
Maret 2021 kemarin. Untuk 
itu, Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengajak 
masyarakat untuk melapor- 
kan apabila curiga atas per-

olehan harta kekayaan pe- 
nyelenggara negara.

Ketua KPK, F irli Bahuri, 
memandang LHKPN meru- 
pakan pintu masuk untuk 
mewujudkan rasa malu bagi 
penyelenggara negara bila 
hartanya bertam bah se- 
cara tidak wajar, atau tidak 
sebanding dengan pen- 
dapatannya. Apalagi jika 
kekayaan yang melimpah 
tersebut bukan berasal dari 
gajinya sendiri.

"Peran masyarakat dalam 
memantau kepatutan serta 
kejujuran para penyeleng- 
garan negara dalam men
yampaikan LHKPN, juga 
sangat penting dan kami 
butuhkan," ungkap Firli.

Untuk itu, Firli mengajak 
semua elemen masyarakat 
dapat m em antau lang- 
sung harta kekayaan yang 
diperoleh dari seorang pe
nyelenggara negara melalui 
laman resmi yang disedia- 
kan KPK. Jika merasa ada 
perolehan yang tidak wajar, 
maka masyarakat bisa me- 
laporkannya langsung ke 
KPK untuk ditindaklanjuti.

Masyarakat dapat meng- 
etahui harta kekayaan pe

nyelenggara dengan menge- 
tik nama penyelenggara ne
gara yang dimaksud pada 
kolom search di laman e- 
Announcement LHKPN pada 
e-lhkpn.kpk.go.id dan setelah 
menekan tom bol search, 
maka akan keluar ikhtisar 
LHKPN penyelenggara ne
gara yang bersangkutan.

“ Masyarakat dapat mel- 
aporkannya pada kolom ko- 
mentar yang tersedia, tinggal 
ditulis harta dan kekayaan 
apa saja yang tidak wajar atau 
belum disampaikan abdi 
negara tersebut," paparnya.

Kewajiban menyerahkan 
LHKPN itu  m erupakan 
amanat dari Pasal 5 ayat 
2 dan 3 Undang-undang 
No 28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi, Dan Nepo- 
tisme. Apalagi untuk mel- 
aporkannya, pejabat negara 
bisa melakukannya melalui 
aplikasi yang disediakan se- 
cara khusus.

“Sebenarnya, hanya perlu 
beberapa jam saja untuk 
membuat LHKPN sesuai 
dengan prosedur," ungka- 
pnya. (mhs)


