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HASIL AUDIT KORUPSI TERMINAL TRANSIT TERTAHAN DI BPK PUSAT

http://www.skyscrapercity.com

Hingga kini Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi

Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, masih tertahan di BPK pusat.

Auditnya sudah dilakukan, namun harus diperiksa lagi oleh Tim Investigasi BPK pusat. “Kita
sudah serahkan ke Kantor Pusat dan masih menunggu hasilnya karena masih berada di Tim

Auditor Investigasi BPK Pusat,” kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad

Abidin, kepada wartawan, di Audiotorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Jumat

(20/4).

Muhammad Abidin belum bisa memastikan kapan BPK Pusat menyerahkan hasil

audit tersebut. “Saya belum bisa pastikan, karena masih berada di Tim Auditor Investigasi.

Kita tunggu saja karena mereka menangani semua daerah di Indonesia,” katanya. Jika sudah

diserahkan, Muhammad Abidin memastikan akan segera menyampaikan hasilnya ke

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Kasus Dugaan Korupsi Terminal Transit Passo, belum juga tuntas, Tim Kejati

Maluku akan menemui BPK Pusat untuk mempertanyakan Hasil Audit Kerugian Negara

tersebut. Audit kerugian negara proyek gagal yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp55

Miliar itu, sudah dilakukan sejak Oktober 2017 lalu, namun hingga kini belum juga tuntas.

Hal ini menyebabkan penanganan kasus yang menjerat tiga tersangka ini terkatung-katung.

“Kalau soal terminal transit masih jalan. Masih menunggu Hasil Audit BPK. Saat ini sudah
dibahas dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) dengan tim dan nantinya akan temui BPK

untuk melakukan koordinasi terkait hasil audit tersebut,” ungkap Kepala Seksi Penerangan

Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan di

ruang kerjanya, Kamis (22/3). Samy Sapulette mengatakan, Penyidik masih menunggu hasil

audit kerugian negara dari BPK untuk menuntaskan Kasus Proyek Terminal Transit Passo.

Audit kerugian negara melibatkan BPK Pusat dikarenakan kerugian negara diperkirakan lebih

dari Rp1 milyar.

Tim penyidik Kejati Maluku sudah menetapkan tiga orang menjadi tersangka yaitu,

Konsultan Pengawas CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Metubun, Direktur PT Reminal
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Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek

Terminal Transit Passo Tahun 2008-2009, Angganoto Ura.

Ketiga tersangka sudah diperiksa berulang kali, baik sebagai tersangka maupun

sebagai saksi mahkota. Hasil pemeriksaan saksi-saksi terakhir yang dilakukan selama

Desember 2017 juga sudah diserahkan ke BPK sebagai data tambahan. Samy Sapulette

berharap, BPK secepatnya menyerahkan Hasil  Audit Kerugian Negara sehingga Kasus

Terminal Transit Passo segera dituntaskan.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 21 April 2018

Catatan :

1. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan

negara serta berperan aktif untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

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

UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 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

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

a. Pasal 2 Ayat (1) : “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, dipidana penjara dengan penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
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puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
b. Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001, tindak pidana yang membutuhkan pembuktian terkait kerugian negara hanya

diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dua pasal tersebut banyak digunakan oleh instansi

penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. Terlebih SEMA Nomor 4

Tahun 2016 diantaranya menyatakan bahwa kewenangan menentukan kerugian negara

hanya ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, instansi penegak

hukum sering meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif guna menghitung

kerugian negara.

4. Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP 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. Sedangkan 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

(Pasal 1 angka 26 KUHAP).

5. 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.

6. Mark Up dalam konteks bisnis, menunjukkan terjadinya pembengkakan nilai atau harga

proyek atau penggelembungan anggaran untuk mendapatkan pinjaman dari bank melebihi

kebutuhan.

7. Mark-Up dalam proyek pemerintah adalah suatu manipulasi harga yg disiapkan oleh

beberapa peserta lelang, sedemikian rupa, dimana setiap harga penawaran tersebut sudah

dibuat sedemikian tinggi, jauh di atas harga sebenarnya dan harga penawaran terrendah

sebenarnya sudah jauh tinggi dari harga pasar yg sebenarnya, minimal 40% atau lebih.


