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KORUPSI PROYEK RUANG RAPAT, EKS KADIS PENDIDIKAN MALUKU
TENGGARA BARAT DAN PPTK DIVONIS 1,3 TAHUN PENJARA

www.siwalimanews.com

Eks Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB),

Holmes Matruty dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ellias Lamer-burru divonis

1,3 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pembangunan ruang rapat tahun 2014 senilai

Rp838.317.000,00 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (23/8).

Holmes Matruty dan Ellias Lamer burrujuga dihukum membayar denda Rp50.000.000,00

juta subsider satu bulan kurungan dan uang pengganti Rp194.179.818,00 subsider satu bulan

kurungan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa secara sah dan

meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara

sebesar Rp209.850.000,00. Sebelum Hakim Ketua RA Didi Ismiatun membacakan amar

putusannya, Hakim Anggota Herri Liliantono menyatakan dissenting opinion. Menurutnya,

kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan harus divonis bebas

karena sudah ada kesepakatan bersama Bupati MTB agar proyek pembangunan ruang rapat

diswakelolakan. Selain itu, ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar

proyek tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan atau 60 hari. Namun belum

dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi BPK itu, tim penyidik sudah memasang police

line. Menurut Liliantono, pelaksanaan proyek ini juga tidak ditemukan kerugian negara,

karena masih ada anggaran yang akan digunakan untuk penyelesaian proyek tersebut dan

untuk membayar tukang. Kendati demikian, Ismiatun mengabaikan dissenting opinion

tersebut.

Kedua terdakwa melalui penasehat hukum menyatakan, menerima putusan majelis

hakim sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) MTB, Denny

Saputra Kurniawan menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, JPU dalam dakwaannya

mengatakan, Ellias Lamerburru selaku PPTK mengendalikan seluruh lalu lintas uang untuk

kegiatan pembangunan gedung ruang rapat. Setiap akan melaksanakan kegiatan
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pembangunan, Ellias langsung mengambil uang melalui bendahara Dinas Pendidikan,

termasuk yang menyetorkan nota-nota pembelian material bangunan kepada bendahara.

Ellias selaku PPTK dan Ketua Tim Perencana awalnya telah menyampaikan dokumen

kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan untuk dilaksanakan lelang. Namun kemudian Ellias

membuat surat penarikan dokumen lelang yang kemudian dikeluarkan oleh Holmes Matruty

selaku Kadis Pendidikan pada tanggal 8 Juli 2014 tanpa alasan yuridis yang jelas.

Setelah perjanjian swakelola ditandatangani, pekerjaan disepakati dikerjakan dengan

jangka waktu 90 hari kalender dan berakhir 25 Desember 2014. Pada saat jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan berakhir, tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ellias

selaku PPTK kepada Holmes selaku Kadis sekaligus Pengguna Anggaran.

Perbuatan Ellias melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan

Barang/Jasa pemerintah. JPU menegaskan, Ellias dengan sengaja bersama dengan Holmes

Matrury selaku Pengguna Anggaran tetap menggunakan rencana umum dan kerangka acuan

kerja untuk dilelangkan kepada pihak ketiga dalam mengerjakan pembangunan gedung ruang

rapat yang sudah diswakelolakan.

Atas dasar tersebut, Ellias tidak memperhitungkan besaran nilai anggaran yang sesuai

untuk pembangunan gedung secara swakelola. Berdasarkan penghitungan ahli PU, volume

pekerjaan pembangunan ruang rapat baru mencapai 75 persen pada 1 Juni 2015 dari total

bobot pekerjaan, dengan nilai Rp 629.000.000,00. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang

digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan pembangunan gedung dan telah dicairkan 100

persen adalah senilai Rp 838.500.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp

209.500.000,00 yang merupakan kerugian negara.

Sumber berita:

Harian Siwalima, Korupsi Proyek Ruang Rapat, Eks Kadis Pendidikan MTB Dan PPTK

Divonis 1,3 Tahun Penjara, Rabu, 24 Agustus 2016.

Catatan:

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 secara garis besar adalah

sebagai berikut:

- perbuatan melawan hukum,

- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Putusan Pengadilan (Vonis) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala
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tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Dissenting Opinion atau Pendapat Berbeda adalah opini atau pendapat yang dibuat

oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang

diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.1 Terkait dissenting opinion KUHAP

memberikan norma sebagai berikut: Pertama, pada azasnya setiap putusan itu adalah

diambil dengan musyawarah. Kedua, putusan diambil dengan suara terbanyak, dalam

penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu orang, maka apabila terjadi perbedaan

yang

wajib diambil adalah suara terbanyak (voting). Ketiga, jika ketentuan pengambilan

keputusan berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka

diambil putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka diambillah putusan

yang paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa/tergugat. Lebih lanjut,

perkembangan regulasi terkait dissenting opinion diatur dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Walaupun di dalam

UU tersebut tidak mencantumkan pengertian dari perbedaan pendapat tetapi dalam

UU  tersebut hanya dijelaskan bahwa dalam siding permusyawaratan, setiap hakim

wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang

sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 19

ayat (4) UUKK). Selanjutnya di dalam Pasal 19 ayat (5) UUKK disebutkan bahwa

dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim

yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

4. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,

dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab

anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat (Ketentuan Umum

Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015).

5. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor

03.C/HP/XIX.AMB/05/2015 tanggal 12 Mei 2015, pada Temuan Nomor 9 (Pekerjaan

Penambahan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belum

Terselesaikan), permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan pekerjaan in casu

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan swakelola tidak didukung dengan analisis yang memadai;

b. Tidak ada ikatan kerja untuk pengadaan material dan upah dalam pelaksanaan

kegiatan;

c. Pelaksanaan pekerjaan tidak memiliki jangka waktu yang jelas;

d. Pengelolaan kas pelaksanaan swakelola tidak memadai.

1 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, (Bandung: PT.
Alumni, 2005), hal 111.



4
UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2016

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Maluku Tenggara

Barat agar:

a. Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang

kurang cermat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan

swakelola;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

1) Menyelesaikan pembangunan gedung rapat;

2) Memberikan sanksi kepada PPTK yang kurang cermat dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan swakelola.


