
1
UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2018

BERKAS SKANDAL BANK MALUKU DOBO MASIH DITELITI

beritamalukuonline.com

Berkas perkara skandal dugaan korupsi Bank Maluku Dobo, dengan tersangka

Mathias Akihary dan Aminada Prahandra, hingga kini masih diteliti Jaksa Penuntut Umum

(JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Mathias Akihary adalah mantan cash paur Bank

Maluku Dobo. Sedangkan Aminada Prahandra saat itu menjabat Kepala Cabang Bank

Maluku di Dobo. “JPU hingga kini masih meniliti berkas perkara, Mathias Akihary dan

Aminada Prahandra,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku,

Samy Sapulette saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (11/11).

Samy Sapulette mengatakan, jika berkas perkara kedua tersangka sudah dinyatakan

lengkap oleh JPU, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dengan penyidik untuk dilakukan

penyerahan tahap II. “Kalau memang berkas dua tersangka sudah lengkap, akan dilakukan

penyerahan tahap. Namun, jika belum maka berkas mereka akan dikembalikan lagi ke

penyidik,” ujar Sapulette. Sebelumnya berkas perkara tersangka Mathias Akihary dan

Aminada Prahandra, dikembalikan JPU pada 31 Agustus 2018 lalu kepada penyidik

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku

Maluku, karena dinilai belum lengkap.

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit berupa

Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas skandal korupsi di Bank Maluku Cabang Dobo

Tahun 2011-2012. Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp3

milyar. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Maluku Kombes, M Roem Ohirat menjelaskan,

berkas tersangka Mathias Akihary dan Aminada Prahandra dilimpahkan ke JPU, setelah

Penyidik menyertakan hasil audit BPK tersebut. “Penyidik sudah selesai melakukan
pemeriksaan terhadap ahli. Hasil audit kerugian negara senilai Rp3 milyar juga telah

disatukan dalam berkas perkara tersebut,” jelas Ohoirat, Jumat (11/8). Namun setelah diteliti,

JPU menilai berkas kedua tersangka belum lengkap. Seperti diberitakan, dugaan korupsi Rp3

milyar berawal dari pinjaman yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru berinisial ED, MP dan IL. Kendati tanpa melalui
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mekanisme pinjaman bank, namun Aminada Prahandra memerintahkan untuk mencairkan

uang tersebut.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 12 November 2018

Catatan :

1. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara

langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

2. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa

Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat predikasi yang memadai. Predikasi tersebut

diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji predikasi tersebut dalam tahap

praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat

diterima atau ditolak. Kriteria predikasi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan

negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi

berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan

dengan kerugian negara yang terjadi.

3. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:

a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang

mengakibatkan kerugian negara;

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain

yang mengakibatkan kerugian negara;

c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena

jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual

bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan

keselamatan pada masa perang;

e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diantaranya mengatur mengenai penahanan

sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 2: 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.

b. Pasal 20 Ayat 1: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu

atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan

penahanan.

c. Pasal 138 Ayat 1 : Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik

segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau

belum.

d. Pasal 138 Ayat 2 : Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut

umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal

yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak

tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas

perkara itu kepada penuntut umum.

e. Pasal 139 : Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil

penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara

itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

f. Pasal 140 Ayat 1 : Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil

penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat

dakwaan.


