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Huruf demi huruf kami, menyusun menjadi kata, kata demi 
kata, kami menyusun menjadi kalimat, kalimat demi 
kalimat, kami susun menjadi buku ini. 
 
Dia terikat dengan keterbatasan ruang, waktu dan tempat, 
sehingga terjadilah tulisan ini yang bercampur aduk antara, 
REALITAS, KEMARAHAN, BUKTI OTENTIK, INDIKASI dan 
SPIRITUAL atas penulis-penulisnya. 
 
Dia belum sempurna, tapi dengan dasar keberanian � 
MENGUNGKAPKAN KEBENARAN �, penulisnya 
mencoba bangkit dari keterpurukan semangat, moriil, 
materiil selama menjalani kehidupannya di dibalik JERUJI 
BESI. 
 
Tak lepas dari kekurangannya, maka jadilah tulisan ini yang 
merupakan kumpulan tulisan dari : 
 

1. APRILA WIDHARTA 
2. OLLAH A AGAM 
3. DICKY ISKANDARDINATA 

 
Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-
temanku senasib yang menjalani bersama kehidupan 
didalam  penjara, sebagai pembangkit semangat dalam 
tulisan ini yaitu: 
 

• Adrian H. Waworuntu 
• Adrian Pandelaki Lumowa 
• Richard Kountul 

 
Dan lain-lainnya yang tidak mungkin , saya sebutkan dalam 
tulisan ini, Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmah dan 
Hidayah Nya kepada kita semua di  � REPUBLIK RAKYAT 
CIPINANG � alias PENJARA�.. 
 
AMIN ALLAHUMMA YA ALLAH 
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P E N G A N T A R 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Insya Allah Ridho Allah bersama kita semua, kami yang menjadi 

terdakwa kasus pembobolan BNI. Cab. Kebayoran Baru Jakarta 

Selatan dan juga para pembaca tulisan ini, semoga Allah 

membukakan hati sanubari kebenarannya, sehingga dalam 

membaca tulisan ini bukan dengan emosi, tetapi dengan tuntunan 

dari Allah, sehingga terkuak kebenaran yang hakiki dan bukan 

kebenaran demi pembenaran berbagai pihak yang menginginkan 

kami sebagai terpidana yang terkorbankan. 

  

Adapun saya menulis ini, berdasarkan data-data yang ada yaitu : 

1. Laporan P.21 Gramarindo Group yang dibuat Polisi 

2. Dakwaan Gramarindo Group yang dibuat Kejaksaan Tinggi DKI 

Jakarta 

3. Eksepsi yang dibuat oleh Team Lawyer kami 

4. Tuntutan Gramarindo Group yang dibuat team Kejaksaan 

5. Pledooi yang dibuat oleh kami secara pribadi-pribadi 

6. Pledooi yang dibuat oleh Team Lawyer Kami 

7. Transkrip para saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan 

kami 

8. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

9. Memori Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 

10. Amar Putusan Banding Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 

11. Memori Kasasi yang dibuat Team Lawyer kami 

12. Berita-berita di Media Elektronik maupun di Media Cetak 
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13. Surat-menyurat baik masuk atau keluar dengan para Instansi 

yang terkait. 

 

Nampak sekali terjadi � INKONSENTENSI �, baik dari segi pemberitaan 

media maupun dari para aparat penegak hukum, pada nurani 

mereka baik yang terbersit dan yang disampaikan secara oral dalam 

hubungan informal ( seperti pada sholat jamaah di PN, atau pada 

saat jalan bersama ke Mesjid untuk sholat Jumaat, mereka sadar 

bahwa kami bukanlah pelaku ) nampak pada fakta yang terungkap 

dalam persidangan, secara nurani & pembicaraan informal mereka 

tidak menginginkan kami dihukum berat seperti saat ini. 

Tapi semuanya kembali kepada struktur organisasi para Aparat 

Penegak Hukum, bahwa RENTUT dibuat oleh para Jaksa Penuntut 

Umum ( JPU ) sebagai orang yang terlibat langsung untuk 

mendapatkan fakta persidangan, tapi pada kenyataannya mereka 

tidak berhak menentukan suatu tuntutan, para JPU hanya 

mengajukan        � Rencana Tuntutan �, kemudian diajukan kepada 

Pimpinannya, dan khusus untuk kasus korupsi yang menarik perhatian 

public, ditentukan oleh KEJAGUNG dalam hal ini JAMPIDSUS, sehingga 

sangatlah banyak KEBIJAKAN-KEBIJAKAN yang tidak berdasarkan 

pada FAKTA PERSIDANGAN, tapi berdasarkan opini Masyarakat, opini 

para penentu Kebijakan, opini para politisi, opini para pakar hukum, 

yang semuanya ini tidak terlibat secara langsung dalam 

pengungkapan fakta-fakta persidangan yang terjadi pada kasus kami. 

 

Pada para Aparat Penyidik di Kepolisian, pada kenyataannya 

sekarang ada hukuman kepada para pembuat Berita Acara 

Penyidikan karena di indikasikan terlibat pada kasus pelanggaran 

kode etik/profesi dan pelanggaran pidana umum ( SUAP ), pada 

kenyataannya sudah ada yang diskorsing maupun yang dibebas 

tugaskan, sehingga kalau ini kenyataan yang terjadi, bagaimana SAPU 
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YANG KOTOR dapat membersihkan KOTORAN, sehingga kamipun 

meragukan Berita Acara Penyidikan yang dibuat dasar untuk 

membuat Dakwaan yang dituduhkan kepada kami para terpidana 

saat ini. 

 

Apalagi kalau kalau kita cermati, fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan Dir Eksus Mabes Polri Brigjen Samuel Ismoko, dia 

mengatakan mendapatkan � TEKANAN dari BEBERAPA PIHAK ��� 

apa maksudnya dia mendapat tekanan, berarti ada kesan titipan 

pada kasus kami ini. 

 

Pada wawancara antara Adrian H. Waworuntu dengan SCTV pada 

saat dia sedang dalam pelarian, dia mengatakan � bahwa dia 

menjadi korban politik, sehingga dia baru mau pulang setelah 

berganti pemerintahan yang baru �. 

 

Kasus surat kaleng yang dilayangkan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk meneror para Hakim yang mengadili kami, 

sehingga hakim-2 kami menjadi emosionil, mereka yang bekerja 

dengan professional, menjadi ketakutan, kalau harus memberikan 

putusan rendah, dan mereka akan dipindah tugaskan ketempat 

kering ( PAPUA ), dengan pengkondisian bahwa apabila terjadi � 

PUTUSAN RENDAH ADALAH KARENA HAKIM MENERIMA SESUATU DARI 

TERDAKWA �, sehingga terusik harga diri mereka sebagai manusia, dan 

untuk membuktikan para hakim tidak bersalah, mereka menghukum 

kami semaksimal mungkin��, inilah yang dikatakan oleh para hakim, 

sebagai KEPUTUSAN EMOSIONIL, para jaksapun tidak percaya dengan 

keputusan ini, jadi nampak sekali terror yang dilakukan sangat 

sistematis dan akurat dalam segi timingnya. 
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Pada saat sidang PT. MAHESA & PT. PETINDO, terror yang dilakukan 

oleh Oknum tersebut adalah kepada Pihak Kepolisian, para penyidik, 

sehingga dimunculkan pada media massa & elektronik kasus 

penyuapan dan pelanggaran kode etik, bahkan sedemikian rupa di 

blow up untuk digunakan sebagai alat politis untuk menilai 

keberhasilan Kapolri, sehingga dengan terror ini meledak, maka dapat 

dijadikan salah satu dasar perlu tidaknya KAPOLRI atau jajarannya 

diganti. 

 

Pada saat sidang Adrian H. Waworuntu, maka terror yang dibuat dan 

diblow up adalah menyerang Aparat Kejaksaan, dimana secara tidak 

langsung Media Cetak & Elektronik menjadikan suatu issue yang 

menarik, sehingga sukseslah terror tersebut kepada para aparat 

kejaksaan, yang tujuannya yaitu sama, agar para Jaksa ketakutan 

dan diindikasikan ada permainan suap dengan Adrian H. Waworuntu, 

dengan keadaan itu maka para jaksapun harus membela dirinya yang 

memang tidak pernah terdakwa menghubungi pihak kejaksaan untuk 

melakukan �Kongkalikong�, sehingga daripada mereka dituduhkan 

macam-macam maka kejaksaan memberikan tuntutan yang tinggi 

kepada Adrian H. Waworuntu yaitu, tuntutan �SEUMUR HIDUP�, inilah 

memang scenario yang diharapkan Aktor Intelektual dibalik kasus BNI 

ini.  

 

 

Fakta-Fakta yang saya sebutkan diatas ini tidak pernah ditindak 

lanjutin oleh para Aparat Penegak Hukum atau oleh Media, sehingga 

terkesan kami ini dianak tirikan atau telah divonis terlebih dahulu oleh 

pemberitaan yang berat sebelah, sehingga muncullah opini yang 

menyesatkan, opini yang diharapkan oleh pengatur scenario ini agar 

semua kesalahan yang terjadi ditumpahkan kepada kami para 

terdakwa. 
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Pada Teori Bola Bilyard ( 15 biji ), sebetulnya kami ini hanyalah bola-

bola antara saja, sedangkan sasarannya yaitu Bola ke 15 belum dapat 

kami indentifikasikan, siapa sebenarnya yang menjadi target dari 

scenario Kasus BNI ini, tapi kami yakin ini adalah permasalahan � 

MURNI POLITIK � yang dikemas dalam permasalahan PIDANA dengan 

menonjolkan Kasus BNI. 

 

Dengan tulisan ini, kami tidak bermaksud untuk menfitnah atau 

menyebarkan berita bohong, tapi kami menginginkan semua pihak 

apalagi para wakil rakyat, para praktisi hukum, para pengamat politik, 

para LSM di Indonesia, agar mencermati kasus BNI ini secara 

proporsionil dan professional, sehingga kalau kami memang 

dinyatakan bersalah, karena memang kami bersalah, bukan karena 

bobot lain yang ditekankan pada permasalahan kami, seperti bobot 

politis, bobot pidana dimana yang sebetulnya kasus kami adalah 

murni perdata, bobot kepentingan para pihak yang terkait untuk 

mendiskreditkan kami. 

 

Kami rela dihukum karena memang kami berhak dihukum atau 

memang kami terbukti bersalah, ataupun secara ekstrimpun kami iklas 

dihukum mati apabila bobot kesalahan kami memang harus dihukum 

mati, sehingga orang lain menjadi jera dan tidak berbuat seperti kami. 

 

Suara ini�.. adalah suara dari Nurani yang paling dalam, dimana 

sebagai salah satu anak negeri punya tanggung jawab moriil untuk 

menyuarakan kebenaran, saya masih yakin, masih ada suara 

kebenaran di Indonesiaku yang tercinta ini. 
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Walaupun keyakinan duniawinya agak meragukan, tapi keyakinan 

karena Allah sajalah, bahwa pada disetiap kegelapan akan ada setitik 

cahaya kebenaran. 

 

Setitik cahaya kebenaran ini sajalah, yang membuat saya ingin 

menuliskan suara kebenaran dari dalam penjara, dalam kasus 

PEMBOBOLAN LC BNI Kebayoran baru. 

Banyak opini publik yang telah diciptakan oleh para aparat hukum, 

demi pembenaran dalil hukum, dan asumsi hukum tanpa 

memperhatikan fakta-fakta kebenaran yang memang seharusnya 

diungkapkan. 

 

Yang diungkap hanyalah pembenaran hukum yang memang mereka 

kuasai dalam rangka prestasi dan prestise yang mereka ingin raih, 

walaupun tanpa ilmu pada kasus yang sebenarnya terjadi, tapi 

mereka mampu membalikkan fakta menjadi suatu kebenaran hukum 

versi tafsiran target hukum mereka, PRADUGA TIDAK BERSALAH adalah 

hanyalah semboyan dimulut saja, dia tidak berlaku bagi anak negeri 

ini, PRADUGA TIDAK BERSALAH hanya berlaku bagi para Aparat 

Penegak Hukum pada saat dirinya sendiri terkena masalah hukum, 

Secara Korps, mereka akan bersenandung ramai, bahwa jangan 

cepat menuduh atau menvonis seseorang, contoh kasus yang terjadi 

pada Para Jenderal Polisi yang sekarang sedang terlibat kasus SUAP 

pada saat melakukan pemeriksaan para tersangka PEMBOBOL BNI. 

 

Kalau perlupun Media Cetak & Elektronik akan dibungkam, karena 

sangatlah mudah membungkam MEDIA, dimana MEDIApun dimiliki 

oleh pengusaha-2 politik, yang akan menimbulkan Bargaining Politik 

sehingga akan saling menguntungkan kedua belah pihak. ( Indikasi 

SUAP dalam bentuk lain ), PERS BEBAS yang sebenarnya menjadi 

Pengawal Pembasmian korupsi dan Penegakkan Hukum di Indonesia, 
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menjadi tumpul, boleh jadi wartawannya mempunyai idealisme yang 

tinggi, tapi bagaimana dengan Para Pemiliknya, karena mereka 

adalah juga seorang PENGUSAHA POLITIK atau pengusaha yang 

sangat dekat PARTAI POLITIK tertentu, dengan KERIKUHAN ini sudah 

dapat diduga kemana arahnya INFORMASI PUBLIK yang akan 

disebarkan. 

 

INFORMASI PUBLIK yang ada menjadi INFORMASI ATAS NAMA RAKYAT ( 

Rakyat yang mana�.??? ), dengan menyebarkan berita kebohongan 

dari salah satu pihak dengan HEADLINE yang menarik, yang isinya 

merupakan BARGAINING KEBENARAN versi mereka yang berkuasa dan 

berduit, dan apabila terjadi komplain dari pihak yang dirugikan 

dengan pemberitaan ini, dengan UU. Pers yang ada mereka 

berlindung, silahkan menyampaikan HAK JAWAB, dan apabila HAK 

JAWAB itupun dimuat tanpa adanya keseimbangan pemberitaan, 

hanya tulisan-2 kecil yang sangat sulit dicari pada halaman berapa 

pada media tersebut. 

 

KASAT MATA dapat kita lihat semuanya ini, apalagi dari penjara, 

karena penulis menjadi penonton yang pasif, tanpa terlibat pada 

system yang ada. Sangat hebat sekali para PEMILIK MEDIA dengan 

PARA PENEGAK HUKUM ini berkolaborasi memainkan kebenaran fakta-

fakta hukum versi yang dia inginkan, sehingga timbullah Opini Publik 

yang membenci para koruptor yang diberitakan oleh Media yang 

bersangkutan, padahal itu bentuk penjajahan dalam bentuk yang 

lain, rakyat telah dibodohi dengan menyebarkan berita-berita bohong 

demi kepentingan sekelompok manusia-manusia yang sepertinya 

bertanggung jawab pada Hukum, tapi tidak mengerti hukum 

kebenaran itu sendiri.  
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HUKUM hanyalah milik mereka, mereka yang merasa paling mampu 

menjadikan manusia ini adalah PENDOSA, soal PENDOSA RINGAN atau 

BERAT, soal PERDATA atau PIDANA, hanyalah soal UANG dan 

UANG�..tidak ada yang lain, UANG dalam kehidupan mereka adalah 

utama, sehingga kehidupan seorang menjadi terpidana atau tidak 

sangat tergantung besaran uang yang mereka terima ( Hal ini dialami 

sendiri oleh penulis, pada saat menjadi tersangka kasus BNI, di polisi, 

para penyidik mengatakan, kalau jadi maling yang pintar, yaitu yang 

banyak uangnya, pasti tidak akan masuk penjara, ternyata orang-2 

tersebut yang sekarang terkena kasus suap dikepolisian, di Kejaksaan 

juga seperti itu : seorang Kepala Kejaksaan, mengatakan kepada 

saudara saya, bahwa anak bapak itu bodoh sih, kalau uangnya 

banyak pasti akan dihukum ringan ) 

 

Apa sebenarnya yang tersirat dari perkataan-perkataan para 

PENEGAK HUKUM itu, tidak lain, adalah HUKUM dapat dibeli oleh 

UANG, HUKUM hanyalah milik para penegak hukum dan PEMILIK 

UANG, atau dapat dikatakan, YANG BUKAN MALING dapat dijadikan 

MALING, hanya karena UANG, sedangkan yang MALING SEBENARNYA 

dapat bebas, juga karena UANG. 

 

Memang bagi orang yang tidak pernah hidup dipenjara, sangatlah 

nikmat memasukkan orang dipenjara, tanpa suatu beban moral 

apapun ( Salah atau benarnya putusan para penegak hukum adalah 

mutlak dan terbukti secara materiil ) & apabilapun para penyidik atau 

jaksa penuntut umum melihat adanya fakta-fakta persidangan yang 

tidak dapat mendukung tuntutannya, merekapun tidak segan-2 atas 

perintah pimpinan, untuk � merapat� kepada Jaksa & Hakim, agar 

penyidikan dapat dinyatakan P.21 di kejaksaan atau Vonnis dapat 

dijatuhkan sesuai kemauan si Jaksa. 
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Praktek Peradilan di Indonesia seperti inilah yang terjadi saat ini, tapi 

secara Korps mereka semuanya membela diri, mereka sepertinya 

malaikat pencabut nyawa apabila yang menjadi tersangka tidak 

mempunyai uang, POLISI merapat KEJAKSA untuk P.21 tersangka ( 

disinilah permainan uang sudah terjadi ), JAKSA Penuntut Umum 

merapat kepada Boss Jaksanya, Boss Jaksanya merapat kepada 

Instansi Kejaksaan yang lebih tinggi & Kejaksaan merapat kepada 

Pengadilan, sehingga sangat sulitlah bagi terdakwa membela dirinya 

apabila KONSPIRASI KEBENARAN versi PENEGAK HUKUM telah saling � 

MERAPAT �, dan disinilah peran Pengacara yang menjadi MAKELAR 

KASUS untuk memediasikan KOLABORASI ANTAR PARA PENEGAK 

HUKUM, sehingga terbentuklah nilai transaksi keuangan yang 

diharapkan. 

 

Apakah hal ini tidak nampak oleh para penguasa negeri ini�????? Ini 

pertanyaan penulis, hemat saya, semua ini nampak pada permukaan 

mata kita, tapi karena pandainya para penegak hukum yang 

menguasai hukum ini memainkan hukum ditambah peran politisi di 

negeri ini dan kemampuan Media melarikan persoalan utama menjadi 

persoalan sepele, maka lengkaplah POTRET BURAM PERADILAN DI 

INDONESIA,  

Tapi penulis masih yakin kebenaran duniawi itu ada, walaupun saat ini 

kebenaran itu bukan milik penulis, tapi milik para penegak hukum yang 

korup itu dan berlindung dibalik PAYUNG HUKUM PEMBASMIAN 

KORUPSI. 

 

Audzubillah min dhalik 
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PENDISKONTOAN WESEL EKSPORT BERJANGKA 
BANK BNI � CABANG KEBAYORAN BARU 

GRAMARINDO  & GROUP 
 

PENDAHULUAN 
Bank BNI � Cabang Kebayoran Baru telah mengambil-alih wesel 

eksport berjangka (selanjutnya disebut WEB) dari beberapa 

perusahaan selama tahun 2002 - 2003, yaitu dari PT. MAHESA KARYA 

MUDA MANDIRI sejak bulan Juni 2002, PT. PETINDO PERKASA & PT. 
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JAKASAKTI BUANA sejak bulan Juli 2002, PT. PRASETYA CIPTA TULADA 

sejak bulan Agustus 2002, serta GRAMARINDO dan GROUP sejak bulan 

September 2002.  

 

GRAMARINDO GROUP merupakan nama yang diberikan oleh bank BNI 

kepada kelompok perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan 

oleh Maria Pauliene Lumowa (selanjutnya disebut Maria). Perusahaan2 

tersebut berdiri sendiri2 dan tidak berkait secara hukum antara satu 

dengan lainnya, serta tidak memiliki induk perusahaan.  

 

Perusahaan yang dikelompokkan sebagai GRAMARINDO GROUP oleh 

bank BNI terdiri dari, PT. PANKIFROS ( hanya khusus terhadap 2 slip LC 

yang belum jatuh tempo pada saat pengunduran Aprila Widharta dari 

Kelompok Usaha Maria ), PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA (Ollah A. 

Agam), PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA (Adrian Pandelaki 

Lumowa), PT. BHINEKATAMA PACIFIC (Titik Pristiwanti), PT. TRIRANU 

CARAKA PACIFIC (Jeffrey Baso), PT. METRANTARA (Richard Kountul), PT. 

BASOMASINDO (Yudi Baso) dan PT. PERRY MASTERINDO (Adrian 

Pandelaki Lumowa). 

 

Tetapi ada perkecualian yaitu pada PT. PANKIFROS, semula perusahaan 
tersebut adalah Milik MARIA PAULIENE LUMOWA dan APRILA WIDHARTA 
menjadi nomineenya ( wakil usahanya dengan nilai saham 20% ), tetapi sejak 
Desember 2002 ( atau Januari 2003 berdasarkan surat pengunduran diri 
Aprila dari kelompok Usaha Maria, maka PT. PANKIFROS menjadi milik Aprila 
dan PT. OENAM MARMER INDUSTRI yang milik Aprila menjadi sepenuhnya 
milik Maria, dengan perjanjian Hutang-piutang kepada pihak ke 3, dlm hal 
ini BNI Kebayoran baru, menjadi tanggung jawab kelompok Usaha Maria 
Pauliene Lumowa.) Bahkan PT. PANKIFROS telah menutup rekening bank di 
BNI Kebayoran baru sejak 16 Juni 2003 secara resmi, karena tidak aktif, dan 
saat menutup rekening banknya, PT. PANKIFROS juga mengeluarkan saldo 
cashnya sendiri sebesar Rp. 175 juta, semuanya diijinkan oleh Bank, karena 
pihak BNI  mengetahui PT. PANKIFROS telah tidak mempunyai hubungan 
dengan kelompok Usaha Maria. Dan Juga PT. PANKIFROS tidak pernah 
mengetahui kalau mempunyai hutang di Bank BNI ( terbukti tidak pernah 
pihak Bank melakukan penagihan hutang kepada PT. PANKIFROS yang telah 
de jure menjadi milik saya, bahkan PT. PANKIFROS baru mengetahui, masih 
mempunyai hutang pada saat kasus ini mencuat di Media Massa dan secara 
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materiil baru tahu, setelah ditahan di Mabes Polri, yaitu dikarenakan adanya 
surat perpanjangan pembayaran LC jatuh tempo atas nama PT. PANKIFROS  
yang dilakukan oleh PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA, tanpa 
sepengetahuan PT. PANKIFROS ). Dan apakah mungkin apabila suatu 
perusahaan mempunyai hutang di Bank, dapat menutup rekeningnya dan 
kemudian mengeluarkan saldo kasnya sebesar Rp 175 juta. Keanehan-
keanehan ini tidak pernah didalami oleh pihak penyidik, bahkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum maupun hakim didalam memberikan vonnis hukumnya. 
 

Semua perusahaan yang dikelompokkan dalam GRAMARINDO 

GROUP tersebut secara �de-fakto� adalah milik Maria. Sebagai 

warganegara Belanda, Maria tidak bisa memiliki perusahaan di 

Indonesia. Karena itu kepemilikannya didalam perusahaan2 tersebut 

selalu diwakilkannya kepada orang kepercayaannya atau 

keluarganya. Sehingga tidak aneh bila didalam akte pendirian 

perusahaan2 tersebut tidak pernah tercantum nama Maria.  

 

LAHIRNYA FASILITAS 
Awalnya Maria ingin mengupayakan fasilitas kredit investasi dan 

modal kerja untuk industri marmer miliknya di Kabupaten Kupang, 

Propinsi NTT. Untuk itu Maria kemudian berhubungan dengan Bank BNI 

Cabang Kebayoran Baru cq.  Edy Santoso, Kepala Bidang 

Internasional (CSM). Maria mengajukan proposal kredit investasi dan 

modal kerja tersebut melalui perusahaannya yang lain, yaitu PT. 

OENAM MARBLE INDUSTRY, dengan surat (+proposal) bernomor : 

027/SP-OMI/VIII/02, bertanggal 14 Agustus 2002, dengan plafond kredit 

yang diajukan sekitar Rp. 43 Milyard.  

 

Dikarenakan fasilitas kredit bukan kewenangan Edy Santoso, maka Edy 

Santoso memfasilitasi proposal ini ke bagian berwenang di Bank BNI 

Kantor Wilayah 10, Jalan S. Parman, Slipi. Rupanya proposal ini tidak 

dapat didukung oleh bank BNI, dikarenakan bank BNI hanya dapat 

memberikan kredit untuk tambang yang sudah berproduksi lebih dari 3 

tahun. 
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Menurut penuturan Maria pada suatu ketika ( khusus Aprila baru 

mengetahui pada saat bulan September 2003, saat Maria bertemu 

Aprila di Singapura ) bahwa bank BNI menawarkan suatu fasilitas 

pendanaan berjangka pendek berupa pendiskontoan wesel eksport 

berjangka (WEB). Bank BNI sedia mengambil-alih WEB yang dikeluarkan 

oleh perusahaan2 milik Maria, sepanjang mengikuti persyaratan2 yang 

ada. Maria menyambut penawaran ini, apalagi Maria mengetahui 

bahwa bank BNI Cabang Kebayoran Baru telah memberikan fasilitas 

sejenis kepada beberapa perusahaan sebelumnya dan semuanya 

berjalan baik. 

Secara teknis perbankan, jenis �usance LC� dapat diambil-alih atau 

didiskonto dengan �discount rate� tertentu, sehingga nasabah dapat 

memperoleh dana untuk modal kerja. Pengambil-alihan WEB tersebut 

dengan cara membubuhkan �endorsement� pada punggung �bank 

draft�. Ini berarti hak menagih pembayaran berpindah kepada bank 

BNI. Namun demikian, sesuai dengan hukum wesel, bank BNI masih 

mempunyai hak �regres� (menagih kembali) kepada nasabah, bila 

pihak �issuing bank� menolak pembayaran dan hal ini dinyatakan 

dalam Letter of Indemnity yang selalu ditanda tangani oleh nasabah 

setiap ada pencairan LC. ( Letter of Indemnity dari setiap LC secara 

parsial ini adalah cikal bakal keluarnya Akte Pengakuan Hutang yang 

dibuat antara pihak BNI dengan Gramarindo & Group )  

 

Bahwa transaksi pendiskontoan WEB adalah tidak lain merupakan 

suatu transaksi pembelian � perdagangan surat berharga, yang 

berupa Wesel Berjangka, yang dibeli atau dijual sebelum tanggal jatuh 

tempo dan dibayarkan secara diskonto. Karena Wesel Berjangka 

tersebut adalah termasuk surat berharga, maka terhadap Wesel 

Berjangka tersebut berlaku pula ketentuan2 hukum yang diatur dalam 
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KUHD. Hak �regres� yang disebutkan diatas, diatur dalam Pasal 148 

KUHD.  

 

Untuk memenuhi tawaran Bank BNI tersebut, Maria kemudian 

menyerahkan profile perusahaan, membuka rekening di bank BNI serta 

mempresentasikan bisnis2 miliknya yang telah berjalan berikut 

prospek2nya kedepan.  

 

Juga Maria menyerahkan sejumlah asset kepada bank BNI dengan 

nilai tidak kurang dari Rp. 300 Milyard, yang menjadi jaminan untuk 

fasilitas yang akan diterima.  

 

Bank BNI melakukan evaluasi dan analisa atas kapasitas, kredibilitas 

serta kapabilitas bisnis dan legalitas asset yang ada, bahkan Edy 

Santoso juga menyempatkan diri mengunjungi industri marmer milik 

Maria di Kabupaten Kupang, Propinsi NTT ( yang saat itu PT. OENAM 

Marmer Industri  sedang melakukan explorasi pada salah satu gunung 

maremer yang paling kecil deposito marmernya ).  

 

Dokumen yang menjadi persyaratan untuk pendiskontoan WEB 

tersebut antara lain, �usance & sight letter of credit�, �bill of lading�, 

�commercial invoice�, �packing & weight list� serta persyaratan 

standard bank BNI berupa �Bank Draft�, Surat Jaminan (letter of 

indemnity) dan Surat Pernyataan. �Usance & Sight LC� diterbitkan oleh 

bank2 luar negeri yang disalurkan kepada bank BNI melalui �advicing 

bank�, dikarenakan bank2 luar negeri tersebut bukan bank 

koresponden BNI. �Advicing Bank� tersebut umumnya bank2 asing 

ternama di Indonesia, seperti HSBC, Amex Bank, Standard Chartered, 

dan ABN-Amro Bank. �Usance LC� tersebut adalah �genuine� atau tidak 

fiktif. 
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Bank BNI mendiskontokan WEB tersebut dengan �discount rate� sebesar 

4.75% - 5.50% per-tahun. Hasil pendiskontoan ini telah memberikan 

keuntungan yang besar bagi bank BNI, dan telah tercatat sebagai 

bagian dari keuntungan Bank BNI tahun 2002 dan 2003. 

 

PENGGUNAAN DANA HASIL DISKONTO 
Karena tujuan awal pendanaan adalah untuk investasi dan modal 

kerja, maka Maria menggunakan semua dana yang diterimanya dari 

bank BNI untuk tujuan tersebut, utamanya membangun industri 

marmernya di Kabupaten Kupang, Propinsi NTT. Membangun industri 

marmer ini diprioritaskan Maria karena berkaitan dengan �fund raising� 

sebesar USD. 300 juta yang sudah diurusnya sejak tahun 2000 di Eropa, 

khususnya Belanda, melalui �private investor� dan eksport kredit bank2 

di Eropa. Beberapa persyaratan �bankable document� berstandard 

internasional masih harus diselesaikan oleh Maria ketika itu. 

 

Ditengah perjalanan, Maria diminta oleh Bank BNI Cabang Kebayoran 

Baru untuk membantu membayar kewajiban perusahaan lain yang 

Unpaid ( gagal bayar versi BNI , tanpa Maria tahu apa yang terjadi 

dengan nasabah yang gagal bayar tersebut), yaitu PT. MAHESA 

KARYA MUDA MANDIRI sebesar USD. 5.4 Juta. Pembayaran ini direalisir 

oleh Maria pada bulan Januari dan Februari 2003. Lebih lanjut pada 

bulan Maret dan April 2003, kembali Maria diminta bank BNI untuk 

menutup kewajiban perusahaan lain yang gagal bayar juga, yaitu PT. 

PRASETYA CIPTA TULADA sebesar USD. 1 Juta dan PT. PETINDO PERKASA 

sebesar USD. 8.9 Juta. Sehingga total kewajiban perusahaan lain yang 

ditutup oleh GRAMARINDO & GROUP adalah sebesar USD. 15.3 Juta. 

Suatu nilai yang besar dan membebani �outstanding� GRAMARINDO & 

GROUP di bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Tidak diketahui apa 

alasan Maria bersedia �membayari� kewajiban perusahaan2 lain yang 

sama sekali tidak berkait apapun dengan GRAMARINDO & GROUP.  
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Seperti diketahui bahwa perusahaan2 tersebut mendapatkan fasilitas 

pendiskontoan WEB yang sama dengan yang diterima GRAMARINDO 

& GROUP dari Bank BNI Kebayoran Baru. Perusahaan2 tersebut telah 

menerima fasilitas tersebut sebelum GRAMARINDO GROUP. 

 

Dana2 hasil pendiskontoan WEB yang diterima GRAMARINDO & 

GROUP telah digunakan atas kebijakan Maria sendiri dalam bentuk 

investasi dan akuisisi bisnis. Adrian Herling Waworuntu selaku Konsultan 

Investasi membantu Maria didalam mencari peluang bisnis yang 

prospektif dengan tingkat kelayakan tinggi ( Bulan Maret 2003 baru 

Adrian Waworuntu bergabung dgn Kelompok Usaha Maria ). Beberapa 

investasi yang telah dilakukan diantaranya adalah, akuisisi HASFARM 

GROUP (pemenang lelang dari BPPN, bergerak dibidang perkebunan 

kelapa sawit, karet, coklat, kopi, bunga dan perikanan), akuisisi PT. 

SUMBER SARANA BINTAN JAYA (pemegang lisensi ekspor pasir laut di 

KEPRI), akuisisi PT. TRI-STAR UTAMA (fabric kapal fibre glass), investasi 

industri marmer PT. SAGARED TEAM (fabric �tile� & �slab� diatas lahan 53 

hektar), investasi �quarry� marmer PT. OENAM MARBLE INDUSTRY (quarry 

untuk blok batu marmer) dan Pengelolaan Jalan Toll �Ciawi-

Sukabumi�. Serta investasi dalam bentuk pembelian tanah dan rumah, 

seperti lahan di Cilincing seluas 31 hektar dan lain2.  

 

Semua aset2 yang dimiliki tersebut menurut taksasi sementara pada 

tahun 2003, bernilai tidak kurang dari USD. 180 Juta.  

 

AKTE PENGAKUAN UTANG 
Ketika dilakukan audit terhadap Bank BNI cabang Kebayoran Baru, 

pada awal bulan Agustus 2003, dilaporkan adanya pendiskontoan 

WEB dalam jumlah besar dengan mata uang US Dollar dan Euro. 

