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GANJALAN DI AUDIT KORUPSI CBP TUAL 

 
kompas.com 

Belum ada titik terang untuk audit kerugian negara kasus dugaan korupsi distribusi 

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016-2017. Ada perbedaaan pendapat antara Badan 

Pengawas Keangan dan Pembangunan (BPKP) dan penyidik Direktorat Kriminal Khusus 

(Direskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Maluku soal dokumen disposisi Walikota Tual, Adam 

Rahayaan. Auditor ngotot meminta dokumen itu untuk menghitung kerugian negara. Tetapi bagi 

penyidik, disposisi tidak terlalu penting. 

Penyidik Ditreskrimsus dalam posisi sulit. Sebab, dokumen yang diminta sulit didapat. 

Penyidik sudah berupaya, tetapi dokumen tersebut tak lagi ada.  Tak jelas relevansi antara 

disposisi dengan penghitungan kerugian negara.  Langkah yang harus dilakukan penyidik adalah 

melakukan koordinasi dengan BPKP untuk meyakinkan auditor, kalua tanpa dokumen disposisi, 

audit kerugian negara bisa dilakukan. 

Kasus dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual sudah cukup lama ditangani. Kasus ini 

dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga Tual 

Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Walikota Tual Adam Rahayaan. 

Dalam laporannya disebutkan, Adam Rahayaan sebagai walikota diduga telah melakukan 

penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual. Ia menyalahgunakan kewenangannya selaku 

Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP. Adam 

membuat Surat Perintah Tugas  Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog 

Divre Wilayah II Tual dan Provinsi Maluku, dimana surat tugas tersebut bertentangan dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial. 
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Selain itu pula, beras yang telah didistribusikan sebanyak 199.920 kg, sepanjang tahun 

2016-2017 tidak pernah sampai kepada warga yang membutuhkan. Adam Rahayaan juga sudah 

diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus. Adam membantah menggunakan kewenangannya untuk 

kepentingan politik jelang pilkada. Ia mengklaim kebijakannya untuk mendistribusikan CPB 

Tual sudah sesuai aturan. Tetapi penyidik memiliki bukti yang kuat. 

Auditor BPKP harus punya alasan jelas dan mendasar mengapa dokumen disposisi 

dibutuhkan untuk mengaudit kerugian negara. Pentingnya penyidik dan auditor duduk bersama, 

sehingga ada titik temu. Jika tidak, penanganan kasus dugaan korupsi CBP Tual terkatung-

katung, karena terganjal audit BPKP. 

Kasus dugaan korupsi CBP Tual harus secepatnya diselesaikan supaya memberikan 

kepastian hukum. Selain penegak hukum, sudah  pasti auditor turut memegang peranan penting 

dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Hasil audit menjadi salah satu bukti untuk mendakwa 

dan menuntut seseorang di pengadilan. Kalau konstruksi kasusnya sudah jelas, bukti-bukti 

penyalahgunaan kewenangan juga sudah jelas, begitupun dengan bukti-bukti yang digarap dari 

lapangan, lalu mengapa disposisi walikota harus dijadikan dokumen yang penting atau yang 

utama. Penanganan kasus korupsi harus berujung pada kepastian hukum. Jangan terganjal oleh 

hal-hal yang sama sekali tidak mendasar. Karena itu, kasus dugaan korupsi CPB Tual harus 

segera diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut dan dijadikan bola liar untuk kepentingan 

tertentu. 

Ditreskrimsus Polda Maluku punya komitmen untuk menuntaskan kasus ini, tetapi juga 

harus didukung oleh BPKP. Jika tidak, penanganan kasus CBP Tual tetap berjalan di tempat, dan 

entah kapan  bisa diselesaikan. 

 

Sumber Berita: 

Siwalimanews.com, Ganjalan di Audit Korupsi CBP Tual, 30 Maret 2020, 

<https://siwalimanews.com/ganjalan-di-audit-korupsi-cbp-tual/> [diakses pada 3 April 2020]. 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah: 
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a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 

b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

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

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara; 

c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau 

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), 

menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai. 

b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang 

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan 

kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian 

tersebut. 

d. Pasal 59 ayat (3): Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja 

perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa 

dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan 

terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. 


