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Kasus Korupsi Pancing Tonda di DKP Maluku

BPK DIDESAK PERCEPAT PENGHITUNGAN
KERUGIAN NEGARA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta didesak segera mempercepat proses
pemeriksaani terhadap kerugian negaraii dalam Proyek Pancing Tonda di Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP) Provinsi Maluku yang menelan anggaran milyaran rupiah itu.
Sebagai lembaga pemeriksa kerugian negara, BPK seharusnya mempercepat proses
pemeriksaan agar data yang didapat dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dipergunakan oleh
penyidik kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan korupsiiii di DKP Maluku itu. Hal tersebut
dikemukakan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Maluku, Ridwan
Kelian, kepada Siwalima, di Ambon, Selasa (5/2).

Dikatakan, saat ini Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda
Maluku tinggal menunggu Hasil Pemeriksaan BPK untuk menetapkan Kepala DKP Provinsi
Maluku Bastian Mainasse sebagai tersangka, untuk itu diharapkan BPK jangan berlarut-larut
dalam proses pemeriksaan. Menurut Ridwan Kelian kasus ini, telah membuat masyarakat di
daerah ini dirugikan, sehingga harus ada kejelasan dalam penanganan kasus ini.

Sebelumnya diberitakan, Ditreskrimsus Polda Maluku tinggal menunggu hasil
Pemeriksaan BPK untuk menetapkan Kepala DKP Provinsi Maluku sebagai tersangka.BPK
sementara melakukan pemeriksaan atas proyek pancing tonda di dinas tersebut yang menelan
anggaran milyaran rupiah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, AKBP Hasan
Mukadar kepada Siwalima di ruang kerjanya Selasa (8/1) menjelaskan, pemeriksaan yang
dilakukan BPK adalah Pemeriksaan Investigatifiv.Uji petik juga akan dilakukan oleh
Lembaga Pemeriksa Kerugian Negara itu di sejumlah DKP yang tersebar di Provinsi
Maluku.Sebelumnya, Ditreskrimsus telah memasukan Kepala DKP, Bastian Mainassy
sebagai calon tersangka proyek pancing tonda.Bastian Mainassy adalah calon kuat tersangka,
karena dinilai paling bertanggungjawab atas proyek milyaran rupiah tersebut.Bastian
Mainassy dalam pengakuannya kepada penyidik, menjelaskan bahwa dalam penyaluran
bantuan pancing tonda terdapat campur tangan Gubernur Maluku, KA Ralahalu.Untuk
diketahui, hasil penelusuran penyidik, negara dirugikan dari Proyek Pancing Tonda DKP
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Maluku ini senilai Rp1 milyar yang disebabkan karena penyalurannya yang tidak sesuai
dengan aturan.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari DKP Maluku, terdapat 200 lebih Paket
Proyek Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Pancing Tonda yang didanai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011, yang merupakan titipan fraksi-fraksi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku.Fraksi PKS memiliki 67 paket proyek,
Fraksi Amanat Pembangunan Nurani (APN) 131 paket, Fraksi PDIP 42 paket, Fraksi Golkar
15 paket, Fraksi Demokrat 12 paket dan Fraksi Kebangsaan 19 paket.

Sumber Berita :
Harian Siwalima, 06 February 2013

iPemeriksaan, 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.
iiKerugian Negara/Daerah, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15].
iiiKorupsi, 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.
ivPemeriksaan Investigatif, pemeriksaan yang dilakukan untuk menyimpulkan secara akurat dan kuat adanya
petunjuk penyimpangan mengenai suatu permasalahan yang ditemukan.


