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PENUNTASAN KORUPSI TERHAMBAT

www.suara-islam.com

Puluhan kasus dugaan korupsi tengah diusut Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku,

baik masih dalam tahap penyelidikan ataupun juga sudah berstatus penyidikan. Tak hanya

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, tetapi Ditreskrimsus Polda Maluku juga agresif memburu

dan membongkar proyek-proyek atau pekerjaan milik pemerintah yang terindikasi merugikan

negara. Kita harus mengangat jempol, dan memberikan apresiasi yang tinggi bagi Aparat

Penegak Hukum (APH) di daerah ini yang memiliki semangat berapi-api mengejar kasus

dugaan korupsi.

Semangat untuk mengejar dan membongkar kasus dugaan korupsi mesti juga

didukung oleh semangat dan komitmen yang tinggi untuk mengawalnya hingga masuk

pengadilan, sehingga mereka yang terlibat bisa diadili. Prestasi kerja bukan diukur dari

seberapa banyak kasus yang diselidiki atau disidik, tetapi bagaimana kasus itu bisa digiring

sampai ke pengadilan dan diperoleh keputusan hukum tetap. Penuntasan kasus korupsi bisa

berjalan maksimal jika terbangun siniergitas diantara APH yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan

Hakim. Termasuk didalamnya lembaga-lembaga auditor.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku menjadi langganan tetap Penyidik

Kejaksaan maupun Kepolisian untuk meminta audit kerugian negara, karena dua institusi ini

oleh undang-undang diberi peran sebagai auditor negara. Peran dan dukungan BPK dan

BPKP sangat penting dan strategis didalam penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi. Hasil

audit kerugian negara dari auditor kedua lembaga ini yang menjadi bukti kuat bagi Penyidik

Kejaksaan dan Kepolisian menjerat seseorang, dan juga penting bagi hakim sebagai bahan

pertimbangan menjatuhkan hukuman yang proposional bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Oleh karena peran yang strategis itulah, maka BPK dan BPKP turut menentukan cepat atau

lambatnya penuntasan kasus dugaan korupsi.

Kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp2,5

Milyar yang melibatkan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath,

adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang hingga kini belum juga beres. Abdullah
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Vanath sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Ditreskrimsus kurang lebih enam

bulan, tetapi berkasnya belum juga sampai di Pengadilan Indak Pidana Korupsi (Tipikor)

Ambon. Penyebabnya adalah, BPK belum juga menyerahkan hasil audit kerugian negara.

Selain Abdullah Vanath, penyidik Ditreskrimsus juga sudah mengantongi dua calon

tersangka, tetapi penyidik Ditreskrimsus menunggu dulu hasil audit kerugian negara baru

menetapkan secara resmi keduanya sebagai tersangka.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga Mulaiman Purba, mengaku

pihaknya sudah melakukan koordinasi, dan diperoleh informasi bahwa BPK Pusat masih

melakukan review terhadap hasil audit kerugian negara kasus Vanath.

Tak hanya di BPK, tetapi BPKP juga berlaku birokrasi yang sama. Sebelum

diserahkan ke penyidik, terlebih dulu hasil audit kerugian negara atas sebuah kasus korupsi

harus diteliti oleh BPK atau BPKP Pusat. Birokrasi berbelit-belit yang menjadi penghambat

penuntasan kasus korupsi. Ada baiknya birokrasi ini dipangkas, sehingga penanganan kasus

korupsi tidak menjadi terkatung-katung. SK Tim Auditor di daerah kan dikeluarkan oleh

BPK atau BPKP Pusat, sehingga tak perlu ragu dengan hasil kerja mereka.

Tak hanya Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Abdullah Vanath, masih banyak kasus

di Kejaksaan dan Kepolisian yang membutuhkan audit kerugian negara. Karena itu, birokrasi

yang berbelit-belit dalam proses audit kerugian negara harus dipertimbangkan lagi oleh BPK

dan BPKP.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 01 Juni 2015

Catatan :

 Pemeriksaan 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.

 Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

 BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah 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. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan

pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian yang ditetapkan dengan Keputusan

BPK.

 Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Setiap orang yang dengan
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tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan

wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara [vide:UU No. 31/1999

jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi].

 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :

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 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

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

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

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

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

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

Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana.

 Penyelidikan, berdasarkan Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) adalah suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus

akibat suatu tindak pidana atau bukan.

Yang berwenang melakukan Penyelidikan adalah :

1. Menurut KUHAP (pasal 1 butir 4) yaitu : Polisi (dari pangkat tertinggi hingga

terendah)

2. Menurut Undang-undang lain yaitu : Jaksa, Bapepam (Pasar Modal), Tamtamal

(Angkatan Laut)

3. Dll

 Penyidikan, berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat

penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti

serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Yang berwenang melakukan Penyidikan menurut KUHAP pasal 1 butir 1 Jo pasal 6

adalah :

1. Polisi;

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

3. Undang-undang lain yaitu : Jaksa, untuk tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana

Korupsi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi.


