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Hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku masih

mengaudit kerugian negara dalam Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU), Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath senilai Rp2,5 milyar.

Awalnya BPK menargetkan menuntaskan proses audit pada awal Februari lalu, namun SK

Tim Audit terlambat diterbitkan oleh BPK RI Pusat. “Intinya, masih diaudit, karena data yang
dibutuhkan sudah diserahkan oleh penyidik,” ungkap Kepala BPK Perwakilan Provinsi

Maluku, Drs. Tangga Muliaman Purba,M.M., kepada Siwalima, melalui telepon selulernya,

Kamis (26/3). Tangga Muliaman Purba tak mau banyak berkomentar dengan alasan proses

audit kasus Abdullah Vanath sementara dilakukan.

Abdullah Vanath tak sendiri. Ditreskrimsus Polda Maluku memastikan ada tersangka

baru dalam kasus ini. Tersangka baru itu akan ditetapkan setelah penyidik Ditreskrimsus

menerima Hasil Audit Kerugian Negara dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku. “Tersangka
baru nanti tunggu audit BPK dulu. Ya palingan bisa tambah satu, tetapi belum sekarang.

Namun belum ada sinyal dari BPK kapan bisa selesai. Kita juga masih koordinasi terus,” ujar
Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Sulistiono kepada Siwalima, di ruang

kerjanya, Selasa (24/3)

Sulistiono menambahkan, berkas tersangka Abdullah Vanath masih dilengkapi,

karena ada tambahan pemeriksaan saksi. “Untuk berkas tersangka masih belum
dikembalikan. Ada tambahan saksi tetapi belum datang. Saksi dimintakan datang awal April

baru dilakukan pemeriksaan. Setelah itu akan kita kembalikan lagi ke jaksa,” jelasnya.

Bukti pengembalian uang senilai Rp140 juta ke kas negara oleh Abdullah Vanath

yang disita Penyidik Ditreskrimsus telah diserahkan kepada BPK. Selain melengkapi berkas

sesuai petunjuk jaksa, bukti tersebut dijadikan bukti tambahan untuk BKP mengaudit

kerugian negara. “Selain untuk melengkapi berkas jaksa juga diserahkan ke BPK,” jelas
Sulistiono saat dikonfirmasi Siwalima, Minggu (8/3) melalui telepon selulernya.

Uang senilai Rp140 juta yang dikembalikan ke kas negara, diduga merupakan bagian

dari hasil deposito haram yang dinikmati Vanath senilai Rp 500 juta. Uang senilai Rp140 juta

itu dikembalikan oleh Abdullah Vanath melalui Bank Maluku di Bula, setelah ia ditetapkan



sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan dan TPPU senilai Rp2,5 milyar. “Bukti

pengembalian uang senilai Rp140 juta oleh Vanath sudah kami sita. Dimana pengembalian

itu dilakukan oleh Abdullah Vanath di Bank Maluku,” jelas Sulis-tiono kepada Siwalima di

ruang kerjanya, Kamis (5/3)

Sulistiono mengatakan, bukti pengembalian uang tersebut sebagai bukti tambahan

untuk melengkapi berkas Abdullah Vanath. “Sementara ini masih kita lengkapi lagi berkas
tersangka. Sambil menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK,” jelasnya.
Abdullah Vanath diketahui menikmati bunga “deposito haram” mencapai Rp500

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 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.

Sulistiono menjelaskan, Vanath juga membuka Giro Non Customer (GNC)i 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,” ujarnya. Sulistiono mengakui, ada

hal-hal yang tak diakui oleh Abdullah Vanath, namun bukti-bukti sudah di tangan penyidik.

Ia juga sudah mengembalikan Rp 140 juta ke kas daerah. “Saya kaget ternyata Abdullah

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, dia yang ambil di GNC, dia tidak ngaku, berdalih kalau kabag

keuangan dan sekda yang sudah meninggal ngambil. Tidak ada itu, tidak ngaku, tapi saya

punya alat bukti,” tandasnya.
Sulistiono mengatakan, pengembalian uang Rp140 juta ke kas daerah menunjukkan

bahwa Abdullah Vanath mengakui perbuatannya. “Secara tidak langsung mengakui, jadi
pidana yang dilakukan oleh tersangka Vanath sudah sempurna,” ujarnya.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 27 Maret 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

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.

 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.

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 27 Maret
2015.


