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Ada Apa Kasus Korupsi Vanath Lambat?  

 

AMBON – Pengusutan dugaan gratifikasi Rp 3,5 miliar mantan Bupati SBT yang telah berstatus tersangka 

ditangan penyidik Polda Maluku, hingga saat ini belum juga beranjak ke proses penuntutan di Kejaksaan Tinggi 

Maluku. 

“Kasus dugaan korupsi dengan tersangka Abdullah Vanath di penyidik polisi Polda Maluku. Ada sebenarnya 

dengan kasus ini. Apakah tersangka punya istri duduk di Komisi III DPR RI. Penyidik polisi harus jelaskan ini,” 

kata Tokoh Pemekaran SBT, Ir Abduljalan Kotarumalos, kepada Kabar Timur, Minggu, kemarin. 

Mestinya, lanjut dia, kasus ini harus diusut tuntas dan transparan oleh penyidik Polda Maluku, sehingga tidak 

menimbulkan persepsi negatif dikalangan masyarakat terutama masyarakat Seram Bagian Timur. 

“Kasus ini harus tuntas. Alasan tidak jalannya kasus ini harus ada penjelasan penyidik ke publik, sehingga tidak 

muncul persepsi negatif bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul keatas,” tegasnya.  

Kasus korupsi yang telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan apalagi sudah berstatus tersangka seperti 

mantan Bupati SBT, harus berakhir di Pengadilan Tipikor. “Atas nama warga SBT kami mendesak Polda Maluku 

untuk menuntaskan kasus mantan Bupati SBT ke Pengadilan Tipikor,” tegasnya lagi.  

Bila Polda Maluku tidak  menunjukan niat baik mengusut kasus ini hingga tuntas  ̧ kata dia, selaku tokoh 

pemekaran SBT akan meminta agar  Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penangan kasus 

dari tangan Polda Maluku.  

“KPK memiliki kewengan secara khusus untuk memantau perkembangan setiap kejanggalan yang berdampak 

merugikan negara. Melalui kesempatan ini kami meminta KPK mengambil alih penangangan  kasus ini dari 

penyidik Polda Maluku, “  tegasnya. 

Dia mengatakan, selama berkuasa tersangka Abdullah Vanath dinilai tidak memiliki niat baik untuk membangun 

SBT sesuai dengan apa yang terutang dalam tujuan pemekaran Kabupaten SBT.  Bagaimana tidak, selama 10 

tahun bertkuasa, kemajuan pembangunan tidak dirasakan  masyarakat secara utuh.  

“Daerah ini banyak mendapat suntikan dana melalui APBN disetiap tahun anggaran, namun  resalisasi dari 

anggaran  negara  untuk kepentingan pembangunan itu tidak dirasakan masyarakat, padahal lebih dari satu dekade 

SBT berdiri secara otonom,” katanya. 
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Selama berkuasa  Vanath  dituding hanya memperkaya diri,  dimana banyak usaha besar yang dimiliki  Vanath 

saat ini, berbagai bentuk bisnis yang dikelola itu terbangun setelah dirinya menjadi Buapti SBT.  “Selama 

berkuasa  Vanath tak berniat untuk membangun SBT secara kolektif, dia (Vanath) saat ini  menjadi konglomerat 

punya banyak bisnis dimana-mana. Untuk itu kami meminta kasus korupsi yang menjeratnya harus tuntas,” ujar 

dia mengungkap. (KAF) 

 