Auditor mensinyalir terjadinya kesalahan prosedur internal didalam 
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pengambil-alihan WEB oleh Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, 

sehingga dikhawatirkan terjadinya gagal bayar. Sekalipun ketika itu 

belum ada satupun WEB yang tidak terbayarkan oleh GRAMARINDO  

& GROUP. 

 

Setelah menerima laporan hasil audit, Direksi Bank BNI langsung 

memerintahkan untuk diselenggarakan rapat antar divisi terkait di 

kantor pusat dengan tujuan mengambil langkah2 pengamanan. 

Rapat tersebut memutuskan untuk segera mengikat GRAMARINDO & 

GROUP dengan �Pengakuan Utang� notariil serta memblokir semua 

rekening GRAMARINDO & GROUP di Bank BNI. GRAMARINDO & GROUP 

juga diminta untuk menyerahkan aset2 yang dimilikinya sesuai 

dengan total kewajibannya. Direksi Bank BNI memerintahkan kepada 

Kepala Cabang Bank BNI Kebayoran Baru, Koesadiyuwono, untuk 

melaksanakan pengikatan �Pengakuan Utang� tersebut sebelum 

tanggal 31 Agustus 2003. 

 

Atas dasar perintah tersebut, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2003 

dilakukan penandatanganan �Pengakuan Utang� oleh GRAMARINDO 

& GROUP yang diwakili Ir. Ollah A. Agam (yang mendapat kuasa dari 8 

perusahaan) dengan Koesadiyuwono, MM, yang mewakili Bank BNI. 

Penandatanganan dilakukan di kantor Bank BNI Wilayah 10, yang 

ketika itu dihadiri juga oleh Heru Sardjono (Kepala Wilayah 10) beserta 

wakilnya, Bambang dan Edy Santoso. Penanda-tanganan dilakukan 

dihadapan Notaris Moh. Ridha, SH, dengan akta bernomor : 7. Selain 

�Pengakuan Utang� tersebut, juga ditandatangani �Penanggungan 

Utang (Personal Guarantee)� oleh Adrian Herling Waworuntu, sesuai 

akta bernomor : 8, dan oleh Maria Pauliene Lumowa, sesuai akta 

bernomor : 9. 
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Bahwa �Pengakuan Utang� merupakan bagian dari prosedur baku 

Bank BNI terhadap penyelesaian fasilitas diskonto WEB yang 

dikhawatirkan gagal bayar ( dan menurut penulis, merupakan tindak 

lanjut dari Letter of Indemnity parsial dari setiap LC yang telah 

didiskontokan ). Sesuai dengan Buku Pedoman Tata Kerja, Instruksi No. : 

0062/DLN, tanggal 01 Mei 1997, khususnya Bab VI tentang 

�Discrepancy dan Penyelesaian �un-paid bills�, halaman 6 angka 1.5.2, 

tindakan Cabang terhadap �un-paid  bills�; point 7 yang menyebutkan 

bahwa; �Didudukkan dalam Perjanjian Kredit (PK), setelah mendapat 

persetujuan dari pihak-pihak Kantor Wilayah / Kantor Besar sesuai 

kewenangannya �. 

 

Mengingat pada saat pembuatan �Pengakuan Utang� tersebut, Wesel 

Berjangka GRAMARINDO & GROUP belum ada yang jatuh tempo, 

namun dikhawatirkan terjadinya gagal bayar (un-paid), maka 

kemudian semua Wesel Berjangka yang belum jatuh tempo tersebut 

didudukkan dalam akta �Pengakuan Utang�, yang pada tahapan 

selanjutnya akan didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit (PK). 

Secara garis besar, isi dari �Pengakuan Utang� tersebut diuraikan 

dibawah ini, yaitu;   

 

- Bahwa GRAMARINDO GROUP telah menerima fasilitas 

pinjaman/kredit dalam bentuk fasilitas �sight� dan/atau �usance 

letter of credit� yang telah didiskonto dari bank, senilai US$ 

81,942,995.30 dan Euro 56,113,946.50. 

- Bahwa apabila pihak �buyer� diluar negeri tidak menyelesaikan 

kewajibannya, maka GRAMARINDO GROUP menjamin dan 

mengambil alih seluruh kewajiban yang harus dikembalikan dan 

dibayarkan sehubungan dengan pemberian fasilitas �sight� 

dan/atau �usance letter of credit� tersebut. 
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- Bahwa kedua belah pihak telah mengakui sebagai pemberi 

pinjaman dan penerima pinjaman. 

- Bahwa fasilitas pinjaman/kredit tersebut diberikan untuk jangka 

waktu 16 bulan terhitung sejak tanggal 24-12-2002 sampai dengan 

10-04-2004. 

- Bahwa peminjam menyetujui bila pembayaran dilakukan melebihi 

waktu yang ditentukan, akan menerima denda atau penalty. 

- Bahwa bila peminjam lalai membayar yang harus dibayar olehnya, 

maka peminjam memberikan hak penuh kepada Bank BNI untuk 

melaksanakan eksekusi atas jaminan-jaminan yang telah dan akan 

diberikan oleh peminjam, namun tidak terbatas pada akta-akta 

penanggungan utang (Personel Guarantee) dari Adrian Herling 

Waworuntu dan Maria Pauline Lumowa (Maria). 

 

Ada beberapa aspek hukum yang dapat disimpulkan dari �Pengakuan 

Utang� dan �Penanggungan Utang� tersebut, yaitu : 

 

1. Bahwa akte pengakuan utang tersebut merupakan perkuatan 

hukum atas surat jaminan (Letter of Indemnity) yang 

ditandatangani oleh nasabah pada setiap pendiskontoan Wesel 

Ekspor Berjangka (WEB); 

2. Bahwa Wesel Ekspor Berjangka (WEB) yang telah diambil-alih oleh 

Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dari GRAMARINDO & GROUP 

dinyatakan dan diakui sebagai pinjaman/kredit berjangka waktu. 

3. Bahwa bilamana GRAMARINDO & GROUP lalai membayar, maka 

Bank BNI dapat mengeksekusi jaminan yang telah diberikan. 

4. Bahwa bilamana ternyata jaminan termaksud tidak cukup untuk 

membayar kewajibannya, maka sisa kewajiban tersebut adalah 

tanggung jawab penandatangan Personel Guarantee, yaitu Adrian 

Herling Waworuntu dan Maria Pauline Lumowa. 
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5. Bahwa dengan kesepakatan bahwa fasilitas �sight� dan/atau 

�usance letter of credit� yang telah didiskonto dari bank 

merupakan pinjaman/kredit, serta adanya pernyataan �pemberi 

pinjaman� dan �penerima pinjaman�, maka transaksi antara Bank 

BNI dengan GRAMARINDO GROUP seharusnya �masuk dalam 

lingkup PERDATA, bukan PIDANA�. 

 

Sebagai kelanjutan dari penandatanganan �pengakuan utang� 

diatas, Maria diwajibkan untuk menyerahkan aset-aset yang dimilikinya 

kepada Bank BNI. Aset-aset tersebut akan diambil-alih oleh Bank BNI. 

Karena itu sejak selesai penandatanganan �Pengakuan Utang�, Maria 

langsung men-data-kan semua aset2nya, meng�appraise� serta 

kemudian menyampaikan copy dokumen-dokumen legalnya secara 

bertahap kepada Bank BNI, Kantor Wilayah 10 untuk diteliti. 

 

Pada pertengahan September 2003, Maria atas nama GRAMARINDO 

& GROUP, yang didukung oleh staf2 akhli teknik dan akhli keuangan 

dari Philipina, mem-presentasi-kan proyek investasi industri marmer dan 

investasi Jalan Toll �Ciawi-Sukabumi� dihadapan pimpinan divisi, 

pimpinan Wilayah 10, serta direksi Bank BNI, bertempat di Kantor 

Wilayah 10 Bank BNI, Jalan S. Parman, Slipi. Presentasi ini dilakukan atas 

permintaan Kepala Wilayah 10, Heru Sardjono, kepada Maria, dalam 

rangka kemungkinan Bank BNI memberikan suntikan dana tambahan 

terhadap investasi yang besar, potensial, kelayakan tinggi dan 

prospektif. Tujuannya mendorong agar investasi tersebut dapat segera 

�bankable� atau mempunyai �nilai jual�, sehingga dapat dijual 

kepada investor. Dengan demikian Bank BNI akan mendapat dana 

besar sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban GRAMARINDO & 

GROUP. 
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Namun ketika penyelesaian kewajiban tersebut sedang berproses, 

tiba-tiba Bank BNI melaporkan �transaksi pendiskontoan Wesel Ekspor 

Berjangka (WEB)� ini sebagai pelanggaran tindak pidana kepada 

Mabes Polri, pada tanggal 03 Oktober 2003. Akibatnya semua 

program kesepakatan untuk penyelesaian kewajiban antara Maria 

atas nama GRAMARINDO GROUP dengan Bank BNI terhenti dan 

mengalami kegagalan. Bahkan semua bisnis Maria mengalami 

keruntuhan total termasuk pembatalan komitmen2 pendanaan dari 

Eropa dan Hong Kong yang telah diurusnya lama.  

 

 

 

PEMBLOKIRAN REKENING 
 

Diatas sudah disebutkan bahwa selain membuat ikatan �Pengakuan 

Utang�, Bank BNI Cabang Kebayoran Baru juga telah memblokir 

semua rekening GRAMARINDO & GROUP. Pemblokiran ini dilakukan 

pada awal bulan Agustus 2003, dimana ketika itu terdapat saldo 

didalam rekening sebesar kurang lebih US$. 15.2 Juta. 

 

LC yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2003 yang menjadi 

kewajiban GRAMARINDO GROUP adalah sebesar US$ 15.4 Juta, dan 

pada bulan September 2003 sebesar US$ 12.9 Juta. Dari manajemen 

cashflow yang dikelola oleh Maria, saldo didalam rekening 

GRAMARINDO & GROUP tersebut dipersiapkan untuk melunasi 

kewajiban LC yang jatuh tempo sampai dengan September 2003 

dengan melakukan transfer tambahan sebesar sekitar US$ 13.1 Juta. 

Sedangkan untuk kewajiban pada bulan Oktober 2003, ada �cash-in� 

sebesar US$ 50 Juta, hasil �fund raising�nya dari Eropa, sehingga cash-

flow akan menjadi positif. 
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Untuk itu menjalankan rencana itu maka pada awal bulan Agustus 

2003 dilakukan transfer sebesar US$ 6 Juta dan US$ 4 Juta dari Hong 

Kong, yaitu membayar 2 LC yang jatuh tempo atas nama PT. 

BHINEKATAMA dan 2 LC atas nama PT. MAGNETIQ.  Sedemikian 

sehingga untuk kebutuhan sampai September 2003, Maria tinggal 

menambah kedalam rekening hanya sekitar US$ 3.1 Juta lagi. 

 

Namun disayangkan saldo dana didalam rekening tersebut diblokir 

oleh Bank BNI, sehingga merusak �cash-flow� yang telah terencana 

matang tersebut. Akibatnya kemampuan melakukan pembayaran LC 

jatuh tempo pada bulan Agustus dan September 2003 menjadi hilang. 

Dari kewajiban sebesar US$ 15.4 Juta pada bulan Agustus 2003, hanya 

terbayarkan sebesar US$ 10 Juta, seperti dijelaskan diatas, yang 

langsung ditransfer dari Hong Kong. Sedangkan bulan September 2003 

sama sekali tidak terbayarkan. 

 

Anehnya, dana GRAMARINDO & GROUP yang diblokir oleh Bank BNI 

tersebut diatas, digunakan secara sepihak oleh Bank BNI untuk 

melakukan pembayaran LC (SBLC) yang jatuh temponya masih jauh 

hari, yaitu untuk bulan Desember 2003, LC No. WSBC/SLC/A139/03 

dengan kode EX4/KBY/000034/03, LC tersebut atas nama PT. 

GRAMARINDO MEGA INDONESIA, dan bulan Februari 2004, LC No. 

781BG90310008 dengan kode EX4/KBY/000031/03, LC tersebut atas 

nama PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA juga, dengan masing2 

sebesar US$ 5 Juta, serta bulan April 2004, LC No. 839LCA0300363, 

sebesar US$ 1 Juta, yaitu LC atas nama PT. METRANTARA.  

 

Tidak diketahui apa alasan Bank BNI menggunakan dana saldo 

GRAMARINDO & GROUP untuk membayar LC (SBLC) yang masih belum 

jatuh tempo, yang nota bene telah diblokirnya, dan kemudian 

memaksa GRAMARINDO GROUP untuk melakukan pembayaran atas 
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LC yang segera jatuh tempo pada bulan Agustus dan September 

2003, dengan dana diluar rencana �cash-flow� GRAMARINDO GROUP 

yang dijelaskan diatas.  

 

Adakah Bank BNI mempunyai rencana agar terjadinya �un-paid� 

(gagal bayar) atas LC2 yang segera jatuh tempo tersebut, sehingga 

mempunyai alasan untuk memperkarakan GRAMARINDO GROUP. 

 

Meledaknya kasus ini di media secara besar2an dan tudingan 

pembobolan Bank BNI oleh media, menyebabkan kelumpuhan total 

benar2 terjadi atas �cash-flow� dan bisnis milik Maria. Bahkan para 

direksi perusahaan dikejar2 wartawan dan polisi, sampai akhirnya 

semuanya ditahan pada bulan Oktober - November 2003. 

 

Hal yang luar biasa juga terjadi, yaitu rekening GRAMARINDO GROUP 

yang seharusnya merupakan rahasia dan harus dijaga oleh bank, 

telah beredar luas dan terbuka lebar di media masa. Bahkan hasil 

audit internal Bank BNI, yang bersifat confidential, dan hanya boleh 

dipegang oleh petinggi Bank BNI saja, telah beredar pula secara luas 

di wartawan dan media.  

Ada pihak2 di Bank BNI yang sengaja membocorkan data2 yang 

seharusnya dirahasiakannya. Ada indikasi suatu skenario yang 

sengaja untuk meledakkan kasus ini. Indikasi ini menjadi logis karena 

ketika itu menjelang RUPS Bank BNI, sehingga diperkirakan sedang 

terjadi perebutan kekuasaan di Bank BNI.  

 

PERTEMUAN SINGAPURA   
Pada tanggal 20 Oktober 2003, atas inisiatif Bank BNI, kemudian 

diadakan pertemuan lagi dengan Maria di Singapura. Bank BNI 

diwakili oleh Syaefuddin Hasan � Direktur Utama, Moh. Arsyad � Direktur 

Kepatuhan, dan Soehandjono, SH � Penasehat Hukum. Pertemuan 
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dilaksanakan di kantor Bank BNI � Cabang Singapura, yang kemudian 

dilanjutkan di Hotel Marriott � Singapura.  

 

Pada pertemuan ini, Maria sambil menangis bertanya kepada para 

direksi Bank BNI tersebut; apakah pendanaan ini merupakan fasilitas 

dan policy Bank BNI?; ataukah memang pendanaan ini salah 

prosedur?.  

 

Kalau merupakan fasilitas dan policy Bank BNI, mengapa Bank BNI 

melaporkannya sebagai perbuatan pidana kepada Polisi. Bukankah 

kita sudah bersepakat didalam akta �Pengakuan Utang� dan 

penyerahan aset2, kata Maria. Bahkan saya juga sudah diminta 

membantu pembayaran LC perusahaan lain yang �un-paid� di Bank 

BNI. 

 

Sebagai sebuah Bank besar milik Negara dan telah Go Publik,  maka 

sistim informasi yang di-aplikasikan Bank BNI sudah cukup canggih dan 

rumit. Komputer di meja kerja, Edy Santoso mempunyai hubungan �on-

line� dengan Kantor Pusat, yaitu Divisi Internasional serta dapat diakses 

pula oleh para Direksi. Sistem pelaporan rutin, baik harian, mingguan 

dan bulanan selalu berjalan dengan baik dan lancar. Audit intern 

Cabang Kebayoran Baru, Pengawasan oleh Kantor Wilayah 10, Audit 

rutin serta Audit khusus dari Kantor Wilayah 10 dan Kantor Pusat, selalu 

berjalan sesuai protap yang ada.  

 

Lantas bagaimana mungkin lagi terjadinya kesalahan prosedur itu. 

Ataukah memang prosedurnya yang masih belum sempurna, 

sehingga memungkinkan terjadinya tafsir atau persepsi yang berbeda 

oleh para eksekutifnya. Edy Santoso merupakan salah seorang 

karyawan yang berprestasi di Bank BNI. Dia pernah menerima 5 kali 

�award� dari bank BNI atas prestasi yang dicapainya. Dia seorang akhli 
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bidang internasional, yaitu ekspor-impor, dengan pengalaman bekerja 

di Amerika dan Eropa. Jadi pemahamannya atas prosedur ekspor-

impor tidak lagi perlu diragukan. 

 

Kembali kepada pertemuan di Singapura tersebut, akhirnya diperoleh 

kesepakatan2 yang diuraikan sebagai berikut; 

 

1. Maria selaku penanggung jawab GRAMARINDO GROUP diminta 

untuk melanjutkan kesepakatan sebagaimana tertuang didalam 

�Pengakuan Utang� terdahulu, yaitu melakukan penyerahan aset 

kepada Bank BNI, sekalipun kasus ini sudah ditangani oleh 

Kepolisian. Bank BNI menghendaki agar aset2 tersebut segera 

diserahkan karena : 

- Bank BNI ingin segera memproses aset-aset tersebut sebagai 

pengembalian GRAMARINDO GROUP kepada Bank BNI, 

sehingga tercapai �recovery�. 

- Bilamana aset-aset tersebut terlanjur disita polisi, maka Bank BNI 

tidak dapat membukukannya sebagai �recovery�, karena harus 

menunggu selesainya proses pengadilan yang akan memakan 

waktu lama, sehingga akan menurunkan nilai aset2 tersebut. 

 

2. Bahwa yang diperhitungkan sebagai kewajiban Maria atau 

GRAMARINDO GROUP, hanya nilai riil yang dipakai oleh 

GRAMARINDO GROUP saja. Artinya semua biaya tidak dihitung, 

termasuk pembayaran kewajiban ke-3 perusahaan yang gagal 

bayar diluar kelompok GRAMARINDO GROUP, seperti telah 

dijelaskan sebelumnya. Untuk catatan, bahwa Bank BNI hingga 

saat ini masih menikmati hasil diskonto Wesel Ekspor Berjangka 

(WEB), dengan �discount rate� sebesar antara 4.75% - 5.5% per-

tahun, atau telah menerima sekitar Rp. 100 Milyard, dan telah 

dibukukan sebagai bagian dari keuntungan Bank BNI tahun 2002 
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dan 2003. Hasil diskonto ini merupakan bagian dari biaya yang 

tidak dihitung sebagai pengembalian GRAMARINDO GROUP. 

3. Bahwa Bank BNI akan segera melaporkan kepada Mabes Polri 

setelah penyerahan aset selesai dilakukan, untuk membantu Maria 

atau GRAMARINDO GROUP didalam penyelesaian tindak pidana 

yang dituduhkan. 

 

Tapi sayang kemudian hasil pertemuan ini dibantah oleh Mantan Direktur 
Kepatuhan, Moh Arsyad pada saat menjadi saksi di persidangan kami. Suatu 
perbuatan Pengikaran kebenaran yang mengatas namakan Tuhan dengan 
kesaksiannya yang palsu 

 

Untuk menunjukkan itikad baik-nya, sehari setelah pertemuan tersebut, 

yaitu pada tanggal 21 Oktober 2003, Maria langsung membuat 

pernyataan kesediaan penyerahan aset berikut dengan daftar aset 

yang akan diserahkan, dan memerintahkan kepada Adrian H. 

Waworuntu beserta pengacara Doddy Abdulkadir di Jakarta untuk 

menyerahkan dokumen legal aset2nya kepada Bank BNI. 

 

Aset-aset yang diserahkan tersebut kemudian diterima oleh 

Soehandjono, SH (penasehat hukum) atas nama Bank BNI. Selanjutnya 

diserahkan kepada Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH (sekarang 

almarhum) untuk dibuatkan akta notariil pengambilan asset tersebut 

oleh Bank BNI. Notaris tersebut ditunjuk sendiri oleh Bank BNI. Ada 

bukti2 tertulis penyerahan asset ini, baik kepada Soehandjono, SH 

maupun kepada Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH. Total nilai taksasi 

sementara dari aset2 yang diserahkan tersebut sebesar USD. 180 Juta.  

 

Namun disayangkan telah terjadi �pergantian direksi Bank BNI�, 

sehingga proses legal pengalihan aset untuk �recovery� terhenti dan 

tidak diproses hingga hari ini. Direksi Bank BNI yang baru, tidak 

meneruskan proses tersebut tanpa diketahui alasannya. Hampir dapat 

dipastikan bahwa aset-aset tersebut mengalami penurunan nilai, 
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karena ditelantarkan sudah lebih dari satu tahun oleh Bank BNI. Cara 

Bank BNI menangani aset2 ini telah berakibat merugikan 

GRAMARINDO & GROUP dan juga akhirnya merugikan Negara. Karena 

aset tersebut tidak diproses oleh Bank BNI setelah diserahkan oleh 

GRAMARINDO & GROUP, akhirnya Mabes Polri, cq. Direktur II Eksus, 

Brig.jend. Samuel Ismoko, mengeluarkan surat sita atas aset yang 

berada ditangan Notaris Koebiono Sarmanhadi, SH, berdasarkan Surat 

Nomor Pol : R/253/VIII/2004/Dit.II Eksus, tertanggal 20 Agustus 2004. 

Didalam surat tersebut disebutkan nilai aset yang disita sebesar Rp. 

827.8 Milyard. 

 

Brig.jend. Samuel Ismoko yang menjadi pemimpin penyidikan kasus 

Bank BNI di Mabes Polri, mengungkapkan pada Harian KOMPAS, Senin, 

Tanggal 8 November 2004, dalam judul �Ada pelanggaran disiplin 

pada penyidikan Adrian�, sebagai berikut; pada awalnya proses 

recovery dengan cara pengembalian asset dari perusahaan 

pembobol BNI bisa berjalan lancar. Para Tersangka sudah kooperatif 

untuk mengembalikan dana dengan asset-aset yang mereka miliki. 

Namun pada waktu itu pihak direksi BNI tidak tanggap. Mereka malah 

berkutat dengan masalah penggantian direksi. Padahal proses 

recovery ini penting untuk mengembalikan asset Negara, kata Ismoko.      

 

Suatu KESALAHAN proses hukum telah dijalankan oleh pihak kepolisian 

bersama bank BNI, bagaimana suatu tindakan pidana yang telah 

disangkakan kepada para terdakwa dilakukan bersamaan dengan 

proses RECOVERY , seharusnya kalau kami disangkakan melakukan 

tindakan pidana, maka yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah 

PENYITAAN ASSET-2 kami, tapi hal tersebut tidak dilakukan, malahan 

secara bersama-sama dengan BNI melakukan recovery, yaitu 

melakukan penjualan-2 asset kami secara diam-diam yang kemudian 

hasil penjualan disetorkan kepada BNI, bahkan sekarang telah terbukti 
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� adanya asset kami, yaitu Tanah Cilincing dijual dengan harga Rp. 5,3 

Milyard, tapi disetorkan pada BNI hanya Rp. 1 Milyard. Nampak disini 

pihak Kepolisian menjadi DEBT COLLECTOR dari pihak Bank BNI, 

dimana pada Kasus yang sama yang terjadi di BNI Cabang 

Magelang, Jawa Tengah, hanya pihak Bank yang terpidana dengan 

pelanggaran pidana atas Undang-undang Perbankan, sedangkan 

nasabah diwajibkan mengembalikan/ melakukan pelunasan atas 

hutang yang terjadi, dan apabila tidak dapat melakukan pelunasan, 

maka assets nasabah yang telah diserahkan akan disita dan dijual 

lewat BALAI LELANG NEGARA secara resmi. 

 

KERUGIAN NEGARA 
 

Didalam penyidikan polisi, kemudian dilanjutkan dengan dakwaan, 

tuntutan Jaksa  serta Vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 

bahwa GRAMARINDO & GROUP (disidangkan satu berkas untuk 5 

terdakwa), dinyatakan telah merugikan Negara sebesar Rp. 728 

Milyard, dan karena itu dikenakan hukuman tindak Pidana Korupsi. 

Sekalipun dinyatakan secara hukum dan merupakan fakta-fakta 

dalam persidangan bahwa para Terdakwa tidak menikmati uang dari 

hasil pendiskontoan Wesel Ekspor Berjangka (WEB) Bank BNI Cabang 

Kebayoran Baru. 

 

Para ter-pidana merasakan adanya ketidak-adilan didalam proses 

peradilan ini. Negara sesungguhnya �TIDAK� dirugikan atas transaksi 

pendiskontoan WEB antara GRAMARINDO & GROUP dengan Bank BNI. 

Karena beberapa alasan dibawah ini : 

 

1. Bahwa GRAMARINDO & GROUP telah bersepakat dengan Bank BNI 

untuk menyelesaikan kewajibannya dengan dibuatnya �Pengakuan 

Utang�. Untuk memenuhi kesepakatan tersebut, Maria atas nama 
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GRAMARINDO & GROUP telah menyerahkan aset-aset untuk 

jaminan dan �recovery�. Aset yang dimiliki mempunyai nilai yang 

cukup untuk mengembalikan kewajiban kepada Bank BNI. 

2. Bank BNI belum menggunakan hak �regres�nya atau hak tagihnya 

kepada GRAMARINDO & GROUP. Aset2 yang diserahkan belum 

dieksekusi oleh Bank BNI. 

3. Dengan belum dieksekusinya aset-aset tersebut, maka belum 

diketahui berapa prosentase �recovery� yang dapat dicapai. 

4. Bilamana nilai aset tersebut belum memenuhi nilai kewajiban 

GRAMARINDO GROUP kepada Bank BNI, maka kekurangannya 

dijamin oleh Maria Pauliene Lumowa dan Adrian Herling Waworuntu 

selaku penandatangan Personel Guarantee. Hal2 yang berkaitan 

dengan �Personal Guarantee� ini juga belum ditindak lanjuti oleh 

Bank BNI. 

 

Bahwa aset-aset tersebut yang diserahkan secara suka rela untuk 

memenuhi permintaan Bank BNI, sejak mulai ditandatanganinya 

�Pengakuan Utang� pada tanggal 26 Agustus 2003, kemudian 

dilanjutkan setelah pertemuan Singapura, tanggal 20 Oktober 2003, 

sama sekali tidak dilihat sebagai itikad baik atau niat baik dari 

GRAMARINDO & GROUP. Dan juga sama sekali tidak 

mempertimbangkan �nilai asset� yang telah diserahkan kepada Bank 

BNI untuk pengembalian kewajiban GRAMARINDO GROUP.  

 

Bahkan penyitaan yang dilakukan oleh Direktur II Eksus Mabes Polri, 

berdasarkan Surat Nomor Pol : R/253/VIII/2004/Dit.II Eksus, tertanggal 20 

Agustus 2004, tidak juga dipertimbangkan. Recovery tetap dinyatakan 

�NOL� atau sama sekali tidak ada pengembalian uang Negara.  

 

Para Terdakwa GRAMARINDO GROUP kemudian diberi pidana 

tambahan oleh Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta, dengan dibebani uang 
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pengganti sebesar total Rp. 728 Milyard, sesuai jumlah pendiskontoan 

LC yang diterimanya. Jadi kemana ditempatkannya asset yang telah 

disita oleh MABES POLRI sebesar Rp. 827.8 Milyard diatas?. Kalau vonis 

tambahan tersebut harus dilaksanakan, bukankah berarti 

pengembalian tersebut menjadi �double�?.....  

 

Begitu hebatnya dalih para penegak hukum, uang pengganti dikatakan 
hanya sebagai EFFEK JERA bagi para TERPIDANA, padahal terbukti secara 
fakta dalam persidangan kami tidak pernah menikmati uang tersebut, 
malahan sekarang menjadi terbukti, bahwa para penegak hukumlah yang 
menikmati uang-uang tersebut dalam kasus SUAP di tubuh POLRI, mereka 
yang menikmati hasil pemerasan terhadap terpidana-2 dari GRAMARINDO & 
Group, dengan memenjarakan kami dan membentuk opini publik bahwa 
kamilah yang merugikan Negara 1,3 trilyun,  untuk kedepan penulis yakin 
bahwa KEBENARAN MUTLAK adalah milik Allah, maka tidak lama lagi akan 
makin terkuaklah, kolaborasi antar PARA PENEGAK HUKUM dengan pihak BNI 
untuk memenjarakan kami hanyalah suatu kambing hitam dari suatu 
permainan POLITIK untuk kepentingan pihak tertentu, yang AIBnya ingin 
ditumpahkan kepada kami semua. 
 

Padahal didalam kewajiban yang dituduhkan kepada GRAMARINDO 

GROUP sebesar Rp. 728 Milyard diatas, ada kewajiban pihak lain, yaitu 

3 perusahaan yang mengalami �un-paid� dengan total sebesar US$ 

15.3 Juta. Pembayaran kewajiban pihak lain ini atas permintan Bank 

BNI, karena itu sudah selayaknya bila Bank BNI bertanggung jawab 

atas penarikannya kembali.  

Apalagi asset ke-3 perusahaan tersebut juga telah disita oleh MABES 

POLRI. Kembali pertanyaan, aset2 ini akan menjadi milik siapa?. 

Kemana dibukukannya?. Mengapa para terdakwa dari GRAMARINDO 

GROUP yang dibebani uang penggantinya kepada Negara?. 

 

Disamping itu, ada pembayaran lagi 3 LC terakhir atas nama PT. 

GRAMARINDO MEGA INDONESIA sebesar US$ 4.2 Juta, pada bulan 

November 2004, yang tidak diperhitungkan oleh Jaksa ketika 

menyusun dakwaannya. Para saksi dari bank BNI ketika di persidangan 

telah mengungkapkan tentang pembayaran 3 LC tersebut, tetapi 
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sama sekali tidak diperhitungkan oleh Hakim didalam mengambil 

keputusannya. Tetap saja bahwa Negara dirugikan sebesar Rp. 728 

Milyard, sekalipun sudah ada pembayaran US$ 4.2 Juta tersebut.  

 

Semua asset yang telah diserahkan kepada Bank BNI, yang kemudian 

disita oleh MABES POLRI tersebut diatas, tidak ditindak-lanjuti dengan 

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika persidangan 

GRAMARINDO GROUP. Tidak kurang para Pengacara GRAMARINDO 

GROUP meminta perhatian Majelis Hakim yang mengadili para 

terdakwa GRAMARINDO GROUP, agar aset2 tersebut disita dan 

dijadikan bagian dari barang bukti di persidangan. Majelis Hakim sama 

sekali tidak menghiraukannya ketika itu. 

Adapun perhitungan yang sebenarnya kerugian Negara yang 

ditimbulkan pada kasus pembobolan BNI adalah sebesar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHITUNGAN KEWAJIBAN    
GRAMARINDO GROUP KEPADA BANK BNI BERDASARKAN 
DATA PER BULAN FEBRUARY 2005    

     

    NILAI LC PEMBAYARAN - KETERANGAN 
No.  NAMA PERUSAHAAN � DESKRIPSI DI-DISKONTO PIUTANG   

    (Rupiah) (Rupiah)   

      
I KEWAJIBAN ;       

1 PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA      169.357.694.579      

2 PT. PANKIFROS        28.220.640.000      
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3 PT. MAGNETIQUE USAHA INDONESIA      308.245.853.770      

4 PT. BHINEKATAMA PASIFIC      178.597.801.663      
5 PT. METRANTARA        44.407.020.000      

          
  T O T A L   KEWAJIBAN      728.829.010.012      

          
II PEMBAYARAN ;       

  3 LC TERAKHIR - USD. 4,200,000.00           37.800.000.000    

          
III PIUTANG ;       

1 
PT. MAHESA KARYA MUDA MAND. - USD. 
5,410,336.76           48.693.030.840  Belum disita oleh BNI 

2 PT. PETINDO PERKASA - USD. 8,987,379.93           80.886.419.370  Belum disita oleh BNI 
3 PT. PRASETYA CIPTA TULADA - USD. 1,005,000.00             9.045.000.000  Belum disita oleh BNI 

4 PT. STEADY SAFE             9.500.000.000  
Lunas telah ditagih 
BNI 

5 PT. INFINITY FINANCE - USD. 1,000,000.00             9.000.000.000  
Lunas telah ditagih 
BNI 

          

  T O T A L   PIUTANG         157.124.450.210    
          

IV PENGEMBALIAN DISKONTO DARI BNI ;       
  Asumsi Discount Rate 4.75% p.a dari        

  Nilai Kewajiban Rp. 728,829,010,012.00           17.309.688.988    

V  
PENGEMBALIAN ATAS PENJUALAN TANAH 
CILINCING              1.000.000.000   

  SISA KEWAJIBAN GRAMARINDO GROUP       515.594.870.814    
  (Asumsi kurs 1 USD = Rp. 9,000)       

          
 
Perhitungan diatas dengan mengikuti pola pikir para penegak hukum 

dengan menggunakan dasar hasil Audit Investigasi BPKP seperti yang 

didakwakan atau vonnis majelis hakim kepada Gramarindo group 

yaitu sebesar Rp.728 Milyard. ( menurut sumber dari kepolisian & BPKP, 

hasil audit itu bukan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan pihak BNI 

kepada pihak BPKP, tapi hanya berdasarkan Laporan yang dibuat oleh 

pihak BNI tanpa didukung oleh bukti, dalam prinsip akuntansi 

Indonesia hal tersebut dikatakan sebagai SPECIAL AUDIT, yang mana 

seharusnya, pihak BPKP melakukan GENERAL AUDIT, karena kerugian 

yang ditimbulkan cukup besar yaitu Rp 1,3 Trilyun, yaitu memeriksa 

laporan keuangan, bukti-bukti pendukung, sistem & manajemen yang 

dilakukan oleh pihak BNI secara menyeluruh dan detail, dan apabila 
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diperlukan juga dapat menggunakan Kantor Akuntan Publik 

Independent, karena BNI telah menjadi perusahaan Terbuka atau GO 

PUBLIK ) ( kami ungkap juga selanjutnya, bagaimana laporan hasil 

audit BPKP sangat berbeda dengan Laporan Keuangan yang dibuat 

oeleh BNI dari periode 2002, 2003, sd 2004, yang kami dapatkan dari 

sumber terpercaya, yaitu di WEB SITE BNI Tbk ) 

 

Namun keanehan terjadi lagi, yaitu ketika persidangan Adrian 

Waworuntu, aset2 tersebut malah disita melalui Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan, pada Februari 2005. Padahal aset2 tersebut 

tidak berkait secara langsung dengan Adrian Waworuntu, yang tidak 

menerima pendiskontoan LC dari Bank BNI. Adrian Waworuntu hanya 

sebagai seorang konsultan investasi saja.  

