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BERKAS TPPU VANATH MASIH DITELITI JAKSA

www.teknisiwarnet.com

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sementara meneliti berkas Kasus Dugaan Korupsi dan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah

Vanath. Berkas Abdullah Vanath diserahkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku

dengan Nomor : Pol BP/02/II/2015/Reskrim pada Selasa (3/2). “Berkas perkaranya sudah kita
terima Selasa dan akan mulai diteliti oleh JPU,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati
Maluku, Bobby Palapia, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (4/2). Setelah diteliti, jika

masih belum lengkap maka akan dikembalikan ke penyidik dengan petunjuk. “Nanti kita lihat
dulu apakah berkas Abdullah Vanath itu sudah lengkap ataukah belum, jika harus dilengkapi

lagi maka berkas tersebut akan kembalikan ke penyidik dengan petunjuknya namun jika

sudah lengkap akan dinyatakan lengkap atau P-21,” ujarnya.
Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Sulistyono mengatakan, berkas

Abdullah Vanath diserahkan ke JPU atau tahap I sambil menunggu hasil audit kerugian

negara dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Sulistyono menambahkan, tahap I dilakukan

sebagai upaya penyidik untuk secepatnya menuntaskan kasus Abdullah Vanath. “Ini untuk
mempersingkat waktu sampai dengan P-21,” ujarnya.

BPK Perwakilan Maluku telah mengirim konsep pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi

dan TPPU Abdullah Vanath dan Usulan Tim Auditor sejak Selasa (13/1) lalu untuk

mendapatkan Persetujuan dari BPK Pusat. Namun sampai saat ini belum ada respons.

“Sampai sekarang belum ada jawaban dari pusat, namun kita tetap melakukan koordinasi,”
ungkap Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga Muliaman Purba, kepada

Siwalima, melalui telepon selulernya, Kamis (21/1). Jika konsep pemeriksaan tersebut sudah

dikembalikan, maka proses audit akan segera dilakukan dengan tim yang telah diusulkan ke

BPK Pusat. “Kita juga sudah usulkan tim auditnya, tinggal di SK-kan saja dari pusat,” ujar
Tangga Muliaman Purba.

Sebelumnya, Tangga Muliaman Purba mengatakan, dari data yang dipasok penyidik

Ditreskrimsus tergambar adanya indikasi Abdullah Vanath melakukan korupsi. Konsep audit

sementara disusun, dan nantinya akan dikirim ke BPK Pusat beserta usulan tim auditornya”.
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Tanggal 23 Desember itu, kita lakukan komunikasi data dengan penyidik dan berdasarkan

data-data yang telah kita terima ternyata ada indikasi korupsi,” kata Tangga Muliaman Purba,

kepada Siwalima, di Kantor BPK Perwakilan Maluku, Senin (12/1).

Direncanakan Tim Auditor terdiri dari 3 (tiga) orang dan ditargetkan proses audit

akan dituntaskan Bulan Februari mendatang. “Saya berharap dengan konsep program yang
kita telah susun ini akan direspons positif oleh pusat dan kemudian akan ditindaklanjuti

karena memang ada indikasi kerugian negaranya, kita target dalam bulan ini proses auditnya

sudah bisa berjalan sehingga di bulan Februari mendatang sudah bisa dituntaskan,” ujar
Tangga Muliaman Purba.

Mantan Kepala Auditor IA pada Auditor Utama Keuangan Negara I ini mengaku

masih ada data yang harus dilengkapi lagi oleh penyidik. “Jika sudah ada respons dari kantor
pusat maka kita akan kembali menyurati penyidik untuk memintakan data tambahan karena

masih ada data yang harus dilengkapi lagi,” kata Tangga Muliaman Purba.
Pihak Imigrasi Klas IA Ambon telah mencekal Abdullah Vanath. Terhitung Januari

hingga Juli 2015, tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU senilai Rp2,5 milyar ini tidak

diperbolehkan meninggalkan Provinsi Maluku. Permintaan pencekalan Vanath disampaikan

Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Sulistyono. Langkah ini diambil untuk

memperlancar proses penyidikan, sebab dikhawatirkan bupati yang hampir 10 tahun berkuasa

di SBT itu melarikan diri.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 05 February 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/Daerah 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.

 Pencegahan (Pencekalan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah

Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-

undang.

Pada Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Keimigrasian diatur bahwa Pejabat

Imigrasi dapat menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut

diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang

berwenang.

Lebih lanjut Pasal 97 Undang-Undang Keimigrasian mengatur bahwa :

(1). Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat

diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(2). Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan

berakhir demi hukum.

(3). Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan

berakhir demi hukum.

 Terdapat check and balance antara Kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan yang

terlihat dalam proses penyidikan, yaitu :

 Pelimpahan tahap I

Pelimpahan yang dilakukan dalam tahap ini hanya pelimpahan berkas perkara.

Dengan catatan hanya Jaksa yang ditunjuk dalam P 16 yang menerimanya. Ketika

berkas tersebut lengkap maka penyidikan akan dilanjutkan pada pelimpahan
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selajutnya. Namun bila berkas tersebut belum lengkap maka berkas tersebut

dikembalikan disertai dengan pentunjuk mengenai hal-hal yang harus diperbaiki.

 Pelimpahan tahap II

Setelah tahap satu lengkap maka dalam pelimpahan tahap selanjutnya dilakukan yaitu

pelimpahan tersangka, alat bukti, dan barang bukti. Kemudian PU yang berwenang

melakukan penyidikan lanjutan dengan membuat Rencana Dakwaan (rendak).

 PU yang berwenang melanjutkan penyidikan bisa memperpanjang penahanan dengan

membuat tembusan ke Kepala Kejaksaan dan Penyidik. PU memiliki hak opportunitas

yaitu kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut. Dalam hal ini juga berlaku

tindakan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

 P 21 adalah salah satu kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan

penyelesaian perkara tindak pidana yang berarti sebagai pemberitahuan bahwa hasil

penyidikan sudah lengkap. Kode tersebut yang ditetapkan berdasarkan 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.


