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JAKSA KEMBALI PERIKSA TERSANGKA KASUS BANK MALUKU

kabar24. bisnis.com

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Matheos

Matitaputty, satu dari tiga tersangka yang terlibat dalam kasus kredit macet PT. Bank Maluku

Tahun 2007. Korps Adhyaksa Maluku secara intens melakukan penyidikan terhadap kasus

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada PT. Bank Maluku. Hingga kini, sudah

puluhan saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Termasuk, tiga tersangka yakni Mateos

Matitaputty, Erik Matitaputty dan Markus Panggohoy.

Untuk melengkapi berkas dua tersangka, kemarin satu dari tiga tersangka dipanggil oleh

pihak Kejati Maluku untuk diperiksa. “Hari ini penyidik memeriksa Matheos Matitaputty sebagai

saksi. Dia diperiksa untuk melengkapi berkas dari dua tersangka lain yakni Erik Matitaputty dan

Markus Panggohoy,“ ujar Kepala Seksi Pendapat Hukum (Kasipenkum) Kejati Maluku, Bobby

Palapia kepada Ambon Ekspres, kemarin (26/3).

Dikatakan, hasil pemeriksaan Matheos Matitaputty akan dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) yang akan dipergunakan hingga kasus ini bergulir di pengadilan. “Proses

penyidikan tetap berjalan. Dengan demikian, penyidik akan bekerja profesional,“ jelasnya.
Disinggung soal agenda selanjutnya, Bobby Palapia mengatakan, masih dilakukan pemeriksaan,

jika berkas tiga tersangka tersebut belum lengkap.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula sejak Tahun 2007 lalu. Saat itu, PT. Bank

Maluku memberikan kredit kepada PT. Nusa Ina Pratama sebesar Rp4 miliar. Namun sebelum

selesai jatuh tempo, pihak bank kembali mencairkan kredit ke perusahaan itu lagi. Tahun 2009,

bank kembali menyalurkan kredit kepada PT. Nusa Ina Pratama. Padahal tenggang waktu jatuh

tempo belum berakhir. Jumlah kredit yang dipinjamkan pihak PT. Bank Maluku kepada PT.

Nusa Ina Pratama sebanyak Rp12 miliar. Namun pihak perusahaan baru mampu membayar

utang kredit tersebut sebesar Rp2 miliar. Jadi ada Rp10 miliar yang belum dibayarkan pihak
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perusahan kepada PT. Bank Maluku. Karena PT. Nusa Ina Pratama hingga kini belum melunasi

hutang tersebut, jadilah kredit macet di PT. Bank Maluku. Akibatnya, dana tabungan

masyarakat yang di tabung di bank hilang sia-sia akibat perbuatan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku juga menemukan adanya

indikasi pencairan dana kredit yang tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme perbankan.

Menurut temuan BPK yang menyatakan bahwa jumlah kredit yang bermasalah di PT. Bank

Maluku mencapai Rp31 miliar lebih. Angka ini tidak termasuk kredit macet. Jika dikalkulasikan

mencapai Rp96 miliar.

Sumber Berita :
Ambon Ekspres, 27 Maret 2015

CATATAN :

o Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

o Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas

kredit bank tepat pada waktunya (http://kafeilmu.com/pengertian-kredit-macet/, Gatot

Suparmono, Perbankan Dan Masalah Kredit , Suatu Tinjauan Yuridis, hal 131) atau kredit

macet merupakan kredit bermasalah dimana karena suatu hal seorang debitur mengingkari

janji mereka membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau

sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang disebut kredit macet.

(http://kafeilmu.com/pengertian-kredit-macet/, Siwanto Sutojo, Menangani Kredit

Bermasalah : Konsep, Teknik, dan Kasus, hal 4).

o Penyebab kredit macet adalah wanprestasi oleh pihak debitur yang dapat berupa :

a. Debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit;

b. Debitur membayar sebagian saja angsuran kredit;

c. Debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir (terlambat).

(http://kafeilmu.com/pengertian-kredit-macet/, Siwanto Sutojo, Menangani Kredit

Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus, hal 4).

o Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2477/K/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993

menyatakan, dalam pertimbangannya telah menetapkan kaidah hukum bahwa kasus kredit
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macet pada perbankan yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara adalah

tindak pidana korupsi.

o Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak

Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).


