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KAPOLRES : KORUPSI SPPD FIKTIF PEMKOT TUNTAS TUNGGU BPK  

  

m.kompasiana.com 

 

 Bukti-bukti korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Pemerintah Kota 

(Pemkot) Ambon tahun 2011 sudah di tangan penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau 

Lease. Siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih menunggu hasil audit 

kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. 

“Untuk SPPD fiktif itu kan sudah kita surati ke BPK untuk penghitungan kerugian negara. 

Nah, BPK tengah berproses sehingga kita hanya menunggu hasil dari BPK saja,’ kata 

Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Sutriso Hady Santoso. 

Sutriso Hady Santoso mengatakan, kasus SPPD fiktif Pemkot sudah di tahap 

penyidikan sehingga akan dituntaskan.”Tidak perlu diragukan lagi, tidak ada permainan, akan 

dituntaskan,” ujarnya. 

Sebelumnya, informasi beredar terdapat dua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Pemkot Ambon yang melobi BPK untuk menghambat audit kerugian negara SPPD 

fiktif tahun 2011. Salah satunya, Kepala Keuangan, Jacky Talahatu. “Pertemuannya di 

Surabaya dan informasinya sudah beredar luas. Ini bentuk ketakutan, karena hasil 

penyelidikan dan penyidikan kasus SPPD fiktif sudah jelas siapa saja yang bakal dijerat,” 

tandas sumber itu. Karena itu, berbagai cara akan dipakai untuk melawan langkah hukum 

Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease supaya kasus SPPD fiktif dihentikan. “Sekarang 

lobi auditor sudah terungkap, dan mereka akan pakai cara lain lagi agar kasus SPPD fiktif 

tenggelam,” ujarnya. 

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau 

Lease sama sekali tak terpengaruh dengan ‘main mata’ pejabat Pemkot Ambon dan BPK 

Perwakilan Provinsi Maluku. Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, 

AKP Rifal Efendi Adikusuma menegaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif 

Pemkot Ambon tahun 2011 tetap berjalan, dan pasti dituntaskan. “Kalau Pemkot lobi, itu 

urusan mereka karena kasus jalan. Tidak ada kaitan. Silakan saja mereka. Di kepolisian tetap 

prosesnya jalan,” kata Rifal Efendi Adikusuma. 
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Rifal Efendi Adikusuma tidak mau banyak mengomentari manuver pejabat Pemkot 

Ambon untuk bermain mata dengan auditor. Ia yakin, kasus yang diduga merugikan negara 

ratusan juta rupiah itu, akan tuntas. “Kasus tetap jalan, dan tidak akan mandek,” tegasnya. 

Manuver oknum-oknum pejabat Pemkot Ambon untuk mengganjal proses audit 

kerugian negara kasus korupsi SPPD fiktif tahun 2011 di BPK Perwakilan Maluku dinilai 

kalangan praktisi hukum dan pegiat anti korupsi sebagai bentuk ketakutan. Namun langkah 

seperti itu seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat Pemkot. Penyidik Satreskrim Polres Pulau 

Ambon dan Pulau-Pulau Lease harus didukung, sehingga kasus korupsi SPPD fiktif segera 

dituntaskan. 

Seperti diberitakan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus 

dugaan korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon tahun 2011 sudah di tangan Kejari Ambon. 

Nama yang tertera dalam SPDP kasus yang merugikan negara lebih dari Rp700 juta itu 

selama ini menjadi misteri. 

Sumber Siwalima di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengungkapkan 

bahwa ada tiga nama yang disebutkan dalam SPDP tersebut, yaitu Walikota Ambon, Richard 

Louhenapessy, Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru serta mantan Bendahara 

Pengeluaran Sekretariat Pemkot Ambon, Josias Aulele. SPDP tertanggal 22 Juli 2018 itu, 

diteken oleh Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Sutrisno Hadi Santoso. 

“Jadi ada tiga SPDP, terpisah. SPDP walikota sendiri, sekot punya sendiri dan mantan 

bendahara juga sendiri,” kata sumber itu. 

Sumber itu mengatakan, status ketiga pejabat Pemkot Ambon dalam SPDP tersebut, 

sebagai terduga. “Ketiga SPDP itu hanya bersifat umum, dalam kronologis kasus mereka 

sebagai terduga,” ungkapnya. 

Sumber itu menambahkan, pengembangan penyidikan masih berjalan, sambil menunggu 

hasil audit BPK Perwakilan Maluku.“Masih terus jalan, kasus ini pasti dituntaskan, dan yang 

terlibat tidak akan diloloskan,” ujarnya. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon saat itu, Robert Ilat mengaku telah 

menerima SPDP kasus korupsi SPPD fiktif Pemkot dari penyidik Polres Pulau Ambon dan 

Pulau-Pulau Lease, beberapa waktu lalu. Namun SPDP itu hanya bersifat umum. “Benar kita 

sudah menerima SPDP terkait kasus dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2011 namun SPDP 

tersebut masih bersifat umum dan belum disebutkan calon tersangkanya,” ujarnya. 

Robert Ilat enggan berkomentar banyak terkait kasus ini, karena bukan 

kewenangannya. Kejari Ambon hanya menunggu pelimpahan berkas dari penyidik. “ 

Prinsipnya, kita menunggu saja berkasnya dari penyidik untuk kita teliti,” katanya. 

Seperti diberitakan, anggaran sebesar Rp2 Miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas 

di lingkup Pemkot Ambon. Dalam pertanggungjawaban disebutkan anggaran itu habis 

terpakai. Namun tim penyidik menemukan 100 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp742 

juta lebih.  
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Sumber berita:  

Harian Siwalima, 9 Januari 2019 

 

Catatan: 

1. 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 

2. 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) 

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 

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara 

langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 

4. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemeriksaan Investigasi 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 
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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. 