 

- Aset2 tersebut adalah milik GRAMARINDO GROUP, karena dibeli 

dengan uang GRAMARINDO GROUP sebagai hasil dari 

pendiskontoan LC Bank BNI. Jadi harus dikembalikan kepada 

GRAMARINDO GROUP, untuk selanjutnya menjadi bagian dari 

pengembalian kewajiban GRAMARINDO GROUP kepada Bank 

BNI, sebagaimana ketentuan2 didalam Akta �Pengakuan Utang� 

yang sudah ditandatangani. 
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PPEENNJJEELLAASSAANN  TTIIMMEE  TTAABBLLEE  KKEEJJAADDIIAANN    
PPEENNDDIISSKKOONNTTOOAANN  LLCC  DDII  BBAANNKK  BBNNII  CCAABBAANNGG  KKEEBBAAYYOORRAANN  BBAARRUU  
 
22  00  00  22  
BBUULLAANN  JJUUNNII  22000022  

••   PPeerrttaammaa  kkaallii  BBaannkk  BBNNII  ccaabbaanngg  KKeebbaayyoorraann  bbaarruu  mmeemmbbeerriikkaann  ffaassiilliittaass  ppeennddaannaaaann  ddeennggaann  ppeennddiisskkoonnttooaann
LLCC  kkeeppaaddaa  PPTT..  MMAAHHEESSAA  KKAARRYYAA  MMUUDDAA  MMAANNDDIIRRII..  TTiiddaakk  ddiikkeettaahhuuii  bbeerraappaa  jjuummllaahh  sslliipp  LLCC  ddaann  nniillaaii  LLCC
yyaanngg  tteellaahh  ddiiddiisskkoonnttookkaann  oolleehh  BBaannkk  BBNNII  KKeebbaayyoorraann  bbaarruu  uunnttuukk  ppeerruussaahhaaaann  iinnii..  YYaanngg  ppaassttii  ppeerruussaahhaaaann
tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  ggrroouuppnnyyaa  tteellaahh  mmeennggaallaammii  ggaaggaall  bbaayyaarr  ((  UUNNPPAAIIDD  ))  aattaass  LLCC  mmiilliikknnyyaa  sseebbeessaarr
UUSS$$..55,,441100,,333366..7766  yyaanngg  mmaannaa  kkeewwaajjiibbaann  iinnii  kkeemmuuddiiaann  ddiibbaayyaarr  oolleehh  MMaarriiaa  PPaauulliieennee  LLuummoowwaa  ((  sseellaannjjuuttnnyyaa
ddiisseebbuutt  MMaarriiaa  ))  aattaass  ppeerrmmiinnttaaaann  BBNNII..  

  
BBUULLAANN  JJUULLII  22000022  

••   BBaannkk  BBNNII  CCaabbaanngg  KKeebbaayyoorraann  bbaarruu  jjuuggaa  mmeemmbbeerriikkaann  ffaassiilliittaass  ppeennddaannaaaann  ddeennggaann  ppeennddiisskkoonnttooaann  LLCC
kkeeppaaddaa  PPTT..  PPEETTIINNDDOO  PPEERRKKAASSAA..  TTiiddaakk  ddiikkeettaahhuuii  bbeerraappaa  jjuummllaahh  sslliipp  LLCC  ddaann  nniillaaii  LLCC  yyaanngg  tteellaahh
ddiiddiisskkoonnttookkaann  oolleehh  BBaannkk  BBNNII  KKeebbaayyoorraann  bbaarruu  uunnttuukk  ppeerruussaahhaaaann  iinnii..  YYaanngg  ppaassttii  ppeerruussaahhaaaann  tteerrsseebbuutt
ddeennggaann  ggrroouuppnnyyaa  tteellaahh  mmeennggaallaammii  ggaaggaall  bbaayyaarr  ((  UUNNPPAAIIDD  ))  aattaass  LLCC  mmiilliikknnyyaa  sseebbeessaarr  UUSS$$..88,,998877,,337799..9933
yyaanngg  mmaannaa  kkeewwaajjiibbaann  iinnii  kkeemmuuddiiaann  ddiibbaayyaarr  oolleehh  MMaarriiaa  aattaass  ppeerrmmiinnttaaaann  BBNNII  jjuuggaa..  

  
••   PPeerruussaahhaaaann  llaaiinn  tteettaappii  mmaassiihh  ddaallaamm  ggrroouupp  PPTT..  PPEETTIINNDDOO  PPEERRKKAASSAA  iinnii  aaddaallaahh  PPTT..  JJAAKKAASSAAKKTTII  BBUUAANNAA..

DDiimmaannaa  uunnttuukk  ppeerruussaahhaaaann  iinnii  BBNNII  tteellaahh  mmeemmbbeerriikkaann  ffaassiill iittaass  ppeennddaannaaaann  ppeennddiisskkoonnttooaann  LLCC  ddeennggaann
jjuummllaahh  UUSS$$  1122,,55  jjuuttaa,,  ddaann  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  jjuuggaa  bbeelluumm  ppeerrnnaahh  ddiipprroosseess  sseeccaarraa  hhuukkuumm..  

  
BBUULLAANN  AAGGUUSSTTUUSS  22000022  

••   BBaannkk  BBNNII  CCaabbaanngg  KKeebbaayyoorraann  bbaarruu  jjuuggaa  mmeemmbbeerriikkaann  ffaassiilliittaass  ppeennddaannaaaann  ddeennggaann  ppeennddiisskkoonnttooaann  LLCC
kkeeppaaddaa  PPTT..  PPRRAASSEETTYYAA  CCIIPPTTAA  TTUULLAADDAA..  TTiiddaakk  ddiikkeettaahhuuii  bbeerraappaa  jjuummllaahh  sslliipp  LLCC  ddaann  nniillaaii  LLCC  yyaanngg  tteellaahh
ddiiddiisskkoonnttookkaann  oolleehh  BBaannkk  BBNNII  KKeebbaayyoorraann  bbaarruu  uunnttuukk  ppeerruussaahhaaaann  iinnii..  YYaanngg  ppaassttii  ppeerruussaahhaaaann  tteerrsseebbuutt
tteellaahh  mmeennggaallaammii  ggaaggaall  bbaayyaarr        ((  UUNNPPAAIIDD  ))  aattaass  LLCC  mmiilliikknnyyaa  sseebbeessaarr  UUSS$$..11,,000055,,000000..0000  yyaanngg  mmaannaa
kkeewwaajjiibbaann  iinnii  kkeemmuuddiiaann  ddiibbaayyaarr  oolleehh  MMaarriiaa  aattaass  ppeerrmmiinnttaaaann  BBNNII  jjuuggaa..  

  
••   MMaarriiaa  mmeemmbbeellii  ppeerruussaahhaaaann  yyaaiittuu  PPTT..  PPAANNKKIIFFRROOSS  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann  mmeennjjaaddii  rreekkaannaann  PPEERRTTAAMMIINNAA

sseehhuubbuunnggaann  ddeennggaann  aaddaannyyaa  rreennccaannaa  uussaahhaa  OOIILL  TTRRAADDIINNGG,,  ddeennggaann  mmeennaarruuhh  nnoommiinneeeennyyaa  ((  WWaakkiill
UUssaahhaa,,  kkaarreennaa  MMaarriiaa  bbeerrwwaarrggaanneeggaarraaaann  AAssiinngg  ))  yyaaiittuu  AApprriillaa  WWiiddhhaarrttaa  sseebbaaggaaii  DDiirreekkttuurr  UUttaammaa  ddaann
kkeebbeettuullaann  tteellaahh  mmeemmppuunnyyaaii  rreekkeenniinngg  IIDDRR  &&  UUSSDD  ddii  BBaannkk  BBNNII  CCaabbaanngg  KKeebbaayyiirraann  bbaarruu..  

  
••   1144--0088--22000022  

MMaarriiaa  mmeennggaajjuukkaann  pprrooppoossaall  KKrreeddiitt  IInnvveessttaassii  uunnttuukk  mmooddaall  kkeerrjjaa  sseebbeessaarr  RRpp  4422..990099..998866..000000,,0000  kkeeppaaddaa
BBaannkk  BBNNII  CCaabbaanngg  KKeebbaayyoorraann  bbaarruu,,  mmeellaalluuii  ssuurraatt  ddaann  pprrooppoossaall  bbeerrnnoommoorr  002277//SSPP--OOMMII//VVIIIIII//0022,,  ttaannggggaall  1144
AAgguussttuuss  22000022  yyaanngg  ddiittaannddaa  ttaannggaannii  oolleehh  AApprriillaa  WWiiddhhaarrttaa  sseebbaaggaaii  DDiirruutt  PPTT..  OOeennaamm  MMaarrbbllee  IInndduussttrrii..  DDaann
pprrooppoossaall  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  PPTT..  OOEENNAAMM  MMAARRBBLLEE  IINNDDUUSSTTRRYY  uunnttuukk  iinnvveessttaassii  iinndduussttrrii  mmaarrmmeerr  mmiikkiikk  MMaarriiaa  ddii
PPrrooppiinnssii  NNuussaa  TTeennggggaarraa  TTiimmuutt..  NNTTTT  

 
••   1199--0088--22000022  

BBaannkk  BBNNII  CCaabb..  KKeebbaayyoorraann  BBaarruu,,  ddiiwwaakkiill ii  oolleehh  EEddyy  SSaannttoossoo  ((  KKeeppaallaa  BBiiddaanngg  IInntteerrnnaassiioonnaall    ))  ddiiddaammppiinnggii
  oolleehh  33  oorraanngg  ssttaaff  aannaalliiss  KKrreeddiitt  ddaarrii  BBNNII  CCaabbaanngg  PPoonnddookk  IInnddaahh  mmeenngghhaaddiirrii  pprreesseennttaassii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh

PPTT OOEENNAAMM MMAARRBBLLEE IINNDDUUSSTTRRYY ddiikkaannttoorr jjaallaann KKeemmaanngg RRaayyaa SSeellaattaann 110033 JJaakkaarrttaa SSeellaattaann
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••   2266--0088--22000022  

PT. OENAM MARBLE INDUSTRY menyampaikan presentasi yang sama dihadapan Wakil Kepala Wilayah X 
Bank BNI yang didampingi oleh 2 orang stafnya dikantor Bank BNI jalan S. Parman, Slipi. Presentasi yang
dilakukan juga difasilitasi oleh Edy Santoso, karena BNI Cabang Kebayiran Baru tidak melayani kredit dan
nilai kredit yang diajukan oleh Maria sudah menjadi kewenangan Kantor Wilayah 10. Proposal kredit ini tidak
dapat didukung, karena menurut aturan, Bank BNI baru dapat memberikan kredit atas tambang yang sudah
berproduksi selama 3 tahun berturut-turut. 

  
BBUULLAANN  SSEEPPTTEEMMBBEERR  22000022  

• Pada bulan ini, Maria atas nama SAGARED GROUP ditawari oleh Edy Santoso suatu fasilitas pendanaan
jangka pendek ( FUNDS RAISING ) ini awal yang diceritakan oleh Maria kepada stafnya yaitu Aprila Widharta
& Ollah Agam, baru diketahui kemudian ( pada tahun 2003 ) kalau pendanaan yang dilakukan adalah 
Pendiskontoan LC ekspor. Sebagaimana yang telah diberikan kepada beberapa perusahaan sebelumnya,
Maria tertarik karena fasilitas ini juga berbasis hutang-pihutang, dan beberapa perusahaan yang telah 
menikmati sebelumnya, semua berjalan lancer dan baik. 
 

••   Maria diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi berupa penyerahan profil perusahaan ( PT. 
PANKIFROS, PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA & PT. TRIRANU CARAKA PASIFIK ), membuka
rekening di Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan menyerahkan agunan (Collateral Assets))  

  
••   0066  ss//dd  0099  SSeepptteemmbbeerr  22000022  

Edy Santoso didamping oleh Ollah Agam ( menyusul kemudian Aprila ) melakukan kunjungan ke Industri
Marmer milik Maria di propinsi NTT. Kunjungan ini merupakan bagian dari prinsip kehatian-hatian yang 
dilakukan oleh Bank BNI kebayoran Baru atas KELAYAKAN suatu USAHA, KAPASITAS BISNIS, PROSPEK
USAHA ( ini meyebabkan Edy Santoso atau BNI menjadi yakin terhadap prospek usaha yang dilakukan oleh
Maria ) 
  

••   1111  SSeepptteemmbbeerr  22000022  
Maria Menyerahkan Agunan/Jaminan berupa Tanah dan Bangunan ( 7 lembar sertifikat hak Milik, HGB,
dllsbgnya ) senilai + Rp. 200 Milyard kepada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru..  
  

••   2200  SSeepptteemmbbeerr  22000022  
Aprila Widharta & Ollah Agam, dipanggil Maria untuk menanda tangani Kertas surat berwarna putih yang ada 
Kop surat perusahaan ( PT. PANKIFROS, PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA & PT. TRIRANU CARAKA
PASIFIK ), ada yang merupakan kertas putih saja dan ada juga yang bermeterai, yang intinya menurut Maria,
dikarenakan kami akan pergi UMROH ke tanah suci, maka dikuatirkan FUNDS RAISING yang diberikan BNI
akan cair, maka selain kertas kosong kita juga disuruh menanda tangani Blangko Kosong Cek, Giro bank
BNI, yang kemudian diserahkan kepada Maria..  
  

••   2255  SSeepptteemmbbeerr  22000022  
Aprila Widharta, Ollah Agam & Titik Pristiwanti semua bersama keluarga berangkat UMROH ketanah suci,
yang semua biayanya ditanggung oleh Mariam ( Aprila sudah tidak masuk kantor sejak tanggal 21 September
2002 s/d 10 Oktober 2002 ) 
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••   2288  SSeepptteemmbbeerr  22000022  
 Ada pencairan fasilitas pendiskontoan LC yang pertama atas nama PT. PANKIFROS dan menyusul PT. 
GRAMARINDO MEGA INDONESIA ( posisi saat pencairan LC-LC tersebut, Aprila dan Ollah Agam sedang 
berada di Tanah Suci ) 
 

Dan sejak bulan September 2002 s/d bulan Desember 2002 inilah kelompok usaha Maria, yang bernama SAGARED
GROUP mendapatkan secara berturut-turut  fasilitas pendanaan dari BNI Cabang Kebayoran Baru, yaitu PT.
PANKIFROS, PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA dan PT. TRIRANU CARAKA PASIFIK. ( adapun berdasarkan
bukti-2 yang ada jumlah LC yang didiskontokan adalah 15 slip LC dengan nilai + US$ 13 juta dan yang telah terbayar 
( PAID ) US$. 8 juta dan yang belum jatuh tempo + US$ 5 juta ( atas nama perusahaan PT. PANKIFROS dan PT.
TRIRANU ) 
  
BBUULLAANN  NNOOPPEEMMBBEERR  22000022  

••   2288  NNooppeemmbbeerr  22000022  
Kewajiban PT. MAHESA KARYA MUDA MANDIRI mulai mengalami kemacetan pembayaran, sebagaimana 
dijelaskan pada surat dari Bank BNI nomor : Kby/7/293, tanggal 03 Pebruari 2003 ( baru merupakan
penjelasan Edy Santoso kepada Maria, tapi masih sedang diusahakan untuk diselesaikan oleh pemilik PT.
MAHESA  ))  

 
BBUULLAANN  DDEESSEEMMBBEERR  22000022  

••   66  DDeesseemmbbeerr  22000022  
Ada pencairan beberapa Pendiskontoan LC atas nama perusahaan sbb : 

o 2 slip LC atas nama PT. PANKIFROS senilai US$ 2,178,000.00 & US$ 1,000,000.00 
o 1 slip LC atas nama PT. TRIRANU CP senilai US$ 2,359,000.00 

3 slip LC ini, setelah dicairkan pada rekening perusahaan yang bersangkutan, langsung ditransfer atau
dipindah bukukan atas perintah Maria kepada rekening PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA dalam waktu
1 hari dengan memberikan perintah langsung kepada Edy Santoso ( BNI ) 
  

••   2200  DDeesseemmbbeerr  22000022  
Maria memerintahkan kepada semua penanggung jawab perusahaan2nya untuk membuat Laporan Tutup
Tahun Buku 2002, kebetulan yang menjadi tanggung jawab Aprila Widharta, adalah 2 perusahaan yaitu PT.
PANKIFROS dan PT. TRIRANU CARAKA PASIFIK, maka setelah mencoba membuat laporan tutup tahun, 
terlihat banyak pengeluaran keuangan yang tidak didukung oleh bukti-bukti intern maupun extern, sehingga 
Aprila menanyakan kepada Maria sebagai pemilik dan pengelola keuangan yang sebenarnya, tapi Maria
marah dan akhirnya Aprila mengundurkan diri dari kelompok usaha Maria, PT. PANKIFROS diserahkan oleh
Maria kepada Aprila dan PT. OENAM MARBLE INDUSTRY yang ada Aprila diambil alih oleh Maria
sepenuhnya. 
  

••   2244  DDeesseemmbbeerr  22000022  
Aprila diundang Maria kerumahnya untuk menerima penjelasan tentang pengunduran diri Aprila dari 
Kelompok usaha Maria, dgn kesepakatan pada saat itu adalah sbb : 

o Segala Hutang Pihutang yang terjadi dengan pihak ke 3 sampai dengan bulan Januari 2003 adalah
menjadi tanggung jawab sepenuhnya Maria ( terutama yang terkait dengan Bank BNI Cabang 
Kebayoran Baru,disesuaikan dengan tanggal jatuh temponya FUNDS RAISING yang sudah terjadi) 

o Segala Transaksi setelah bulan Januari 2003 s/d seterusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya
PT. PANKIFROS yang telah menjadi milik Aprila. 

o Beban Sewa kantor & Gaji Karyawan selanjutnya di jalan Brawijaya menjadi tanggung jawab PT.
PANKIFROS baru ( karena sebagian karyawan diambil alih Maria untuk bekerja pada kelompok
usahanya ) 

oo  PT. TRIRANU CARAKA PASIFIC, menjadi hak Maria sepenuhnya dan perubahan akte Notaris akan 
dilakukan secepatnya.( segala tanggung jawab sepenuhnya pada Maria, terutama yang menyangkut
hutang pihutang di Bank BNI Cabang Kebayoran Baru..  



Dihimpun dari berbagai tulisan & pendapat para terpidana                             
46    
5/30/2008 

  
  
  

22  00  00  33  
BBUULLAANN  JJAANNUUAARRII  22000033  

••   0022  JJaannuuaarrii  22000033  
Terjadi pendebetan dana milik PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA oleh Bank BNI Cabang
Kebayoran Baru, sebesar US$2,716,306.00 untuk membayar ( pinjaman sementara ) LC milik PT.
MAHESA KARYA MUDA MANDIRI ( selanjutnya disebut PT. MAHESA ) yang jatuh tempo dan gagal
bayar (UNPAID). Dikarenakan Bank BNI Kebayoran Baru sudah terdesak waktu. 
 

••   1100  JJaannuuaarrii  22000033  
Aprila Widharta secara resmi mengirim surat pengunduran diri ke Maria, dan kemudian juga mengirim
surat pribadi kepada Ollah Agam, sehubungan dengan penjelasan terhadap pengunduran diri Aprila
( Karena Maria meminta, semua yang berhubungan dengan pengunduran diri Aprila, silahkan
berhubungan dengan Ollah Agam ) dan juga penjelasan tentang pos-pos keuangan yang harus
dipertanggung jawabkan Maria pada saat pengelolaan PT. PANKIFROS dilakukan langsung oleh Maria..  
  

 
BBUULLAANN  PPEEBBRRUUAARRII  22000033  

••   0033  PPeebbrruuaarrii  22000033  
Bank BNI  mengirim surat kepada PT. MAHESA bernomor : Kby/7/293, perihal: Pelunasan Outstanding
Usance Bills saudara sebesar US$.5,410,336.76. Pada surat ini disebutkan tentang pembayaran pada
tanggal 02 Januari 2003 sebesar US$.2,716,305.92 ( dana tersebut didebet langsung dari PT.
GRAMARINDO MEGA INDONESIA ) 
    

••   1100  PPeebbrruuaarrii  22000033  
PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA mentransfer dana ke PT. RESTU RAMA sebesar  US$
5,500,000.00. Transfer ini atas perintah Maria untuk memenuhi permintaan BNI membayar kewajiban
PT.MAHESA, dengan mekanisme anjak pihutang. Kemudian dari PT. RESTU RAMA, dana tersebut
ditransfer ke perusahaan multi finance yang melakukan anjak pihutang dengan PT. MAHESA yaitu PT.
ADITYA PUTRAPRATAMA FINANCE ( selanjutnya disebut PT. ADITYA ). Dan kemudian PT. ADITYA
mentransfer dana sebesar US$.5,410,336.76 ke rekening Bank BNI di Bank of New York, USA dengan
message pembayaran LC milik PT. MAHESA 
 

••   1144  PPeebbrruuaarrii  22000033  
Penanda tanganan Surat Perjanjian Anjak Pihutang anta PT. ADITYA dengan PT. MAHESA 
    

••   1155  PPeebbrruuaarrii  22000033  
Kewajiban PT. PETINDO PERKASA mulai mengalami kemacetan pembayaran, sebagaimana dijelaskan
surat dari Bank BNI nomor : Kby/7/658, tanggal 03 April 2003 
 

••   1188  PPeebbrruuaarrii  22000033  
Pinjaman sementara dana milik PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA untuk membayar kewajiban PT.
MAHESA ( tanggal 02-01-2003 ), dikembalikan kedalam rekening PT. GRAMARINDO MEGA
INDONESIA sebesar US$ 2,741,959.92, termasuk interest penalty sebesar  US$ 25,654.00. Tidak
diketahui mekanismenya, yang pasti pembayaran kembali ini dapat dilakukan setelah kewajiban PT.
MAHESA ditutup oleh PT. ADITYA PUTRAPRATAMA FINANCE..  
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BBUULLAANN  MMAARREETT  22000033  
••   33  ss//dd  44  MMaarreett  22000033  

2 slip LC PT. PANKIFROS US$ 2,178,000.00 & US$ 1,000,000.00 ( yang didiskontokan  tgl 3-4 
Desember 2002 oleh Maria ) telah jatuh tempo, tapi tidak dibayar oleh Maria. 
  

••   77  MMaarreett  22000033  
Maria tidak membayar 2 slip LC yang jatuh tempo diatas ,dan kemudian Maria dan BNI ( Edy
Santoso) membuat surat perpanjangan pembayaran oleh PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA 
pada tanggal 7 Maret 2003 ( menurut UCP.500 sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi
peraturan dan dapat dikatakan expired, sehingga LC dapat tidak dibayar oleh Issuing Bank ),
adapun hal-hal yang menyalahi aturan sbb : 

o Surat Perpanjangan seharusnya dibuat sebelum tanggal jatuh tempo ( due date ) sehingga
tidak melewati Expired dated nya 

o Surat Permohonan seharusnya ditujukan kepada Importir dan tembusan kepada bank BNI,
Importir menyetujui dan memerintahkan Issuing Banknya untuk menerbitkan Amenmend ( 
perubahan/tambahan ), dan Issuing Bank mengirimkan lewat Swift berita persetujuan
Perpanjangan kepada Bank BNI. 

o Karena LC yang ada bukan � Third Party �, maka tidak dapat dipindah tangankan, sehingga
seharusnya yang mengirim surat pepanjangan pembayaran adalah PT. PANKIFROS ( saat
itu sudah bukan menjadi milik Maria ) bukan PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA,
bagaimana mekanismenya sehingga BNI dapat menyetujui perpanjangan ini, tanpa seijin
PT. PANKIFROS, minimal memberitahukannya ( dalam persidangan Gramarindo Group, 
dimana Edy Santoso sebagai saksi, terungkap, bahwa karena PT. PANKIFROS sudah
bukan group Maria lagi dan yang bertanggung jawab adalah Maria, maka BNI menagih
kepada Maria, sehingga timbullah surat perpanjangan pembayaran oleh PT. 
GRAMARAINDO yang juga kelompok usaha milik Maria ) 

  
 
BBUULLAANN  AAPPRRIILL  22000033  

••   0011  AApprriill  22000033  
Pendebetan langsung dari rekening PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA sebesar US$
2,328,466.26 oleh Bank BNI, untuk menutup LC milik PT. PETINDO PERKASA yang gagal bayar 
( UNPAID ) 

  
••   0033  AApprriill  22000033  

Bank BNI mengirim surat kepada PT. PETINDO PERKASA nomor: Kby/7/658, perihal: Pelunasan
Outstanding Usance Bills saudara sebesar US$ 8,845,000.00. Pada surat ini disebutkan tentang
interest penalty sebesar US$ 142,379.93 sehingga total menjadi sebesar US$ 8,987,379.93 
  

••   1144  AApprriill  22000033  
Pendebetan langsung dari rekening PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA sebesar US$
2,005,827.57 oleh Bank BNI, untuk menutup LC milik PT. PRASETYA CIPTA TULADA yang gagal
bayar (UNPAID) sebesar US$ 1,005,000.00 dan sisanya untuk pembayaran LC milik PT.
GRAMARINDO MEGA INDONESIA sendiri, yaitu 2 slip @ US$ 500,000.00 dan pembayaran provisi
bank. 
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••   2211  AApprriill  22000033  
Pembuatan perjanjian ANJAK PIHUTANG antara PT. ADITYA PUTRAPRATAMA FINANCE dengan PT. 
PETINDO PERKASA sebagai berikut : 

o Perjanjian ini dibuat dari formulir kosong ( formulir tersebut pernah diberikan oleh PT. ADITYA 
kepada Maria ), sehingga perjanjian ini tidak ditanda tangani oleh PT. ADITYA, karena memang 
tidak mengetahuinya. 

o Pendebetan langsung dari rekening PT. MAGNETIG USAHA ESA INDONESIA sebesar US$ 
4,499,699.00 oleh Bank BNI, untuk menutup LC milik PT. PETINDO PERKASA yang gagal bayar 
( UNPAID ) 

  
BBUULLAANN  MMEEII  22000033  

••   55  MMeeii  22000033  
Pendebetan langsung dari rekening PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA sebesar US$ 2,040,963.33 
oleh Bank BNI, untuk menutup LC milik PT. PETINDO PERKASA yang gagal bayar ( UNPAID ), dengan 3 
tahap pembayaran tersebut diatas, maka kewajiban PT. PETINDO PERKASA yang dibayar oleh PT. 
GRAMARINDO MEGA INDONESIA sebesar US$ 4,369,429.59 dan oleh PT. MAGNETIG USAHA ESA 
INDONESIA sebesar US$ 4,499,699.00 atau total sebesar US$ 8,869,128.59 ( Perbedaan angka terjadi 
sesuai dengan surat BNI : Kby/7/658, yaitu tentang penalty interest ) 
 
( catatan : Pembayaran kewajiban PT. MAHESA, PT. PETINDO dan PT. PRASETYA CIPTA TULADA semata-mata 
hanyalah komitmen yang terjadi antara Maria dengan Edy Santoso, sehingga pembayaran ini tidak mempunyai ikatan 
legal apapun dengan PT. GRAMARINDO dan PT. MAGNETIG ) 
  

••   2244  MMeeii  22000033  
Aprila mendatangi kantor BNI cabang Kebayoran Baru untuk bersilaturahmi menemui Edy Santoso, karena 
Edy santoso masih ada tamu, maka Aprila ditemui oleh staf BNI, yaitu Diah, yang mana didalam 
pembicaraan, Diah mengatakan pembayaran kewajiban milik Maria berjalan dengan baik dan inipun 
dikuatkan oleh Edy Santoso, bahwa pembayaran kewajiban LC berjalan cukup baik dan lancar (beliau juga 
menceritakan, bahwa kewajiban PT. PANKIFROS yang telah jatuh tempo tgl 3-4 Maret 2003, telah 
diselesaikan/dilunasi oleh Maria),  karena semua kewajiban PT. PANKIFROS sudah selesai semua, maka 
Aprila menyampailan, bahwa akan menutup rekeningnya di Bank BNI Kebayoran baru, karena dirasakan 
sudah tidak aktif lagi. 
  

BBUULLAANN  JJUUNNII  22000033  
••   77  JJuunnii  22000033  

PT. PANKIFROS mengirimkan surat resmi ke Bank BNI, perihal : Penutupan rekening US Dollar dan 
rekening IDR ( Rupiah ), dengan mengembalikan semua blangko Buku Cek dan Giro kepada Bank BNI 
Cabang Kebayoran Baru. 
  

••   1100  JJuunnii  22000033  
Pemberitahuan dari bank BNI pertelpun yang memberitahukan bahwa penutupan rekening telah diproses 
dan selesai, maka pihak PT. PANKIFROS diminta datang ke Bank BNI untuk mengambil sisa saldo rupiah 
sebesar + Rp. 125 juta dan mengambil semua resi-2 penutupan rekening. 
 
( Catatan : Sangatlah aneh seandainya PT. PANKIFROS masih mempunyai outstanding atau hutang di Bank BNI, 
bagaimana dapat menutup rekeningnya dan dapat mengeluarkan uang tunai ( sisa saldo ) miliknya sebesar Rp. 125 
juta, inilah yang menjadi pedoman Aprila, bahwa memang PT. PANKIFROS tidak mempunyai hutang lagi di Bank BNI 
dan semua kewajiban yang dulu timbul karena Maria, telah diselesaikan kewajiban pembayarannya oleh Maria  ))  
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BBUULLAANN  AAGGUUSSTTUUSS  22000033  
••   11  AAgguussttuuss  22000033  

Dilakukan AUDIT KHUSUS terhadap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru oleh Satuan Internal Auditor 
dari Kantor Pusat, dimana disinyalir adanya kesalahan prosedur yang telah dilakukan oleh Bank BNI 
Cabang Kebayoran baru didalam pendiskontoan LC-LC milik kelompok usaha Maria ( yang kemudian 
oleh BNI/Edy Santoso kelompok usaha Maria dinamakan GRAMARINDO GROUP ), dimana ada timbul 
kekuatiran dari pihak BNI, bahwa akan terjadinya gagal bayar ( UNPAID ) 
 
( Catatan :  Kesalahan prosedur adalah milik BNI, bukan milik nasabah, karena bagaimana nasabah dapat tahu ada 
kesalahan prosedur, kalau semuanya sudah dapat dicairkan dan tidak pernah ada pemberitahuan resmi dari pihak 
BNI selama ini sejak September 2002 s/d Agustus 2003, bahwa telah terjadi kesalahan prosedur, dan pembayaran 
setiap kewajiban juga telah lancar diselesaikan oleh GRAMARINDO Group ) 
  

••   55  AAgguussttuuss  22000033  
Pembayaran LC yang jatuh tempo milik PT. MAGNETIG dan PT. BHINEKATAMA masing-2 sebesar US$ 
3,000,000.00 ditransfer langsung dari Hongkong. 
  

