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Eks Vice President Bank Banten Tersangka Kasus Kredit Macet Sudah 

Dipecat sejak 2021 

 

 

(Sumber: https://regional.kompas.com/) 

 

Tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh Bank Banten, Satyavadin Djojosubroto, 

ternyata sudah tidak bekerja lagi di bank itu sejak Agustus 2021. Satyavadin diberhentikan dari 

jabatannya sebagai Vice President Bank Banten karena telah melanggar aturan perusahaan. "Satyavadin 

Djojosubroto tidak lagi menjabat di PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, (“Bank Banten“) sejak 

dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 045/SK-

PHK/DIR-BB/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021," tertulis dalam keterangan resmi Bank Banten yang 

diterima Kompas.com, Jumat (5/8/2022). 

Bank Banten tidak menjelaskan alasan pemecatan Satyavadin. Hanya disebutkan bahwa Bank 

Banten mendukung upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi1 yang dilakukan mantan 

pejabatnya. "Bank Banten sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang dan 

sangat kooperatif serta mengikuti prosedur untuk apa pun yang dibutuhkan pihak berwenang agar 

persoalan ini dapat dituntaskan di tingkat penyidikan dan dapat diungkapkan fakta-fakta yang 

sebenarnya," tertulis dalam keterangan. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 

dua orang tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi oleh Bank 

Banten kepada PT HNM sebesar Rp 65 miliar tahun 2017. 

Keduanya yakni Satyavadin Djojosubroto (SDJ), mantan Vice President Bank Banten dan 

Rasyid Samsudin (RS) selaku Direktur PT HNM.  

 

                                                           
1 Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999). 

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999). 
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"Berdasarkan hasil ekspose hari ini dan hasil pendalaman pemeriksaan terhadap saksi-sakai 15 

orang, kemudian ditemukan alat bukti2. Maka, ditetapkanlah dua orang tersangka (korupsi kredit 

macet)," kata Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan di kantornya. 

Kamis (4/8/2022). Leo menegaskan, RS dan SDJ terbukti bekerja sama melakukan perbuatan melawan 

hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan. Akibatnya, aset agunan yang diagunkan oleh PT HNM 

kepada Bank Banten tidak ada yang terikat sempurna, serta aset piutang dan barang bergeraknya tidak 

difidusiakan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 

benda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. "Bank Banten 

hanya menguasai total dua sertifikat bidang tanah yang diagunkan oleh PT HNM. Lima sertifikat bidang 

tanah lainnya, Bank Banten tidak menguasainya," ujar Leo. 

Kemudian, kata Leo, aset PT HNM berupa 49 unit dump truck ternyata telah ditarik oleh leasing 

PT Hudaya Maju Mandiri. Bahkan, terungkap fakta bahwa lembaran pelaksanaan kredit ditransfer 

langsung ke rekening pribadi Direktur PT HNM. "Mekanisme pembayaran terhadap kontrak kerja PT 

HNM dengan PT Waskita Karya tidak dilaksanakan melalui rekening escrow3 di Bank Banten yang 

digunakan untuk menampung pembayaran termin proyek," jelas Leo. Dengan demikian, lanjut Leo, 

Bank Banten tidak dapat melakukan autodebet terhadap pembayaran termin proyek dan kredit menjadi 

macet. "Mengakibatkan kerugian keuangan negara, khususnya di Bank Banten sekitar Rp 65 miliar," 

tambah Leo. 

 

Sumber Berita 

https://www.regional.kompas.com/, Eks Vice President Bank Banten Tersangka Kasus Kredit Macet 

Sudah Dipecat sejak 2021, 5 Agustus 2022.  

                                                           
2 Berdasarkan pasal 184 KUHAP  terdapat 5 jenis alat bukti yang sah, yaitu: 

a. Keterangan Saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan 

pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27). 

b. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28). 

c. Surat, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187). 

d. Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 

lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya 

(Pasal 188 ayat 1). 

e. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 

ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat 1). 

Selain itu, ada alat bukti lain diluar KUHAP yang diakui keabsahannya yaitu alat bukti  elektronik. Alat bukti ini 

dijadikan  sebagai  alat  bukti   berdasarkan  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 5 (1) yang berbunyi: “Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. 
3 Escrow Account atau biasa dikenal dengan istilah Rekening Bersama, escrow account  adalah rekening yang dibuka secara 

khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada suatu Bank berdasarkan persyaratan tertentu 

sesuai dengan perjanjian tertulis. Escrow account ini akan berfungsi sebagai rekening penampungan yang dikelola oleh bank 

yang mana transaksi antar pihak hanya dapat diselesaikan apabila masing-masing pihak telah melaksanakan apa yang 

menjadi syarat di dalam perjanjian. (Sumber: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/, 09 Desember 2021, “Escrow Account 

sebagai Sarana Kemudahan Transaksi dalam Pelaksanaan Lelang”) 

http://www.regional.kompas.com/
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/
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Catatan 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 mengatur tentang Mekanisme Pengelolaan Investasi 

Pemerintah, yaitu pada: 

1. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana 

dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, 

dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

2. Pasal 2 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, 

sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

3. Pasal 3 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

a. transparansi; 

b. akuntabilitas; 

c. responsibilitas; 

d. independensi; 

e. kewajaran dan kesetaraan; 

f. profesionalisme; dan 

g. kehati-hatian. 

4. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Sumber Investasi Pemerintah berasal dari: 

a. APBN; 

b. imbal hasil; 

c. pendapatan dari layanan/usaha; 

d. hibah; dan/atau 

e. sumber lain yang sah. 

5. Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa Hasil Investasi Pemerintah yang berasal dari sumber 

sebagaimana dimaksud di atas dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi. 

6. Pasal 6 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk Saham, Surat Utang 

dan/atau Investasi Langsung. 

7. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan 

saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek. 

8. Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa selain saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Investasi 

Pemerintah dapat dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa 

efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa Surat Utang sebagaimana dimaksud di atas dapat 

berupa surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh: 

a. Pemerintah dan pemerintah daerah; 
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b. Korporasi dan/atau BHL; 

c. Pemerintah negara lain; dan  

d. Korporasi dan/atau badan hukum asing. 

10. Pasal 9 menyatakan bahwa selain Saham dan Surat Utang, Investasi Pemerintah yang dilakukan 

dalam bentuk Investasi langsung dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman, kerja sama investasi 

dan/atau bentuk investasi langsung lainnya 


