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BPK: ADA INDIKASI VANATH KORUPSI

www.siwalimanews.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku belum

melakukan audit kerugian negara. Namun dari data yang dipasok penyidik

Ditreskrimsus tergambar ada indikasi Bupati SBT, Abdullah Vanath melakukan

korupsi. Konsep audit sementara telah disusun, dan nantinya akan dikirim ke BPK Pusat

beserta usulan tim auditornya.

“Tanggal 23 Desember itu, kita lakukan komunikasi data dengan penyidik dan
berdasarkan data-data yang telah kita terima ternyata ada indikasi korupsi,” kata Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga Muliaman Purba, kepada Siwalima, di

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Senin (12/1).

Tangga Muliaman Purba mengungkapkan, pihaknya sementara menyusun

konsep program untuk dilakukan audit dan akan disampaikan ke kantor pusat bersama

dengan usulan tim auditornya. Direncanakan tim auditor terdiri dari tiga orang dan

ditargetkan proses audit akan dituntaskan bulan Februari mendatang.

“Direncanakan akan dikirimkan ke pusat besok bersama dengan usulan tim
auditornya untuk nantinya diterbitkan surat tugas. 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 Auditorat 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 Kantor Imigrasi Kelas IA Ambon juga telah mencekal Abdullah Vanath.

Terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2015, tersangka kasus dugaan korupsi dan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 2,5 Milyar ini tidak diperbolehkan

meninggalkan Provinsi Maluku. Permintaan pencekalan Vanath disampaikan Direktur

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



2

memperlancar proses penyidikan, sebab dikhawatirkan Bupati yang hampir 10 tahun

berkuasa di SBT itu melarikan diri.

“Kita sudah terima suratnya dan pencekalannya hingga enam bulan,” ungkap
Kepala Kantor Imigrasi Klas IA Ambon, Nanang Koesdaryanto saat dikonfirmasi

Siwalima, Kamis (8/1). Dikatakan, pencekalan sudah dilakukan sehingga Vanath tidak

lagi diperbolehkan keluar daerah hingga batas waktu yang ditentukan sambil menjalani

proses penyidikan kasusnya.

Hal ini juga disampaikan Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol.

Sulistyono. Ia mengaku surat permintaan pencekalan Vanath sudah disampaikan sejak

awal Januari. “Suratnya sudah saya kirim sejak awal Januari dan sudah dicekal oleh
pihak Imigrasi. Ini kita lakukan agar menghindari yang bersangkutan keluar dari

Maluku atau ke luar negeri karena masih dalam satusnya sebagai tersangka dan untuk

tidak menghambat proses penyidikan dan dikhawatirkan melarikan diri,” tandas
Sulistyono. Sulistyono menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BPK agar

proses audit secepatnya dituntaskan.

Dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti lainnya yang dikantongi penyidik,

Vanath diketahui menikmati bunga “deposito haram” mencapai Rp 500 juta. Deposito

haram yang dinikmati penguasa kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu  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. “Bunga-bunga yang

masuk ke rekening Vanath tahun 2006-2008 dihitung hampir mencapai 500 juta

rupiah,” ungkap Direktur Reskrimsus, Kombes Pol. Sulistyono didampingi Kabid

Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar kepada wartawan di Polda Maluku,

Senin (22/12).

Sulistyono menjelaskan, 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. “Kami sudah mendapatkan satu surat dari
bunga-bunga deposito masing-masing 1 persen ditransfer ke rekening Vanath,” ujar
Sulistyono.

Sulistyono mengakui, ada hal-hal yang tak diakui oleh Vanath, namun bukti-

bukti sudah di tangan penyidik. Ia juga sudah mengembalikan Rp 140 juta ke kas

daerah. “Saya kaget ternyata Vanath kembalikan dan setelah ditanya katanya tahu
setelah ramai di koran akhir Oktober. Saya sudah kaya dengan alat bukti, tidak akan lari

ke mana-mana. Setiap bunga yang masuk rekening pribadinya itu, Vanath yang

mengambilnya di GNC, dia tidak mengaku, berdalih kalau Kabag Keuangan dan Sekda
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yang sudah meninggal yang mengambil. Dia tidak mengaku, tapi saya punya alat

bukti,” tandas Sulistyono.

