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Tim penyidik terus memperkuat bukti di tahap penyidikan, termasuk pemeriksaan

terhadap ketiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek Pembangunan Terminal

Transit Passo. Pemeriksaan ini dikabarkan untuk memenuhi permintaan BPK Perwakilan

Provinsi Maluku.

Kini giliran bos PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaus Latuconsina, diminta

keterangan sebagai saksi mahkota untuk melengkapi berkas dua rekan tersangka yakni

konsultan pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Mentubun, dan mantan Kepala

Dinas Perhubungan Kota Ambon, Angganoto Ura. “Ini pemeriksaan untuk memenuhi
permintaan BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara atas kasus itu,” ungkap
sumber dilingkup Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (17/1). Menurutnya,

penghitungan kerugian negara oleh BPK dalam proyek bernilai Rp55 miliar itu terkesan

lambat lantaran ada beberapa bukti, dokumen, keterangan saksi dan tersangka tambahan yang

dibutuhkan oleh tim auditor untuk mempercocok atau meyakini bukti yang diekspose tim

penyidik. “Kami berupaya memenuhi permintaan mereka,” jelas sumber tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Samy

Sapulette menyebutkan pemeriksaan terhadap Amir Gaus sebagai saksi mahkota

dilaksanakan sejak pukul 13.00 WIT hingga pukul 15.30 WIT untuk melengkapi berkas

perkara milik dua rekannya yang juga tersangka. Sementara itu, Angganoto Ura telah

diperiksa penyidik pada November 2017 sebagai saksi mahkota bagi Jhon Lucky Metubun

dan Amir Gaos Latuconsina. Angganoto Ura adalah PPTK proyek Terminal Transit Passo

Tahun Anggaran 2008-2009.

Tim penyidik Kejati Maluku menemukan bukti mark up senilai Rp 3 miliar lebih

dalam kasus dugaan korupsi proyek Terminal Transit Passo Tahun 2008 dan 2009. Kerugian

negara inilah yang menyeret Angganoto Ura selaku PPTK tahun 2008-2009, Amir Gaos

Latuconsina, dan Jhon Lucky Metubun sebagai tersangka. Hal ini juga diperkuat dengan hasil

penghitungan pemeriksaan fisik tim ahli Politeknik Negeri Ambon.
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Sumber Berita :

Harian Siwalima, Amir Saksi Mahkota Untuk Ura-Mentubun, 18 Januari 2018.

Catatan:

1. 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.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana diantaranya mengatur bahwa:

a. Pasal 1 Angka 1: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan;

b. 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;

c. Pasal 1 Angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

d. Pasal 1 Angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3. 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
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melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara

langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

4. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

diantaranya mengatur mengenai keterangan ahli berdasarkan Laporan Penghitungan

Kerugian Negara, yaitu:

a. Pasal 3 Ayat 1, menyatakan bahwa keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan

Hasil Pemeriksaan BPK

b. Pasal 3 Ayat 2, menyatakan bahwa dalam hal permintaan keterangan ahli tidak

didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, keterangan ahli dapat diberikan

setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;

c. Pasal 3 Ayat 3, menyatakan bahwa penilaian dan penghitungan kerugian

negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempergunakan

data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.

5. 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. Kerugian negara yang dapat dihitung antara lain

dapat berupa:

a. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara dalam bentuk uang atau barang yang

seharusnya tidak dikeluarkan;

b. pengeluaran   suatu sumber/kekayaan negara yang menurut kriteria yang berlaku,

lebih besar dari yang seharusnya;

c. hilangnya sumber/kekayaan negara yang seharusnya diterima termasuk diantaranya

penerimaan uang palsu atau barang fiktif;
d. penerimaan sumber/kekayaan negara yang lebih kecil atau lebih rendah dari

seharusnya yang diterima, termasuk di antaranya penerimaan barang rusak atau yang

kualitasnya tidak sesuai;

e. timbulnya suatu kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;

f. timbulnya suatu kewajiban negara yang lebih besar dari seharusnya;

g. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan

yang berlaku; dan

h. penerimaan hak negara yang lebih kecil dari yang seharusnya.