••   1111  AAgguussttuuss  22000033  
Akibat Kesalahan Prosedur yang dilakukan oleh pihak Bank BNI, maka BNI melakukan Pendebetan 
rekening perusahaan-perusahaan milik Maria secara sepihak sbb : 

o PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA, sebesar US$ 5,000,000.00 untuk menutup 
pembayaran Standby Letter of Credit ( SBLC ) No. 781BG90310008 yang baru jatuh tempo 
pada tanggal 5 Pebruari 2004, sesuai surat BNI bernomor : Kby/7/1548 

o PT. METRANTARA, sebesar US$ ����.. untuk menutup pembayaran LC No. 
839LCA0300363 yang baru jatuh tempo pada bulan April 2004, sesuai surat BNI bernomor : 
Kby/7/1547 

 
( Catatan : Pendebetan rekening perusahaan secara sepihak, sebenarnya tidak dibenarkan dan melanggar UU. 
Perbankan, apalagi pihak BNI telah mengambil biaya pendiskontoan SBLC dan LC tersebut secara resmi, pada 
saat pencairannya, dan seharusnya dapat dilakukan dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada nasabah, bukan 
dilakukan secara sepihak dan semena-mena, karena setiap transaksi perbankan selalu mempunyai konsekwensi  � 
cost & profit �, sehingga dengan kesepakatan kedua belah pihak tidak perlu ada yang dirugikan. ) 

 
••   1155  AAgguussttuuss  22000033  

Meeting internal pihak BNI antara Divisi International, PBE, Divisi Hukum, Pimpinan Wilayah 10 dengan 
KCU Kebayoran Baru, yang memutuskan secara sepihak rekening GRAMARINDO GROUP ( kelompok 
Usaha Maria ) di Bank BNI Cabang Kebayoran baru ( baca Relaas Nasabah an. Gramarindo Group yang 
dibuat oleh Kepala Cabang Kebayoran Baru, Koesadiyuwono ) 
  

••   2211  AAgguussttuuss  22000033  
Pada saat itu posisi Saldo pada rekening Gramarindo Group di Bank BNI Kebayoran Baru adalah 
sebesar US$ 6,994,975.22 ditambah dengan Euro 1,958,356.33 ditambah lagi dengan saldo Rp. 
814.205.754, atau equivalent dengan rupiah, sebesar Rp. 77.186.802.531,70. atau equivalent dalam 
US$ 9,255,012.29 ( baca Relaas Nasabah an. Gramarindo Group yang dibuat oleh Kepala Cabang 
Kebayoran Baru, Koesadiyuwono ) 
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••   2222  AAgguussttuuss  22000033  
Pembayaran LC yang jatuh tempo milik PT. MAGNETIG dan PT. BHINEKATAMA masing-2 sebesar 
US$ 2,000,000.00 ditransfer langsung dari Hongkong. 
 

••   2266  AAgguussttuuss  22000033  
Penandatanganan Akte Pengakuan Hutang ( APU ) dan Personal Guarantee ( Borgtogh ) oleh 
Gramarindo Group dengan bank BNI. Akte Pengakuan Utang ditanda oleh Ollah Agam dan Adrian 
pandelaki Lumowa mewakili Gramarindo Group, dan Akte Personal Guarantee ditandatangani oleh 
Adrian Herling Waworuntu ( sebenarnya hanya mewakili dan memperkuat posisi Maria saja yang 
berkewarganegaraan Asing ) dan Maria Pauliene Lumowa. Sedangkan Bank BNI diwakili oleh 
Koesadiyuwono, Kepala Cabang Bank BNI Kebayoran Baru, Penandatangani dilakukan di Kantor 
Wilayah X BNI yang dihadiri oleh Kepala Wilayah 10 ( Heru sardjono ), Wakil Kepala Wilayah X   
( Bambang ), Edy Santoso dan Notaris Muhammad Ridha SH. Akta ditandatangani dihadapan Notaris 
Muh. Ridha SH, dengan akta Nomor 7,8,9 dan pembayaran Notaris didebet dari rekening 
GRAMARINDO group sebesar Rp 180 Juta. 
 

Segera setelah penandatanganan Akte Pengakuan Utang tanggal 26 Agustus 2003, GRAMARINDO Group 
memenuhi kewajiban yang diminta BNI, cq Kepala Wilayah 10, dengan menyerahkan copy2 Asset, berupa 
Asset tidak bergerak, perusahaan2 dengan prospektusnya serta menunjuk perusahaan yang melakukan 
appraisal. Proses ini berlangsung terus dampai dilaporkannya kasus ini oleh Bank BNI ke Mabes Polri. 
 
( Catatan : Nampak adanya ikhtikad baik dari Gramarindo Group, dengan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sama 
sekali, walaupun kesalahan prosedur telah dilakukan oleh BNI terhadap pendiskontoan LC & SBLC, Sesuai APU, maka 
telah terjadi � PERIKATAN� yang masing-masing mempunyai hak & kewajiban, yaitu layaknya ada DEBITUR dan 
KREDITUR dan masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan tersebut dan juga 
berdasarkan WAKTU yang telah ditentukan. ) 
 
  

••   3300  AAgguussttuuss  22000033  
2 slip LC milik PT.PANKIFROS sebesar US$ 2,178,000.00 dan US$ 1,000,000.00 ( 2 slip yang 
bermasalah karena diperpanjang oleh PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA, tanpa seijin PT. PANKIFROS 
yang telah mengundurkan diri dari kelompok Usaha Maria pada 10 Januari 2003 ) serta LC milik PT. 
TRIRANU CARAKA PASIFIC sebesar US$ 2,238,000.00 atau total sebesar US$ 5,416,000.00, jatuh 
tempo dan mengalami gagal bayar ( UNPAID ). LC-LC ini sudah direncanakan untuk dibayar dengan 
saldo didalam rekening GRAMARINDO Group, namun karena saldo tersebut digunakan secara 
sepihak dan semena-mena oleh Bank BNI, yaitu untuk pembayaran LC dan SBLC lain yang belum 
saatnya Jatuh tempo, serta sisanya dibiarkan di Blokir / tanpa penggunaan. 
 

( Catatan : Ada suatu indikasi, Agenda yang tersembunyi dari pihak Direksi BNI dikantor Pusat, secara kasat mata ( visual 
)nampak jelas, bagaimana APU & borgtogh sudah ditandatangani, inventarisasi Asset juga sedang dilakukan secara 
bersama-sama, yaitu niat baik GRAMARINDO Group untuk mentaati isi APU, tapi saldo uang yang diblokir oleh BNI, tidak 
digunakan untuk membayar LC-LC yang seharusnya jatuh tempo, malah digunakan untuk membayar LC & SBLC yang 
masih lama jatuh temponya ( pihak BNI sendiri yang telah melanggar PERIKATAN yang disepakati dalam APU ) dan sisa 
uangnya juga dibiarkan saja. Ada Unsur Kesengajaan dari pihak Direksi BNI agar adanya UNSUR PIDANA dalam kasus 
ini, yaitu terbukti bahwa GRAMARINDO Group telah gagal bayar ( UNPAID ) ) 
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BBUULLAANN  SSEEPPTTEEMMBBEERR 22000033  
Mulai awal bulan September 2003,transaksi ini diberitakan oleh media cetak & media elektronik, sehingga 
semakin lama tensinya semakin tinggi, semua rekening bank milik GRAMARINDO Group yang seharusnya 
merupakan rahasia Bank telah beredar luas dikalangan wartawan. Bahkan hasil Audit Internal BNI yang bersifat 
rahasia, dan hanya dipegang oleh Pimpinan Bank BNI telah terbuka luas di Media. Ada pihak2 tertentu di 
lingkungan internal BNI yang bersifat politis dan juga berkepentingan dengan RUPS Bank BNI yang segera 
dilakukan ketika itu, telah melakukan manuver-manuver tertentu agar transaksi yang seharusnya bersifat 
KASUS PERDATA biasa, kemudian diangkat menjadi KASUS PIDANA . Pemberitaan yang sistimatis, terarah, 
luar biasa dan spektakuler ini, menyebabkan kelumpuhan pada altivitas bisnis Maria dan kelompoknya. Dan 
semua komitmen Investor Asing dan bank-2 Asing di Hongkong dan di Eropa, mulai mencabut kesepakatan 
yang dibuat dengan kelompok usaha Maria. 
  

••   1122  SSeepptteemmbbeerr  22000033  
Secara sepihak Bank BNI melakukan pembayaran SBLC milik PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA 
sebesar US$ 5,000,000.00 yang baru akan jatuh tempo tanggal 13 Desember 2003, dengan 
menggunakan dana yang sudah diblokirnya.  
  
Jadi bank BNI membiarkan 3 slip LC milik PT. PANKIFROS dan PT. TRIRANU CARAKA PASIFIC mengalami 
gagal bayar pada tanggal 30 Agustus 2003, yang seharusnya dapat menggunakan saldo yang diblokirnya 
tersebut untuk membayarnya,tetapi malahan oleh Bank BNI digunakan secara sepihak untuk membayar  LC & 
SBLC yang belum jatuh tempo, inilah yang kemudian di expose oleh media sebagai salah satu tindakan PIDANA 
yang telah dilakukan oleh Gramarindo Group. 
  
  

••   1155  SSeepptteemmbbeerr  22000033  
Presentasi investasi industri marmer dan investasi jalan tol Ciawi-Sukabumi di kantor Bank 
BNI Wlayah 10. Presentasi ii dilakukan atas permintaan Direksi Bank BNI melalui  � Team 9 � ( 
team yang dibentuk oleh direksi BNI dalam rangka melakukan recovery asset didalam 
melaksanakan APU ) kepada Maria, dalam rangka memberikan dukungan tambahan kredit 
atas bisnis yang dimiliki oelh Maria, yang prospektif, bernilai jual tinggi dan dengan kelayakan 
yang tinggi pula. Sedemikian rupa pembiacaraan pada tingkat Direksi BNI dengan Maria, 
sehingga diharapkan investasi tersebut akan segera memliki daya jual dan mampu melakukan 
pembayaran utang, sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang yang telah dibuat. Presentasi 
dihadiri oleh Kepala dan Wakil Kepala Wilayah 10,  �Team 9� serta dari GRAMARINDO 
Group. GRAMARINDO Group dipimpin langsung oleh Maria dengan akhli-2 keuangan dari 
philipina, serta akhli tehnik dikedua bidang investasi tersebut. 
 
Disini dapat dilihat � KETIDAK KONSISTENAN �, direksi BNI didalam melaksanakan APU, yang mana pada satu 
sisi nampak ingin segara melakukan recovery, tapi pada satu sisi juga membocorkan rahasia perbankan yang 
ada kepada pihak media untuk melakukan pemberitaan NEGATIP, yang berdampak langsung kepada para 
investor asing & Bank-2 Asing yang telah bersepakat dengan Maria untuk melakukan investasi dan pendanaan di 
Proyek-2 Investasi milik Maria, sehingga akhirnya mereka mengundurkan diri.  
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BBUULLAANN  OOKKTTOOBBEERR  22000033  
••   33  OOkkttoobbeerr  22000033  

Bank BNI melaporkan transaksi LC yang dilakukan oleh GRAMARINDO Group sebagai KASUS 
PIDANA ke MABES POLRI..  
  

••   2200  OOkkttoobbeerr  22000033  
Pertemuan di Singapura atas permintaan direksi Bank BNI, Pertemuan dilakukan di kantor bank BNI 
Cabang Singapura yang kemudian dilanjutkan di Hotel Marriot. Pertemuan ini dihadiri oleh Saefudin 
Hasan, Direktur Utama Bank BNI, Moh. Arsyad, Direktur Kepatuhan dan Soehandjono SH, Penasehat 
Hukum Bank BNI, sedangkan dari GRAMARINDO Group langsung dipimpin oleh Maria yang 
didampingi oleh Ollah Agam. 
  
( Catatan : dalam pembicaraan ini, intinya, pihak Bank BNI meminta segera menyelesaikan pembayaran LC-LC 
yang segera jatuh tempo dan adanya pengakuan pendapatan BNI yang juga tidak sah untuk dihapuskan dari 
pembukuan BNI, yaitu pendapatan diskonto dan provisi yang dipungut oleh pihak  Bank BNI setiap ada 
pencairan LC, kemudian pihak Maria juga meminta dilakukan rekonsiliasi rekening bank, sehingga dapat 
diketahui berapa uang hasil pencairan LC yang sebenarnya dipakai oleh GRAMARINDO Group dan berapa yang 
telah dibayar, sehingga akan nampak jelas outstanding atau hutang yang harus dibayar GRAMARINDO Group 
kepada pihak Bank BNI. ) 

 
••   2211  OOkkttoobbeerr  22000033  

Dengan Ikhtikad baik yang ada dan menindak lanjuti dari PERIKATAN yang telah dibuat dalam Akta 
Pengakuan Hutang, Maria langsung mengirim surat pernyataan atas kesediaan menyerahkan asset 
berikut daftar asset yang akan diserahkan, sebagai hasil dari pertemuan sebelumnya. Dan 
memerintahkan Adrian Waworuntu dan Doddy Abdulkadir, sebagai pengacara untuk melaksanakan 
penyerahan asset-2 tersebut ke Bank BNI. 
 
( Catatan : Sebenarnya dari kejadian pada tanggal ini, penyerahan asset ini hanya untuk menunjukkan ke 
KONSISTEN an dan ikhtikad baik pihak GRAMARINDO Group untuk menutupi ke � SALAHAN PROSEDUR � 
dari pihak BNI sendiri, tanpa mempunyai maksud untuk mem � BOBOL� atau merugikan Bank BNI atau Negara, 
dengan melaksanakan Akta pengakuan Hutang yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama 

 
 
BBUULLAANN  NNOOPPEEMMBBEERR  22000033  

••   11  NNooppeemmbbeerr  22000033  
Jeffrey Baso sebagai Drektur Utama PT.TRIRANU CARAKA PASIFIK dan Judi Baso sebagai Direktur 
Utama PT. BASOMASINDO, menyerahkan diri Ke Mabes Polri dan kemudian ditangkap dan ditahan di 
Rutan Mabes Polri 
  

••   33  NNooppeemmbbeerr  22000033  
Aprila Widharta sebagai direktur PT. PANKIFROS atas intruksi dari ISHAK yang telah mengatur 
segalanya di Mabes Polri, meminta saya pada hari itu juga segera menyerahkan diri ke Mabes Polri, 
yang kemudian hanya di BAP awal ( yang menyangkut riwayat hidup ), kemudian secepat itu pula 
penyidik menyatakan sudah cukup bukti dan perlu ditahan. 
    

••   77  NNooppeemmbbeerr  22000033  &&  2277  NNooppeemmbbeerr  22000033  
Secara berturut-turut  Direksi Gramarindo Group menyerahkan diri dan ditahan di Rutan Mabes Polri
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APAKAH YANG DIMAKSUD LETTER OF CREDIT  
 
Sebagai Illustrasi maka kami perlu jelaskan dahulu tentang Letter of 

Credit ( LC ),  adalah Surat Berharga, yang merupakan alat bayar 

untuk sesuatu transaksi ekspor-impor, sehingga pengaturan hukum atas 

Letter of Credit tersebut diatur adalam perjanjian Internasional ( bukan 

perjanjian Nasional / Indonesia ) yang dikuti oleh semua Negara-

negara didunia, yaitu menggunakan UCP.500 ( United Custom 

Practice .500 ) 

 

Macam-macam Letter of Credit adalah : 

1. Sight Letter of Credit 

2. Usance Letter of Credit 

3. Red Clause Letter of Credit 

 

a. Sight Letter of Credit adalah : 
Alat bayar yang berupa surat kredit yang diterbitkan oleh Bank ( 

Issuing Bank ) dari Pembeli di Luar Negeri ( Importir ), bahwa 

pembayaran akan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dalam Surat Kredit tersebut, Dan LC tersebut dapat di 

diskontokan oleh Penjual di dalam negeri ( Eksportir ) lewat Bank 

didalam negeri ( Negotiating Bank ) dengan cara melakukan 

Collection    ( yaitu penagihan pembayaran oleh Negotiating Bank 

kepada Issuing Bank ),   

 

b. Usance Letter of Credit adalah : 

Alat bayar yang berupa surat kredit yang diterbitkan oleh Bank ( 

Issuing Bank ) dari Pembeli di Luar Negeri ( Importir ), bahwa 

pembayaran akan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dalam Surat Kredit tersebut, Dan LC tersebut dapat di 

diskontokan oleh Penjual di dalam negeri ( Eksportir ) lewat Bank 
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didalam negeri ( Negotiating Bank ), dengan mengikuti semua 

persyaratan yang tercantum dalam LC tersebut. 

Dalam Usance LC, pendiskontoan dapat dilakukan apabila semua proses 
pengiriman telah dilakukan oleh Eksportir dan dokumen-2 inilah yang 
menyertai LC tersebut untuk diserahkan ke Negotiating Bank, dalam rangka 
pendiskontoan LC tersebut, dengan demikian segala Resiko pembayaran 
telah diambil alih oleh Negotiating Bank di dalam negeri. 
c. Red Clause Letter of Credit adalah : 

Alat bayar yang berupa surat kredit yang diterbitkan oleh Bank ( 

Issuing Bank ) dari Pembeli di Luar Negeri ( Importir ), yang berisi 

Perintah pembayaran terlebih dahulu maksimal sebesar 80% dari 

Issuing Bank di Luar Negeri kepada Negotiating Bank di dalam 

negeri, dimana Eksportir belum melakukan aktivitas ekspor sama 

sekali, ( LC ini merupakan pembayaran uang muka dari Importir 

kepada Eksportir ), LC tersebut sangat likwid berlaku di perbankan, 

karena semua resiko telah ditanggung oleh Bank Penerbit di Luar 

Negeri dan pasti dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 

Dalam Red Clause LC, pendiskontoan maksimal 80% dapat dilakukan oleh 
Eksportir tanpa harus melakukan aktivitas ekspor terlebih dahulu, karena 
perlakuan dalam LC tersebut adalah sangat Khusus, yaitu Eksportir & Importir 
telah berulang kali melakukan transaksi ekspor, Sehingga timbul 
kepercayaan yang tinggi dari Importir kepada Eksportir dan biasanya antara 
Bank kedua belah pihak telah melakukan korenpondensi terlebih dahulu. 
Sedangkan pelunasan 100% akan dilakukan oleh Negotiating Bank, apabila 
Eksportir telah selesai melakukan pengiriman ekspornya dengan 
menyerahkan dokumen-2 pengirimannya ke Negotiating Bank. 
 

Alat Bayar lainnya yang diatur dalam undang-undang International 

yaitu, Kartu Kredit (Credit Card), dimana dengan Kartu kredit para 

pemegangnya dapat melakukan transaksi pembayaran dengan 

semua pihak yang menjadi Holder dari Bank Penerbit Kartu Kredit 

tersebut, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Dan selain 

daripada itu mempunyai fungsi yang lain, yaitu untuk mengambil 

UANG TUNAI/CASH sebesar yang tercantum dalam credit limit kartu 

kredit tersebut. 
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Secara umum perlakuan verifikasi dari Credit Card dan Letter of Credit 
adalah sama, yaitu penjual atau bank penjual melakukan 
verifikasi/authorifikasi kepada Bank Penerbit ( Issuing Bank ), sehingga penjual 
atau Bank penjual dapat aman melakukan pembayaran terlebih dahulu 
kepada pemegang LC atau pemegang kartu kredit tersebut. 
 

Untuk memperjelas permasalahan hukum yang terjadi dalam kasus 

pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan LC 

Fiktif, maka kami mencoba membuat suatu illustrasi sederhana dengan 

contoh kasus dalam pemakaian transaksi yang menggunakan ALAT BAYAR 

KARTU KREDIT : 

 

 

Pemilik Kartu Kredit sebelum menerima Kartu Kredit akan menanda tangani 
kesepakatan antara dia dengan Issuing Bank, berupa perjanjian tertulis. 
 
Antara Holder/Toko dan bank Pemberi alat authorifikasi/verifikasi, juga 
membuat kesepakatan-2 atas penggunaan alat online tersebut, agar alat 
tersebut digunakan sesuai ketentuan2 yang ada. 
 
Pemilik Kartu Kredit sedang berbelanja disebuah toko, yang mana dia 
sedang membeli barang elektronik seharga Rp 2.500.000,- , tetapi kemudian 
teringat membutuhkan uang cash sebesar Rp. 500.000, karena tidak akan 
sempat ke ATM, untuk mengambil tunai dengan Kartu Kredit tersebut, maka 
dia meminta tolong kepada pemilik toko, agar kwintansi dalam barang 
tersebut dibuat Rp. 3.000.000,- dimana yang Rp.500.000 dia minta secara 
TUNAI atau CASH dan yang Rp. 2.500.000 berupa barang yang dia beli. 
 
Pasti pemilik toko akan memperbolehkan setelah melakukan verifikasi atau 
authorifikasi kepada  Bank Penerbit Kartu Kredit, Dan Bank Penerbit akan 
memperbolehkan selama saldo yang ditetapkan kepada Pemilik Kartu Kredit 
masih mencukupi, sedangkan untuk melakukan verifikasi atau authorifikasi 
tidak perlu menggunakan telpun, tetapi cukup menggunakan suatu alat 
online yang telah disepakati dan disetujui sebagai alat verifikasi dan ini 
berlaku seluruh dunia, sebagai suatu kesepakatan Internasional. 
 
Pada saat jatuh tempo pembayaran kartu kredit, maka pemilik kartu kredit 
akan ditagih oleh Bank sebesar Rp. 3.000.000 atas transaksi pembelian 
barang, bukan terpisah dua transaksi yaitu atas Rp.2.500.000 pembelian 
barang dan Rp.500.000 uang cash. Selama tidak ada complain dari salah 
satu pihak, maka transaksi tersebut sah-sah saja dan harus dibayar pada saat 
jatuh tempo. 
 
Apakah pada kwintansi tersebut yang tertulis pembelian barang sebesar 
Rp.3.000.000 adalah dokumen fiktif, dimana semua pihak yang terlibat 
menyepakati dan menyetujui, yaitu pembeli, penjual, issuing bank & 
negotiating bank, bahwa harga barang tersebut adalah Rp. 3.000.000,- dan 
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pembayarannyapun akan dilakukan yaitu sebesar Rp,.3.000.000,- ditambah 
premi, dll oleh pemilik kartu kredit kepada Issuing Bank.  
 

Pada kasus LC fiktif bank BNI yang dituduhkan, modus operandi yang 

dilakukan hampir sama, dengan Kartu Kredit tersebut, yaitu sebagai 

berikut : 

 

Antara Penjual ( Eksportir ) & Pembeli ( Importir ), Issuing Bank, Advising 

Bank & Negotiating Bank telah terjadi kesepakatan terlebih dahulu, 

sbb : 

 

I. KESEPAKATAN MULTILATERAL / INTERNATIONAL : 

 
Kesepakatan harga, volume, waktu pengiriman dan spesifikasi barang 

yang akan dibeli. 

Macam LC yang diterbitkan, persyaratan pencairan didalam LC, tgl 

diterbitkan, tanggal kadaluarsa. 

Bank yang akan menerbitkan LC adalah koresponden dari Bank 

Penjual didalam negeri atau harus ada Bank Penjamin didalam negeri 

( Advising Bank ), sehingga dengan adanya Advising Bank, maka 

Negotiating Bank dapat melakukan pendiskotoan LC tersebut sesuai 

konvensi yaitu UCP.500. 

Penerbitan dan kemudian pengiriman LC harus menggunakan alat 

verifikasi yang telah disetujui oleh dunia internasional yaitu SWIFT 

dengan Message Type .700, sehingga LC tersebut dikatakan GENUINE ( 

benar, baik, betul, akurat dan dapat dipercaya ). 

 

II. KESEPAKATAN NASIONAL / DALAM NEGERI : 
  

Eksportir atau penjual barang, telah sepakat dengan Banknya bahwa 

negotiating bank yang akan digunakan adalah sesuai dengan LC 

yang akan dikirim oleh Importir lewat Issuing Bank. 
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Eksportir dan Bank didalam negeri telah terjadi kesepakatan untuk 

melakukan pendiskontoan LC yang akan diterima, setiap bank 

mempunyai aturan yang berbeda dalam rangka pendiskontoan LC 

ekspor tersebut, tapi yang sama adalah, bahwa Bank mempuinyai 

HAK REGRES, yaitu hak yang dipunyai oleh Bank di dalam negeri, yaitu 

apabila Issuing Bank atau Importir tidak membayar kepada 

Negotiating Bank, karena pendiskontoan yang telah dilakukan, 

dengan alasan apapun, maka Negotiating Bank dapat meminta 

pelunasan pembayaran kepada Nasabahnya atau eksportir yang 

dimaksud. 

Pendiskontoan LC ekspor, sama halnya dengan perjanjian kredit pada 

umumnya, pada saat terjadi wanprestasi di Luar negeri ( Issuing Bank ), 

maka berlakulah hukum Nasional di Indonesia, yaitu perjanjian Kredit 

pada umumnya, dan masuk dalam lingkup HUKUM PERDATA. 

Dalam perjanjian Kredit atau pendiskotoan LC tersebut, Bank pada 

umumnya telah melakukan prinsip kehati-hatian bank, yaitu meninjau 

usaha, menilai asset sebagai jaminan pembayaran, sehingga apabila 

terjadi wanprestasi, Bank tetap aman untuk menerima pengembalian 

dana yang telah dicairkan kepada nasabah, baik berupa kredit atau 

pendiskontoan LC. 

 

Dikarenakan kesepakatan-2 diatas telah terjadi maka, terjadilah 

Pendiskontoan LC Ekspor oleh Bank BNI terhadap Gramarindo Group, 

didalam pelaksanaannya tidak pernah terjadi masalah, yaitu sejak 

bulan September 2002 sampai dengan Agustus 2003, Bank diluar 

negeri sebagai Issuing Bank, yang menerbitkan LC tersebut tetap 

membayar kepada Bank BNI atas pendiskontoan LC yang telah 

dilakukan terlebih dahulu dan pembayaran karena dalam US. Dollar, 

maka pembayaran selalu melewati perjanjian Internasional, yaitu 

BANK SENTRAL di NEW YORK. 
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Tetapi setelah diketahui oleh Satuan Intern Pengawas Bank BNI, bahwa 

terjadi kesalahan prosedur untuk pendiskontoan LC tersebut, maka 

Bank BNI atas sepengetahuan direksi di kantor Pusat, menyetujui 

dibuat AKTE PENGAKUAN HUTANG atas total pendiskontoan LC yang 

terjadi dan masih ditambah dengan Borgtogh oleh Owner dan 

Konsultan Investasi Sagared Group. 

 

 
FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM KASUS INI, ADALAH 

SEMUA YANG MENYANGKUT LINGKUP PERDATA DIHILANGKAN 

DAN MENYANGKUT HUKUM PIDANA DITONJOLKAN, 

SEHINGGA FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DIHILANGKAN, DEMI 

MEMPERKUAT LINGKUP PIDANANYA, SEBAGAI BERIKUT : 
 

a. Kesepakatan Nasional awal antara Maria Pauliene Lumowa, 

dengan Bank BNI dihilangkan 
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b. Kesepakatan International antara Maria Pauliene Lumowa dengan 

Importir di Luar Negeri  ( kalau tidak ada kesepakatan, bagaimana 

LC dapat diterbitkan dari luar negeri dan telah berjalan 1 tahun, 

dengan pembayaran yang lancar ) 

c. Kesepakatan International antara Bank BNI dengan Issuing Bank di 

Luar Negeri ( bagaimana kalau tidak ada koresponden yang 

terjadi, sesuatu bank di LN dapat mengirimkan LC ( alat bayar ) 

kepada bank lainnya menggunakan Alat Verifikasi / Authorifikasi 

International, yaitu menggunakan SWIFT dengan Message Type.700 

). 

d. Pembayaran yang selama ini lancar ( sesuai dengan � due date � 

atau tanggal jatuh tempo harus dibayar ) dan tidak pernah terjadi 

complain dari semua pihak yang terkait. 

e. Bagaimana dikatakan ada pemalsuan dokumen ( dokumen fiktif ), 

kalau semua pihak yang terkait sudah menyetujui dan pembayaran 

dapat dilakukan seperti yang telah berjalan dan pembayaran 

dilakukan lewat BANK SENTRAL di NEW YORK ( seperti contoh diatas, 

yaitu dengan alat bayar Kartu Kredit ). 

f. Ketidak tahuan para direktur Gramarindo, bukan menjadi 

pertimbangan yang meringankan hukum, kesepakatan yang 

terjadi antara Maria Pauliene Lumowa dengan pihak2 terkait 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan sendiri, dan para direktur 

Gramarindo tidak mengetahuinya, karena mereka hanyalah orang 

gajian, yang bekerja pada realitas pelaksanaan suatu proyek, 

bukan didalam Perusahaan-2 yang dimaksud, Mereka disibukkan 

oleh Maria didalam pelaksanaan suatu proyek, sedangkan 

masalah LC tersebut ditangani sendiri. 

g. Tidak adanya aliran dana yang masuk dalam rekening pribadi para 

direktur Gramarindo, menunjukkan bahwa mereka hanyalah alat 

Maria Pauliene Lumowa, kalaupun dikatakan pembantupun juga 

tidak ( membantu terjadinya tindak pidana ), karena mereka 
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semua hanya menanda tangani blangko-2 kosong perusahaan, 

mereka secara professional lebih disibukkan pada aktivitas-2 proyek 

yang sedang berjalan, sehingga tidak mengetahui dengan detail 

apa yang sebenarnya dilakukan oleh Maria Pauliene Lumowa. 

h. Salah satu direktur, yaitu Direktur PT. PANKIFROS yang mencoba 

ingin mengetahui, malah dipecat & dikeluarkan oleh Maria 

Pauliene Lumowa dari Group usahanya, tapi justru outstanding yang 

terjadi pada LC unpaid yang digunakan oleh Maria ( didukung oleh 

fakta persidangan yang ada ) dibebankan kepada mantan direktur 

tersebut dan dihukum 15 tahun, padahal LC yang unpaid paling 

kecil yaitu 28 Milyard rupiah. 

i. Adanya kesalahan prosedur internal di Bank BNI, yang kemudian 

ditindak lanjuti secara formal dengan Akte Pengakuan Hutang & 

Borgtogh antara Pihak BNI dengan Maria Pauliene Lumowa 

dihilangkan, sehingga perkara ini yang seharusnya masuk dalam 

lingkup PERDATA DIINTERVENSI menjadi masuk dalam lingkup 

PIDANA. 

j. Niat baik dari Maria Pauline Lumowa yang menyerahkan hartanya 

secara sukarela dan kemudian untuk ditindaklanjuti secara 

bersama-sama untuk pengadministrasiannya tidak dilakukan oleh 

BNI, yang kemudian melaporkan semua para direktur kepada polisi, 

sehingga karena para direkturnya ditahan, maka 

pengadministrasian asset-asset yang diserahkan menjadi banyak 

yang terlibat, polisi, pengacara, pengadilan, jaksa dan pihak-pihak 

lainnya, yang mengintrepertansikan sesuai kebutuhan masing-

masing. 

k. Tidak dilakukan penyitaan asset oleh Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan, padahal dengan penyitaan tersebut, maka dapat 

mengurangi Kerugian Negara yang ditimbulkan, sehingga minimal 

akan mengurangi hukuman pidana yang ditanggung oleh para 

direktur gramarindo, yang mana secara fakta persidangan, mereka 
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tidak terbukti menggunakan uang hasil pencairan LC tersebut. Dan 

minimal dapat diketahui adanya ikhtikad baik dari para direktur 

gramarindo tersebut. 

l. Tidak terkaitnya Adrian H. Waworuntu didalam perusahaan-2 yang 

dimaksud, kecuali sebagai Konsultan Investasi dari Maria Pauliene 

Lumowa dan sebagai Borgtogh dari Akte Pengakuan Hutang, 

mengapa sekarang asset-2 yang sama harus disita pada kasus 

persidangan Adrian H. Waworuntu, sehingga banyak keanehan 

yang terjadi. 

m. Dimana Jaksa & Hakim didalam persidangan mengatakan, secara 

hukum para direktur gramarindo mempunyai tanggung jawab 

hukum masing-masing, untuk itu seharusnya assets tersebut disita 

untuk kepentingan para direktur Gramarindo,  sehingga kerugian 

Negara dapat diperkecil dan para direktur gramarindo yang tidak 

mengetahui dengan sebenarnya atas kesepakatan Maria Pauliene 

dengan BNI dan penggunaan uang yang tidak dilakukan, tidak 

perlu harus dihukum maksimal dan ditambah uang pengganti 

sebesar kerugian Negara yang ditimbulkan. 

n. Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh para direktur Gramarindo 

tidaklah sebesar LC yang dicairkan, karena beberapa LC yang 

dicairkan, digunakan oleh BNI untuk menutup Bad Debt 

perusahaan lain, yaitu PT. MAHESA, PT. PETINDO & PT. CIPTA TULADA, 

yang mana, mereka masing-masing juga dihukum dalam kasus LC 

tersebut, dan asset mereka juga disita untuk menutup kerugian 

Negara 

o. Keanehan juga terjadi pada ad.n tersebut, PT. PETINDO direkturnya 

dihukum 20 tahun, assetnya disita, PT. MAHESA direktur dan 

komisarisnya dihukum masing-2 15 tahun, tapi assetnya tidak disita, 

PT. CIPTA TULADA sampai sekarang belum diberkaskan dikepolisian 

dan belum maju dalam persidangan, sehingga nampak tumpang 

tindihnya kerugian Negara yang ditimbulkan, siapa harus 
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membayar siapa�? Dengan apa harus membayar dan berapa 

harus dibayar oleh masing-masing para direktur tersebut semuanya 

�.??? 

p. Kesepakatan antara Maria Pauliene Lumowa yang didampingi 

Ollah A.Agam di Singapura dengan Direktur Utama BNI & Direktur 

Kepatuhan, tentang semua biaya karena kesalahan prosedur 

pencairan LC yang ditanggung oleh Gramarindo Group akan 

dikeluarkan dari pembukuan tahun 2002, 2003, maka seharusnya 

kerugian yang dialami oleh BNI adalah juga harus dikurangi dengan 

pendapatan dari pendiskontoan LC tersebut yang sudah terlanjur 

dibukukan tahun 2002, 2003 sebesar lebih kurang Rp. 100 Milyard 

q. Pasal-pasal yang dicantumkan dalam dakwaan, berlainan satu 

sama lainnya, apa maksud semuanya ini��?, padahal tindakan 

hukum yang dilakukan adalah sama. 

