
1
Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2015

HASIL AUDIT BPK SUDAH DI POLISI

VANATH TAK LAMA LAGI DI KURSI PESAKITAN

www.hbcs-uae.net

Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath tak lama lagi duduk di kursi

pesakitan. Hasil Audit Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang

melibatkan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu, telah dikantongi

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

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

Mulaiman Purba mengaku, sudah menyerahkan Hasil Audit Dugaan Korupsi dan TPPU

Abdullah Vanath kepada Penyidik Ditreskrimsus sejak minggu lalu. Namun, Tangga

Mulaiman Purba menolak untuk menyebutkan nilai kerugian yang ditemukan auditor saat

melakukan audit, dengan alasan bukan kewenangannya. “Sudah diserahkan ke polisi sekitar

seminggu lalu,” ujar Tangga Mulaiman Purba, saat dikonfirmasi Siwalima, usai mengikuti

Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku dalam rangka

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2104, Selasa (16/6). Disinggung soal jumlah

kerugian negara, Tangga Mulaiman Purba enggan menjelaskannya. “Soal kerugian negara
sudah semua diserahkan, silahkan ditanyakan kepada Aparat Penegak Hukumnya,” ujarnya
singkat.

Penyidik Ditreskrimsus masih menunggu Hasil Audit Kerugian Negara dari BPK.

Setelah dikantongi, Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Bupati SBT, Abdullah Vanath senilai

Rp2,5 milyar secepatnya dituntaskan. Sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), ada dua

hal mendasar yang harus dilengkapi oleh penyidik Ditreskrimsus, yaitu hasil audit kerugian

negara harus disertakan dengan berkas tersangka, dan tersangka baru harus ditetapkan.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar mengaku,

Penyidik Ditreskrimsus telah mengantongi dua calon tersangka baru. Keduanya resmi akan

ditetapkan sebagai tersangka saat gelar perkara yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Sudah ada dua calon tersangka yang dikantongi oleh penyidik. Nantinya akan dilakukan
gelar perkara dulu baru ditetapkan,” jelas Mukaddar kepada Siwalima, di ruang kerjanya,

Senin (4/5) lalu. Hasan Mukaddar tidak mau menyebutkan identitas dua calon tersangka

tersebut, dengan alasan belum dilakukan gelar perkara. “Untuk menetapkan tersangka harus
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melalui gelar perkara. Sudah ada sekitar dua calon tersangka dan segera kita tetapkan lewat

gelar perkara bersama,” ujar Mukaddar.
Abdullah Vanath diketahui menikmati bunga “deposito haram” mencapai Rp500

juta. Deposito haram yang dinikmatinya itu selama kurun waktu tahun 2006-2008. Modus

yang dilakukan yaitu dengan memindahkan deposito milik Pemerintah Kabupaten SBT

senilai Rp2,5 milyar ke rekening pribadinya. Selain itu, Abdullah Vanath juga menarik bunga

1 persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai

Mardika Ambon. Vanath juga membuka Giro Non Customer (GNC)i di Bank Mandiri

Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak bank ini AbdullahVanath bisa menarik

tunai bunga hasil kejahatannya.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 17 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

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
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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.

 Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”
Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan

Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

 Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik

diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14

Tahun 2012 sebagai berikut:

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang

sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana

sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”
Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat

ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

 Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009

Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang

setelah hasil penyidikan yang dilaksanakanmemperoleh bukti permulaan yang cukup

yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2

(dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar

perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti

permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui

gelar pekara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang

menjadi tersangka.
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i Giro Non Customer (GNC) atau Rekening Perantara Bank adalah rekening penampungan sementara
atas transaksi-transaksi (kredit/uang masuk) pada perbankan. Sesuai ketentuan dan/atau kepentingan
operasional perbankan harus/wajib dibukukan/diparkir sementara waktu tertentu pada rekening
perantara sebelum diselesaikan atau dinihilkan/dinolkan.
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/05/28/31508/pembobolan_bank_melalui_rekening
perantara/#.VL5NWfmSxSM, Tigor Damanik, Pembobolan Bank Melalui Rekening Perantara,
diakses pada 22 Juni 2015.