Sulistyono mengatakan, pengembalian uang Rp 140 juta ke kas daerah

menunjukkan bahwa Vanath mengakui perbuatannya. “Secara tidak langsung mengakui,
jadi pidana yang dilakukan oleh tersangka Vanath sudah sempurna,” ujar Sulistyono.

Sulistyono memberi sinyal kalau akan ada tersangka baru. Proses pengembangan

penyidikan masih terus dilakukan. “Pemeriksaan belum selesai dan masih terus saya
kembangkan. Kemudian saksi-saksi lain juga akan dikembangkan karena seseorang

dalam melakukan korupsi tidak sendiri, pasti ada yang membantu,” kata Sulistyono.

Menurut Sulistyono, selama dua hari Vanath diperiksa yaitu Rabu, (17/12) dan

dilanjutkan Kamis (18/12) ia mengakui perbuatannya memindahkan uang milik Pemkab

SBT Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya, dan menjadikannya sebagai tanggunan

untuk mengambil kredit di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika.

“Rabu dan Kamis pekan kemarin kita periksa sebagai tersangka dan Pak Vanath

mengakui dana Pemkab SBT sebesar Rp 2,5 Milyar awalnya giro kemudian

dipindahkan menjadi deposito Pemkab SBT dan kemudian dipindahkan lagi oleh Pak

Vanath ke rekening pribadinya. Kemudian dijadikan anggunan mengambil kredit 2

milyar di Bank Mandiri,” jelas Sulistyono.
Awalnya Vanath mengurusi pemindahan deposito tersebut di Bank Maluku

Cabang SBT, namun ditolak sehingga dilakukan di Bank Mandiri Pantai Mardika.

Modus kejahatan yang dijalankan Vanath ternyata berjalan mulus. Sebagai eks pegawai

Bank Modern Expres ia diberi keistimewaan oleh pihak Bank Mandiri Cabang Pantai

Mardika. “Awalnya mau mengurus di Bank Maluku Cabang SBT, tetapi tidak diterima.

Kemudian ke Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Ia menyuruh Kepala Bagian

(Kabag) Keuangan yang kini sudah meninggal untuk mengurus kredit 2 milyar

sekaligus memindahkan deposito ke rekening pribadi.  Vanath itu mantan pegawai Bank

Modern Expres, sehingga tahu tahapannya,” ungkap Sulistyono.
Sulistyono juga mengungkapkan, saat pemeriksaan ada pula yang tidak diakui

oleh Vanath, namun semua bukti sudah dikantongi. “Kami punya alat bukti yang
lengkap dari hasil pemeriksaan staf-staf Pemda SBT, DPRD SBT, dan staf Bank

Mandiri Pantai Mardika. Kemudian kita gabungkan lagi hasil periksa ahli perbankan,

keuangan negara, TPPU dan administrasi hukum tata negara menyampaikan bahwa

pidana sudah terjadi, walaupun ada yang Vanath tidak akui. Ini menunjukan Vanath

belum gentle. Gentle-nya nanggung-nanggung,” ujarnya.

Sumber berita:

Harian Siwalima, BPK: Ada Indikasi Vanath Korupsi, Selasa, 13 Januari 2015.
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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 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
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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;

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
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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

 Pencegahan (Pencekalan) sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) adalah larangan

sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan

alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian, Pejabat Imigrasi

menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut

diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang

berwenang.

Lebih lanjut, Pasal 97 UU Keimigrasian mengatur:

(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.

 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

1http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/05/28/31508/pembobolan_bank_melalui_rekening_p
erantara/#.VL5NWfmSxSM, Tigor Damanik, Pembobolan Bank Melalui Rekening Perantara, diakses
pada 20 Januari 2015