r. Berapa sebenarnya kerugian yang dialami BNI, mengapa tidak 

pernah disampaikan sejak dulu, mulai dari pemberkasan 

penyidikan di kepolisian, sehingga tidak perlu harus menuntut dan 

menghukum para direktur Gramarindo sebesar LC yang 

dituduhkan, tapi menurut outstanding ( yang belum dibayar oleh 

para direktur Gramarindo ) sehingga sebenar-benarnya kerugian 

Negara yang dtimbulkan menjadi realistis dan tidak double dalam 

proses pengembaliannya. 

s. Adanya Pemblockiran dana para direktur Gramarindo di Bank BNI, 

menunjukkan adanya ketidak beresan di bank BNI, yang dengan 

Arogan memblokir uang nasabah, kemudian digunakan untuk 

menutupi kesalahannya sendiri atas pencairan LC-2 tersebut, 

dengan tidak disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo LC-LC 

tersebut, maka LC yang jatuh tempo dan seharusnya dibayar 

dengan dana nasabah yang ada, malahan tidak dibayar, 

sedangkan LC-LC yang jatuh temponya masih panjang 1 tahun 

kemudian, dibayar terlebih dahulu, sehingga dengan arogansi BNI 



Dihimpun dari berbagai tulisan & pendapat para terpidana                             
63    
5/30/2008 

tersebut, nampaklah bahwa nasabah tidak mampu membayar LC, 

sehingga LC tersebut menjadi unpaid dan dikatakan nasabah tidak 

mempunyai ikhtikad baik. 

t. AKTE PENGAKUAN HUTANG & BORGTOGH, disembunyikan dan tidak 

diberikan tembusannya kepada nasabah (pengakuan tertulis dari 

Notaris BNI, tentang APU tersebut), sehingga yang sebenarnya 

kasus ini PERDATA MURNI, menjadi dibawa dan diintervensi menjadi 

kasus PIDANA. 

u. Adanya kesengajaan pembocoran Rahasia Negara yaitu dibidang 

perbankan, yang ingin mengatasnamakan KORUPSI, MONEY 

LAUNDERING, sehingga Indonesia yang sedang di black List oleh 

Dunia Internasional, dapat menjadi lepas dari Black List International 

dengan menghukum seberat-berat para direktur Gramarindo 

tersebut, sedemikian kejamkah politik tersebut, dengan harus 

mengorbankan orang-2 yang sebenarnya tidak bersalah, harus 

menjadi bersalah�hanya karena kepentingan Politik �????, 

Pembocoran & Pemberitaaan Rahasia Perbankan ini telah 

dibuktikan secara hukum di Pengadilan Perdata dan majalah Trust 

telah dinyatakan bersalah, tapi tidak pernah diusik sedikitpun 

sebagai dasar yang meringankan para terdakwa tersebut, yang 

tidak mempunyai ikthikad jelek kepada negaranya, merekapun 

dengan sukarela menyerahkan diri ke polisi, bukan ditangkap 

seperti pemberitaan di media oleh para aparat polisi. 

v. Pemberitaan dalam media yang berat sebelah demi kepentingan 

konsumsi Politik, yaitu keseriusan para penegak hukum didalam 

memberantas korupsi, pada kenyataannya sebagai pembuat input 

( pembuat Berita Acara Penyidikan ), pihak kepolisian sekarang 

terkena kasus Kode Etik Profesi dan menyusul dalam Kasus Suap, 

kalau ini benar2 terjadi, maka benarlah, kasus ini adalah suatu kasus 

yang direkayasa, sehingga INPUT yang diberikan menjadi SALAH, 

dan berakibat OUTPUT yang dituduhkan, didakwakan, divonniskan 
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menjadi salah, sebagai indikasipun nampak banyak kejanggalan-2 

yang terjadi dalam amar putusan yang divonniskan kepada para 

direktur Gramarindo tersebut. ( sangat hebat, sekali kasus BNI ini 

sehingga Direktur Bidang Eksus, Wakil Direktur, Kanit Eksus lengkap 

dengan para penyidiknya terkena semua sanksi Disiplin, satu jajaran 

Eksus diganti semuanya, dgn indikasi suap ). 

w. Indikasi suap oleh Adrian H. Waworuntu lah yang diekspose oleh 

Media Massa untuk menjatuhkan para penyidik tersebut adalah 

suatu KESALAHAN BESAR, sehingga dengan diindikasikan suap 

seperti yang di blow up ini,  skandal ini menjadi akan tertutup, 

karena ada ketakutan daripada yang menyuap ( kalau benar-2 

terbukti ) dikenakan pasal pidana antara yang menyuap dan yang 

disuap, walaupun sebenarnya yang terjadi adalah ketakutan para 

tersangka pada saat itu, sehingga membuat depresi & stress dan 

kemudian munculnya para mafia-mafia yang mengatas namakan 

para penegak hukum, bahwa dapat mengatur segala-segalanya, 

bagaimana para tersangka tidak percaya terhadap � MAKSUS � ( 

Makelar Kasus ) tersebut mereka setiap hari datang dan 

menunjukkan dapat mengatur segalanya, dengan show of force, 

berkantor di ruang-2 para penyidik tersebut & dapat seenaknya 

berhubungan dengan para direktur Eksus dan wakil direkturnya, 

siapa yang tidak percaya dengan kondisi seperti ini, kemudian 

mereka menakuti-nakuti kita dengan harus membayar sejumlah 

uang kepada si A, si B, ( jadi menurut kami bukan penyuapan tetapi 

PEMERASAN YANG SISTIMATIS dengan menggunakan jalur diluar 

system kepolisian, sehingga mereka dapat lolos apabila ada 

permasalahan dikemudian hari��. HAL INI BUKAN KEJADIAN ANEH 

KHAN�..?????? ) 

x. Adanya teror-teror yang diterima oleh para penegak hukum, seperti 

surat kaleng dan pemberitaan Media yang tidak benar pada saat 

akan menjelang putusan atau tuntutan kepada para terdakwa, 
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sehingga terjadi keputusan yang dintervensi oleh para Pimpinan 

Aparat Penegak Hukum itu sendiri, dan akhirnya semua tuntutan 

dan vonnis hanya bedasarkan KEPUTUSAN EMOSIONIL dari para 

jaksa penuntut umum dan hakim-hakim itu sendiri, tanpa harus 

mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terjadi. 

Daripada mereka dituduh menerima suap dari para 

terdakwa���, ANEH, keputusan hakim & tuntutan Jaksa hanya 

berdasarkan KEPUTUSAN EMOSIONIL, untuk apa disetiap 

persidangan para terdakwa disumpah � ATAS NAMA ALLAH UNTUK 

MENYAMPAIKAN KEBENARAN YANG SEBENAR-BENARNYA �, padahal 

yang menyumpah, yaitu para hakimpun tidak menyampaikan 

kebenaran yang sebenar-benarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. KRONOLOGIS PENYIDIKAN.  
1. PERTEMUAN DGN MARIA PAULIENE LUMOWA DISINGAPURA 
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Pada Bulan Akhir bulan September 2003 Setelah Berita di Media massa 

tentang Pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, mencuat, maka 

penulis yang pada saat itu sedang berada di Singapura untuk 

mengurus bisnis, bertemu dengan Maria Pauliene Lumowa, dia 

mengatakan telah merasa ditipu dengan BNI, karena pembobol Bank, 

padahal dia telah menyerahkan Assets pada BNI dan pada saat itu 

dia mengatakan kepada saya akan membayar semua Funds Raising 

yang telah dia terima dari BNI dan dia juga sedang mengurus 

pendanaan dari Investor Marmer dari Eropa sebesar US.$ 300 Juta dan 

meminta tolong untuk pinjam rekening saya sementara, karena dia 

sudah membuka rekening di Singapura tapi belum aktif, karena hanya 

dipinjam, maka saya mengijinkan dan kemudian pada besok harinya 

rekening bank saya telah dimasukkin dana dari PT. ADHITYA FINANCE 

di Jakarta cq. ADRIAN WAWORUNTU sebesar US.$ 2,6 juta dan pada 

hari itu juga Maria meminta tolong untuk ditransferkan ke Hongkong 

atas nama CAPITAL GAINS, karena hanya meminta tolong dan tidak 

ada kaitannya dengan saya, maka saya melakukan hal tersebut ( 

dapat dibuktikan dari rekening Koran saya, yang pernah saya 

tunjukkan pada saat persidangan saya ). Dan pada kasus di BNI, dia 

mengatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya dan meminjam 

computer laptop saya ( yang sampai sekarang tidak pernah kembali ). 

3 hari saya berada di Singapura dan kemudian saya memutuskan 

pulang, karena mendengar dari istri di Jakarta, bahwa saya telah telah 

dimasukkan daftar cekal ( CEGAH TANGKAL ), saya berpamitan 

kepada Maria dan meminta Komputer laptop saya, tapi karena belum 

selesai, maka saya ijinkan dia mempergunakannya, Maria sebenarnya 

tidak mengijinkan saya pulang, karena kuatir ditangkap, tapi saya 

tetap pulang, karena tidak ada masalah dengan PT. PANKIFROS yang 

diramaikan oleh Media Massa, dan sebelum pulang Maria 

memberikan PRINT OUT skema FUNDS RAISING yang dilakukan bersama 

BNI, dia mengatakan kalau ditanyakan pihak kepolisian atau siapapun 
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sampaikan aja seperti yang saya tulis ini, kata Maria. ( demikian lah hal 

yang tertulis ini saya sampaikan pada saat proses penyidikan di 

kepolisian, tapi kemudian saya cabut kembali di persidangan, karena 

saya tidak mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi antara BNI 

& Maria dan ternyata Maria juga mengikari janjinya sendiri, yaitu 

melarikan diri ke Belanda sampai dengan sekarang ). 

 

2. PULANG KEMBALI KE INDONESIA 

 

Sampai di Bandara di Jakarta, saya diperiksa Imigrasi & ternyata benar 

saya telah masuk daftar CEKAL, & sempat ditahan di Polres Bandara 

Sukarno hatta, tapi kemudian dilepaskan, karena CEKAL itu hanya 

berlaku apabila saya melakukan perjalanan keluar negeri, sedangkan 

saya malahan datang dari luar negeri.  

 

Teman-teman bisnis yang saya hubungi, minta saya melarikan diri saja, 

karena di Jakarta telah ada berita, bahwa semua tersangka dari 

GRAMARINDO GRUP akan ditangkap, tapi karena saya merasa bukan 

dari Gramarindo Grup, maka saya tidak perlu takut ( dan saya juga 

sudah terima cerita dari Maria, bahwa PT. PANKIFROS yang dibawa-

bawa dalam cerita itu adalah menjadi tanggung jawab dia 

sepenuhnya ). Dan secara de facto dan de jure saya atau PT. 

PANKIROS telah tidak mempunyai rekening bank lagi di BNI cabang 

Kebayoran Baru, yang mana telah saya tutup pada bulan JUNI 2003. 

 

3. PERTEMUAN DENGAN ADRIAN WAWORUNTU & ISHAK 

 

1 hari saya di Jakarta dan memang berita di Media Massa sudah 

sangat memojokkan kami semua sebagai PEMBOBOL BANK, karena 2 

hari lagi akan tiba bulan puasa, maka saya dengan keluarga 

berangkat ke Surabaya untuk Ziarah makam dan Sungkem pada Ibu 
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dengan jalan darat, 2 hari saya di Surabaya, ibu meminta saya 

mendatangi saja Mabes Polri untuk memberikan keterangan yang 

sebenarnya, inipun saya lakukan dan saya sendiri berangkat ke 

Jakarta dengan pesawat malam hari, sampai di Jakarta saya 

menginap di Hotel Hilton. Dan baru besok paginya ( hari Sabtu tanggal 

2 Nopember 2003 ) saya menghubungi Adrian Waworuntu yang telah 

ditunjuk oleh Maria untuk membantu menyelesaikan persoalan 

dengan pihak Kepolisian dan BNI, dan pada Makan siang saya 

bertemu Adrian dan tak lama kemudian menyusul ISHAK, didalam 

pembicaraan itu, intinya bahwa semua yang berurusan dengan pihak 

Mabes Polri telah diurus oleh Ishak dan silahkan saja mengikuti apa 

yang jadi petunjuk ISHAK, dimana dikatakan bahwa saya tidak akan 

ditahan, tapi hanya diminta keterangan saja oleh kepolisian. 

 

Jam 12 siang pada hari minggu, saya ditelpun oleh Adrian Waworuntu 

agar segera menemui Ishak dan segera menghadap ke Mabes Polri, 

hal tersebut baru dapat saya penuhi jam3 siang, kemudian dengan 

diantar seorang teman, saya datang ke Mabes Polri dan dilarang 

menyerahkan KTP apabila ditanya piket di Mabes Polri, nanti saya 

sudah ada yang menjemput yaitu AKP. SITI ZUBAIDAH, jadi nampak 

seperti tamu saja. 

 

Petunjuk ISHAK inipun saya lakukan, dan setelah sampai di mabes Polri 

dan dibawa ke Lantai III, ruang penyidik Direktorat Ekonomi Khusus, 

telah ditunggu oleh anggota Polisi lainnya, yaitu AKP. Arya Devanta, 

Kompol. SITI KOMALASARI dan Kanit Eksus. KOMBES Irman Santoso. (Ini 

menunjukkan saya dkk. menyerahkan diri bukan ditangkap oleh pihak 

Kepolisian seperti berita yang disebarkan oleh Media Massa ) 

 

Dan pada saat itulah saya baru mengetahui, bahwa Jeffrey Baso 

direktur PT. TRIRANU Caraka Pasifik dan adiknya Yudi Baso direktur PT. 
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Basomasindo, telah ditahan terlebih dahulu, yaitu 3 hari sebelumnya. 

Kemudian saya diminta menunggu dan kemudian saya di BAP ( Berita 

Acara Penyidikan ), disinilah awal keanehannya, saya baru diproses 

BAP awal yang berisi riwayat hidup, tapi kemudian pihak Penyidik 

dengan kepandaian hukumnya, telah berani menyatakan saya 

adalah tersangka dan kemudian saya ditahan ( tapi karena ada 

pengaturan yang dilakukan ISHAK, maka saya, Jeffrey & Yudi Baso 

ditahan diruang penyidikan lantai III, bahkan Yudi Baso diijinkan pulang 

setiap hari dan pagi jam 6 harus sudah berada ditahanan kembali, 

yaitu ruangan para penyidik ini ). 

 

Karena yang saya harapkan ternyata tidak sesuai, yaitu untuk tidak 

ditahan, maka saya mengalami depresi mental & stress, dan dalam 

keadaan seperti itu Jeffrey Baso memberitahukan kepada saya, agar 

saya memberikan sejumlah uang kepada para penyidik, seperti yang 

telah dia lakukan, supaya kita tidak ditahan di Rutan Mabes Polri dan 

dipersulit, ( pada saat kondisi stress & ketakutan seperti itu, tidak tepat 

kalau hal ini dikatakan PENYUAPAN, tapi yang terjadi adalah 

PEMERASAN, karena kami ditodong dengan pasal-pasal hukum yang 

menakutkan dan sayapun sempat dibawa berobat dan diperiksakan 

kelaboratorium, karena sakit kepala & nyeri pinggang berhari-hari ) 

dan ternyata hasil medis, sakit itu hanya karena pengaruh PSHYKIS saja 

atau tekanan jiwa. Dari Para Penyidik saya juga diberitahu bahwa 

rekening pribadi saya di BII cabang Fatmawati di Blockir, dikarenakan 

adanya aliran dana ke rekening pribadi saya, karena saya sudah 8 

bulan tidak berhubungan dengan Maria, maka sayapun tidak ingat, 

tapi setelah ditunjukkan, saya mengatakan bahwa dari rekening Koran 

BII yang ditunjukkan, dapat diketahui bahwa uang sebesar Rp 200 juta, 

hanya numpang lewat saja 1 hari, kemudian disetorkan kembali 

kepada anak perusahaan Kelompok Usaha Maria dan akhirnya 

pemblokiran Rekening ini dicabut   
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Bahkan setelah dari Rumah sakit Direktur Eksus yaitu Bridjen Samuel 

Ismoko, memerintahkan saya menghadap, dalam pertemuan ini 

beliau didampingi ISHAK yang meminta agar saya membantu proses 

penyidikan polri, beliau mengatakan bahwa kue ini bulat, tapi 

sekarang masih berbentuk lonjong, maka kami para tersangka diminta 

kooperatif dalam proses penyidikan, saya menyanggupi dengan 

syarat saya diijinkan membawa komputer, dikarenakan saya tidak 

mempunyai data apapun dan berusaha untuk mencari data dan 

melakukan perhitungan terhadap kerugian yang dilakukan PT. 

PANKIFROS dan akan menulis kronologis kejadiannya,  beliau 

mengijinkan dan memang hal ini tidak mungkin dapat saya lakukan 

kalau saya ditahan di Rutan, maka saya meminta data-data dari PT. 

PANKIFROS dan sebagian data juga dari para Penyidik yang diterima 

dari bagian hukum BNI ( saya bekerja siang malam melakukan 

perhitungan ini, hampir 1 bulan lebih, mengingat saya telah keluar dari 

Kelompok usaha Maria, maka banyak data-data yang terputus dan 

hilang ). Bersamaan dengan itu proses penyidikan kedua juga telah 

dimulai, tapi belum menyentuh materi kasus yang sebenarnya, 

nampak sekali para penyidik kebingungan dengan kasus LC itu sendiri, 

dan pada saat itu baru saya mengetahui kalau ada 2 slip LC atas 

nama PT. PANKIFROS senilai US $ 3.178.000 yang belum dibayar bulan 

maret 2003 tapi kemudian diperpanjang waktu pelunasannya oleh PT. 

Gramarindo Mega Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2003. 

 

4 hari kemudian tersangka dari PT. Gramarindo Mega Indonesia , yaitu 

Olla Agam, Adrian Pandelaki, Richard Kountul & Titik Pristiwanti 

menyerahkan diri dengan diantar oleh ISHAK dan Dody Abdulkadir 

sebagai kuasa hukumnya. Dengan perlakuan yang sama, merekapun 

ditahan di Lantai III ruang Penyidik. 
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Setelah kehadiran rekan-rekan dari Gramarindo & Group, maka kami 

bersama-sama melakukan perhitungan jumlah LC yang telah di 

diskontokan dan berapa yang telah dibayar 

INI RENCANA TULISAN LANJUTAN YANG BELUM KAMI 
SELESAIKAN 
PROSES P.21 di KEJAKSAAN 
 
PROSES PERSIDANGAN di PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN 

- Penjualan Asset oleh kepolisian 
- Penyitaan Asset oleh Kepolisian karena Pengadilan tidak 

bersedia menyita 
 
PROSES BANDING ( adanya tambahan Uang Pengganti ) 
 
PROSES KASASI ( sangat cepatnya mempelajari berkas untuk 
menurunkan putusan kasasi ) 
 
PROSES PENYITAAN ASSET GRAMARINDO di VONNIS PUTUSAN ADRIAN & 
JANE 
 
KEADAAN ASSETS GRAMARINDO SETELAH DILAKUKAN PENYITAAN 
ADMINISTRASI OLEH PIHAK KEJAKSAAN, KEPOLISIAN & PIHAK BNI 
 
PERGANTIAN KAPOLRI YANG MEMBAWA NUANSA BARU PROSES 
PENYIDIKAN KASUS BNI. 
 
TERUNGKAPNYA KASUS SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PARA PENYIDIK 
DARI POLRI  

 
 
 
 
POLEMIK KRONOLOGIS PENYITAAN ASSET 
GRAMARINDO GROUP 
 
 
Melihat, Mendengar dan Membaca dari tulisan Media Cetak & Media 

Elektronik, makin kabur saja permasalahan inti dari Kasus Pembobolan 

Bank BNI, semua pihak, baik itu pribadi atau secara Institusi berteriak-

teriak seperti Pahlawan Kesiangan, semuanya ingin mengatakan yang 
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paling berjasa untuk mengembalikan keuangan Negara, menutup 

kerugian Negara, mulai dari pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan dan 

pihak Pengadilan dengan melakukan penyitaan assets kami berulang 

kali, sayangnya para Aparat tersebut tidak pernah menindak lanjuti 

secara serius, sehingga nilai jual assets yang cukup tinggi pada saat 

itu ( Agustus 2003 ), sekarang menjadi turun drastis nilai ekonomisnya 

per Februari 2004 dan dengan naifnya dikatakan oleh para penegak 

hukum, bahwa Asset tersebut tidak mempunyai nilai jual sama sekali. 

 

Dan kenapa baru sekarang dieksekusi yaitu pada bulan Februari 2004, 

yaitu pada persidangan Adrian H.Waworuntu. Dengan dalih apapun 

yang terjadi diantara para Aparat Penegak Hukum, maka makin 

terlihat satu sama selain diantara para penegak hukum dan Bank BNI, 

saling salah menyalahkan dengan harapan institusinya yang paling 

berjasa untuk melakukan Penyitaan Asset Gramarindo didalam 

mengurangi kerugian Negara.  

 

Adapun kronologis penyitaan berdasarkan data-data yang ada dan 

kami lampirkan dalam tulisan kami adalah sebagai berikut : 

 

1. Seharusnya dengan adanya APU & Borgtogh tgl 26 

Agustus 2003 No.7 & No.8, maka penyerahan Asset adalah 

salah satu bagian dari kesepakatan tersebut diatas dan 

penyerahan copy daftar asset telah dilakukan oleh 

Gramarindo Group, dan proses sedang berjalan bersama 

dengan Team 9 ( yang dibentuk oleh BNI untuk 

merecovery kerugian BNI tersebut ) 

 

2. Pemblokiran Dana Nasabah di Bank BNI & Tambahan 

Cash Flow dari Maria Pauliene Lumowa, seharusnya cukup 
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untuk menutup LC yang jatuh tempo sampai dengan 

bulan Oktober 2003. 

3. Tetapi kenyataan Pemblokiran Dana Nasabah oleh BNI, 

tanpa ijin dari Nasabah digunakan untuk menutup 

kewajiban LC yang belum jatuh tempo saat itu yaitu, LC-

LC yang masih akan jatuh tempo tahun 2004. 

4. Sehingga LC-LC yang jatuh tempo bulan Agustus & 

September 2003 tidak terbayar ( UNPAID ), kemudian kami 

dilaporkan melakukan tindakan Pidana kepada Mabes 

Polri tgl 3 Oktober 2003. 

5. Kepala Cabang & Kepala Div Ekpor-Impor BNI Cabang 

Kebayoran Baru ditangkap, sehingga pelaksanaan dari 

team 9 yang diketuai Direktur Kepatuhan saat itu, yaitu 

Moh.Arsyad terhenti untuk melakukan inventarisasi Asset 

Gramarindo Group ( Oktober 2003 ). 

6. Pada tanggal 23 Oktober 2003, Adrian H. Waworuntu 

sebagai Konsultan Investasi diminta oleh Maria Pauliene 

Lumowa menindak lanjutan pertemuan dengan Konsultan 

Hukum Bank BNI, yaitu bapak Suhandjono SH, agar 

Gramarindo Group tetap menyerahkan Asset secara 

sukarela berdasarkan kesepakatan Singapura 20 oktober 

2003. 

7. Pada Ayat 2 dalam Surat Kesepakatan Singapura tanggal 

21 Oktober 2003, nampak sekali bahwa kesalahan 

prosedur BNI baru diketahui oleh Maria Pauliene Lumowa, 

dan memang secara nyata bagaimana kesalahan 

prosedur internal BNI dapat diketahui oleh nasabah�., 

sehingga Maria pun dalam pernyataannya tersebut yang 

juga mengakui bahwa PT-PT penerima pencairan LC 

tersebut adalah miliknya semua, dan juga akan 

mengembalikan uang BNI dalam bentuk Cash atau Asset. 
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8. Pada Ayat 4 dalam surat yang sama, Nampak sekali Maria 

Pauliene Lumowa telah mau menyerahkan semuanya 

sambil menunggu tindak lanjut dari BNI tentang proses 

dan tatacara pengembalian dana tersebut. 

9. Bulan Nopember 2003, proses dalam kesepakatan 

Singapura belum dijalankan oleh pihak BNI, tapi Media 

Cetak & Elektronik mulai mem Blow-up kasus ini sehingga 

menjadi perhatian dan Opini Publik, dikarenakan adanya 

pembocoran Laporan Audit Internal BNI kepada 

wartawan Majalah Trust dan Akhirnya kami para Direktur 

Gramarindo Group menyerahkan diri ke Mabes Polri dan 

ditahan, karena kami dikejar-kejar oleh pemberitaan yang 

sepihak.. 

10. Setelah kami ditahan, maka penyerahan Asset menjadi 

tanggung jawab lawyer kami, pihak kepolisian dan pihak 

BNI, dimana mulai terjadi kesimpang siuran pelaksanaan 

penyitaannya. Pihak Kepolisian berhak untuk menyita 

sebagai bukti dalam persidangan kami, tapi Pihak BNI 

tidak menghendakinya, sehingga tarik ulur ini menjadikan 

ketersinggungan antar instansi. 

11. Dalam proses persidangan kami yang sedang berjalan 

dan kami telah ditahan di LP. Cipinang sejak 1 Maret 2004, 

pihak BNI mengadakan negosiasi sendiri dengan pihak 

Mabes Polri, yaitu adanya surat-surat sebagai berikut :  

 

Dari BNI kepada Mabes Polri : 

i. HUK/2/5011/R tanggal 14 April 2004, perihal 

perkembangan proses recovery dan penyerahan 

sepenuhnya penanganan terhadap assets yang berkaitan 

dengan perkara PT.BNI Cab. Kebayoran Baru kepada 

Bareskrim Polri. 
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ii. HUK/2/705/R tanggal 21 Mei 2004, perihal perkembangan 

proses recovery dan penyerahan sepenuhnya 

penanganan terhadap assets yang berkaitan dengan 

perkara PT.BNI Cab. Kebayoran Baru kepada Bareskrim 

Polri. 

 

Dari Mabes Polri kepada BNI : 

iii. R/250/VIII/2004/Dit.II.Eksus, tanggal 16 Agustus 2004 

pengiriman dana hasil Recovery Asset BNI tahap ke 1. 

 

12. Kemudian karena sampai dengan rencana vonis yang 

akan dibacakan oleh Hakim, berita tentang recovery 

tidak ada kemajuan yang berarti, maka Saksi dari BNI 

pada saat itu M. Arsyad, memohon kepada Majelis Hakim 

Persidangan kami, untuk menyita daftar-2 asset tersebut, 

tapi pihak Majelis Hakim tidak mengabulkan dan 

menyalahkan pihak BNI, yang tidak segera menyita 1 

tahun yang lalu. ( malah dengan sinis Majelis Hakim 

mengatakan, Apakah ada tanah di DKI Jakarta yang 

bebas 100% dari sengketa, nampak sekali Syamsul Ali,SH 

sebagai Ketua Majelis Hakim, menyalahkan pihak BNI dan 

Kepolisian yang tidak menyita asset tersebut pada saat 

awal penyidikan masih dilakukan. ) 

13. Bahkan permintaan dari Lawyer kami, agar Pengadilan 

Negeri menyita Asset kamipun, tidak dikabulkan oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka kami 

memberikan kuasa kepada Lawyer kami untuk meminta 

dilakukan penyitaan oleh Mabes Polri atas Asset2 kita, 

sehingga dengan dilakukan penyitaan tersebut, akan 

dapat dipertimbangkan keringanan hukuman untuk kami, 

para terdakwa dari Gramarindo Group. 
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14. Surat lawyer kami No. B.19/Pid/VIII/2004, tanggal 19 

Agustus 2004, perihal : Penyerahan Asset dalam rangka 

Recovery BNI, yabng ditujukan kepada Bareskrim Mabes 

Polri & Direksi BNI, dengan tembusan kepada : Jaksa 

Agung, Kejati DKI Jakarta, Kejari Jakarta Selatan, 

dllsbgnya. 

15. Surat  Direktur II Eksus Bareskrim Polri, tanggal 20 Agustus 

2004, perihal : Penyitaan Asset BNI, yang mendapat 

rujukan dari surat Lawyer kami. Dengan nilai total 

penyitaan sementara yaitu Rp. 827.803.500.000,-, yang 

nilai akhirnya sebagai recovery menunggu hasil penilaian 

dari BNI. ( surat tersebut kami lampirkan dalam pledooi 

kami, tetapi tidak mendapatkan respon yang positip dari 

Majelis hakim dan bukan merupakan fakta persidangan 

yang dapat meringankan hukuman kami ). 

16. Surat dari BNI, No. HUK/21/921/R, perihal : Penyerahan 

Asset dalam rangka recovery BNI, tanggal 23 Agustus 

2004, isi suratnya sangat kabur sekali dan nampak ketidak 

seriusan untuk melakukan penilaian yang ditindak lanjutan 

dengan penyitaan asset2 tersebut dan ada kesan ketidak 

konsistenan BNI dalam bertindak, yaitu kita yang telah 

dipenjara untuk menyerahkan uang secara tunai. 

17. Apakah mungkin secara logika yang telah diketahui dan 

dibuat surat pernyataan oleh Maria Pauliene Lumowa, tgl 

19 Agustus 2003, bahwa semua PT adalah milik Maria 

Pauliene Lumowa, bahkan Direktur Utama BNI didampingi 

kuasa Hukumnya, yaitu Bapak Suhandjono SH, pada saat 

itu menemui Maria Pauliene Lumowa di Singapura, dalam 

konteks yang jelas, yaitu Maria sebagai penanda tangan 

Borgtogh & Key Person ( Real Owner dari Gramarindo 

Group ), kemudian BNI meminta pembayaran uang 
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kepada kami, yang secara nyata hanyalah para orang 

gajian Maria Pauliene Lumowa. 

18. Dan bagaimana kami dapat memperoleh uang untuk 

merecovery BNI, apabila asset yang telah diserahkan 

kepada BNI ternyata tidak ditindak lanjuti dan penyerahan 

penanganan diserahkan kepada Mabes Polri bukan 

kepada kami. Bahkan kami tidak dilibatkan didalam 

penjualan atau penyelesaian assets tersebut sehubungan 

dengan adanya pihak ke 3 yang tidak menghendaki 

Assets tersebut kami serahkan untuk Recovery BNI. 

19. Dengan hanya dilakukan SITA ADMINISTRASI sampai 

dengan sekarang Bulan Desember 2005 ( Incrah untuk 

terdakwa telah diterima dalam kasasi MA ), maka terjadi 

penurunan nilai assets yang sangat drastis, karena pada 

saat penyitaan, semua assets produktif ( tambang, 

perkebunan yang sebelumnya tetap kami jalankan ) 

akhirnya dilarang untuk dikerjakan atau berproduksi, 

sehingga terjadi penjarahan oleh masyarakat atau pihak-

2 lain yang tidak bertanggung jawab ( bulan Nopember 

2005 kami mengirim staf untuk melakukan inventarisasi 

asset, ternyata semua telah menjadi besi tua dan telah 

dijarah. ( bagaimana pihak aparat penegak hukum dapat 

merecovery assets kami, kalau sekarang terjadi penurunan 

nilai assets yang sangat drastis ),  

 

contoh : seandainya yang disita adalah Tanah Hak Milik, yang 

diatasnya berdiri Kandang Sapi dan didalamnya ada 

beberapa ratus ekor sapi, maka seharusnya dinilai secara total 

pada saat penyitaan administrasi tersebut berlangsung, 

sehingga apabila kemudian sapi-sapi yang telah dinilai tersebut 

mati, karena tidak dirawat oleh yang menyita, maka nilainya 
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adalah tetap, bukan dikurangi sapi-sapi yang mati & kandang 

yang rusak karena tidak dipelihara oleh penyita. 

 

20. Khusus Penyitaan dan Penentuan Nilai pada Tambang 

Marmer, maka harusnya dipakai pedoman AKUNTANSI 

PERTAMBANGAN yang disetujui Prinsip Akuntansi Indonesia 

yang mana telah diakui oleh BAPEPPAM, PASAR MODAL 

dan juga dunia International,  sehingga penilaian Assets 

Pertambangan dapat menjadi menjadi Aktiva pada saat 

perusahaan telah melakukan exploitasi dengan rumusan 

50% total deposit marmer dikalikan dengan harga jual 

terendah ekspor per M3, bukan yang dilakukan seperti 

yang sekarang ini, yang dinilai hanya yang nampak 

secara visual saja, dan Intangible Asset yang merupakan 

komponen Neraca suatu perusahaan tidak 

diperhitungkan. ( dalam perhitungan kami 50% total 

deposit adalah 1.000.000 M3 dan harga ekspor blok 

terendah adalah     USD. $ 300 /M3, maka Aktiva yang 

dibukukan adalah USD.$ 300. juta) bukan seperti sekarang 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan BNI. 

 

 

 

 

 

KONTROVERSIAL REALISASI PENYITAAN ASSET OLEH 

KEJAKSAAN TINGGI ATAS PENETAPAN HAKIM PADA 

SIDANG ADRIAN H. WAWORUNTU 
 

Seperti yang telah kami tuliskan didepan, Bahwa Adrian H. Waworuntu 

bukanlah orang yang terkait langsung dengan Pencairan LC-2 ekspor 
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tersebut di BNI, dia hanyalah seorang Konsultan Investasi yang direkrut 

oleh Maria Pauliene Lumowa dan salah satu penanda tangan 

Borghtogh     ( diminta oleh BNI & Maria, karena Maria adalah Warga 

Negara Asing, dan Adrian bukanlah key person atau aktor 

pembobolan BNI, seperti yang di blow up oleh Media Cetak & 

Elektronik ), sehingga sangatlah aneh penyitaan asset harus dilakukan 

& dimasukkan dalam amar putusan Adrian H. Waworuntu pada 

tanggal 30 September 2005��. ?????? 

