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KORUPSI DANA REBOISASI, JAKSA TAHAN KADISHUT BURSEL CS

www.yusranlapananda.wordpress.com

Pada hari Jumat, 18 November 2016, Kejaksaan Negeri Namlea telah menahan tiga

tersangka kasus dugaan korupsi proyek tanaman reboisasi dan pengayaan di Dinas Kehutanan

Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 senilai Rp2,6 miliar. Ketiga tersangka yaitu Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan M. Tuasamu, Bendahara Syarief Tuharea, dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Januar Risky Polanunu. Penyidik sedang merampungkan

berkas perkara ketiga tersangka tersebut agar berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke

pengadilan.

Proyek tanaman reboisasi dan pengayaan tersebut dikerjakan oleh kontraktor bernama

Oyang, yang menggunakan bendera CV Agoeng milik M. Rahmat Saulatu. Proyek tersebut

terletak di kawasan Desa Namrinat dan Dusun KM 9 seluas 444 hektar.

Salah satu sumber di Kejaksaan Tinggi Maluku mengungkapan bahwa permasalahan

dalam proyek tersebut diantaranya, yaitu bibit jenis kayu-kayuan berupa Gamelia, Mahoni,

dan MPTS berupa Jambu Mete yang disediakan oleh CV Agoeng tidak bersertifikasi. Selain

itu, jumlah bibit tidak sesuai dengan kontrak, yaitu sebanyak 391 ribuan anakan bibit, namun

yang tertanam hanya 28.341 bibit. Sumber informasi tersebut mencontohkan dari total

156.432 anakan bibit Jambu Mete yang harus disediakan ternyata yang tertanam hanya 32

anakan. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan disebutkan bahwa 156.432 bibit diisi di

lokasi persemaian. Badan Pemeriksa Keuangan  Provinsi Maluku dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan menemukan kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar.

Sumber berita:

Harian Siwalima, Korupsi Dana Reboisasi Jaksa Tahan Kadishut Bursel Cs, Selasa,

22 November 2016.

Catatan Berita:

1. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

adalah 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; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
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yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara.

2. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 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.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang antara

lain menetapkan pada:

a. Pasal 1, Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui

pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk

diedarkan;

b. Pasal 13 ayat (1), Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifkasi dan

memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Pasal 13 ayat (2), Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan

memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Pasal 13 ayat (3), Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib

diberi label.

e. Pasal 14 ayat (1), Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),

dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan

hukum berdasarkan izin.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman mengatur:

a. Pasal 1 angka 6, Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau

bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan

tanaman.

b. Pasal 1 angka 7, Benih bina adalah benih dari varietas yang telah dilepas yang

produksi dan peredarannya diawasi.

c. Pasal 32, Benih bina yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu yang

ditetapkan oleh Menteri.

d. Pasal 33 ayat (1), untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina

harus melalui sertifikasi yang meliputi:

1) Pemeriksaan terhadap:

a) kebenaran benih sumber atau pohon induk;

b) petanaman dan pertanaman;

c) isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
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d) alat panen dan pengolahan benih;

e) tercampurnya benih.

2) Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis,

fisiologis dan fisik.

3) Pengawasan pemasangan label.

e. Pasal 35 ayat (1), Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau

pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh

Menteri.

f. Pasal 38, Benih bina yang akan diedarkan wajib diberi label.

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah mengatur:

a. Pasal 13 ayat (1), pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS)

yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat

dipertangungjawabkan.

b. Pasal 13 ayat (2), HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh

pengguna barang/jasa.

c. Pasal 13 ayat (3), HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga

penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai

jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat

dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

d. Pasal 37 ayat (1), bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari

kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan

dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1/ooo (satu per seribu) per hari

dari nilai kontrak.

6. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan TA 2012 No.

18.C/HP/XIX.AMB/20/2013 tanggal 4 Oktober 2013, terdapat Temuan Pemeriksaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengkayaan dan Reboisasi sebesar Rp2.622.376.000,00 oleh

CV.Ag pada Dinas Kehutanan Tidak Sesuai Ketentuan, yang diantaranya

mengakibatkan:

a. Kerugian daerah sebesar Rp785.311.000,00 yang terdiri atas:

1) Selisih realisasi biaya penanaman sebesar Rp420.210.000,00;

2) Kelebihan pembayaran biaya pupuk dan obat-obatan sebesar Rp224.781.000,00;

3) Kelebihan pembayaran biaya ajir sebesar Rp52.620.000,00;
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4) Kelebihan pembayaran atas biaya pemeliharaan tanaman untuk tahun berjalan

sebesar Rp87.700.000;

b. Jumlah bibit yang dihasilkan dan yang ditanam sebesar Rp2.622.375.327,00 tidak

dapat diyakini kebenarannya;

c. Kekurangan penerimaan daerah Rp870.628.608,56 atas denda keterlambatan yang

tidak dikenakan kepada rekanan; dan

d. Bibit yang diadakan tidak dijamin kualitasnya karena tidak bersertifikat dan dilakukan

oleh perusahaan yang tidak mempunyai izin sebagai pengada dan pengedar bibit serta

masa penanaman bibit tanaman kehutanan berada di luar masa berlaku surat

keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit.


