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POLISI SEGERA KEMBALIKAN BERKAS KORUPSI BANTUAN OPERASIONAL

BURSEL KE JAKSA

siwalimanews.com

Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah

(Polda) Maluku dalam waktu dekat segera mengembalikan berkas perkara mantan Bendahara

Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Alberth Hanock Runanmase ke Jaksa

Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. “Berkas tersangka korupsi
(bantuan operasional delapan Puskesmas di Bursel-red) ini sedang kita lengkapi sesuai

dengan petunjuk JPU. Setelah selesai maka berkas akan dikembalikan lagi untuk diteliti,”
kata Direktur Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Budi Wibowo.

Sebelumnya, JPU mengembalikan berkas perkara ke penyidik karena berkas kasus

tersebut belum lengkap. “Untuk berkas tersangka korupsi bantuan operasional Puskesmas

Bursel itu belum lengkap. Kita siapkan untuk dikembalikan ke penyidik agar segera

dilengkapi,” tandas Kepala Seksi (Kasi) Penuntutan, Rolly Manampiring, Rabu (14/12). Saat

ditanyakan item-item yang harus dipenuhi, Manampiring enggan menjelaskan secara detail,

karena itu sudah menyangkut materi perkara. Tetapi pada intinya sedang disiapkan untuk

dikembalikan. “Setelah kita teliti ada yang masih kurang sehingga perlu ditambah lagi,”
tandas Manampiring.

Sebelumnya diberitakan, kerugian negara yang diakibatkan dugaan tindak pidana

korupsi bantuan operasional delapan Puskesmas di Kabupaten Bursel tahun 2011 mencapai

Rp818.075.000,00 Kerugian ini ditemukaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Perwakilan Provinsi Maluku saat melakukan audit. Hasil audit dan berkas tersangka

bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel, Alberth Hanock Runanmase sudah diserahkan

penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kepada JPU Kejati Maluku. “Hasil ini sudah disertakan
dalam berkas dan kini sudah ditangan jaksa. Penyidik selanjutnya menunggu petunjuk jaksa

dan jika belum lengkap akan dilengkapi sesuai dengan petunjuknya,” jelas Direktur
Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo kepada Siwalima.

Janji ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera melengkapi berkas perkara telah

ditepati. Kasi Penuntutan Kejati Maluku, Rolly Manampiring saat dikonfirmasi Siwalima,

Jumat (18/11) mengatakan, berkas tersangka baru diterima, sehingga JPU masih menelitinya.
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Jika berkas belum lengkap barulah akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. “Berkas
kasus korupsi dengan Alberth Hanock Runanmase sudah kita terima dan sementara kita teliti

berkasnya,” ujarnya.
Untuk diketahui, bantuan BO senilai Rp 800 juta lebih yang dialokasikan melalui

APBD tahun 2011 ternyata tak pernah sampai ke delapan puskemas penerima. Padahal

anggaran sudah dicairkan 100 persen. Penyidik Ditreskrimsus juga menemukan keterlibatan

mantan Kepala Dinkes Bursel, Elia Hehamony, namun ia sudah meninggal dunia

Sumber berita:

Harian Siwalima, Polisi Segera Kembalikan Berkas Korupsi BO Bursel ke Jaksa, Jumat, 6

Januari 2017.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan

UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang

mengakibatkan kerugian negara;

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain

yang mengakibatkan kerugian negara;

c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena

jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual

bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan

keselamatan pada masa perang;

e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian

2. Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan saksi adalah orang yang

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

(Pasal 1 angka 26 KUHAP)

3. Dalam melakukan penanganan perkara, Penuntut Umum dapat meminta penyidik (dalam

hal ini pihak kepolisian) untuk melengkapi berkas perkara apabila terdapat hal-hal yang
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masih kurang lengkap. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.518/A/JA/11/2001

tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No.

132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, apabila berkas perkara

belum lengkap maka JPU mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi dengan kode

formulir P-19. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka Jaksa akan memberitahukan

bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dengan kode formulir P-21.

4. Berdasarkan permohonan Perhitungan Kerugian Negara atas kasus tersebut dari

Ditreskrimsus Polda Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menerbitkan dan

menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor

14/HP/XIX.AMB/09/2016 tanggal 05 September 2016 kepada Kapolda Maluku. Selain

itu, pada 20 Oktober 2017, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga telah memberikan

keterangan ahli kepada Penyidik.

5. Beberapa ketentuan tentang pertanggungjawaban belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2) Pasal 86 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara

penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai

uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 86 ayat (2), pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen

yang berkaitan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD

bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari

penggunaan surat bukti dimaksud;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

1) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2) Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban

APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

3) Pasal 132 ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud;

4) Pasal 221 huruf a dan b, Dalam melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:
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a) Meneliti kelengkapan laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti- bukti

pengeluaran yang dilampirkan.

b) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang

tercantum dalam ringkasan per rincian obyek.

6. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, kewenangan Pengguna

Anggaran adalah :

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran

yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD

yang dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan

kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris

daerah.