 

Aneh bin Ajaib, dimana semua saksi dari Gramarindo Grup mengatakan 

bahwa Adrian tidak ada hubungan legalitas dengan Gramarindo Grup, 

tetapi Asset-asset yang seharusnya disita pada sidang Gramarindo Grup, 

malah disita di sidang Adrian, malah dimasukkan pada amar 

putusan/vonisnya. 

 

Pada kenyataannya penyitaan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan 

dan pihak BNI, hanyalah PENYITAAN ADMINISTRASI, tanpa melibatkan 

kami, atau tidak melibatkan appraisal Independen yang dapat 

menaksir/menilai asset-2 kami ini, sehingga karena hanya penyitaan 

administrasi yang dilakukan, terjadilah hal-hal yang sangat merugikan 

kami dan pada akhirnya juga akan merugikan BNI dan kemudian 

berdampak bahwa assets tersebut tidak recovable, kemudian akan 

menjebloskan kami dalam penjara semakin parah saja, sebagai 

berikut : 

 

1. Dengan penyitaan administrasi yang diumumkan dan 

diberitahukan kepada para instansi terkait & media, maka secara 

ekonomis akan menurunkan nilai jual dari asset tersebut. 

2. Adanya status quo kepemilikan dilapangan, sehingga terjadi 

penjarahan pada assets kami, karena tidak ada yang menjaga 

assets kami lagi, dan kamipun tidak dapat menjaganya, karena 

telah ada penyitaan oleh pihak Kejaksaan & BNI 
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3. Tidak secara menyeluruh melakukan penilaian pada asset2 kami, 

contoh di bengkulu : areal perkebunan tersebut dapat selesai 

dinilai 4 sampai 5 hari apabila menggunakan jalan darat, sehingga 

data penilaian dapat akurat, bukan hanya survey dipinggir-2 lokasi 

yang terjangkau ( data foto mereka menunjukkan mereka tidak 

mensurvey semua lokasi ), karena pada tengah perkebunan kami 

menanam cocoa, bukan kelapa sawit, sedangkan kelapa sawit tua 

yang diberitakan oleh jaksa pada salah satu media, adalah kelapa 

sawit yang dipinggir jalan dan telah dijarah oleh masyarakat, 

ketidak professional mereka & ketidak seriusan mereka dalam 

melakukan penyitaan assets, akan menyebabkan menurunkan nilai 

ekonomis dan berdampak kepada harga jual assets dan akhirnya 

akan menurunkan nilai recovery kepada BNI atas penyitaan Areal 

perkebunan tersebut ( contoh kami menilai assets tersebut 40 Milyar, 

tapi karena ada pemberitaan tentang penyitaan dan terjadi 

penjarahan, maka sekarang ada penawaran dari pihak lain hanya 

sebesar 10 Milyar ) 

4. Seharusnya apabila BNI serius, konsisten dan aparat penegak 

hukum juga benar-benar serius akan mengembalikan kerugian 

Negara lewat penyitaan asset kami, bukan hanya sekedar omong 

dengan pemberitaan-pemberitaan yang akan menyebabkan 

penurunan nilai jual dan penjarahan assets kami oleh pihak yang 

memanfaatkan situasi ini, karena cukup banyak ragam assets yang 

kami serahkan kepada BNI pada saat itu, sehingga 

penanganannya memerlukan strategi-strategi khusus yang 

transparan, bukan dengan pemberitaan yang merugikan diri sendiri 

dan berdampak makin menenggelamkan kami sebagai terpidana 

yang bermaksud baik, harus ada pembagian strategi dengan 

melibatkan kami, sebagai berikut : 
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• Khusus Fixed Assets yang likwid ( Rumah, Tanah 

perumahan, Mobil Perusahaan ) strateginya dapat 

langsung dijual dengan menggunakan Badan Lelang 

yang telah ditunjuk, sehingga nilai recovery per assets 

dapat memenuhi keinginan BNI dan kami. 

 

• Khusus Assets yang profitable didalam negeri, sedang 

berjalan dan mampu memberikan jaminan 

pembayaran bulanan atau tahunan, dapat dikelola 

secara bersama-sama sampai dengan jangka waktu 

tertentu, sehingga tidak terjadi status quo kepemilikan 

dan berakibat penjarahan, karena siapa yang akan 

menjalankan usaha yang profitable itu apabila telah 

dilakukan penyitaan ( Areal Perkebunan di bengkulu, 

Pertambangan Marmer di Kupang, Investasi Tol Ciawi-

Sukabumi ) 

 

• Khusus Assets yang profitable diluar negeri, sedang 

berjalan dan terkait hukum usaha dengan pihak luar 

negeri, seharusnya apabila BNI serius, cukup 

mengirimkan wakilnya di BNI New York dengan 

pengacara kami di Amerika, kemudian melakukan 

pendekatan dengan partner kami di Amerika, 

sehingga pengembalian uang tersebut sebesar USD.12 

Juta & mungkin sudah dengan keuntungan akan 

dapat terjadi sesuai dengan harapan yang diinginkan, 

tapi dengan terjadinya pemberitaan-pemberitaan 

yang tidak pada tempatnya, akhirnya sangat sulit 

menyita uang tersebut, karena melibatkan hukum di 

Negara lain, kalau toh dapat terjadi akan 

mengeluarkan biaya yang tidak kecil & waktu yang 
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sangat lama. ( Saham pada Usaha Properti di USA, 

QUEENS MARY Property ) 

 

• Khusus Assets yang berupa Cessi Pihutang dari pihak 

ketiga ( contoh kepada PT. STEADY SAFE sebesar Rp. 9,5 

Milyard dengan dendanya, PT. INFINITY FINANCE 

sebesar USD.1 juta, kedua perusahaan tersebut milik 

Yopie Wijaya ), kebijakan yang dilakukan BNI untuk 

menagih pihutang tersebut sangat merugikan kami, 

khusus yang yang sebesar Rp 9,5 Milyar telah dibayar 

lunas oleh PT. STEADY SAFE, tapi terhadap denda & 

penalty tidak ditagih sebesar + Rp 1 Milyar, kemudian 

yang USD 1 juta di haircut oleh BNI tanpa melibatkan 

kami sebesar USD.400 ribu ( sehingga PT. INFINITY hanya 

membayar USD.400 ribu dan telah dianggap lunas, dan 

sisa pihutang yang USD.600 ribu juga dianggap lunas 

oleh BNI ), seharusnya kalau BNI konsisten atas 

kebijakannya sendiri untuk melakukan HAIRCUT, 

dibukukan sbb :  

 

i. Terima Cash������ USD.400.000 ( D ) 

ii. Penghapusan piutang��  USD.600.000 ( D 

) 

       Pelunasan pihutang PT. Infinity� USD. 1.000.000 ( 

K ) 

5. Untuk melakukan penjualan kepada Investor lain yang dicari oleh 

BNI, menggunakan tenaga atau staf kami yang tidak credible ( 

karena staf tersebut telah kami pecat ), seharusnya BNI dapat 

menghubungi kami, dan akan kami berikan staf/petugas/lawyer 

yang mewakili kami yang dapat melakukan hal-hal tersebut dan 

dapat menguntungkan kedua belah pihak. 
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6. Tidak transparannya BNI & aparat penegak hukum memperlakukan 

recovery BNI, terhadap penyitaan assets kami, baik secara 

pembukuan maupun penyitaan administrasi lapangan, sehingga 

kami tidak pernah tahu berapa recovery yang telah kami lakukan 

kepada BNI, sehingga menyulitkan kami menempuh jalur hukum 

berikutnya, karena selalu BNI mengatakan bahwa Nilai asset kami 

NOL dan tidak mempunyai harga jual�.aneh�..khan�.????? 

7. Penyitaan terhadap Assets PT. PETINDO dan PT. MAHESA yang 

sebenarnya juga merupakan cessi pihutang dari GRAMARINDO ( 

krn Bad Debt mereka telah dibayar lunas oleh Gramarindo Group ) 

tidak pernah diumumkan dan diberitahukan kepada kami atau 

kepada Publik, sehingga kemana hasil penjualan atau penyitaan 

asset ini dibukukan oleh BNI ( kalau toh ini telah dilakukan 

penyitaan dan penjualan, maka terjadi double counting dalam 

pembukuan BNI ) 

 

Kami menyadari, bahwa Direksi Baru BNI yang sekarang, tidak terlalu 

berkepentingan secara AKUNTANSI terhadap recovery assets tersebut, 

karena pada tutup tahun  buku 2003, direksi baru BNI telah 

membukukan LOSS atau kerugian sebesar kasus kami ini ( sedangkan 

Direksi Lama membukukan sebagai POTENSIAL LOSS, cadangan 

kerugian ), sehingga pada penjualan atau penyitaan assets kami saat 

ini, BNI sebagai perusahaan Publik cukup membukukan sebagai 

PENDAPATAN lain-lain, bukan sebagai pendapatan UTAMA dari 

Bank�����. Inilah yang perlu ditindak lanjuti, karena mereka 

menganggap pendapatan lain-lain, buat apa mereka harus serius 

mengurusi RECOVERY ASSETS tersebut, toh pendapatan lain-lain ini 

dibukukan atau tidak dibukukan,  tidak akan mempengaruhi kinerja 

DIREKSI BARU BNI, dan kinerja jelek telah divonniskan kepada DIREKSI 

LAMA BNI, dengan membukukan sebagai kerugian tahun 2003-2004 

dan mengganti semua Direksi lama. 
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Bagi kami sebagai terpidana jelas sangat merugikan, seperti yang 

sejak lama dikatakan oleh Dir Eksus. Samuel Ismoko, bahwa BNI lah 

yang tidak serius menangani recovery BNI dengan penjualan Asset 

Gramarindo Group, untuk itu menurut kami perlu BNI dilakukan AUDIT 

khusus oleh lembaga yang independent dan dijamin tidak mudah 

disuap, sehingga akan ada transparansi penjualan dan penyitaan 

assets kami, sehingga hasil Recovery ini tidak digunakan oleh pihak-

pihak tertentu demi mengail diair keruh, sedangkan kami tetap 

dipenjara tanpa pernah menikmati atau mengambil uang-2 tersebut, 

sedangkan pihak-pihak lain berpesta pora dengan mengatas 

namakan pemberantasan korupsi ����. MANAKAH  KEADILAN 

YANG KAMI HARAPKAN SAMPAI DENGAN SAAT INI, tapi kami tidak 

pernah mendapatkannya����.   

 

Kami tidak pernah tahu, pada siapa kesalahan ini kami tujukan, 

kepada Polisi�. ? Kepada Jaksa�.?,  Kepada Hakim�..?, Kepada 

Media Massa��. ? atau kepada siapa��. ? ataukah memang ini 

merupakan suatu kolaborasi yang sistematis dari Aktor Intelektual yang 

mendalangi kasus ini, sehingga semua yang merasa terlibat untuk 

mengadili kami baik dari Media massa sampai dengan para Aparat 

Hukum, tanpa pernah merasa telah melakukan kolaborasi untuk 

menjadikan kami sebagai KORUPTOR atau MALING, kami ini sadar, 

bahwa kami bukanlah MALING atau KORUPTOR yang harus 

dipaksakan menerima NASIB INI DIPENJARA, maka untuk itu, kami 

yakin, bahwa KEBENARAN ITU PASTI AKAN DATANG, KARENA ALLAH 

BERKEHENDAK�� Amin Allahumma Ya Allah. 

 

MODUS BARU KEJAHATAN KOLABORASI YANG 

SISTIMATIS VERSI PENEGAK HUKUM BAGI PARA 

NASABAH KREDITUR DI BANK PEMERINTAH : 
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Apabila melihat kasus demi kasus di Bank Pemerintah, sangatlah aneh 

sekali, hampir semua para Nasabah yang mendapatkan kredit 

menjadi ketakutan, karena sangatlah mudah menjadikan para 

Nasabah Kreditur menjadi Koruptor bersama dengan para pejabat 

banknya, inilah modus baru suatu kejahatan kolaborasi antara para 

penegak hukum ( polisi, kejaksaan & hakim ) 

 

Indikasi tuduhannya selalu sama, yaitu semua yang bernuansa � FIKTIF 

�, dokumen fiktif, perusahaan fiktif, sertifikat fiktif, orang-orang fiktif, 

proyek fiktif atau pekerjaan fiktif, Akte Perjanjian Hutang Fiktif, dengan 

semua nuansa yang difiktifkan oleh para penegak hukum ini, maka 

dengan sangat mudah menyeret para Nasabah menjadi koruptor 

demikian juga dengan teganya mengorbankan pejabat Bank yang 

dimaksud untuk mencapai tujuan tersebut, walaupun mereka belum 

tentu bersalah, tapi sudah dikondisikan bersalah, sehingga dalam 

kondisi stress, depresi, maka jadilah rencana tuduhan menjadi suatu 

kenyataan, bahwa kami melakukan suatu kejahatan KORUPSI, apalagi 

dengan Media massa menyiarkan berita-berita sepihak, maka jadilah, 

kami sebagai TERPIDANA lebih dahulu sebelum vonis hakim dijatuhkan 

pada kami. 

 

Semua bukti dapat direkayasa oleh polisi dan para penegak hukum 

lainnya, dengan mengatasnamakan kebenaran, dimana pada 

kenyataannya, polisi sebagai pembuat INPUT, adalah institusi pertama 

yang melakukan rekayasa yaitu, yaitu dengan mencari barang bukti 

yang memberatkan tuduhan itu, sedangkan barang bukti yang 

meringankan tidak dilampirkan ( karena barang bukti tersebut 

dianggap oleh polisi dengan seenaknya sebagai bagian dari � FIKTIF � 

), karena polisi dikejar target, yaitu kejadian yang dituduhkan dalam 

pasal-pasal pidana yang dikenakan, harus terpenuhi ( jadi dalam 
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kondisi system seperti ini � AZAS PRADUGA TAK BERSALAH �, hanyalah 

slogan saja ) contoh pada kasus kita yaitu : AKTE PENGAKUAN HUTANG 

& AKTA PENANGGUNGAN yang dibuat oleh Notaris BNI, Pejabat Sah 

BNI dan kami sebagai Kreditur, dianggap rekayasa, sehingga kasus ini 

menjadi PIDANA, karena perjanjian PERDATA yang dibuat dan diakui 

oleh Negara dianggap sebagai fiktif, akta-akta ini tidak boleh 

dilampirkan dalam BAP dan dalam berkas P.21 di Kejaksaan. 

 

Sebagai sesama aparat hukum yang harus memberantas korupsi, 

mulailah kolaborasi ini dilakukan, deal-deal khusus antara Polisi dan 

Kejaksaan mulai dilakukan, apakah mencakup bagi hasil, atau 

penawaran fasilitas lainnya sehingga berkas-berkas yang kadang-2 

tidak masuk akalpun dapat dinyatakan P.21, sedangkan yang 

memang benar-2 sudah P.21 pun dapat dinyatakan P.19, tergantung 

deal-deal khusus para penegak hukum ini. 

 

Tidak menutup mata, pasti menyangkut � UANG �, yaitu bagi hasil 

sesama para penegak hukum dengan menggunakan uang hasil 

pemerasan yang dilakukan kepada para TERSANGKA, ( bukan UANG 

SUAP, tetapi UANG PEMERASAN, konotasi kejahatannya berbeda ). 

Pernah dari seorang penyidik pada awal penyidikannya 

mengatakan kepada kami, Kalau jadi Maling atau Koruptor 

dimana uang hasil kejahatannya banyak, pasti selamat. 
 

Demikian juga pendapat seorang jaksa, kalau uang kami banyak dan 

pada saat itu tidak diperas dikepolisian, maka kasus ini dapat di 

PERDATAkan atau di SP.3 kan, tetapi semua itu adalah sama yaitu � 

KARENA KAMI TIDAK MEMPUNYAI UANG, & UANG TELAH HABIS DIKURAS 

/ DIPERAS MAKA KAMI HARUS MENERIMA NASIB MENJADI SEBAGAI 

KORUPTOR �. 
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Contoh-2 kasus ini sudah banyak terjadi, apabila kita mengikuti berita-

berita di Media Massa, pada modus kejahatan yang sama ( malahan 

kerugian Negara yang ditimbulkan lebih besar ), perlakuan 

hukumannyapun berbeda, kenapa terjadi hal-hal seperti ini, itulah 

yang kita bersama-sama tidak perlu menutup mata, yaitu karena � 

MASALAH UANG HASIL KEJAHATAN YANG DIBAGI-BAGI �. 

 

Dalam kasus kolaborasi antar para penegak hukum seperti ini, apabila 

kita berani membukanya, maka mereka akan saling membantu untuk 

menutupi kejahatan ini, dengan kemudian menakut-nakuti kami, dan 

membuat pasal-pasal baru bagi kami sehingga kami yang sudah 

menjadi terpidana malah makin ketakutan ( pada Kasus di Mabes 

Polri, yang dituduhkan adalah PASAL SUAP, maka antara yang disuap 

dan penyuapnya dapat dikenakan hukuman, padahal seharusnya 

adalah PASAL PEMERASAN, karena kami diperas dengan pasal-pasal 

yang dituduhkan, dijebloskan dipenjara, maka ketakutan ini, yang 

menyebabkan kami, harus mau dan terpaksa memberikan uang 

tabungan atau uang hasil hutang kepada pihak lain untuk diserahkan 

kepada para aparat penegak hukum tersebut, dengan menggunakan 

makelar-makelar kasus yang memang direkomendasi untuk menerima 

uang tersebut, sehingga mereka selalu nampak bersih ). 

 

Pada Kasus SUAP atau kasus PEMERASAN yang terjadi, jangan 

ditanyakan bukti materiil, pastilah tidak ada, apalagi mereka-mereka 

adalah para penegak hukum yang lebih tahu, lebih pandai untuk 

menyembunyikan uang-uang hasil pemerasan tersebut, sebetulnya 

dengan indikasi saja sudah nampak sekali mereka melakukan 

kejahatan terhadap kami, tapi pada saat seperti itu yang terjadi, 

timbullah kebersamaan KORPS untuk saling melindungi, sehingga kami 

tetap harus menjadi TERPIDANA, sedangkan mereka-mereka hanya 
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menerima sangsi administrasi saja, sangsi politis saja, bagi kebersihan 

KORPS mereka. 

 

Lebih naïf lagi, mereka berani meminta tolong kepada kami tanpa 

rasa sungkan, agar jangan membuat kesaksian yang memberatkan 

mereka, dengan teror mental yang harus kami terima. 

 

Kami hanya sebagai saksi ( hanya 4 orang ) dijemput dari penjara, 

kami diborgol, kami dikawal dengan aparat bersenjata lengkap, kami 

dinaikkan kendaraan tempur, jumlah aparat pengawal yang sangat 

banyak sekali, hampir + 25 orang ( alasan PROTAP mereka, menurut 

kami sangat menghamburkan uang Negara & terlalu berlebihan sekali 

),  shock terapi inilah yang membuat kami ketakutan, sedangkan 

pada sidang-sidang kami saja, kami sebagai terdakwa hanya 

dinaikkan mobil kijang tahanan, hanya dikawal 2 orang & 1 sopir, 

tanpa pengawalan lainnya & tanpa diborgol. 

 

Kami sebagai RAKYAT yang seharusnya membutuhkan perlindungan 

hukum, dimana kami hanya sebagai saksi saja, sudah diperlakukan 

sebagai HUKUMAN oleh mereka-mereka para aparat penegak hukum, 

dengan alasan PROTAP, sehingga kami kehilangan HAK ASASI kami 

sebagai manusia yang seharusnya dilindungi oleh HUKUM. 

 

Dengan cap kami sebagai KORUPTOR yang terus menerus di blow up 

oleh Media massa, maka kami kehilangan keseimbangan diri, kami 

kehilangan jati diri kami, kami depresi dan stress, apalagi kami telah 

tidak mempunyai uang sama sekali untuk menempuh jalur KEADILAN 

pada sistim hukum yang ada, maka makin terpuruklah kami dan harus 

mau mengakui bahwa kami ini adalah PARA KORUPTOR yang 

memakan uang Negara, yang menyengsarakan rakyat dan musuh 

rakyat, sedangkan mereka-mereka para aparat hukum dengan 
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bangganya telah memenjarakan kami, telah menvonnis kami dengan 

seberat-beratnya sehingga mereka ada yang naik pangkat, naik 

prestasi mereka, naik kepercayaan masyarakat terhadap KORPS, 

bahwa mereka telah bekerja dengan benar. 

 

Padahal pada kenyataannya, mereka menggunakan uang hasil 

pemerasan terhadap tabungan kami, hasil kerja kami secara halal & 

syah, untuk mereka naik pangkat, untuk membeli mobil baru, rumah 

baru & untuk membeli fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan 

prestise & harga diri mereka secara sepihak, dengan tumbal dan 

kambing hitamnya adalah kami sebagai KORUPTOR musuh dinegara 

yang harus dipenjarakan. ( tapi karena yang diminta BUKTI, 

bagaimana kami bisa memberikan BUKTI MATERIIL dalam kasus seperti 

ini, apalagi KORPS pasti melindunginya, tapi indikasi ini sebenarnya 

bukan hal yang naïf untuk dibuktikan atau dibuka sebagai KEJAHATAN 

KOLABORASI ANTAR PARA PENEGAK HUKUM ) 

  
  

CCOONNTTOOHH  KKAASSUUSS  SSIITTAA  AADDMMIINNIISSTTRRAASSII  YYGG  TTDDKK  
BBEERRTTAANNGGGGUUNNGG  JJAAWWAABB  DDAARRII  AAPPAARRAATT  PPEENNEEGGAAKK  
HHUUKKUUMM  
FFOOTTOO--FFOOTTOO  AASSSSEETTSS  DDii  GGUUNNUUNNGG  MMAARRMMEERR  FFAATTUUMMNNUUTTUU--NNTTTT  
ddiiaammbbiill  TTaannggggaall  1122  NNooppeemmbbeerr  22000055  ((  sseetteellaahh  PPeennyyiittaaaann  
AADDMMIINNIISSTTRRAASSII  oolleehh  KKeejjaakkssaaaann  ))  
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Dihimpun dari berbagai tulisan & pendapat para terpidana                             
93    
5/30/2008 

GUNUNG FATUMNUTU LOKASI di SOE  TIMUR TENGAH 
SELATAN 

YANG TELAH DI EXPLOITASI SEJAK TAHUN 2001  
( SITUASI Semua bahan baku dalam bentuk BLOK MARMER 

dan PERALATAN SEBELUM DISITA  ADMINISTRASI ) 
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PETUNJUK DAN FAKTA : 
 
 
 
 
Kantor Pusat BNI  
Patut bertanggung jawab atas 
terjadinya  
Kasus Diskonto Wesel Export 
di BNI Cabang Kebayoran, 
dengan kerugian negara Rp. 1.2 triliun. 
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Pendahuluan 

 

Penyidikan kasus Diskonto Wesel Export di BNI cabang KBY oleh Mabes 

Polri di tahun 2003 menyisakan banyak persoalan yang perlu untuk 

ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum secara cermat dengan 

kaca mata yang lebih jernih. Proses penyidikan yang terdahulu tidak 

menyentuh sama sekali organisasi BNI pada tingkatan Divisi dan Direksi 

di Kantor Pusat. Seakan BNI cabang Kebayoran adalah bank yang 

berdiri sendiri.   

Penyidik, jaksa penuntut umum dan proses peradilan sampai ke tingkat 

Mahkamah Agung telah gagal untuk dapat mengungkapkan ada 

apa, bagaimana dan mengapa kasus wesel export yang merugikan 

negara Rp1,2 triliun dapat terjadi di bank sekelas BNI yang telah lama 

berkiprah di arena perbankan internasional. Sebaliknya direksi BNI telah 

berhasil untuk meredam proses penyidikan hanya sebatas tingkat 

cabang.  

Apakah begitu rapuhnya pengawasan dan kontrol terhadap transaksi 

devisa, pengelolaan serta pemantauan atas posisi likuiditas di kantor 

pusat sehingga kasus ini dapat terjadi. Salah satu aspek penting dalam 

kasus ini yang tidak ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik adalah masalah 

instrumen letter of credit itu sendiri yang ternyata otentik karena 

disampaikan melalui sistim SWIFT melalui advising bank bank-bank 

besar di Jakarta.Bukan tidak mungkin bahwa ini merupakan kerja dari 

suatu jaringan yang dapat menciptakan instrumen perbankan lainnya 

yang merupakan ancaman bagi industri perbankan nasional. 
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Tanda tanda bahwa proses penyidikan sarat dengan money politics 

terasa sejak kasus ini bergulir di bulan Oktober 2003, tidak hanya dari 

para tersangka tapi juga dari BNI sebagai saksi pelapor. Membaca isi 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berkas perkara dapat ditarik 

kesimpulan bahwa motivasi aparat hukum bukan untuk 

mencari kebenaran akan tetapi lebih kepada memenuhi 

tuntutan rasa keadilan masyarakat yang lahir dari opini 

publik. Pertanyaannya adalah..� opini publik yang mana�.�?  

Bagi bank BNI merancang secara sistimatis dan membentuk opini 

publik sesuai dengan tujuan menjaga image korporasi merupakan 

bagian dari pekerjaan bisnis perbankan se hari hari, membuat 

masyarakat percaya apa yang ingin mereka percayai dengan 

demikian tuntutan rasa keadilan masyarakat pun menjadi sangat 

subyektif. Fenomena ini berlangsung terus sejak dimulainya proses 

penyidikan, tuntutan sampai dengan proses peradilan. Membidik 

kepada para pengusaha sebagai pelaku utama dalam kasus ini 

dengan kaca mata kuda dan dengan sengaja membatasi 

penyidikan hanya pada tingkat cabang saja telah mengubur 

fakta fakta yang seharusnya dapat diangkat ke permukaan. 

Masyarakat berhak untuk tau apa yang sebenarnya terjadi pada kasus 

yang terlanjur terkenal dengan predikat �kasus L/C bodong 

gramarindo Rp.1,7T� dengan kenyataan petunjuk dan fakta sebagai 

berikut: 

 

• Fakta bahwa Buku Pedoman dan Tata Kerja interen BNI telah 

mengatur fungsi kontrol dan pengawasan transaksi devisa 

adalah tanggung jawab Divisi Internasional Kantor Pusat. Jika 

aparat kantor pusat melaksanakan fungsinya secara benar dan 

bertanggung jawab, maka hampir tidak mungkin dapat terjadi 

kerugian tersebut.   
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• Fakta bahwa menurut Audited Financial Statement  BNI yang di 

buat oleh auditor independen Price Waterhouse Coopers tahun 

2001,2002,2003, bahwa direksi telah melakukan penyisihan untuk 

kerugian pada pos Tagihan Wesel Export dan Tagihan Letter of 

Credit thn 2001 Rp.541,8milyar, thn 2002 Rp.345,4 miyar dan 

bulan Juni 2003 Rp.1,281M. Hal ini jelas mencerminkan bahwa 

direksi sadar dan mengetahui secara pasti bahwa ada 

permasalahan besar dalam transaksi wesel export dan transaksi 

import sehingga perlu menyisihkan Rp.2,1 triliun untuk 

kerugian di tahun 2001, 2002 dan semester pertama 

2003, beberapa bulan sebelum terjadinya kasus menyangkut 

diskonto wesel export Gramarindo di cabang Kebayoran. 

 

• Fakta bahwa antara BNI dan Grup Gramarindo telah dibuat 

Akte Pengakuan Hutang pada tanggal 26 Agustus,2003, yang 

tidak pernah muncul sebagai barang bukti dalam proses 

penyidikan sampai peradilan. 

• Fakta bahwa terdapat nasabah Greystone Capital, Jakasakti 

Buana dan Prasetya Cipta Tulada yang sejak bulan Februari 2002 

melakukan pendiskontoan wesel export seperti halnya 

Gramarindo dan telah terjadi gagal bayar namun tidak 

dilaporkan oleh BNI kepada kepolisian. 

• Fakta bahwa Team Recovery yang diketuai oleh Sdr. Arsyad 

mantan Direktur Kepatuhan BNI, mempersulit proses penyerahan 

assets sebagai iktikad baik dari para tersangka, setidaknya agar 

dapat dilakukan pengamanan, dan langkah preventif supaya 

tidak terjadi penurunan nilai asset karena faktor terbengkalai. 

• Fakta bahwa management BNI Kantor Pusat melakukan 

intervensi kepada majelis hakim yang menyidangkan para 

terdakwa melalui korespondensi maupun pendekatan. 
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Dengan semangat memenuhi tuntutan rasa keadilan 

masyarakat yang murni serta menyelamatkan masa depan 

industri perbankan nasional. seyogyanya dilakukan proses 

penyidikan ulang atas kasus Wesel Export BNI cabang KBY oleh aparat 

penyidik yang mempunyai pikiran serta hati nurani yang bersih dengan 

jiwa �merah putih�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK dan FAKTA. 

 

1.Sumber Instrumen LC 
 

Fakta membuktikan bahwa instrumen LC yang digunakan oleh para 

�exportir� dalam kurun waktu 14 bulan ( februari 2002- agustus 2003) 

diperoleh melalui perantara yaitu Moonshee Kassam Mohamed 

keturunan Pakistan warga Negara Malaysia dan Venkaseta Prasad 

keturunan India warga Negara Singapore. 

Keterlibatan kedua orang ini cukup jelas, yaitu didalam Cadmus 

Pacific ltd, Supreme Impex Agency dan Capital Gain Ventures Ltd  

sebagai pemilik dan direktur. Perusahaan tersebut menerima dana 

dari hasil pencairan L/C Gramarindo Group yang ditransfer dari BNI 
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cabang Kby dengan total jumlah kurang lebih US$46juta. Disamping itu 

terdapat transfer ke rekening pribadi di beberapa bank di Singapore 

atas nama kedua orang tsb yang mencapai jumlah US$6jt. Menurut 

keterangan saksi Aprilla Widarta dan Ollah Agam ( berdasarkan 

penjelasan Maria Pauliene Lumowa kepada keduanya ), transfer tsb 

merupakan fee berkisar antara 9%-13% dari nilai L/C untuk penerbitan 

instrumen L/C. Menurut keterangan Rudy Sutopo, John Hamenda dan 

Yani Soemarsono yang merupakan tokoh tokoh pionir dalam kasus ini, 

sejak July 2002  memperoleh instrumen L/C melalui perkenalan dengan 

Moonshe Kassam dan pembayaran fee atas terbitnya instrumen L/C 

dari awal memang kepada Cadmus Pacific pte,Ltd. Ada beberapa 

petunjuk awal yang patut untuk ditindak lanjuti: 

 

• Pada tanggal 3 Oktober,2003 BNI melalui direktur kepatuhan/ 

biro hukum melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh 

Gramarindo Grup ke Mabes Polri akan tetapi tidak melaporkan 

Greystone Capital, Moonshee Kasam ( Jakasakti Buana), Yani 

Sumarsono ( Prasetya Cipta Tulada ). Padahal faktanya ketiga 

perusahaan tersebut merupakan pionir dalam melakukan 

diskonto wesel export di cabang kebayoran. Pilih kasih dalam 

pelaporan kepada yang berwajib terkesan ada hubungan 

khusus. 

• Moonshe Kasam adalah nasabah BNI cabang Kby dan direktur 

utama dari PT.Jakasakti Buana yang memperoleh fasilitas 

Diskonto Wesel Export sebesar US$12,500,000 pada bulan Juni 

2003 dan dinyatakan unpaid  pada bulan Juni 2004. 

• Yani Sumarsono/ PT. Prasetya Cipta Tulada sempat ditahan oleh 

Polda Jateng berkaitan dengan kasus pendiskontoan wesel 

export yang terjadi di BNI cabang Magelang dengan modus 

operandi yang sama persis seperti yang terjadi di BNI cabang 

KBY. Kasus tersebut telah di proses oleh Polda Jateng dengan 
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beberapa tersangka namun perkara yang digelar dan telah 

mendapatkan vonis oleh PN Magelang hanya terhadap 2 

terdakwa yaitu pimpinan cabang dan kepala operasi BNI 

cabang magelang. Berkas perkara menyangkut Yani Sumarsono 

sebagai pemilik/direksi Prasetya Cipta Tulada raib nyaris tak 

terdengar lagi. 

• Dari sejak mencuatnya kasus wesel export Gramarindo di bulan 

Oktober 2003, saran untuk segera memblokir rekening Cadmus 

Pacific, Supra Impex dan Capital Gain Ventures di Singapore 

sudah disampaikan kepada Arsyad ketika itu masih menjabat 

sebagai direktur kepatuhan BNI dihadapan lawyer BNI 

Suhanjono,SH  yaitu dengan cara memohon bantuan Bank 

Indonesia menghubungi Monetary Authority of Singapore untuk 

melakukan pemblokiran, terhadap kasus semacam ini MAS akan 

cooperative karena system perbankan di Singapore sudah 

menganut adanya compliance report  dalam rangka 

pemberantasan money laundering. 

