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Sebagai lembaga audit, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat strategis

terutama dalam mendukung penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi. Hasil audit

penghitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK dijadikan salah satu bukti kuat

dalam sebuah kasus dugaan korupsi yang diusut, baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.

Oleh karena peran yang strategis itulah BPK juga turut menentukan cepat atau lambatnya

penuntasan sebuah kasus dugaan korupsi. Sering penanganan kasus dugaan korupsi

terkatung-katung karena lambatnya audit kerugian negara yang dikeluarkan BPK.

Kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram

Bagian Timur (SBT), Abdulah Vanath senilai Rp2,5 milyar misalnya, yang baru dilakukan

audit kerugian negara beberapa waktu lalu. Padahal seluruh data dan dokumen pendukung

sudah dipasok penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku sejak Desember 2014 lalu.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga Muliaman Purba sebelumnya

menargetkan audit kasus dugaan korupsi dan TPPU Vanath selesai bulan Februari. Tetapi

ternyata meleset jauh dari target waktu yang ditentukan. Menurut Tangga Muliaman

Purba, keterlambatan audit dilakukan karena SK Tim Auditor terlambat diterbitkan oleh

BPK Pusat. Konsep pemeriksaan dan SK Tim Auditor baru diterima beberapa waktu lalu.

Selesai audit, hasilnya juga akan dikonsultasikan lagi ke BPK Pusat. Prosedur dan

mekanisme yang berbelit-belit akan turut menghambat proses penuntasan kasus korupsi.

Waktu tersita hanya untuk berkonsultasi. Alhasil, kasus yang ditangani berlarut-larut.

Sementara arus desakan publik agar kasus yang ditangani segera dituntaskan terus mengalir

dengan derasnya.

Kasus lain misalnya, dugaan korupsi dalam proyek pancing tonda di Dinas Kelautan

dan Perikanan (DKP) Maluku tahun 2011 yang merugikan negara Rp3,2 milyar. Kasus ini

juga terkatung-katung di Ditreskrimsus Polda Maluku karena lambatnya audit kerugian

negara oleh BPK. Sementara mantan Kepala DKP Maluku, Bastian Mainassy sudah dijadikan

tersangka juga oleh penyidik Ditreskrimsus sejak Rabu 19 November 2014 lalu.
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Nasib kasus dugaan korupsi dan TPPU Abdullah Vanath ada ditangan BPK. Abdullah

Vanath sudah berstatus tersangka sejak 29 Oktober 2014 lalu. Abdullah Vanath juga sudah

dicekal oleh pihak Imigrasi Klas IA Ambon. Terhitung Januari hingga Juli 2015, dia tidak

diperbolehkan meninggalkan Provinsi Maluku. Permintaan pencekalan Abdullah Vanath

disampaikan Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Sulistyono. Langkah ini

diambil untuk memperlancar proses penyidikan, sebab dikhawatirkan bupati yang hampir 10

tahun berkuasa di SBT itu melarikan diri.

Kasus Vanath harus segera dituntaskan. Dinamika yang berkembang di masyarakat

yang memiliki semangat tinggi mendukung penuntasan kasus korupsi harusnya bisa

direspons oleh BPK dan bisa mengambil kebijakan untuk memangkas prosedur dan

mekanisme dalam proses audit kerugian negara, sehingga tidak menjadi berbelit-belit. Proses

audit yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama juga bisa memunculkan kecurigaan

publik kalau ada ketidakberesan.

Sumber Berita: Harian Siwalima, Dukungan BPK, Senin, 2 Maret 2015

Catatan:

 Pemeriksaan/Audit berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) adalah 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.

Dalam hal terdapat permintaan dari stakeholder, dapat dilakukan audit on

request,yakni pemeriksaan yang tidak direncanakan dalam rencana kerja pemeriksaan,

namun harus dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dari para pemilik kepentingan

(stakeholder) atau permintaan dari Pimpinan BPK, atau menindaklanjuti informasi

dari masyarakat yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi.

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara,

pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan

pengelolaan keuangan negara. (Pasal 10 ayat (1) UU BPK)

Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban

membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan BPK. (Pasal 10 ayat (2) UU BPK)

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

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai (Pasal 1 angka 15 UU BPK)
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 Tindak pidana korupsi adalah 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 (vide: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang

Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang adalah (UU TPPU):

1. Setiap Orang yang 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 merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  UU TPPU adalah

harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan migran;

g. di bidang perbankan;

h. di bidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai;

l. perdagangan orang;
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m. perdagangan senjata gelap;

n. terorisme;

o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan uang;

t. perjudian;

u. prostitusi;

v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x. di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana  penjara 4 (empat) tahun atau

lebih; dan

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan

secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau

teroris perseorangan disamakan sebagai  hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

pada Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU

 Pencegahan (Pencekalan) sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) adalah larangan sementara

terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian

atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian, Pejabat Imigrasi

menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut diperlukan

untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang.

Lebih lanjut, Pasal 97 UU Keimigrasian mengatur:

(1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6  (enam) bulan dan setiap kali

dapat diperpanjang  paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa  Pencegahan, Pencegahan

berakhir demi hukum.

(3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang  berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan

berakhir demi hukum.


