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Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Maluku

DESAK BPK TUNTASKAN AUDIT KASUS VANATH
POLISI, JAKSA DAN BPK TERUS KOORDINASI

opini.gemaislam.com

Direktur Seram Bagian Timur Media Center, Djabar Tianotak, mendesak Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk segera menuntaskan proses

pengauditan dan perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat

Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath.

Selama proses pengauditan dan perhitungan kerugian negara oleh BPK sejak awal Tahun

2015 lalu, hingga kini belum ada perkembangan. Terlebih, BPK selama ini tertutup ketika

melakukan proses tersebut. “Proses ini sudah berjalan sejak awal tahun, tetapi kenapa hingga
saat ini juga belum ada perkembangan lebih lanjut. Semestinya dengan 3 (tiga) bulan ini BPK

sudah bisa menuntaskan proses perhitungan kerugian negara itu,” kata Djabar Tianotak kepada

Ambon Ekspres, akhir pekan lalu.

Menurutnya, selama proses pengauditan dan perhitungan kerugian negara berlangsung,

pihak BPK lebih memilih tertutup. “Ini yang kami tanyakan. Kenapa lambat dan kenapa selama

ini tertutup? Mestinya terbuka. Ini dunia tranparansi, bukan dunia tertutup. Publik juga ingin

mengetahui perkembangan dari proses itu.”
Djabar Tianotak bahkan menuding jika pihak BPK tidak terbuka soal perkembangan

proses tersebut kepada publik maka patut dicurigai. “Kalau tidak mau untuk dicurigai maka

harus terbuka. Bukan malah tertutup dan kemudian lambat dalam proses audit. Waktu 3 (tiga)

bulan bukanlah waktu yang singkat bagi pihak BPK untuk bekerja,” katanya.

Djabar Tianotak berharap, BPK segera menuntaskan proses pengauditan dan perhitungan

kerugian negara, sehingga kasus yang menjerat orang nomor satu di kabupaten bertajuk Ita Wotu

Nusa Itu, bisa segera dituntaskan penyidik. “Kasus ini sementara berjalan, bahkan hanya

menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK. Sementara sampai saat ini, publik bertanya

prosesnya sudah sampai dimana? ‘’Kami berharap agar BPK bisa menyelesaikan tugas mereka
dengan baik sehingga kasus ini segera diselesaikan,” katanya.
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Selain itu, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian

Daerah (Polda) Maluku, hingga kini masih terus melakukan penyidikan dan berkoordinasi

dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku maupun BPK, guna menuntaskan Kasus

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat

Abdullah Vanath. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes

Polisi Sulistyono kepada Ambon Ekspres, kemarin (15/3).

Menurut Sulistyono, hingga kini berkas perkara orang nomor satu di Kabupaten SBT itu

masih dilengkapi. “Berkas perkara tersangka Bupati SBT dalam kasus TPPU dan dugaan korupsi
sementara masih dilengkapi atau masih dalam proses alias P19i. Kami terus berkoordinasi

dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku serta BPK terkait proses audit kerugian

negara,’’ jelasnya.

Sumber Berita :
Ambon Ekspres, 16 Maret 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. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan

maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada 9 (Sembilan) tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit,

secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan

penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

o Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak

Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan
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keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

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. Intinya adalah bahwa 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 merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya

(http://www.negarahukum.com/hukum /1562.html, Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian
Uang”, diakses pada tanggal 18 Maret 2015).

i Menurut Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan
Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, Kode Formulir Perkara
P19 yaitu Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi.


