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LENGKAPI PETUNJUK JAKSA, POLISI PERKUAT BUKTI TPPU VANATH

www.siwalimanews.com

Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku masih mendalami berkas

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

Abdullah Vanath untuk memperkuat bukti-bukti yang audah dikantongi. Berkas Vanath di-

kembalikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dengan sejumlah petunjuk atau P-19

untuk dilengkapi.

“Tetap dituntaskan. Kita kerja berdasarkan yang sudah disusun agar tidak dangkal. TPPU

kaitannya panjang. Intinya tetap kita tuntaskan,” kata Direktur Reskrimsus Polda Maluku,
Kombes Pol. Budi Wibowo, di Kantor Ditreskrimsus, Mangga Dua, Jumat.

Pihaknya mengatakan, penyidik akan melakukan penyidikan sesuai dengan schedule

yang sudah disusun. “Sudah ada koordinasi dengan jaksa, dan juga disampaikan kalau sudah
rampung,” ujarnya. Sebelumnya pihaknya mengaku butuh waktu untuk menyelesaikan kasus

Bupati SBT, Abdullah Vanath. Tak hanya  korupsi, namun juga dugaan TPPU. Penyidik

Ditreskrimsus masih berkoordinasi untuk memenuhi petunjuk JPU Kejati Maluku.

Disinggung soal penambahan tersangka yang menjadi salah satu petunjuk jaksa, Wibowo

mengatakan, butuh bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

“Tersangka baru belum. Nantilah,” ujarnya
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan

kerugian negara senilai Rp 600 juta lebih dalam kasus korupsi deposito milik Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) SBT tahun 2006-2008. Vanath diketahui menikmati bunga “deposito
haram”. Deposito haram itu dinikmatinya selama kurun waktu tahun 2006-2008. Modus yang

ia lakukan yaitu dengan memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke

rekening pribadinya. Selain itu, ia 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) di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui

kebijakan pihak bank ini Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya.
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Catatan:

 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.

 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, Kode P-19 adalah Kode Pengembalian Berkas

Perkara dari JPU untuk dilengkapi oleh Penyidik.

 Kewenangan BPK terkait penghitungan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal

10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan (UU BPK). Dalam pasal tersebut diatur bahwa BPK memiliki kewenangan

untuk 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.

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

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.
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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;

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
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teroris perseorangan disamakan sebagai  hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

pada Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU

 Giro Non Customer (GNC) atau Rekening Perantara Bank adalah rekening

penampungan sementara atas transaksi-transaksi (kredit/uang masuk) pada perbankan.

Karena sesuai ketentuan dan atau kepentingan operasional perbankan, harus/wajib

dibukukan/diparkir sementara waktu tertentu pada rekening perantara sebelum

diselesaikan atau dinihilkan/dinolkan.1

1

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 3 September
2015


