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Forkot Apresiasi Kinerja Polres Malra  

 

KINERJA penyidik Polres Maluku Tenggara (Malra), diapresiasi menyusul penetapan resmi dua tersangka di 

kasus pengadaan bibit rumput laut, di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), setempat, Selasa, 17 Februari 2017. 

Apresiasi kinerja polisi dalam menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi ini, disampaikan  Ketua Forum Kota 

(Forkot), Malra dan Kota Tual, Gabrial Betaubun, kepada Kabar Timur, di Tual, Rabu, kemarin.  “Kita patut 

aparesiasikan kinerja polisi dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi di DKP Malra terus bergerak,” kata dia. 

Progres kasus di DKP Malra ini menunjukan, Polres Malra punya tekad dan niat baik dalam pemberantasan 

korupsi di dua daerah ini, yakni, Malra dan Kota Tual. “Progres kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani 

penyidik Polres Malra sangat baik. Setelah menahan sejumlah kontraktor Kota Tual, kini polisi menetapkan dua 

tersangka lagi di DKP Malra. Ini luar biasa,” puji Betaubun.  

Dia berharap kasus-kasus dugaan korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka progresnya dipercepat ke 

penuntutan dan selanjutnya bergulir di Pengadilan Tipikor, agar bisa dijadikan cambuk bagi pelaku-pelaku 

korupsi di daerah ini.  

Menurut dia, di DKP Malra terdapat sejumlah kasus yang berpotensi korupsi dengan kerugian Negara yang super 

jumbo. Saat ini baru satu kasus yang terungkap yakni, proyek fiktif pengadaan bibit rumput laut pada tahun 2010. 

Sementara kasus lainnya masih belum terungkap. 

Terkait berbagai kasus di DKP Malra yang belum terungkap, ungkap Alumni GMNI Cabang Tual dan Malra itu, 

pihaknya telah menyiapkan sejumlah data untuk bertemu Kapolres Malra AKBP Mohamad Roem Ohoirat. “ Kita 
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rencana bertemu Pak Kapolres, untuk menyampaikan sejumlah data-data baru terkait dugaan korupsi agar dapat 

ditindaklanjuti,” bebernya. 

Diberitakan sebelumnya, kerja keras penyidik Polres Malra dalam membongkar skandal korupsi di Kabupaten 

Malra dan Kota Tual, setidaknya telah berbuah hasil. Sebelumnya, penyidik Polres Malra berhasil menjebloskan 

sejumlah kontraktor “nakal” di Hotel Prodeo, kini giliran dua orang resmi ditetapkan tersangka, dugaan di korupsi 

DKP Malra.   

“Setelah kasusnya ditingkatkan kepenyidikan, kita sudah tetapkan dua orang sebagai tersangka di kasus dugaan 

korupsi pada DKP Malra,” ungkap Kapolres Malra AKBP Moh. Roem Ohirat, kepada wartawan, di Tual, Selasa, 

kemarin.  

Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, masing-masing: BLL adalah pejabat teras di DKP Malra dan 
VR, Direktur CV Bangun Evav. “Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik mengantongi bukti-

bukti permulaan yang cukup. Jadi resminya keduanya berstatus tersangka, pada Selasa, kemarin,” kata Kapolres.    

Menurut Kapolres keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek paket belanja bibit 

rumput laut, yang dianggarkan APBD Tahun 2013, senilai Rp 232.859.685, yang belakangan diketahui fiktif. 

“Proyek tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik ternyata dalam realisasinya nihil di lapangan alias 

fiktif,” kata dia.  

Kedua tersangka bakal dibidik, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan 4 joncto pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 20 

Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor) jonto pasal 55.  

“Kedua tersangka saat ini masih rutin diperiksa penyidik, untuk melengkapi berkas yang selanjutnya akan 

dilimpahkan ke penutut Kejaksaan Negeri Tual,” akunya. (AKT) 

 

 

 

 

 

 

 


