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HASIL AUDIT TPPU VANATH MASIH DI MEJA BPK PUSAT

hukum.kompasiana.com

Hasil audit kerugian negara atas Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath masih di meja Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat. Hasil audit tersebut disampaikan BPK Perwakilan Maluku

untuk dilakukan review.

Kepala BPK Perwakilan Maluku, Tangga M. Purba, mengaku pihaknya sudah melakukan

koordinasi, dan diperoleh informasi bahwa BPK Pusat masih melakukan review. “Kita sudah
melakukan kordinasi namun belum selesai, karena memang bukan saja dari Maluku tetapi

hampir dari seluruh Indonesia jadi tentu harus antri,” ujarnya, kepada Siwalima, melalui telepon

selulernya, Rabu (13/5). Tangga M. Purba berharap hasil audit itu secepatnya diserahkan, agar

dapat diteruskan ke Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian

Daerah (Polda) Maluku.

Penyidik Ditreskrimsus masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK. Setelah

mengantongi sejumlah bukti atas Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Bupati SBT, Abdullah

Vanath senilai Rp2,5 milyar maka secepatnya dituntaskan. Sesuai petunjuk Jaksa Penuntut

Umum (JPU), ada dua hal mendasar yang harus dilengkapi oleh penyidik Ditreskrimsus, yaitu

hasil audit kerugian negara harus disertakan dengan berkas tersangka, dan tersangka baru harus

ditetapkan. “Belum ada hasil dari BPK. Masih tunggu. Kita sedang melakukan pengkajian juga

karena menetapkan tersangka itu tidak mudah, ada aturan-aturannya. Harus memenuhi syarat dan

bukti kuat. Intinya semua akan dituntaskan,” tandas Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes
Pol. Budi Wibowo, di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua, Rabu (6/5).

Budi Wibowo menegaskan, bukan hanya kasus Abdullah Vanath, namun semua kasus

dugaan korupsi yang ditangani Ditreskrimsus akan dituntaskan. Sebelumnya Kabid Humas Polda

Maluku, AKBP Hasan Mukaddar mengaku, Penyidik Ditreskrimsus telah mengantongi dua calon

tersangka baru. Keduanya resmi akan ditetapkan sebagai tersangka saat gelar perkara yang akan
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dilakukan dalam waktu dekat. “Sudah ada dua calon tersangka yang dikantongi oleh penyidik.
Nantinya akan dilakukan gelar perkara dulu baru ditetapkan,” jelas Hasan Mukaddar kepada

Siwalima, di ruang kerjanya, Senin (4/5).

Hasan Mukaddar tak mau menyebutkan identitas dua calon tersangka tersebut, dengan

alasan belum dilakukan gelar perkara. “Untuk menetapkan tersangka kan harus melalui gelar

perkara. Sudah ada sekitar dua calon tersangka dan segera kita tetapkan lewat gelar perkara

bersama,” ujarnya. Hasan Mukaddar belum bisa memastikan kapan dilakukan gelar perkara,

karena penyidik masih melakukan pemeriksaan lain di luar Provinsi Maluku.

Somber Berita :
Siwalima, 15 Mei 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. 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

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
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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 15 Mei 2015).


