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MEDIA : Siwalima 

 

Siwalima, 20 Januari 2018 

 

Jaksa Pastikan Korupsi Water Front City Tuntas 

Ambon - Kejati Maluku memastikan penanganan kasus dugaan korupsi proyek 

pembangunan Water Front City Kota Namlea dituntaskan. 

Pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan pasca penetapan empat tersangka awal Desember 2017. 

“Ini kan masih jalan. Masih pemeriksaan saksi. Masih banyak saksi yang belum diperiksa. ter-

sangka juga baru ditetapkan Desember kemarin. Fokus untuk pemeriksaan saksi dulu barulah 

pemeriksaan tersangka,” tandas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, 

kepada Siwalima, Jumat (19/1). 

Sapulette mengatakan, jaksa tidak gertak sambal dalam penanganan kasus ini. Proses penyidikan 

masih berjalan.  

“Tentunya tim penyidik akan bekerja sesuai dengan prosedur dan bekerja secara profesional. 

Penyidik masih memprioritaskan pemeriksaan saksi-saksi barulah pemeriksaan tersangka 

dilakukan. Jadi tidak ada gertak sambal,” ujarnya. 

Soal penahanan tersangka, Sapulette mengatakan, hal itu merupakan kewenangan penyidik. 

Tetapi  penyidik masih fokus pemeriksaan saksi-saksi, karena hal ini juga berkaitan dengan 

kebutuhan audit kerugian negara. “Jadi ini masih pemeriksaan saksi-saksi dulu,” jelasnya 

Sapulette juga mengatakan, pimpinan Kejati Maluku sudah menginstruksikan seluruh kasus 

korupsi yang ditangani tahun 2017, segera dituntaskan. “Janji Pak Kajati jelas. Itu berarti silahkan 

ikuti saja proses yang sedang berjalan,” ujarnya. 

Gertak Sambal 

Sebelumnya diberitakan, sikap tegas Kejati Maluku dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pem-

bangunan Water Front City Kota Namlea jangan sebatas gertak sambal. 

Keempat tersangka dalam kasus ini harus ditahan untuk mencegah mereka melarikan diri ataupun 

menghilangkan barang bukti. 



 

 

 

SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU 

MEDIA : Siwalima 

 

Tak hanya itu, membiarkan para calon penghuni “hotel prodeo” bebas berkeliaran bisa membuka 

ruang mereka bermain mata dengan oknum-oknum jaksa yang bisa melemahkan penanganan kasus 

ini. 

Empat tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Maluku yaitu, anggota DPRD Kabupaten Buru dari 

Fraksi Golkar Sahran Umasugi, Sri Juriyanti selaku PPK, Muhammad Duwila alias Memet selaku 

kuasa PT Aego Media Pratama dan Wuhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas 

sebagai terangksa 

Penetapan mereka sebagai tersangka dilakukan dalam ekspos tim penyidik bersama Kepala Kejati 

Maluku, Manumpang Pane, pada Senin, 4 Desember 2017 lalu. 

“Kan ada alasan subjektif yang diatur dalam KUHAP. Jadi harus ditahan supaya jangan sampai 

melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan yang sama,” tandas 

Praktisi Hukum, Djidon Batmamolin, kepada Siwalima, Kamis (18/1). 

Menurut Batmamolin, keberadaan para tersangka yang bebas bisa mempengaruhi saksi-saksi 

dalam memberikan keterangan. “Karena itu, jaksa harus mempertimbangkan hal ini,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Usman Warang, Direktur Lembaga Kajian Independen Maluku. “Jaksa 

harus segera tahan para tersangka, supaya tidak memberi ruang gerak untuk melarikan diri, atau 

menghilangkan barang bukti,” kata Warang. 

Warang khawatir, para tersangka yang dibiarkan bebas bisa membuka ruang oknum-oknum jaksa 

masuk angin. “Bisa buka ruang main mata, yang membuat penanganan kasus menjadi 

lemah,”  ujarnya. 

Upaya Secepatnya 

Kepala Kejati Manumpak Pane berupaya agar kasus korupsi  Water Front City Namlea secepatnya tuntas. “Kita 

kan prioritaskan perkara tahun 2017 agar awal tahun ini harus tuntas. Kita upayakan segera,”  tandas Pane, 

kepada Siwalima, Kamis (18/1). 

Menurutnya, penuntasan kasus terkesan lambat karena harus menunggu hasil audit dari BPK. 

“Sebetulnya hambatan kita itu rata-rata pada penghitungan kerugian negara yang belum tuntas, 

dan itu yang kita upayakan koordinasikan tuntas. Ini yang  agak lambat, tetapi untuk kasus ini 

masih jalan,” ujarnya. 
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Rugikan Negara 

Bukti-bukti dugaan korupsi proyek Water Front City Namlea semakin terang menderang. Proyek 

tahun 2015-2016 ini terindikasi kuat merugikan negara Rp 1,7 miliar. Nilai kerugian negara ini 

ditemukan saat tim ahli Politeknik Negeri Ambon memeriksa fisik proyek Water Front City pada 

26 September 2017 lalu. 

“Indikasi kerugian negara berkisar 1,7 miliar rupiah. Itu dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli 

Poltek,” kata sumber di Kejari Buru, kepada Siwalima, Sabtu (4/11) 2017 lalu. 

Selanjutnya hasil hitungan ahli ini akan diserahkan kepada BPK untuk audit kerugian negara 

secara lengkap. “Nanti diserahkan ke BPK untuk hitung kerugian negara secara lengkap dan 

valid,” jelas sumber itu. 

Saat pemeriksaan fisik proyek, ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan pada 134 buah 

tiang pancang, dengan nilai yang lumayan besar. “Ada temuan terjadi kekurangan volume. 

Lumayan kekurangannya, tetapi tidak bisa dijelaskan, itu rahasia. Intinya sudah ada temuan saat 

pemeriksaan ahli,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada Siwalima, Sabtu (30/9). 

Saksi ahli Politeknik Negeri Ambon, Wem Gazpers diperiksa oleh jaksa, Selasa (31/10) oleh jaksa Adam Saimina 

pukul 08.30 hingga pukul 09.30 WIT, dan dicecar belasan pertanyaan, diantaranya menyangkut hasil pemeriksaan 

fisik Water Front City. 

Gazpers yang dikonfirmasi usai diperiksa enggan berkomentar, dan menyarankan agar ditanyakan 

ke jaksa.”Tanyakan saja ke jaksa,” ujarnya singkat. (S-27) 

 


