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JAKSA PERIKSA TERSANGKA KORUPSI DANA BANSOS MALUKU

News.okezone.com

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akan memeriksa HK alias Herman,
mantan pegawai negeri sipil Pemkab Maluku Barat Daya (MBD) yang menjadi tersangka
dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2009-2010.
"Tersangka awalnya menjalani proses pemeriksaan di kantor Kejati Maluku sejak dua hari
lalu, tertunda karena Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (KacabJari) Wonreli sementara
mengikuti persidangan di PN Ambon," kata Kasie Penkum dan Humas Kejati setempat,
Sammy Pattipeilohy di Ambon, Selasa (2/8/2016). Herman adalah mantan PNS pada Kantor
Disdikpora Kabupaten MBD dan dipercayakan sebagai manejer pengelola dana BOS yang
seharusnya disalurkan ke seluruh sekolah dasar di daerah itu tahun anggaran 2009-2010
senilai Rp3 miliar lebih. Kejaksaan Negeri cabang Tual di Wonreli-Kisar, Kabupaten MBD
telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Kacab Jari Wonreli, Hendrik Sikteubun mengatakan, HK saat ini telah menjadi
anggota DPRD Kabupaten BMD dan akan menjalani pemeriksaan penyidik setelah mendapat
persetujuan Gubernur Maluku. "Herman dijadikan tersangka ketika dirinya masih menjadi
manejer pengelola dana BOS pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten
MBD akibat adanya dugaan unsur kerugian keuangan negara sebesar Rp400 juta lebih," kata
Hendrik. Munculnya dugaan kerugian keuangan negara tersebut karena tersangka tidak
menyalurkannya secara utuh ke semua sekolah penerima. Yang bersangkutan kemudian
mengundurkan diri atau meminta pensiun dini sebagai anggota PNS dan mengikuti proses
pemilihan umum legislatif hingga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten MBD periode
2014-2019.

Sumber Berita :
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Catatan :
1. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka

Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu menyatakan bahwa:
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a. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya
adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar;

b. Penyaluran Dana BOS dilakukan setiap periode tiga bulan, di mana dana yang
telah dicairkan dari KPPN yang dibebankan dari rekening Kas Negara, ditampung
ke rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana
disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Bank Pemerintah/Pos yang
ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi
dan Lembaga Penyalur;

c. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan
keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan
Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam
RKAS/RAPBS.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:

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, dipidana penjara dengan 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 milyar rupiah), (Pasal 2 ayat (1));

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, dipidana dengan pidana penjarca seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), (Pasal 3).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
mengatur bahwa:

a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2);

b. Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1).

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur
bahwa:

a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d. Melakukan
penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal
30 ayat (1) huruf d);
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b. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu
dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang
memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan,
misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Umum).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa:
a. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22).


