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`` POLISI KOORDINASI BPK PERCEPAT AUDIT TPPU VANATH

sorotnews.com

Penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah

(Polda) Maluku terus melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

untuk secepatnya menuntaskan audit kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang

(TPPU) yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah

Vanath. Semua data dan bukti yang dibutuhkan untuk mengaudit kerugian negara sudah

diserahkan oleh penyidik Ditreskrimsus.

Menurut Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar kepada Siwalima,

Senin (5/1), koordinasi terus dilakukan dan sudah banyak. Semua data sudah diserahkan,

Intinya kami terus koordinasi agar kasus ini bisa secepatnya dituntaskan.

Bukti-bukti dugaan korupsi dan TPPU yang dilakukan oleh Abdullah Vanath telah

diserahkan saat ekspos penyidik Ditreskrimsus pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014

lalu di Kantor BPK Perwakilan Maluku. Dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti lainnya yang

dikantongi penyidik, Abdullah Vanath diketahui menikmati bunga deposito mencapai Rp500

juta. Bunga deposito dinikmati selama kurun waktu Tahun 2006-2008 dengan modus yang

dilakukan yaitu memindahkan deposito milik Pemerintah Kabupaten SBT senilai Rp2,5

milyar ke rekening pribadinya. Selain itu, Ia juga menarik bunga 1 (satu) persen dari setiap

uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon.

Bunga bank yang masuk ke rekening Abdullah Vanath di Tahun 2006-2008 dihitung

hampir mencapai Rp500 juta. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Reskrimsus, Kombes

Pol. Sulistyono didampingi Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar kepada

wartawan di Polda Maluku, Senin (22/1).

Sulistyono menjelaskan, Abdullah Vanath juga membuka Giro Non Customer (GNC)

di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak bank ini, Abdullah Vanath

menarik tunai bunga hasil kejahatannya. Kami sudah mendapatkan satu surat bunga-bunga

deposito masing-masing 1 (satu) persen yang ditransfer ke rekening Abdullah Vanath,

ujarnya.
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Sulistyono mengakui terdapat hal-hal yang tidak diakui oleh Abdullah Vanath, namun

bukti-bukti sudah ada di tim penyidik. Ternyata Abdullah Vanath telah mengembalikan uang

sebesar Rp140 juta ke Kas Daerah dan hal tersebut diketahui setelah ramai di koran pada

akhir Oktober. Sudah banyak alat bukti yang dipegang sehingga Ia tidak akan lari kemana-

mana. Setiap bunga yang masuk rekening pribadinya itu, diambil di GNC dan Ia tidak

mengakui, bahkan berdalih kalau Kabag Keuangan dan Sekda yang sudah meninggal yang

mengambil uang tersebut.

Sulistyono menyatakan pengembalian uang Rp140 juta ke Kas Daerah menunjukkan

bahwa Abdullah Vanath mengakui perbuatannya secara tidak langsung. Jadi tindak pidana

yang dilakukannya sudah sempurna.

Menurutnya, akan ada tersangka baru sehingga proses pengembangan penyidikan

masih terus dilakukan. Pemeriksaan belum selesai dan masih terus dikembangkan.

Keterangan saksi-saksi lain juga akan dikembangkan karena seseorang dalam melakukan

korupsi tidak sendiri, ada yang membantu.

Selama dua hari Abdullah Vanath diperiksa yaitu pada hari Rabu (17/12) dan

dilanjutkan pada hari Kamis (18/12). Dia mengakui perbuatannya yakni memindahkan uang

milik Pemkab SBT senilai Rp2,5 milyar ke rekening pribadinya dan menjadikannya sebagai

tanggunan untuk mengambil kredit pada Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon.

Awalnya, Abdullah Vanath mengurusi pemindahan deposito tersebut pada Bank

Maluku Cabang SBT, namun ditolak sehingga pengurusan tersebut dilakukan pada Bank

Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon. Modus kejahatan yang dijalankan Abdullah Vanath

ternyata berjalan mulus. Sebagai eks pegawai pada Bank Modern Expres dia diberi

keistimewaan oleh pihak Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon.

Sulistyono mengungkapkan, kami punya alat bukti yang lengkap dari hasil

pemeriksaan staf-staf Pemda SBT, DPRD SBT, staf Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika

Ambon. Kemudian hasil tersebut akan digabungkan dengan hasil pemeriksaan dari Ahli

Perbankan Keuangan Negara, TPPU dan Administrasi Hukum Tata Negara. Pidana sudah

terjadi, walaupun ada yang tidak akui oleh Abdullah Vanath. Ini menunjukkan Ia belum

gentle. Gentlenya nanggung-nanggung, ujarnya.

Sumber Berita :
Ambon Ekspres, 6 Januari 2015



3

CATATAN :

o Menurut UU No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur

pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

o Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5

UU No.08 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan

suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan

sengaja 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 dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang

menerima dan menguasainya.1

o Tahap-tahap proses pencucian uang :

 Placement : upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam

system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque,

wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan,

terutama system perbankan.

 Layering : upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang

telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya

penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Upaya ini membuat

penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut,

disebabkan layering dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening

perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

 Integration : upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana

yang telah berhasil masuk ke dalam system keuangan melalui penempatan

(placement) atau transfer (layering) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan

halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali

kegiatan kejahatan. Salah satu cara adalah metode loan-back, metode dengan

meminjam uang sendiri. Uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam

sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

o Modus pencucian uang :

 Loan Back yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi

dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri,

1 Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html.
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semacam perusahaan bayangan (immobilen investment company) yang direksinya dan

pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku

peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate

of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian

tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

 Smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah

transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

 Structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah

transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.

 U Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan

memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.

 Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan

mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang

menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang

diterimanya tersebut merupakan “proceed of crime”.
 Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan

dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem

keuangan.

 Pertukaran barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen

keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh system keuangan.

 Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan

perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven)

mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax

Haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada di luar negeri itu

membuat invoice pembelian dengan harga tingi inilah yang disebut over invoice dan

bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.

 Underground Banking/Alternative Remittance Services, yaitu kegiatan pengiriman

uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

 Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan

identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak

yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

 Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil

kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

 Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan

identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan

pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.