• Hal yang sama di sampaikan kepada penyidik ketika diperiksa 

sebagai saksi di bulan Oktober 2003. Upaya maksimal yang 

pernah dilakukan adalah seperti yang tertuang dalam nota 

dinas dari Sekertaris NCB Interpol Indonesia No Pol: B/ND 202/B2-

8903/III/2004/Set.NCB tanggal 3 Maret 2004 kepada Dir Eksus 

yang menyatakan bahwa: 

kepolisian Singapura telah menghubungi kedua orang tersebut 

dan mereka menolak jika dilibatkan dalam penyelidikan Polri 

karena tidak mengetahui tentang dana BNI.  

 

 

 

2. Fakta fakta Letter of Credit 
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Kualitas issuing bank dan methode advising: 

 

Sebagian besar dari LC diterbitkan oleh bank bank offshore yang tidak 

jelas kredibilitasnya dan tidak memiliki kantor secara fisik. Wall Street 

Banking Corporation, Dubai Bank of Kenya, Middle East Bank Kenya, 

First International Merchant Bank merupakan bank bank dengan 

reputasi memberikan jasa trade financing untuk memfasilitasi proses 

money laundering. Transaksi dilakukan secara electronic melalui 

internet, SWIFT dan EFT guna menghapus jejak paper trail maupun 

audit trail.  

 

• Mayoritas bank-bank penerbit ( issuing bank )  merupakan bank-

bank offshore dengan kapital dibawah US$50juta. 

• Methode penyampaian L/C melalui SWIFT ( Society Worldwide 

International Financial Telecomunication) yang berarti Issuing 

Bank adalah SWIFT member dengan SWIFT Authenticater key.  

• Pada periode awal terjadinya kasus diskonto wesel di cabang 

kby oleh  PT.Mahesa dan Petindo, L/C berasal dari bank bank 

terkemuka a.l. OCBC Singapore, Moscow Norodny Bank dan 

bahkan Citibank.  

• L/C diteruskan melalui Advising Bank ke BNI Kantor Pusat 

maupun ke cabang KBY. Menggunakan bank besar seperti 

Standard Chartered Bank, ABN AMRO, HSBC, Commonwealth 

dan bahkan BNI Kantor Pusat sendiri sebagai Advising Bank.   

• Instrumen L/C tersebut adalah otentik bukan palsu namun 

dengan syarat syarat dokumen yang tidak mungkin dapat 

dipenuhi oleh exportir (grey). 

• Dari jumlah 114 L/C terdapat 2 L/C yang ditrerbitkan oleh Bank 

EXIM cabang London yaitu ref EX4/KBY/0040/02 sebesar 

US$1,804,302 tanggal nego 1Okt,2002 dan EX4/KBY/0057/02 

sebesar Us$ 1,167,411 tanggal nego 30 Okt,2002. Kedua L/C tsb 
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didiskonto oleh PT.Petindo dan status unpaid pada saat jatuh 

tempo 22 Desember,2002 dan 24 Maret, 2003. Perlu menjadi 

perhatian bahwa pada saat itu Bank Exim telah lama merger 

menjadi Bank Mandiri dan adalah suatu keanehan jika instrumen 

letter of credit masih menggunakan nama bank exim. Ketika L/C 

menjadi unpaid, divisi internasional wajib menghubungi issuing 

bank yang notabene adalah saudara kandung sendiri. Besar 

kemungkinan jika hal ini dilakukan maka saat itu dapat dilakukan 

pencegahan lebih dini atas masalah yang dihadapi oleh 

cabang kebayoran. 

 

Menurut data informasi yang diperoleh dari internet terdapat 

beberapa perusahaan yang melakukan pemasangan iklan dalam 

BtoB portal di Hongkong dan Timur Tengah khusus memperjual 

belikan bank instrument Commercial Documentary Letter of Credit   

yang diterbitkan oleh issuing banks yang terlibat dalam dalam kasus 

ini, antara lain Wallstreet Bank, Dubai Bank dan Middle East Bank. 

Adalah suatu kejanggalan dalam dunia perbankan bahwa 

instrumen documentary credit dapat di perjual belikan apalagi 

dengan tambahan klausul sebagai proteksi bagi issuing bank yang 

menjadikan jenis LC ini term grey.  Ini dapat dilihat pada situs: 

www.a56.net/Biz atas nama Phenomenon Development Hongkong, 

www.tijari.net  dan www.bankinstrument.net. 

 

Dalam daftar L/C yang tercantum terdapat nama Bank Mandiri (Europe) 
Ltd,dan bukan Bank Mandiri Branch, ini berarti bahwa perusahaan Bank 
Mandiri (europe)Ltd merupakan legal entity sendiri didirikan di salah satu 
negara di eropa. Bagaimana hubungannya dengan Bank Mandiri tidak 
jelas dan perlu untuk mendapatkan klarifikasi segera guna mencegah 
praktek serupa dilakukan oleh offshore banking unit seperti dalam kasus 
ini, dan membawa dampak negatif pada bank Mandiri. 
 

Kesimpulan pertama yang dapat ditarik adalah ini merupakan 

pekerjaan dari suatu organisasi dengan jaringan worldwide. Yang 
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menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin mereka sudah dapat 

melakukan penetrasi kedalam system SWIFT atau hanya mempunyai 

kaki tangan di bagian test key dari setiap Issuing Bank. Atau 

kemungkinan lain yang perlu diteliti lebih dalam adalah adanya 

kerjasama dengan bagian test key di Advising Bank (semua berlokasi 

di Jakarta) sehingga memberi kesan se olah2 memang ada L/C yang 

masuk melalui SWIFT. Pemikiran ini berdasarkan fakta dalam meneliti 

berkas LC bahwa: 

 

• Tidak pernah ada komunikasi langsung antara BNI KBY 

dengan Issuing Bank baik melalui telex maupun media 

komunikasi lain mengenai ammendment LC maupun adanya 

discrepancies. Dalam beberapa LC komunikasi selalu 

dilakukan oleh BNI cabang Kby sebagai negotiating bank 

melalui Advising Bank untuk diteruskan kepada Issuing Bank. 

(khususnya LC yang di advise melalui Standard Chartered 

Bank Jakarta). 

• Dokumen LC dan Schedule of Remittance (SR) tidak pernah 

dikirim atau jika dikirim menggunakan alamat PO Box. 

• Ada satu LC ref WSBC/LC/A5919/03 tanggal 23 May, 2003 

yang di advise oleh Bank Mega sebesar US$4juta,untuk PT. 

Magnetique Usaha Esa dng Issuing Bank Wall Street Bank 

Corp, diteruskan kepada Paramount Universal Bank Ltd, 

Kenya, kemudian menunjuk Bank Mega sebagai Advising 

Bank untuk diteruskan kepada BNI KBY. Ada kejanggalan 

yang patut ditelusuri karena ini adalah salah satu dari dua LC  

yang di advise oleh Bank Swasta Nasional yang mempunyai 

hubungan koresponden dengan sebuah bank yang tidak 

jelas reputasinya di Kenya. Dilihat dari kepentingan segi bisnis 

perbankan tidak ada manfaatnya. Perlu diteliti apakah ada 
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Correspondent Banking Agreement antara Bank Mega 

dengan Paramount Universal Bank. 

• LC WSBC/LC/A5917/03 Tanggal 23 May,2003 di advise oleh 

Bank Bumiputra Jakarta dengan issuing bank Wall Street Bnk 

Corp, kepada PT. Basomasindo. Perlu diteliti apakah ada 

Correspondent Banking Agreement  antara Bank Bumiputra 

dengan Wall Street Bank Corp berkedudukan di Cook Island. 

 

Issuing bank selalu menggunakan SWIFT sebagai medium pengantar 

ke advising bank. Yang terdiri dari bank bank besar di Jakarta a.l. 

Standard Chartered Bank, Hongkong Shanghai Bank, ABN AMRO, Bank 

Commonwealth, Bank Mega, Bank Bumiputra dan BNI Kantor Pusat. 

Kesemua bank ini adalah anggota SWIFT ( Society Worldwide 

International Financial Telecomunication) dengan demikian memiliki 

SWIFT Authenticater Key. Walaupun sesama anggota SWIFT, belum 

tentu diantara bank tersebut memiliki hubungan koresponden. 

Hubungan koresponden antara satu bank dengan bank lain ditandai 

dengan adanya perjanjian korespondensi (correspondency 

agreement). Biasanya perjanjian ini mengatur  apakah hubungan 

koresponden terbatas kepada saling memfasilitasi untuk penyampaian 

produk bank timbal balik seperti transfer remittance, LC, draft yang 

pada dasarnya tidak melibatkan penyerahan dana terlebih dahulu 

didepan (payment before reimbursement) sehingga hubungan ini 

tidak mengandung risiko bagi kedua belah pihak. Jadi hubungan 

terbatas kepada adanya test key saja guna verifikasi keabsahan 

media yang dikirim. Hubungan koresponden lainnya adalah yang 

melibatkan pemberian credit line dari satu bank ke bank lain biasanya 

dari bank yang ukuran lebih besar kepada bank yang lebih kecil, 

hubungan semacam ini disertai dengan perjanjian kredit antar bank. 

Definisi hubungan koresponden antar bank didalam kasus 
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Wesel Export Berjangka BNI antara Issuing Bank dengan 

Advising Bank terbatas kepada hubungan test key saja. 

 

Untuk memastikan adanya hubungan antara bank penerbit 

LC dengan advising bank dalam kasus ini, perlu dimintakan 

perjanjian korespondensi antara: 
  

• BNI Kantor Pusat dengan Rosbank Switzerland 

• Standard Chartered Bank Jakarta dengan Dubai Bank of Kenya. 

• HSBC Jakarta dengan Wall Street Bank Ltd, Dubai Bank 

• ABN AMRO Jakarta dengan Wall Street Bank Ltd, Dubai Bank 

• Bank Commonwealth Jakarta dengan Paramount Universal Bank, 

Kenya. 

• Bank Mega Kantor Pusat Jakarta dng Paramount Universal Bank 

Kenya. 

• Bank Bumiputra Kantor Pusat Jakarta dengan Wall Street Banking 

Corp. 

 

Ada keraguan yang sangat besar bahwasanya bank bank sekelas Stanchart, 
ABNAMRO, AMEX dan HSBC mempunyai hubungan korespondensi dengan 
Wallstreet Bank, Dubai Bank of Kenya dan Middle East bank of Kenya, 
sehingga melakukan advising atas L/C �LC dalam kasus ini. Sebagai ilustrasi, 
WallStreet Banking Corp adalah offshore Bank dengan modal US$15,000,000, 
bank sekaliber Stanchart, ABNAMRO menjalankan prinsip know your endorser  
walaupun hanya untuk test key arrangement. 
 

Terhadap LC-LC yang diteruskan oleh bank-bank tersebut kepada BNI, perlu 

diteliti incoming log book SWIFT untuk memastikan kebenaran masuknya LC 

melalui terminal system SWIFT. Kepastian akan hal ini bukan hanya concern 

terhadap BNI saja akan tetapi industri perbankan secara nasional jika benar 

dapat terjadi unauthorize interface  terhadap jaringan delivery system yang 

digunakan oleh hampir semua bank untuk penyerahan instrumen. 
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Dalam buku Pedoman Tata Kerja BNI mengenai Export Bab II point 3.3 

perihal L/C yang diterbitkan oleh bank non koresponden diatur 

ketentuan: 

 

� L/C yang dibuka oleh bank non koresponden tidak dapat diterima kecuali 
telah di authenticate/diadviskan oleh bank pemerintah atau bank swasta 
papan atas yang telah memperoleh credit line dari BNI�� 
 

Pada kenyataannya seluruh LC yang di lakukan diskonto pada BNI 

cabang Kby dibuka oleh bank non koresponden, namun telah di 

authenticate/diadviskan melalui bank bank besar. Jika mengacu 

kepada pedoman tata kerja tersebut diatas maka Cabang 

Kebayoran tidak menyalahi peraturan. Yang salah adalah aturan itu 

sendiri yang menyamakan pengertian authenticate/advising  dengan 

confirming . Ini merupakan anomali dalam peraturan interen BNI dan 

menjadi loophole yang telah di manfaatkan. 

 

 

2. RINGKASAN MENGENAI KONTROL & PENGAWASAN  DI BNI. 
 

2a. Struktur pengawasan dan kontrol: 
BNI menganut konsep Branch Banking System dimana cabang diberi 

otonomi penuh dengan batasan kewenangan dalam hal pemberian 

fasilitas kepada nasabah, khususnya fasilitas kredit dan segala bentuk 

fasilitas yang melibatkan cash outflow bagi bank. Peranan kantor 

pusat, oleh karena tidak memiliki nasabah, lebih di fokuskan kepada 

support, pembinaan, pengawasan serta kontrol atas semua transaksi 

devisa, pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas secara 

konsolidasi. Pengelolaan primary reserve dan plafond secondary 

reserve cabang juga dilakukan oleh Kantor Pusat cq. Divisi Treasury. 

  

Dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap seluruh anggota direksi BNI pada 
proses penyidikan terdahulu, konsep Branch Banking dijadikan alasan oleh 
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semua anggota direksi bahwa terjadinya kasus diskonto wesel export di 
cabang Kby sepenuhnya menjadi tanggung jawab unsur pimpinan cabang 
dan Kantor Wilayah yang menyelia cabang tersebut. Terlihat jelas bahwa 
direksi dan kantor pusat berusaha melepaskan tanggung jawab se akan 
akan BNI Cabang Kby adalah bank lain yang berdiri sendiri. 
 

 

Methode pengawasan yang dianut adalah Pengawasan Struktural 

sesuai dengan tugas para manager/penyelia dalam struktur line 

management  di masing masing organisasi. Kemudian Pengawasan 

Fungsional yaitu fungsi Kontrol Interen Cabang yang memeriksa transaksi 

secara harian maupun periodik ( transactional base). 

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 

1/6/PBI/1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan 

Standard Pelaksanaan Fungsi Audit, bank diwajibkan untuk 

mempunyai Satuan Pengawas Interen ditingkat Kantor Pusat yang 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.Tugas SPI 

adalah melaksanakan audit (post audit) secara berkala terhadap 

semua cabang dengan membuat laporan hasil audit yang minimal 

telah memenuhi Penerapan Standard Pelaksana Fungsi Audit sesuai 

dengan peraturan 

Bank Indonesia. 

 

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan diatur dalam pasal 5 

yaitu: 

 

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank 

Indonesia dan peraturan perundang undangan lain yang 

berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip ke hati hatian. 

(Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas 

Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Netto, Kualitas Aktiva 

Produktif dan Penyisihan Penghapusan Kualitas Aktiva Produktif) 
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2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh 

komitmen Bank terhadap Bank Indonesia. 

 

2.b Peringatan dini: 
Dalam pemeriksaan berkala oleh Kontrol Interen Cabang yang dilakukan 

pada bulan Agustus 2002 dan bulan February,2003 diperoleh temuan 

bahwa ada sebanyak 34 L/C sejumlah US$36 juta yang telah jatuh 

tempo lebih dari 15 hari belum diterima reimbursment dari Issuing Bank. 

Padahal sesuai dengan Buku Pedoman Tata Kerja Bab IV.1.1.3 Kantor 

Pusat Internasional wajib melakukan tindak lanjut kepada opening 

bank dan melakukan inquiry. Hal ini dilaporkan oleh Kontrol Interen 

Cabang  dalam Laporan Pemeriksaan Berkala kepada Kepala Kantor 

Wilayah X, Pimpinan Cabang ,Satuan Pengawas Interen Kantor Pusat 

dan Direktur Kepatuhan. Pada kenyataannya tidak ada langkah 

konkrit perbaikan sampai kasus diskonto L/C ini mencuat. 

Kemudian pada bulan Oktober 2002, Satuan Pengawas Interen (SPI) 

membentuk team audit untuk melakukan audit umum tahunan di 

Cabang Kebayoran dari tanggal 7 s/d 29 Oktober 2002.  

 

Dalam hasil audit ditemukan 11 transaksi dimana cabang 

melakukan diskonto wesel export berjangka sejak bulan 

Juni 2002 dengan kondisi pembayaran dilakukan dimuka 

walaupun terdapat discrepancies dan diskonto dilakukan 

sebelum ada akseptasi issuing bank. Laporan hasil audit 

diklasifikasikan sebagai �masalah yang tidak signifikan� disampaikan 

kepada fungsionaris yang tersebut diatas sesuai dengan aturan 

namun tidak ada tindak lanjut, oleh karena auditor memberi klasifikasi 

sebagai �tidak signifikan�. 
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Temuan masalah adanya deviasi dalam transaksi Wesel Export di 

Cabang dan laporan hasil Audit tahunan Satuan Pengawas Interen KP 

di bulan Nopember 2002, sudah seharusnya menjadi perhatian Direktur 

Kepatuhan dan di laporkan kepada Bank Indonesia. 

 

Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank membuat Laporan Pelaksanaan 
dan Pokok Pokok Hasil Audit Interen dan Laporan Khusus Setiap Temuan 
Audit Interen disampaikan sebagai laporan pelaksanaan tugas Direktur 
Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap akhir bulan Juni dan Desember 
setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12,13 dan 14  
Peraturan Bank Indonesia No1/6/PBI/1999. 
 

 

2.c Built-in Control: 
Walaupun dengan konsep dan system Branch Banking, pada 

kenyataannya banyak produk perbankan yang tidak dapat secara 

utuh dan berdiri sendiri dilakukan oleh cabang karena berkaitan 

dengan posisi likuiditas bank secara keseluruhan (consolidated) dan 

exposure risiko terhadap suku bunga dan risiko pihak ketiga. Oleh 

karena itu untuk jenis transaksi perbankan yang berpengaruh terhadap 

kedua hal tersebut diperlukan kontrol dan pengelolaan secara konsolidasi 

harian di kantor pusat di saat terjadinya transaksi atau segera setelah 

terjadinya transaksi. Bank mempunyai perangkat kontrol diluar sistim 

accounting, berupa laporan yang dihasilkan secara otomatis oleh 

sistim.  

 

Transaksi Diskonto Wesel Export Berjangka yang dilakukan oleh cabang 

secara riil adalah jenis transaksi yang langsung berpengaruh terhadap 

posisi likuiditas valuta asing dan rupiah BNI secara keseluruhan, oleh 

karena itu walaupun cabang diberi kewenangan tanpa batas untuk 

melakukan negosiasi wesel export, dalam kaitan adanya arus dana 

yang keluar dalam valuta asing maka sepatutnya transaksi ini segera 
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terditeksi oleh Divisi Internasional selaku pengelola rekening nostro dan 

Divisi Treasury selaku pengelola likuiditas di kantor pusat. Contoh 

dalam kasus ini adalah: 

 

• Selama bulan Juni 2003, cabang telah melakukan negosiasi wesel 
export dalam valuta euro sebesar euro17,000,000 dengan mengkredit 
rekening nasabah dalam valuta euro. Jangka waktu 9 bulan. 

 
• Pada tanggal 17 July 2003, dalam 1 hari cabang telah melakukan 

negosiasi wesel export dalam valuta euro sebesar euro23,500,000 
dengan mengkredit rekening nasabah dalam valuta euro. Jangka 
waktu 9 bulan. 

 

Entry pembukuan atas transaksi tersebut akan langsung 

mempengaruhi posisi valuta asing mata uang euro bagi BNI secara 

consolidated menjadi short euro (oversold euro)  sebesar 40,500,000 

yang dapat mengakibatkan kerugian lebih besar lagi karena risiko 

kurs jika hal ini tidak terditeksi oleh divisi treasury kantor pusat. 

Adalah suatu kejanggalan jika treasury tidak mengetahui adanya 

transaksi penjualan euro oleh cabang dengan jumlah 23,500,000 

dalam 1 hari, karena menurut ukuran bank sekaliber citibank pun 

jumlah tersebut termasuk besar. 

 

2.d Kontrol secara Accounting dan Pembukuan Transaksi 

Devisa: 
 

• Kontrol transaksi devisa yang di terapkan oleh BNI adalah melalui 

pos neraca RAK Valas KB/Cab dan pos neraca Nostro Valas 

Bank Koresponden,cabang tidak diperkenankan untuk 

melakukan entry kedalam pos neraca Nostro, pengendaliannya 

dilakukan oleh Kantor Pusat secara Konsolidasi ( centralized ).  

• Setiap produk valuta asing termasuk WEB yang dilakukan 

cabang di tampung dalam pos neraca RAK Valas KB/Cab. 
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• BNI Kantor Pusat dan Cabang KBY mempunyai system komputer 

on line real time, setiap data pembukuan yang di input oleh 

cabang dalam transaksi wesel export akan meng update pos 

RAK Valas KB/Cabang dan pos Tagihan Wesel Export. 

• Data tersebut dapat di akses oleh Divisi Internasional KP dan di 

cocokan dengan nomor SR ( schedule of remittance ) jika ada 

transaksi yang tidak di input maka nomor SR akan terlongkap.  

• Sulit bagi cabang untuk dapat melakukan transaksi tanpa 

diketahui oleh Divisi Internasional, kecuali cabang tidak 

melakukan input kedalam komputer yang berarti juga bahwa 

tidak terjadi peng kreditan kepada rekening nasabah. 

• Methode pembukuan untuk tansaksi dalam valuta asing 

dilakukan melalui satu pintu dengan password untuk entry data 

maupun download data dibawah kontrol Divisi Internasional. 

• Input dilakukan oleh cabang setiap hari dengan cut off time 

pukul 16.30, artinya seluruh transaksi devisa yang terjadi hari itu 

harus sudah selesai di input  sebelum pukul 16.30. Seluruh 

transaksi devisa yang terjadi di cabang di input entry accounting 

melalui rekening perantara yaitu RAK VALAS Cab/KB. 

• Ditingkat Divisi Kantor Pusat system tersebut men generate 

laporan secara otomatis khususnya yang menyangkut Aktiva 

Berisiko seperti pos Tagihan Wesel Export serta transaksi yang 

berkaitan dengan entry kepada pos Nostro KB pada Depository 

Correspondent.  

• Methode ini adalah umum bagi Bank dengan banyak cabang 

devisa karena sebagian besar transaksi langsung berpengaruh 

terhadap Posisi Likuiditas Bank secara menyeluruh, Net Open 

Position serta pos Aktiva Berisiko. Oleh karena itu walaupun 

dengan Konsep Branch Banking dan tingkat kewenangan yg 

diberikan kepada cabang, alur process pembukuan dan 
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laporan yang menyangkut transaksi devisa dilakukan secara 

consolidated di Kantor Besar (centralized).  

 

2.e. Tanggung jawab pengawasan/kontrol oleh Kantor Pusat 

sesuai dengan Ketentuan dalam Buku Pedoman Tata Kerja 

perihal Transaksi Export. 
 

Bab II point 7.4 

Proceed Export 

Setiap proceed export yang dibeli/diskonto untuk mendapatkan 

rupiah, tidak di reimburse ke BI. Pembelian tersebut menjadi beban 

Kantor Besar yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan 

pembukuan. Proceeds dikreditkan ke rekening KB pada Depository 

Correspondent  sesuai dengan jenis valuta. 
 

Bab III point 10.3 

Nota Pembelian 

Pembayaran dan perhitungan atas pembelian hasil export dilakukan 

dengan Nota Pembelian Hasil Export yang berlaku sebagai bukti 

pembukuan Kredit Nota yang berisi keterangan lengkap sesuai 

dengan keterangan dalam registrasi LC. 

 

Bab II No. 16. 

Pemantauan Proceeds. 

 

• Baik Kantor Besar maupun Cabang wajib memantau 

penerimaan proceeds export baik yang proceedsnya telah 

dibeli atau diskonto. 

• Minimal 2 x dalam 15 hari setelah tanggal pengiriman dokumen, 

wajib menanyakan ke bank koresponden. 
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• Kantor Baesar wajib memberitahukan ke Cabang dan 

sebaliknya cxabang wajib memantau secara  aktif penerimaan 

proceed export. 
 

Bab IV. Point 1.1 

Data Transaksi 

 

Setiap pembelian hasil export baik atas dasar L/C available by 

payment, deffered payment, acceptance maupun diskonto, Cabang 

Devisa membukukan/mengirim informasi dimaksud per masing masing 

jenis transaksi sebagai data Pengawasan di Kantor Besar Luar Negeri 

cq bagian L/C. Apabila terdapat nomor BP/SR yang loncat, karena 

belum dibukukan/dikirim oleh Cabang, agar segera menghubungi 

Cabang ybs dengan telex/fax agar segera mengirimkan data transaksi 

dimaksud. 

 

Bab IV, point 1.3 

Pengawasan Transaksi. 

 

Kantor Besar Luar Negeri memonitor seluruh data transaksi export 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 

• Bilamana dalam tempo 15 hari dari tanggal negosiasi/jatuh 

tempo, belum ada pembayaran dari bank luar negeri, agar 

segera mengambil langkah-langkah: 

 

o Menghubungi Bank Koresponden LN minta penegasan 

tanggal pelaksanaan pembayaran, dengan 

menggunakan SWIFT MTS 795 atau dengan telex apabila 

data transaksi cukup jelas. 

o Menghubungi Cabang Devisa bersangkutan, minta 

dikirimkan data transaksi export yang belum diterima 
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pembayarannya, untuk selanjutnya data tersebut 

digunakan sebagai inquiry kepada Bank Koresponden. 

 

• Apabila dalam jangka waktu 1 bulan dari tanggal realisasi/jatuh 

tempo belum ada pembayaran dari Bank Koresponden LN, agar 

langsung mendebit cabang bersangkutan sebesar nominal plus 

bunga, untuk selanjutnya diselesaikan dengan exportir 

bersangkutan di Cabang. Apabila setelah pendebitan ke 

cabang kemudian ada pembayaran proceeds export  

dimaksud, maka pada kesempatan pertama mengkredit 

kembali Cabang bersangkutan per telex. 

 

Buku Pedoman Tata Kerja mengenai transaksi export  adalah Standard 

Operating Procedure (SOP) interen BNI yang menjadi acuan bagi 

seluruh cabang devisa dan kantor pusat dalam mengelola transaksi 

devisa Letter of Credit  khususnya export. Tanggung jawab kontrol dan 

pengawasan diatur secara spesifik dan jelas merupakan tanggung 

jawab divisi internasional Kantor Pusat. Sejalan dengan itu Buku 

Pedoman Tata Kerja tersebut telah mengatur adanya secondary 

control ( prosedur kontrol lapis dua) yang dikerjakan oleh divisi lain di 

kantor pusat dengan maksud jika lolos dilapis pertama akan terditeksi 

di lapis kedua. 

Apa yang terjadi di cabang Kby dalam kurun waktu 14 bulan yang 

menyebabkan kerugian Rp.1,2Triliun, secara logika tidak mungkin 

terjadi kecuali telah terjadi pelanggaran disetiap rambu kontrol baik 

struktural,fungsional, akunting, ketentuan tata kerja, built in control  

laporan likuiditas , net open position. Ini berarti telah terjadi 

kelalaian secara ber jamaah yang hanya mungkin terjadi sebagai 

hasil konspirasi dari tingkat kewenangan yang jauh diatas 

kewenangan unsur pimpinan cabang maupun kantor wilayah. 
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L/C NASABAH
EXPORTIR 

SR 
nota pembukuan 

Laporan harian
Transaksi Valas
Ke Divisi Intnl

 

NEGOSIASI 
WESEL EXP

Beli Valuta Kredit rekening
Nasabah valas

Debet RAK 
Valas KB/Cab

Buku Register
L/C 

PROCESS 
ACCOUNTING

CABANG 

Input data 
Online system

Trans LN.

Pos Tagihan Wesel
Export Berjangka

Valuta Asing 

NOSTRO ACCOUNT
DEPOSITORY 

KORESPONDEN 

DIVISI 
TREASURY 

CABANG

penyerahan 
devisa 

DIVISI 
INTERNASIONAL

CABANG 
DEVISA 

*MONITOR TR EXPORT
*CONTROL PROCEEDS 

*RECONCILEMENT 
*CADANGAN RISK ASSETS

*KONTROL LIKUIDITAS 
*NET OPEN POSITION  
*CASH MANAGEMENT 

TANGGUNG JAWAB KONTROL DIVISI INTERNASIONAL & TREASURY DALAM TRANSAKSI WESEL 
EXPORT 
 

 
3. PROSES  TRANSAKSI DEVISA DAN REKONSILIASI 
 
3.a.Proses Rekonsiliasi rekening Pada Bank Koresponden: 
 
Salah satu fungsi Divisi Internasional adalah supervisi terhadap cabang 

BNI di LN yaitu New York, London, Spore, Hongkong dan Tokyo. Dilain 

pihak cabang-cabang luar negeri tsb merupakan depository 

correspondent  untuk transaksi dalam valuta US$, GBP, Sin$,HK$ dan 

Yen. Ini berarti bahwa rekening yang dimiliki oleh BNI pada bank bank 

koresponden adalah atas nama Cabang BNI di luar negeri, dan bukan 

dimiliki oleh Kantor Pusat. Divisi Internasional melakukan kontrol atas  

Pos Rekening Nostro pada Cabang LN, sebaliknya Cabang LN yang 

mengontrol rekening yang sebenarnya pada bank koresponden sesuai 

dengan jenis valutanya. Sebagai �pintu masuk� transaksi devisa yang 

di lakukan oleh cabang cabang devisa di dalam negeri di lakukan 

melalui POS REKENING ANTAR KANTOR VALAS KP/Cabang menurut 
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jenis valuta, melalui pos inilah Divisi Internasional KP melakukan kontrol 

dan pengawasan. 

 
 
 
 
 
 
 

• Untuk melakukan transaksi devisa dalam mata uang apapun, 

BNI menganut policy satu pintu yaitu melalui Kantor Pusat Divisi 

Internasional dengan demikian cabang devisa dalam negeri 

tidak dapat berhubungan langsung dengan cabang di luar 

negeri melainkan harus melalui mekanisme Rekening Antar 

Kantor Valas sebagai media payment dan reimbursement. 

 
BNI NY

 
BNI London BNI Tokyo BNI Spore BNI Hkng

NOSTRO 
PADA bni ny

US$

DIVISI INTERNASIONAL
KANTOR PUSAT 

RAK VALAS KP INTNL 

      RAK VALAS CABANG SESUAI VALUTA 
           US$, GBP,YEN, SIN$ Hk$ 

CABANG CABANG 
DEVISA 

DALAM NEGERI

Rek pada 
BANK OF NY US$ 

Rekening pada
Bank kor GBP

Rekening pada
Bank kor yen

Rekening pada 
Bank kor sin$ 

Rekening pada
Bank kor Hk$

NOSTRO
PADA BNI LDN

GBP

NOSTRO 
PADA BNI HK

HK$

NOSTRO
PADA BNI SPORE

SIN$

NOSTRO
PADA BNI TKY

YEN

 CABANG CABANG CABANG
CABANG

CABANG 

ALUR PAYMENT DAN REIMBURSEMENT TRANSAKSI DEVISA BNI 
CABANG DALAM   NEGERI, DIVISI INTERNASIONAL DAN BNI  
CABANG LUAR NEGERI SEBAGAI DEP CORRESPONDENT. 
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• Sebaliknya cabang BNI diluar negeri mempunyai peran 

tambahan selain sebagai profit center, juga sebagai settlement 

bank atau depository correspondent  bagi KP divisi internasional 

dan cabang cabang devisa dalam negeri. Penyelesaian 

semua transaksi devisa dalam dunia perbankan 

adalah melalui proses pembayaran (reimbursement)  

berupa peng kreditan (cash in) kedalam  rekening 

yang dimiliki bank tersebut pada bank bank 

koresponden sesuai dengan jenis valuta. 
• System yang diterapkan oleh BNI adalah kantor pusat memiliki 

rekening pada cabangnya di luar negeri yaitu New york, 

London, Singapore, Hongkong dan Tokyo, kemudian sejalan 

dengan itu cabang cabang tsb memiliki rekening actual  pada 

Bank Koresponden. 

• Yang menjadi rancu dalam system ini adalah peranan kantor 

cabang luar negeri lebih dominan oleh karena secara real cash 

inflow dan outflow dari/kepada pihak ketiga sebagai 

counterpart  suatu transaksi devisa terjadi pada rekening yang 

dimiliki cabang tersebut pada bank koresponden. 
 

contohnya untuk transaksi US$ ada pada rekening yang dimiliki oleh BNI 
NY di Bank Of New York. Dengan demikian proses rekonsiliasi atas suatu 
transaksi devisa dalam mata uang US$ dari cabang di dalam negeri akan 
melibatkan, pos pos RAK VALAS CABANG, NOSTRO KP PADA BNI NY, RAK 
VALAS BNI NY DAN BANK STATEMENT ACTUAL DARI BANK OF NEW YORK. 
 

Sifat pos pembukuan Rekening Antar Kantor adalah pos 

penampungan sementara atau rekening transit yang self liquidating 

(hilang dengan sendirinya) setelah melalui proses pencocokan atau 

rekonsiliasi antara transaksi menurut pembukuan interen dengan bank 

statement pada bank koresponden. Proses rekonsiliasi menjadi sangat 

penting bagi bank oleh karena merupakan lapis kontrol terakhir jika 
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terjadi pendebitan (cash out ) atau sebaliknya tidak terjadi proceed 

reimbursement ( cash in ) yang tidak sesuai dengan catatan 

pembukuan interen, akibatnya terjadilah pos terbuka ( open item ) 

yang perlu untuk di telusuri dan ditrasir. 

