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PAJAK KENDARAAN DIGELAPKAN, PENYIDIK TETAPKAN DUA TERSANGKA 
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Penyidik Satuan Resor Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pulau Ambon dan 

Pulau-Pulau Lease menetapkan dua tersangka dalam kasus Dugaan Penggelapan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku. Kedua tersangka tersebut 

adalah anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Aipda Erick 

Lesnussa dan pegawai Dispenda Maluku, Ahmad Rifai. Penyidik menetapkan Erick Lesnussa dan 

Ahmad Rifai sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti kuat yang telah dimiliki oleh penyidik. 

Berkas kedua tersangka sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri 

(Kejari) Ambon. 

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Sutrisno 

Hady Santoso, memberikan keterangan pelimpahan tahap pertama telah dilakukan beberapa waktu 

lalu dan kasus tersebut masih berjalan dan pasti tuntas. AKBP Sutrisno Hady Santoso pada pekan 

sebelumnya juga mengatakan bahwa kasus Dugaan Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor 

Tahun 2016 senilai Rp500 juta lebih sudah dalam tahap penyidikan. 

Sementara informasi yang diperoleh dari Polres Pulau Ambon menyebutkan bahwa pajak 

kendaraan bermotor tahun 2016 yang digelapkan adalah milik PT Cahaya Mas Perkasa. 

Penggelapan tersebut terjadi saat Stela Roy Patty, pegawai PT Cahaya Mas Perkasa, yang bertugas 

untuk membayar pajak kendaraan bermotor membayarkan uang pajak kendaraan perusahaan 

melalui Aipda Erick Lesnussa dan Ahmad Rifai. Stela Roy Patty mempercayai kedua orang 

tersebut karena setelah pembayaran, Stela Roy Patty menerima bukti setor ke kas negara dan 

diketahui belakangan bahwa bukti tersebut palsu. 

Dugaan kejahatan Erick Lesnussa dan Ahmad Rifai terbongkar pada saat PT Cahaya Mas 

Perkasa akan mengurus dan membayar pajak mobil yang baru dibeli tahun 2018. Sesuai data di 

Dispenda Maluku, pajak kendaraan bermotor perusahaan tersebut tahun 2016 masih ditunggak, 

dan diharuskan dibayar. PT Cahaya Mas Perkasa menempuh jalur hukum dengan melaporkan 

dugaan penggelapan ini ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease karena merasa dirugikan. 



2 

Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2019 

 

Seorang sumber di Polres Pulau Ambon menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor 

perusahaan tersebut dibayar melalui dua orang oknum. Pembayaran dilakukan korban kepada 

oknum-oknum tersebut, namun tidak disetor ke kas negara. Oknum tersebut mengeluarkan bukti 

palsu kepada korban dan ketika tahun berikutnya korban hendak membayar ternyata diharuskan 

membayar denda tahun sebelumnnya. Disitulah terungkap adanya penggelapan terhadap pajak 

tersebut dan kemudian dilaporkan ke Polres. 

Sumber ini menuturkan, kasus ini sudah ditingkat penyidikan, dan dua orang sudah 

ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang berinisial EL, oknum Ditlantas Polda Maluku dan satu 

orang lagi berinisial AR, Pegawai Dispenda Maluku. Sementara Kepala Dispenda Maluku, Anthon 

Lailossa, yang dikonfirmasi tidak mau berkomentar, dengan alasan kasusnya dalam proses hukum. 

Tanggapan atas anak buahnya yang ditetapkan sebagai tersangka, Anthon Lailossa mengatakan,  

AR tidak lagi bertugas di dispenda dan sekarang berdinas di Badan Perpustakaan dan Aset Daerah. 

 

Sumber berita : 

Harian Siwalima, “Pajak Kendaraan Digelapkan, Penyidik Tetapkan Dua Tersangka”, 1 April 

2019 

 

Catatan : 

1. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barangsiapa dengan 

sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 

termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, 

dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp900,00. 

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pada : 

a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah; 
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b. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 

dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 

4. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada : 

a. Angka 1 menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia 

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

undang untuk melakukan penyidikan 

b. Angka 2 menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 


