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AUDIT DANA DEPOSITO SELESAI

www.accountancyage.com

Proses audit dana milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Tahun 2006

yang diduga dipindahkan oleh Bupati, Abdullah Vanath, ke nomor rekening pribadinya telah

selesai dilakukan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku. Hasilnya

telah diserahkan ke BPK Pusat untuk direview. Humas BPK Perwakilan Maluku, Metty, kepada

Ambon Ekspres mengungkapkan, setelah menerima permintaan audit dari penyidik Direktorat

Kriminal Khsusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, auditor BPK Perwakilan

Maluku langsung bergerak, mengaudit pengunaan dana tersebut yang menyeret nama Bupati

SBT, Abdullah Vanath dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sudah

selesai diaudit pada bulan Maret. Hasilnya langsung dikirimkan ke BPK Pusat untuk direviuw.

Review dilakukan guna melihat kelengkapan data yang digunakan dalam pengauditan

penggunaan dana tersebut dan hasilnya. Bila BPK Pusat menilai, hasil audit telah lengkap, maka

akan dikembalikan kepada BPK Perwakilan Maluku untuk selanjutnya diserahkan ke penyidik

Polda Maluku dan kalau memang masih ada yang kurang, akan dilengkapi lagi. Prinsipnya, kami

yakin sudah lengkap. Kita tunggu saja hasil review, ujar dia.

Metty menegaskan, selama proses audit, tidak ditemui kendala yang berarti. Auditor

dapat bekerja dengan cepat, menyelesaikan proses audit. Namun dia mengaku belum dapat

membeberkan jumlah kerugian negara berdasarkan hasil audit itu. “Prinsipnya, ini merupakan
mekanisme, jadi hasilnya harus dikirim ke pusat. Tentang informasi lain, kami belum dapat

berikan, karena masih direview. ‘’Kita tunggu saja,” katanya.
Menyoal kapan BPK Pusat akan mengembalikan hasil audit ke BPK Perwakilan Maluku,

lagi-lagi Metty mengaku belum ada informasi resmi terkait itu. BPK Pusat akan memberikan

informasi bila telah selesai mereview.
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Penggiat anti korupsi Kabupaten SBT, M Jafar Tukwain, berharap BPK tidak lamban

dalam memproses kasus tersebut melalui proses audit. BPK Perwakilan Maluku dan BPK Pusat

harus bergerak cepat. “Kami menyayangkan kinerja BPK Perwakilan Maluku, karena kami

menilai, audit berjalan lamban. Padahal, sesuai informasi, data-data sudah diberikan oleh

penyidik Polda sejak beberapa bulan yang lalu,” ungkap M Jafar Tukwain.

Ketua Aliansi Maluku Bersatu (AMB) ini menegaskan, kasus dana senilai Rp2,5 milyar

ini telah menyedot perhatian dan harapan masyarakat agar segera tuntas. Bila proses hukum

berjalan lamban, maka tentu membuat masyarakat kecewa. ‘’Jadi kita minta, BPK Perwakilan

Maluku bergerak lebih cepat, sehingga berkasnya bisa dilengkapi oleh penyidik, untuk

selanjutnya diserahkan ke jaksa,” harapnya.

Sumber Berita :
Ambon Ekspres, 11 April 2015

CATATAN :

o Menurut Pernyataan Standar Audit Keuangan (PSAK), Audit adalah suatu proses sistematik

yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas

pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat

hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya

kepada yang berkepentingan.

o Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian

Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

o Menurut UU No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku,

unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

o Pengertian tindak pidana pencucian uang juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5

UU No.08 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan

yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
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merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.