 

Penyebab dari pos terbuka dapat bervariasi a.l. proceeds export  yang tidak 
dikreditkan oleh issuing bank kedalam rekening pada bank koresponden, settlement 
import L/C  oleh negotiating bank di luar negeri yang tidak diselesaikan importir, 
kesalahan debit atau kredit oleh Bank Koreponden, pencairan bank garansi valas 
yang tidak tercatat pada pembukuan, pencairan dari suatu instrumen contingent 
liability  bank. 
 

Pentingya fungsi bagian rekonsiliasi sebagai kontrol lapis akhir 

menuntut agar prosesnya current (lancar), artinya pencocokan 

dilakukan atas bank statement paling lama satu bulan kebelakang. 

Jika terjadi penumpukan ( backlog) dalam proses rekonsiliasi maka 

akan terjadi penumpukan dalam volume pos pos terbuka akibatnya 

bank dihadapkan kepada risiko terjadinya kecurangan dalam 

transaksi yang tidak dapat ditrasir. 

 

Melihat kepada kasus wesel export yang terjadi di BNI Kby yang 

sesungguhnya tidak perlu terjadi jika semua fungsi menjalakan 

perannya sesuai dengan aturan serta ketentuan yang ada, maka 

bukan tidak mungkin terdapat kelemahan aspek kontrol dalam alur 

proses transaksi devisa khususnya yang berkaitan dengan rekonsiliasi 

antara pos RAK dan Nostro. Akibatnya banyak pos terbuka yang tidak 

dapat ditrasir dan diselesaikan melalui penghapusbukuan.  

 

3.b Kasus Wesel Export BNI cabang Kby vs Rekonsiliasi: 
 

• Dalam kasus L/C Cabang Kby, penyelesaian settlement  dari 

semua L/C yang �terbayar� sebagaimana kita ketahui tidak ada 

yang bersumber dari issuing bank. Pembayaran dilakukan 

dengan 2 cara yaitu mendebit rekening nasabah di cabang 
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atau melalui remittance dari pihak ketiga dengan melakukan 

transfer ke BNI NY se olah olah sebagai pembayaran dari issuing 

bank. Sebenarnya jika bagian reconcilement  melakukan 

tanggung jawabnya secara benar, maka ketika penyelesaian 

dilakukan oleh cabang dengan mendebit rekening nasabah 

maka akan terjadi pos terbuka pada buku besar NOSTRO BNI NY 

karena memang tidak pernah ada penyelesaian dari Issuing 

Bank. Jika kemudian Divisi Internasional menelusuri pos terbuka 

ini kepada RAK VALAS Kp/Cab maka akan segera ketauan 

bahwa ada entry pendebitan rekening nasabah untuk 

penyelesaian outstanding pada pos Tagihan Wesel Export 

Berjangka. Sepatutnya hal ini dipertanyakan kepada cabang 

karena merupakan indikasi bahwa sesungguhnya tidak terjadi 

transaksi export. 

• Pembayaran proceeds melalui transfer pihak ketiga ke BNI NY 

seolah olah sebagai pembayaran dari Issuing Bank, dalam kasus 

ini dilakukan oleh a.l. Cadmus Pasific, Aditya Putra Pratama, 

Supreme Impex, Oenam Marbel dengan mentransfer sejumlah 

dana dalam US$ sesuai dengan nilai L/C yang telah jatuh 

tempo, pembayarannya dilakukan ke BNI NY tanpa reference 

sesuai dengan yang tertera didalam schedule of remittance. Hal 

ini sesungguhnya merupakan indikator bagi pengawasan di 

bagian rekonsiliasi dalam melakukan pencocokan (matching)  

tidak hanya berdasarkan jumlah saja tapi dilakukan sesuai 

dengan prinsip prinsip akuntabilitas proses rekonsiliasi. 

 

3.c Kantor Cabang Luar Negeri BNI sebagai pemegang 

rekening pada Bank   Koresponden: 

 
Kedudukan Cabang Luar Negeri sebagai pemegang rekening pada 

Bank Koresponden menjadikannya fasilitator untuk settlement seluruh 
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transaksi devisa yang di lakukan oleh seluruh Cabang Devisa Dalam 

Negeri. Dilain pihak Cabang BNI di Luar Negeri mempunyai kegiatan 

operasionil sebagai profit center yang mempunyai dealing room 

sendiri untuk bertransaksi jual/beli valas (trading), melakukan investasi 

dalam surat berharga, obligasi dan transaksi derivative lainnya. Yang 

menjadi pertanyaan adalah: 

 

• Siapa yang melakukan dan bertanggung jawab atas proses 

rekonsiliasi antara Bank Statement dari Bank Koresponden 

dengan RAK VALAS Kantor Pusat dan kemudian antara Pos 

Rekening Nostro Pada Cabang Luar Negeri dengan RAK VALAS 

CABANG DN. 

• Jika ini dilakukan oleh Divisi Internasional sesuai dengan struktur 

organisasi yang ada, bagaimana dengan tindak lanjut untuk 

mentrasir pos terbuka , karena pemegang rekening adalah 

Kantor Cabang Luar Negeri tsb, apakah Divisi Internasional 

dapat menghubungi langsung Bank Koresponden dimana 

rekening tersebut berada. 

• Bagaimana membedakan antara transaksi yang dilakukan oleh 

Cabang Luar Negeri untuk kepentingan pembukuan cabang tsb 

dengan settlement bagi transaksi devisa cabang cabang dalam 

negeri. 

• Bagaimana Kadiv Internasional melakukan supervisi dan kontrol 

atas operasionil interen Cabang Luar Negeri.   

• Dalam Rincian Hasil Audit Khusus bulan Agustus 2003 terdapat 5 

transaksi Diskonto WEB yang dilakukan oleh Cabang KBY: 

 

                        EX4/KBY/OO6/02 negosiasi January 2002 

EX4/KBY/0033/02 negosiasi September 2002 

EX4/KBY/0022/02 negosiasi July 2002 

EX4/KBY/0031/03 negosiasi Maret 2003 
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EX4/KBY/0089/03 negosiasi Agustus 2002 

                                           Total: US$ 10,149,745.69 

 

Ke 5 wessel tersebut sebenarnya unpaid dan penyelesaiannya 

dilakukan dengan mendebit rekening nasabah lain secara 

variatif bahkan ada yang periodenya lebih dari satu tahun sejak 

tanggal negosiasi. Mengapa hal ini tidak muncul sebagai pos 

terbuka dalam rekonsiliasi pada saat jatuh tempo, dan KB 

Internasional baru melakukan pendebitan kepada RAK VALAS 

Cabang setelah periode yang begitu lama.  

• Dalam laporan Audit yang sama terdapat 3 WEB L/C usance total 

jumlah US$ 5,416,500 yang di negosiasi pada tanggal 16 

Desember 2002, namun Schedule of Remmitance baru dikirim 26 

hari kemudian. Jika Divisi Internasional melakukan monitoring 

antara data yang diinput oleh cabang sesuai dengan ketentuan 

BabIV point 1.1 dan kemudian proses rekonsiliasi berjalan 

dengan tindak lanjut atas pos pos terbuka, maka pada saat jatuh 

tempo di bulan Maret 2003, cabang tidak akan dapat secara 

sepihak memperpanjang jangka waktu wesel export menjadi 

jatuh tempo bulan Agustus 2003.  

4. PENYISIHAN KERUGIAN ATAS AKTIVA BERISIKO 
 

Dalam struktur organisasi BNI terdapat Risk and Capital Committee  

dahulu dinamakan Asset Liability Commitee yang beranggotakan 

Direksi serta beberapa management senior tingkat Kepala Divisi yang 

bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan serta menjaga 

kebijakan pengelolaan risiko likuiditas, risiko tingkat bunga dan risiko 

atas modal. Secara rutin Risk and Capital Committee  mengadakan 

rapat untuk memonitor kebijakan pengelolaan atas risiko risiko 

tersebut. 
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Wesel Export termasuk kategori aktiva berisiko dimana Bank diwajibkan 

untuk melakukan penyisihan kerugian dengan mendebit biaya. 

Penyisihan kerugian atas aktiva berisiko ditentukan berdasarkan kriteria 

Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 

No.31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998. Yang 

mengklasifikasikan aktiva produktif menjadi 5 kategori kolektibilitas   

(collectibility) dengan minimum presentase kerugian sebagai berikut: 

 

Lancar      minimum 1% 

Dalam perhatian khusus   minimum 5% 

Kurang lancar                           minimum 15% 

Diragukan     minimum 50% 

Macet           100% 

 

Dalam Neraca Keuangan BNI yang telah di audit oleh auditor 

independent Price Waterhouse Coopers  untuk tahun 2003 ,2002 dan 

2001 pos Wesel Export dan Tagihan Lainnya didefinisikan dan terdiri 

atas tagihan dari transaksi Letter of Credit dan dokumen-dokumen 

kepada nasabah importir dan exportir. Catatan keuangan atas pos 

tersebut adalah sebagai berikut; 
(dalam jutaan rupiah) 

     2003            2002                 2001 
 
Wesel export valas   1,949,770       883,771             637,355 
Tagihan lainnya valas               1,396,553       280,913           2,355,303 
Tagihan lainnya rp       177,519          17,164              106,842 
 Total                                                    3,523,842       1,181,848         3,079,500 
 
Penyisihan kerugian                              (1,429,215)       (345,454)         (541,869) 
  Saldo                                                  2,094,627  836,394       2,537,631 
 
Laporan berdasarkan kolektibilitas: 

     2003                  2002                 2001 
 
Lancar         2,104,460        1,181,848         3,079,500 
Dalam perhatian khusus                        15,859 
Diragukan                                                          27,850 
Macet                     1,375,673 
Total                                 3,523,842             1,181,848         3,079,500  
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Penyisihan kerugian      (1,429,215)            (345,454)          (541,869) 
  Saldo                                                          2,094,627               836,394          2,537,631 
 

• Dari angka-angka tersebut yang patut untuk dipertanyakan dan 

ditelusuri lebih lanjut adalah di tahun 2001 dan 2002, outstanding 

Wesel Export dan Tagihan lainnya valas tercatat Rp.3,079,500M 

dan Rp.1,181,848M  dikategorikan sebagai kolektibilitas lancar. 

Pada bulan Desember 2001 bank telah membukukan penyisihan 

kerugian tagihan wesel export sebesar Rp.541,8milyar, bulan 

Desember 2002 sebesar Rp.345,454 milyar dan bulan Juni 2003 

sebesar Rp.1,281 Triliun. Berarti secara kumulatif selama 2,5 tahun 

telah disisihkan sejumlah Rp.2,168T untuk kerugian tagihan wesel 

export dan LC. Patut dicatat bahwa penyisihan untuk tahun 

2003 dilakukan pada bulan Juni 2003, atau 3 bulan sebelum 

kasus diskonto wesel export Gramarindo di BNI cabang kby 

terbongkar. 

• Jika dilihat dari ketentuan Bank Indonesia, BNI tidak perlu 

menyisihkan lebih dari 1% dari saldo outstanding Wesel Export 

dan Tagihan lainnya dalam kolektibilitas lancar atau hanya 

Rp.30 milyar di tahun 2001 dan Rp.11,1milyar di tahun 2002, 

sebagai penyisihan kerugian. Dengan tindakan ini seakan direksi 

dan management  telah mengantisipasi atau mengetahui akan 

terjadi kerugian atas pos ini walaupun dalam laporan 

kolektibilitas ke Bank Indonesia di kategorikan sebagai lancar. 

• Jika kita kaitkan dengan fakta bahwa dalam periode tahun 2002 

di BNI Cabang KBY telah terjadi gagal bayar atas wesel wesel PT. 

Mahesa sebesar US$5,4jt , PT. Petindo US$8,8jt dan Prasetya Cipta 

Tulada US$ 1,5jt maka patut diduga bahwa penyisihan kerugian 

wesel export sebesar Rp.345,4milyar di tahun 2002 erat kaitannya 

dengan transaksi ini. 

• Hal yang menguatkan dugaan ini terlihat didalam laporan 

Liquidity Maturity Gap ( Laporan Likuiditas Perbedaan Jatuh 
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Tempo) untuk thn 2002, dimana terlihat untuk pos wesel export 

dan tagihan lainnya jumlah yang jatuh tempo dibawah 1 bulan 

sebesar Rp.830,003M dari total Rp.1,181,848M (75%). Ini berarti 

bahwa unsur management BNI telah mengetahui bahwa pada 

akhir tahun 2002, 75% dari tagihan wesel export telah jatuh 

tempo dan sifatnya on demand. ( lihat catatan atas laporan 

keuangan konsolidasi BNI 31 Desember 2002,2003 dan 2004 yang 

telah di audit oleh Price Waterhouse Coopers). 

• Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI di 

bulan Desember 2003, direksi mengajukan persetujuan untuk 

mencadangkan penyisihan kerugian atas terjadinya kasus Wesel 

Export di cabang KBY sebesar Rp.940milyar dan disetujui oleh 

rapat. Pada kenyataannya menurut laporan keuangan audited 

thn 2003, jumlah penyisihan kerugian untuk pos Wesel Export 

Berjangka dan tagihan lainnya adalah sebesar Rp.1,429,215M 

untuk thn 2003. Jumlah ini melebihi apa yang telah disetujui oleh 

RUPS yaitu sebesar Rp.940milyar. Disamping itu, dalam laporan 

keuangan yang sama dinyatakan bahwa bagian dari 

penyisihan untuk kerugian wesel export tersebut sejumlah 

Rp.1,281,934M dilakukan pada bulan Juni,2003, atau 3 bulan 

sebelum mencuatnya kasus diskonto WEB di cabang kebayoran. 

• Kemudian pada tahun 2004, dilakukan penyisihan kerugian 

untuk pos yang sama sebesar Rp.164,064M sehingga secara 

kumulatif total penyisihan kerugian untuk Wesel Export dan 

Tagihan lainnya tahun 2001,2002,2003 dan 2004 adalah 

Rp.2,480,602M ( rupiah dua triliun empatratus delapanpuluh 

milyar enamratusdua juta). 

• Pada bulan Desember 2004, direksi BNI telah melakukan hapus 

buku atas kasus wesel export cabang KBY sebesar Rp1,502,038M 

(satu triliun limaratusdua milyar dan tigapuluh delapan juta 

rupiah) yang diambil dari akumulasi penyisihan kerugian tersebut 
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diatas. Jumlah ini jauh diatas perhitungan kerugian BNI menurut 

audit BPKP yaitu Rp.1.2Triliun maupun perhitungan yang dibuat 

oleh Gramarindo berdasarkan proceeds yang masuk kedalam 

rekening giro nasabah dan pembayaran langsung melalui 

pendebitan rekening maupun pembayaran melalui pihak ke 

tiga dengan cara men transfer langsung ke BNI NY. 

• Angka angka penyisihan kerugian diatas mencerminkan adanya 

permasalahan besar dalam transaksi devisa BNI khususnya yang 

menyangkut  Letter of Credit  baik import maupun export. Besar 

kemungkinan bahwa pos akunting wesel export dan tagihan 

lainnya telah dijadikan kendaraan untuk mengeluarkan dana 

sebagai pinjaman dengan dalih transaksi export maupun import 

menggunakan instrumen LC maupun instrumen trade financing 

lainnya. Penyidik perlu segera meminta rincian dari penyisihan 

untuk kerugian wesel export dan tagihan lainnya untuk tahun 

2001,2002,2003 dan 2004. 

• Penyisihan untuk kerugian atas pos Aktiva Berisiko tidak 

dibukukan dalam pos tersendiri sebagai pos cadangan 

sebagaimana umumnya dilakukan untuk cadangan khusus 

ataupun cadangan wajib. Pembukuannya secara akunting 

dilakukan sebagai faktor pengurang dari outstanding  pos aktiva 

tersebut. Dengan demikian ketika dilakukan proses hapus buku 

(write off) jumlah yang di hapus buku tinggal dikeluarkan dari 

neraca. Dalam proses inilah kemudian perlu di teliti apakah 

hapus buku diaplikasikan terhadap kewajiban nasabah sesuai 

dengan ketika melakukan penyisihan kerugian. Masalahnya 

menjadi rancu karena aplikasi penghapusbukuan dapat 

dilakukan terhadap kewajiban nasabah lain atau atas pos 

aktiva berisiko yang lain. 
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Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Buku Pedoman Tata 

Kerja perihal Transaksi Export, oleh Kantor Besar Divisi Luar 

Negeri 
 

Bab II Point 7.3. 

Proceed Export 

 

Setiap proceed export yang dibeli/diskonto untuk mendapatkan 

rupiah, tidak di reimburse ke BI. Pembelian tersebut menjuadi beban 

Kantor Besar yang pelaksanaannnya diatur dalam ketentuan 

pembukuan. Proceeds dikreditkan ke rekening KB pada Depository 

Correspondence sesuai dengan jenis valuta. 

 

Bab III Point 10.3 

Nota Pembelian 

 

Pembayaran dan perhitungan atas pembelian hasil export dilakukan 

dengan Nota Pembelian Hasil Export yang berlaku sebagai bukti 

pembukuan Kredit Nota yang berisi keterangan lengkap sesuai 

dengan keterangan dalam registrasi LC. 

 

Bab II No. 16 

Pemantauan Proceeds 

 

• Baik Kantor Besar maupun Cabang wajib memantau 

penerimaan proceeds export baik yang proceedsnya telah 

dibeli atau diskonto. 
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• Minimal 2 x dalam 15 hari setelah tanggal pengiriman dokumen, 

wajib menanyakan ke bank korensponden. 

• Kantor BEsar wajib memberitahukan ke Cabang dan sebaliknya 

cabang wajib memantau secara aktif penerimaan proceed 

export. 

 

 

 

 

Bab IV Point 1.1. 

Data Transaksi 

 

Setiap pembelian hasil export baik atas dasar L/C available by 

payment, deffered payment, acceptance maupun diskonto, Cabang 

Devisa membukukan/mengirim informasi dimaksud per masing-masing 

jenis transaksi sebagai data Pengawasan di Kantor Besar Luar Negericq 

bagian L/C. Apabila terdapat nomor BP/SR yang loncat, karena belum 

dibukukan/dikirim oleh Cabang, agar segera menghubungi Cabang 

ybs. Dengan telex/fax agars egera mengirimkan data transaksi 

dimaksud.  

 

Bab IV Point I.3. 

Pengawasan Transaksi 

 

Kantor Besar Luar Negeri memonitor seluruh data transkasi export 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 

• Bilamana dalam tempo 15 hari dari tanggal negosiasi/jatuh 

tempo, belum ada pembayaran dari bank luar negeri, agar 

segera mengambil langkah-langkah: 
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o Menghubungi Bank Koresponden LN minta penegasan 

tanggal pelaksanaan pembayaran, dengan 

menggunakan SWIFT MTS 795 atau dengan telex apabila 

data transaksi cukup jelas. 

o Menghubungi Cabang Devisa bersangkutan, minta 

dikirimkan data transaksi export yang belum diteriam 

pembayarannya, untukselanjutnya data tersebut 

digunakan sebagai inquiry kepada Bank Koresponden. 

 

• Apabila dalam jangka waktu 1 bulan dari tanggal reaslisasi/jatuh 

tempo belum ada pembayaran dari Bank Koresponden LN, agar 

langsung mendebit cabang bersangkutan sebesar nominal plus 

bunga, untuk selanjutnya diselesaikan dengan exportir 

bersangkutan di Cabang. Apabila seteh pendebitan ke cabang 

kemudian ada pembayaran proceeds export dimaksud, maka 

pada kesempatan pertama mengkredit kembali cabang 

bersangkutan per telex. 

 

Sistim Pembukuan/Accounting transaksi valas di BNI 
 

Methode pembukuan untuk transaski dalam valuta asing dilakukan 

melalui satu pintu di Divisi Internasional, menggunakan software Kapiti 

yang dirancang khusus untuk transaksi devisa. System ini dirancang 

untuk online real time kepada semua Cabang Devisa. Input dilakukan 

oleh cabang setiap hari dengan cut off time pukul 16:30, artinya 

seluruh transaksi devisa yang terjadi hari itu harus sudah selesai di input 

sebelum pukul 16:30. Seluruh transaksi devisa yang terjadi di cabang 

input entry accounting melalui rekening perantara yaitu RAK VALAS 

cab/KB. Ditingkat Divisi Kantor Besar system tersebut men-generate 

laporan secara otomatis khususnya yang menyangkut Aktiva Beresiko 

seperti pos Tagihan Wesel Export serta transaksi yang berkaitan 
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dengan entry kepada pos Nostro KB pada Depository Correspondent. 

Metode ini adalah umum bagi Bank dengan banyak cabang devisa 

karena sebagian  besar transaksi langsung berpengaruh terhadap 

Posisi Likuiditas Bank secara menyeluruh, Net Open Position serta pos 

Aktiva Berisiko. Oleh karena itu walaupun dengan Konsep Branch 

Banking dan tingkat kewenangan yang diberikan kepada cabang, 

alur process pembukuan dan laporan yang menyangkut transaksi 

devisa dilakukan secara consolidated di Kantor Besar (centralized). 

 

5. KESIMPULAN 
 

1. Terdapat kelemahan dalam pengawasan secara fungsional dan 

kontrol secara transactional merupakan penyebab terjadinya 

kasus wesel export berjangka di BNI cabang KBY.Tindak lanjut 

atas penemuan hasil audit yang seharusnya menjadi bahan 

laporan direktur kepatuhan kepada bank indonesia setiap 

semester tidak dilakukan. 

 

2. Rambu rambu pengawasan dan kontrol pada tingkat kantor 

pusat tidak dilaksanakan atau tidak berfungsi oleh karena fokus 

kepada prinsip payment at maturity  ketimbang prinsip 

preventive  sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Buku 

Pedoman. 

 

3. Terdapat permasalahan yang cukup serius didalam 

pengelolaan transaksi devisa dan luar negeri BNI khususnya yang 

menyangkut transaksi Letter of Credit dan wesel export 

berjangka sehingga direksi memerlukan untuk menyisihkan 

kerugian sampai sejumlah Rp.2,4T dalam kurun waktu 2,5 tahun. 

Jika menoleh kebelakang beberapa tahun lalu dengan kasus 

letter of credit Texmaco sebesar hampir US$ 1milyar, maka patut 
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disimpulkan bahwa pos tagihan wesel export dan tagihan 

lainnya dijadikan pos untuk memberikan bridging finance 

kepada nasabah untuk kemudian di konversi menjadi pinjaman 

jangka panjang. 

 

4. Sistim pemilikan rekening pada bank koresponden rawan 

terhadap terjadinya open items karena di miliki dan dioperasikan 

oleh cabang luar negeri dan bukan oleh kantor pusat. Terdapat 

backlog dalam rekonsiliasi dengan umur yang sudah cukup 

lama. 

 

5. Kontrol terhadap pemberian maupun penggunaan credit line 

oleh bank koresponden tidak effektif karena masih dapat terjadi 

pemberian fasilitas kepada bank non koresponden seperti 

halnya terjadi dalam kasus ini. Oleh sebab itu tidaklah 

berlebihan jika patut menduga bahwa terdapat kelemahan 

dalam pos contingent liabilities berupa penerbitan bank garansi, 

stand by LC serta kewajiban derivatif lainnya mengingat bahwa 

cabang cabang luar negeri BNI beroperasi di pusat keuangan 

dunia, New York, London, Singapore, Hongkong dan Tokyo. 

 

6. Dengan semakin sulitnya bank bank di amerika dan eropa untuk 

digunakan bagi kepentingan money laundering, maka profil 

bank BNI yang memiliki cabang luar negeri di pusat keuangan 

dunia akan rawan terhadap penggunaan sebagai fasilitator 

kegiatan money laundering oleh pemain kelas dunia yang harus 

�memutihkan� dana  dengan volume $500m - $ 1 Triliun per 

tahun.   

 

7. Beredarnya instrumen perbankan melalui swift yang otentik 

namun tidak dapat di claim reimbursement , instrumen tersebut 
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di advise melalui bank bank besar di Jakarta perlu di tindak 

lanjuti dengan melakukan pengusutan ber sama dengan Bank 

Indonesia oleh karena terdapat keganjilan diluar kelaziman 

praktek perbankan. Hal ini kelak merupakan ancaman bagi 

perbankan nasional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran-Lampiran 
 

INDIKASI PUBLIC OPINION DI MEDIA ADALAH 
PENGHANCURAN PEREKONOMIAN INDONESIA  : 
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Mempolitisir kasus ini sehingga akan ada kekacauan perekonomian 
baik secara nasional maupun international dgn dampak2 sbb : 
 

• Semua instansi pemerintah yang terkait ( Meneg BUMN, 
Menkeu, DPR, Polisi, Kejaksaan, Bapepam ) akan dibuat 
seperti kebakaran jenggot, sehingga kasus ini akan 
menyerang kebijakan-2 mereka secara tidak langsung 
dan menjadi sasaran tembak balik, apabila mereka tidak 
mampu menyelesaikan sesuai dengan opini public yang 
telah terbentuk. 

 
• Nampak sekali bahwa kasus ini meledak, dikarenakan 

adanya pertentangan intern pada tingkat direksi, 
sehingga akan nampak mana BAD DIRECTOR dan GOOD 
DIRECTOR, yang berakhir dengan tujuan WHO IS THE 
PRESIDENT DIRECTOR..?????, dimana didalam melakukan 
penyelesaian intern BNI telah membentuk team 9 ( adalah 
team khusus untuk penyelesaian kasus ini ), yang mana 
setiap rabu & jumaat melakukan laporan hasil kerja 
kepada direksi BNI, yang mana dalam proses 
penyelesaiannya mereka sedang bekerja untuk 
mengappraisal assets gramarindo group senilai USD 150 
Jt., sedang pola penyelesaian ini dilakukan �tahu2 ada 
fax gelap ke Mabes Polri ( sesuai berita Trust Media )�apa 
maksud fax gelap�ini & apa tujuannya dilakukan ini..?? 

 
• PT.BNI adalah perusahaan GO PUBLIC�sehingga dengan 

kasus ini meledak akan makin terpuruk perekonomian kita, 
karena kepercayaan Luar Negeri menjadi makin kecil 
dengan case ini, Country Risk Indonesia menjadi lebih 
besar lagi dimata Luar Negeri 

 
• Semua Intansi pemerintah yang terkait sepertinya 

mendapat tekanan media, karena opini public yang telah 
dibentuk, nampak adanya vonis pengadilan yang tidak 
perlu bukti didalam persidangannya, karena semua bukti 
intern perbankan yang seharusnya menjadi rahasia Bank 
telah dibocorkan kemana-mana sehingga akhirnya 
menyulitkan semua instansi yang terkait dan terutama 
para pengusaha, dimana namanya telah dihancurkan 
leburkan. Apakah tujuan BNI dan apa Tujuan 
PENGUSAHA�sengaja dipecah belah�sehingga satu 
sama lain akan saling salah menyalahkan dan akan 
mencari keselamatan diri sendiri2 

 
• Sebagai Bank No.1 Di Indonesia, maka tolok ukur Bank di 

dunia terhadap Indonesia akan dilihat dari kepercayaan 
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yang timbul terhadap BNI, kalau sampai ini kemudian 
terjadi peningkatan ketidak percayaan terhadap Alat 
bayar dari Bank2 di Indonesia ( LC, Bank Garansi, SBLC dari 
BNI ), maka perdagangan internasional akan macet 
kembali seperti th 1998-2000 & akan membuat production 
cost jadi tinggi, barang jadi nggak bisa bersaing dipasar 
bebas, akhirnya banyak Industri yang tutup dan 
meningkatnya pengangguran & akhirnya terjadinya 
kerawanan Nasional yang berakhir gagalnya 
Kepemerintahan Megawati saat ini�.inilah sasaran 
tembak yang akan dibidikan dalam kasus BNI ini. 

 
• Menghancurkan Putera2 Bangsa sendiri yang sedang 

berangkat naik untuk memulai startnya sebagai 
pengusaha, dimana katanya dilakukan pembobolan, 
mencap pengusaha yang benar2 beriktikad baik seperti 
layaknya penjahat kelas kakap, mereka lari keluar negeri 
bukan karena takut, tapi karena kesadaran yang besar 
pada diri mereka2,  agar dapat bekerja dengan tenang & 
melakukan recovery atas hutang2 itu, bagaimana 
pengusaha itu dapat membayar kalau vonis 
penghancuran nama baik itu telah dilakukan oleh media, 
cukup rapi penekanan untuk pembuatan opini public ini, 
sehingga dari saksi, kemudian dengan secepat kilat 
menjadi tersangka, siapapun dia sbg manusia, 
bagaimana seseorang dapat menghasilkan sesuatu yang 
terbaik apabila dirinya terancam, apalagi tanpa dapat 
melakukan pembelaan�INI LAH KESEWENANGAN POLITIS 
YANG MENGGUNAKAN MEDIA. 

 
• BNI disatu sisi dengan segala upayanya bersama-2 

dengan para pengusaha itu sedang menghitung assets 
yang akan dijaminkan dimana menurut berita yang dapat 
dipercaya�.Assets yang ada nilainya lebih besar dari 
Total Hutang yang ada ( USD 150 Jt assets ), kenapa BNI 
melakukan ini, dikarenakan dia sangat yakin bahwa 
pengusaha2 itu dapat mengembalikan hutangnya akibat 
proforma LC tersebut, kemudian selain jaminan assets kita 
juga melakukan restructuring payment atas dasar proyek 
yang disetujui secara bersama-sama2, MANA YANG 
DIKATAKAN PEMBOBOLAN, KARENA SELAMA INI NAMPAK 
ADA IKTIKAD BAIK DARI PENGUSAHA YAITU DENGAN 
TERBUKTINYA PEMBAYARAN SELALU TEPAT WAKTU PADA 
SAAT DUE DATE, DAN ADA ALUR KEMBALI DANA KEPADA 
BNI. 
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• Kasus ini sengaja diciptakan, dengan setelah adanya 
pemblokiran hasil negosiasi yang ada, sehingga 
mengganggu arus cash flow pengusaha, Beberapa LC 
yang belum jatuh tempo, malah dilakukan pendebetan 
seenaknya sendiri oleh oknum BNI, sehingga mengganggu 
cahs flow pengusaha, sedangkan yang memang sudah 
jatuh tempo BNI nggak mau debet dari pemblokiran itu 

 
• Pengusaha telah menanda tangani SURAT PENGAKUAN  

HUTANG dengan avalis yang memang bonafide, & 
bersedia menyerahkan assets yang lebih besar dari total 
hutang, dimana pembayaran untuk akte notaries 
pengakuan hutang telah dilakukan oleh pengusaha 
sebesar Rp.180 Juta, tetapi sampai sekarang SURAT 
PENGAKUAN HUTANG ini nggak pernah diekpose ( dimana 
inilah bukti iktikad baik dari pengusaha ), tapi malah 
sekarang dipidanakan�.apasih harapan Negara kita 
ini��Pengusaha beriktikad baik, malah dihancurkan 
reputasinya, Akhirnya daripada mereka hancur total 
dinegeri sendiri, mereka melarikan diri dengan suatu niat 
yang tetap yaitu membayar BNI, dengan menunjuk para 
negosiator2nya. 

 
• Begitu kejamnya�.negara ini terhadap anak bangsanya 

sendiri, sebenarnya ini hanya masalah internal BNI sendiri 
yang dapat diselesaikan dengan para pengusaha yang 
bersangkutan, apalagi mereka telah membuat surat 
pengakuan hutang & mau menyerahkan assets yang ada 
& BNI juga telah mendengarkan presentasi proyek2 
mereka yang sangat feasible & Bankable, sehingga 
restructuring payment mereka sangat meyakinkan dapat 
dilakukan oleh pengusaha2 tersebut. 

 
• Mengapa kemudian Polisi, DPR, Meneg BUMN, Menkeu, 

DPR ikut campur�apakah hanya selembar fax yang tidak 
jelas ke Polisi dan pembocoran Rahasia Bank ke majalah 
Trust pada saat itu yang getol memuat berita ini, apakah 
tidak ada pekerjaan lainnya yang lebih penting untuk 
Negara, sehingga yang seharusnya hanya masalah 
internal, menjadi di BLOW UP menjadi masalah nasional 
dan masalah internasional, siapa dibalik Majalah Trust 
yang pertama2 memblow up berita ini dengan gencar, 
dimana dia bisa membuat berita yang akurat dari hasil 
data audit BNI, mengapa data yg very confidential ini 
dapat dengan mudah dibocorkan kemajalah TRUST, siapa 
dibalik majalah ini, Mengapa dan siapa Oknum BNI yang 
tega membocorkan rahasia perbankan ini, karena 
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Pengusaha sebenarnya dapat menuntut BNI dengan 
adanya UU.Perbankan, tapi inipun tidak dilakukan 
pengusaha�.karena kembali kepada iktikad baik yang 
dilakukannya kepada BNI 

 
• SAYANG IKHTIKAD BAIK PARA PENGUSAHA & BNI 

dihancurkan oleh oknum2 BNI yang tega menjual rahasia 
perbankan kepada Media, dalam hal ini TRUST��siapa 
dibalik majalah ini perlu juga diusut, mengapa dia 
mendapat perlakuan istimewa dari oknum BNI dalam 
mendapatkan data2 perbankan.. ADA APA DIBALIK 
INI��??????// 

• SIAPA PENGATUR UTAMA dari GRAND DESIGN yang 
diciptakan ini�??????  Wallahu Alam�����. 

 
( Juni, 20 , 2005��00.15 WIB ) 
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