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LENGKAPI PETUNJUK JAKSA

VANATH KEMBALI DIPERIKSA POLISI

www.siwalimanews.com

Bupati SBT, Abdullah Vanath kembali diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda

Maluku, Senin (2/3) sebagai tersangka  korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

senilai Rp 2,5 Milyar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penguasa Kabupaten yang

berjuluk Ita Wotu Nusa itu mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku di Mangga Dua,

Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sekitar pukul 10.00 WIT didampingi penasihat

hukumnya, Fahri Bachmid. Setibanya di Kantor Ditreskrimsus, Vanath diarahkan ke ruang

penyidik. Kurang lebih satu jam Vanath diperiksa untuk melengkapi berkasnya sesuai

petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), sekaligus menandatangani beberapa dokumen.

Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Sulistyono yang dikonfirmasi

membenarkan pemeriksaan Vanath. “Benar, tetapi tidak lama karena hanya menandatangani

beberapa surat saja,” ujarnya. Saat ditanya apakah dengan pemeriksaan Vanath berkasnya

sudah bisa dikembalikan ke JPU, Sulistyono mengatakan, masih ada beberapa item petunjuk

JPU yang harus dilengkapi lagi. Penasihat Hukum Vanath, Fahri Bachmid yang dikonfirmasi

juga mengakui, kalau kliennya diperiksa, namun hanya sebentar saja.

“Itu hanya perbaiki berkas saja, ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdahulu.

Kemudian ada beberapa yang perlu ditandatangani. Pemeriksaan yang dilakukan hanya

melengkapi saja yang mana substansinya hanya untuk perbaikan saja berkas dan tidak

mengulang pemeriksaan yang sudah pernah dilakukan,” jelas Bachmid, melalui telepon
selulernya.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga

Muliaman Purba mengaku, BPK Perwakilan Maluku sementara mengaudit kerugian negara

dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Abdulah Vanath.

SK tim auditor dari BPK Pusat terlambat diterbitkan sehingga proses audit baru dilakukan.

“Kita sementara melakukan auditnya,” jelas Purba kepada Siwalima, usai kegiatan
seminar BPK tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat, yang

dipusatkan di Aula Lantai II Kantor Rektorat Unpatti, Kamis (26/2). Purba mengakui baru

menerima konsep pemeriksaan dan SK tim auditor dari BPK  Pusat pada beberapa waktu

lalu.
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“Kita terimanya baru pertengahan Februari, memang saya komitmen untuk bulan ini
sudah tuntas, hanya saja kita tunggu dari BPK Pusat baru pertengahan SK untuk tim auditnya,

sehingga tim auditnya baru bekerja. Kita tetap akan tuntaskan dan saat ini proses auditnya

sementara sedang berjalan. Memang saya pernah bilang bahwa bulan Februari ini tuntas,

hanya saja rencana itu berubah, karena itu kita sementara audit,” ujar Tangga Muliaman

Purba. Pihaknya menegaskan, BPK Perwakilan Maluku tetap komitmen untuk secepatnya

menuntaskan audit kasus TPPU Vanath.  Ditanyakan berapa besar kerugian negara yang

ditemukan, pihaknya mengatakan, proses audit sementara berjalan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Harry Azhar Azis

saat dicegat Siwalima mengaku memberikan kepercayaan kepada BPK Perwakilan Maluku

untuk secepatnya menuntaskan audit kasus TPPU Vanath. Harry Azhar Azis mengatakan,

“Saya serahkan ke BPK Perwakilan Maluku, saya harapkan bisa berproses secepatnya.”

Sumber berita:

Harian Siwalima, BPK: Lengkapi Petunjuk Jaksa, Vanath Kembali Diperiksa Polisi, Selasa,

3 Maret 2015.

Catatan:

 Pemeriksaan/Audit berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) 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.

Dalam hal terdapat permintaan dari stakeholder, dapat dilakukan audit on

request,yakni pemeriksaan yang tidak direncanakan dalam rencana kerja pemeriksaan,

namun harus dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dari para pemilik kepentingan

(stakeholder) atau permintaan dari Pimpinan BPK, atau menindaklanjuti informasi

dari masyarakat yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi.

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara 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. (Pasal 10 ayat (1) UU BPK)

Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban

membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan BPK. (Pasal 10 ayat (2) UU BPK)

 Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
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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 (vide: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang

Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang adalah (UU TPPU):

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 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

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

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

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

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

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

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  UU TPPU adalah

harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan migran;

g. di bidang perbankan;

h. di bidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai;

l. perdagangan orang;

m. perdagangan senjata gelap;

n. terorisme;
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o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan uang;

t. perjudian;

u. prostitusi;

v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x. di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana  penjara 4 (empat) tahun atau

lebih; dan

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan

secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau

teroris perseorangan disamakan sebagai  hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

pada Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU

 Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal

penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang

lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik

disertai petunjuk untuk dilengkapi. Lebih lanjut,  dalam hal penuntut umum

mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan

penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.


