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ASSAGAFF - BREEMER SEGERA DICOPOT
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Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaff akan segera mencopot Lodewyk Breemer

dari jabatannya sebagai Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Maritje Lopulalan telah dimintai untuk

menyiapkan pengganti Lodewyk Breemer. Lodewyk Breemer dieksekusi oleh Jaksa pada hari

Rabu, tanggal 5 November ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Ambon, untuk

menjalani hukuman selama lima tahun sebagai terpidana atas kasus korupsii Uang Untuk

Dipertanggungjawabkan (UUDP) Tahun 2007 senilai Rp 15 milyar.

Said Assagaff mengungkapkan, telah memanggil Kepala BKD untuk membicarakan

hal tersebut karena tahun depan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan di dua

kabupaten yakni Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Kepulauan Aru

sehingga pihak BKD diminta secepatnya mencari orang yang benar-benar bersih dan ulet,

karena kedepan pekerjaan Bawaslu berat. Pejabat pengganti Lodewyk Breemer akan

ditentukan secepatnya dan kemungkinan minggu depan sudah ada penggantinya.

Menurut Said Assagaff, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) tidak menemukan adanya kerugian negaraii. Dirinya menyerahkan langkah Lodewyk

Breemer bersama Penasehat Hukum (PH) yang akan menempuh upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK). Kasus korupsi UUDP yang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon

berdasarkan hasil auditiii Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku

pada pertengahan Juni Tahun 2007, menemukan adanya dugaan penyimpanganiv UUDP pada

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Tahun 2006 senilai Rp. 15.983.095.185,50. Dana

tersebut bermasalah. Seharusnya dana itu dikembalikan ke Kas Daerah, namun telah

dibagikan kepada 18 (delapan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah

Provinsi Maluku, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.

Kejari Ambon yang dipimpin oleh Daniel Palapia telah menetapkan tiga tersangka,

yaitu Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Maluku, Lodewyk Breemer, Kepala Biro

Keuangan, Rafia Ambon dan salah satu staf keuangan, Julianus Tita. Belum sempat
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mengajukan tiga tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Daniel Palapia

dicopot dari jabatannya dan hanya beberapa bulan bertugas. Selanjutnya dimutasikan ke

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan digantikan oleh Rorogo Zega. Setelah kasus tersebut

ditangani oleh Rorogo Zega, penyidikan kasus UUDP tersendat-sendat dan terkesan tertutup.

Alhasil, dari tiga tersangka yang ditetapkan, dua tersangka berubah status menjadi saksi yaitu

Rafia Ambon dan Julianus Tita. Alasannya, UUDP telah dikembalikan oleh 18 SKPD ke Kas

Daerah. Sedangkan Lodewyk Breemer diadili oleh Hakim Pengadilan Tipikor Ambon.

Jaksa menuntut Lodewyk Breemer dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp

50 juta, serta subsidair enam bulan penjara. Namun berdasarkan Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, Lodewyk Breemer

divonis bebas murni.

Tidak menerima Putusan Majelis Hakim, Jaksa mengajukan perkara ke Pengadilan

Tingkat Kasasi. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman

penjara selama lima tahun kepada Lodewyk Breemer. Dalam petikan MA sebagaimana yang

diterima Pengadilan Tipikor Ambon pada tanggal 28 Mei 2014 menyebutkan, MA

mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan membatalkan putusan

Pengadilan Tipikor Ambon yang mana membebaskan Lodewyk Breemer. MA menyatakan

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun,

denda Rp 300 juta, subsidair enam bulan kurungan.

PH Lodewyk Breemer, Daniel Nirahua, menilai eksekusiv tersebut bertentangan

dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan, pelaksanaan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera

mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Namun, eksekusi Lodewyk Breemer hanya

berdasarkan Petikan Putusan MA.

Menurut Daniel Nirahua, KUHAP Pasal 270 jelas mengatur tentang pelaksanaan

eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan untuk perkara

pidana. Sementara, Lodewyk Breemer dieksekusi hanya berdasarkan petikan. Jika tindakan

tersebut terjadi, orang akan menilai ini titipan atau ini ada kepentingan. Menurutnya, Kejari

Ambon telah mengesampingkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP karena dasar

yang dipakai untuk eksekusi Lodewyk Breemer hanya Petikan Putusan MA dan

pertimbangan Pengadilan Tinggi (PT) Ambon.

Daniel Nirahua menegaskan, pihaknya akan melaporkan Kejari Ambon kepada

Komisi Kejaksaan dan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Terhadap hal

tersebut, Kepala Kejari (Kajari) Ambon, Herlie Robert Ilat, menanggapi eksekusi Lodewyk

Breemer ke Lapas Klas IIA Ambon pada hari Rabu tanggal 5 November 2014, bisa

dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Herlie Robert Ilat, hal tersebut adalah hak PH Lodewyk Breemer untuk

melaporkan Kejari Ambon kepada Komisi Kejaksaan namun harus disertai pembuktiannya
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bahwa apa yang dilakukan Kejari Ambon itu benar ataukah tidak. Jika ada inisiatif mereka

untuk melaporkan ke Komisi Kejaksaan silahkan saja dan kita tidak akan menghambatnya.

Menurutnya, eksekusi terhadap Lodewyk Breemer memiliki landasan yang cukup kuat, yakni

MoU antara MA dan Kejagung yang menyatakan eksekusi bisa dilakukan tanpa salinan

putusan. Ada aturan-aturan teknis yang bisa dipedomani, dimana aturan-aturan teknis tersebut

dibuat oleh lembaga hukum yaitu ada kesepakatan antara MA dengan Kejagung bahwa

eksekusi bisa dilakukan berdasarkan petikan putusan, sehingga apa yang kita lakukan ini

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Disamping itu, Jaksa selaku eksekutor sangat berhati-hati melaksanakan eksekusi.

Namun karena ada kesepakatan antara MA dan Kejagung yang membolehkan eksekusi

dilakukan tanpa salinan putusan MA, maka dasar itu yang dipakai untuk mengeksekusi

Lodewyk Breemer. Semestinya diapresiasi karena kita sudah menemukan adanya dasar yang

kuat untuk melakukan eksekusi tanpa adanya salinan.

Sumber Berita :
Siwalima, 9 November 2014

i Korupsi adalah 1. 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;
2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang
lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.
ii Kerugian Negara/Daerah, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No.
15/2006, Psl 1 angka 15].
iii Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai
perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum).
iv Penyimpangan adalah proses, cara, perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku, program, dan rencana yang telah ditentukan.
v Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.


