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TURUN PERIKSA TIM BPK LIHAT DENGAN MATA KEPALA  

PROYEK LINGKAR WOKAM AMBURADUL 

 

 
https://www.siwalimanews.com 

 

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku turun melakukan 

pemeriksaan fisik pekerjaan Jalan Lingkar Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Selasa 

(9/7), dan melihat sendiri amburadulnya proyek itu. Temuan Tim Pemeriksa Negara 

sekaligus membuktikan bahwa apa yang diklaim oleh Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) 

Jeffry Enus bahwa, proyek Tahun 2018 yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) 

sebesar Rp36,7 miliar itu tidak bermasalah, hanya omong kosong. 

Informasi yang diperoleh Siwalima dari Kabupaten Kepulauan Aru, Tim Pemeriksa 

BPK yang memeriksa Proyek Jalan Lingkar Wokam berjumlah tiga orang. Awalnya, mereka 

menggunakan motor trail dengan target bisa dengan mudah memeriksa seluruh fisik jalan, 

tetapi ternyata tidak bisa, karena kondisi jalan yang buruk membuat mesin motor mati, ban 

motor juga tertanam dalam tanah cukup dalam. Jalan mengalami kerusakan parah akibat tidak 

dibangunnya gorong-gorong, alhasil ketika musim hujan air meluap menutup jalan. Padahal 

dalam kontrak, terdapat anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pembangunan gorong-gorong. 

“Kalau pakai motor trail berarti bisa digunakan untuk memeriksa keseluruhan jalan Lingkar 

Wokam, namun kenyataannya tidak bisa. Motor tertanam dalam tanah saat di bagian tengah 

jalan, sehingga tidak bisa menggunakan motor,” kata sumber di Dinas Pekerjaan Umum (PU) 

Kabupaten Kepulauan Aru. 

Tim Pemeriksa BPK akhirnya memutuskan berjalan kaki untuk melakukan 

pemeriksaan. Namun mereka juga mengalami kesulitan, karena kondisi jalan yang rusak. 

“Tim lalu jalan kaki, kondisi jalan sudah rusak, jalan kaki juga sulit,” kata sumber itu lagi. 

Sumber tersebut belum bisa memastikan berapa hari Tim Pemeriksa BPK berada di 

Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan. “Saya belum dapat informasi,” 

ujarnya. Sementara Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru, Edwin Pattinasarany yang 

dikonfirmasi mengakui, Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Maluku sementara berada 

di Kabupaten Kepulauan Aru dan memeriksa Proyek Jalan Lingkar Wokam. Menurutnya, 

pemeriksaan jalan Lingkar Wokam merupakan bagian dari pemeriksaan Laporan Keuangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 

Anggaran 2018. “Iya BPK sementara melakukan pemerikisaan dan Jalan Lingkar Pulau 
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Wokam itu keseluruhan jadi satu dengan APBD,” ujarnya singkat, sembari menolak 

berkomentar lebih jauh. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku telah menyurati Dinas PU Kabupaten Kepulauan 

Aru untuk menyerahkan Dokumen Proyek Jalan Lingkar Wokam, Kecamatan Pulau-pulau 

Aru. Dokumen yang diminta diantaranya, penganggaran dan perencanaan. Dokumen-

dokumen itu dibutuhkan Jaksa untuk mengusut ketidakberesan dalam proyek Tahun 2018 

yang didanai oleh DAK sebesar Rp36,7 miliar itu. “Setelah ditelaah ternyata masih terdapat 

sejumlah kekurangan dokumen dalam Kasus Proyek Jalan Lingkar Wokam Tahun 2018,” 

kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada 

Siwalima, Senin (8/7). Menurut Samy Sapulette, pihaknya telah menyurati Dinas PU 

Kabupaten Kepulauan Aru untuk meminta dokumen-dokumen tersebut. “Sudah kami 

mintakan ke Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru, kalau dokumen yang dimaksud sudah 

didapatkan selanjutnya akan dipelajari lagi oleh tim untuk kepentingan penyelidikan kasus 

Proyek Jalan Wokam tersebut,” ujarnya. Namun Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan 

Aru, Edwin Pattinasarany yang dikonfirmasi mengaku, belum memperoleh surat dari Kejati 

Maluku. “Kita belum dapat surat permintaan,” ujarnya singkat dan langsung mematikan 

telepon genggamnya. 

Seperti diberitakan, Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wokam, di Kecamatan 

Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sepanjang 35 kilometer dikerjakan tidak tuntas. 

Walau begitu, seluruh anggaran proyek yang dibiayai dengan DAK Tahun 2018 itu sudah 

dicairkan seluruhnya. Proyek jalan lingkar Pulau Wokam ini digarap oleh  PT Purna Dharma 

Perdana yang beralamat di Bandung. Perusahaan ini sendiri pernah di blacklist oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, periode Januari 2014 - Januari 2016. Diduga, perusahaan 

itu  bermasalah kala menjadi rekanan di sana. Perusahaan dinahkodai oleh, H Amsar Sheba 

ini kemudian dinyatakan lolos pada saat proses tender di Kabupaten Kepulauan Aru. Konon 

pengusaha asal Bumi Jargaria yang bernama Timotius Kadel alias Timo, yang menggunakan 

perusahaan ini untuk menggarap proyek jumbo itu. Kuat dugaan, Proyek Jalan Lingkar Pulau 

Wokam ini dikerjakan tidak sesuai spek. Jalan yang seharusnya dikerjakan sepanjang 35 

kilometer dengan anggaran Rp36,7 milyar, baru diselesaikan sepanjang 15 kilometer, 

sementara 20 kilometer lainnya belum selesai dikerjakan. Sekalipun Timotius Kadel telah 

mencairkan anggaran 100 persen, namun banyak item pekerjaan yang tidak  dikerjakan sama 

sekali. Salah satunya adalah drainase pada sisi kiri  dan kanan jalan. Padahal dalam kontrak 

anggaran untuk pembangunan gorong-gorong sebesar Rp2 miliar. Akibat tidak dibangunnya 

gorong-gorong, alhasil ketika musim hujan air meluap menutup jalan yang berakibat 

rusaknya jalan. 

Informasi yang diperoleh Siwalima, BPK telah memeriksa kasus ini sejak Maret 2019 

lalu, dan ditemukan pekerjaan proyek jalan tersebut masih kurang 20 kilometer. “Tim 

Pemeriksa BPK sudah tahu kalau anggaran sudah cair 100 persen,” kata sumber  Siwalima, 

Senin (1/7). Fakta-fakta lainnya yang juga ditemukan yakni, proyek jalan ini bermasalah. 

Beberapa kali konflik dengan masyarakat sekitar karena tidak menghormati petuanan desa. 

“Semua pohon kayu kelas satu dan dua diambil oleh pihak perusahaan seenaknya dan tanpa 

ada kompensasi apapun kepada masyarakat desa,” tambah sumber itu. 
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Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jeffry Enus yang dikonfirmasi 

mengklaim bahwa, Proyek Jalan Lingkar Pulau Wokam tidak bermasalah. “Sekarang ini lagi 

tahapan di BPK. Jadi pekerjaannya secara volume sudah selesai. Ya mungkin kekurangan-

kekurangan di lapangan BPK yang tentukan. Panjangnya malah sudah melebihi, seharusnya 

33 kilometer, dibuat dilapangan 35 kilometer,” ujarnya. Ketika ditanyakan soal kekurangan 

pekerjaan jalan 20 kilometer, Jeffry Enus tetap mengklaim bahwa tidak ada kekurangan tetapi 

jalan itu dikerjakan di lapangan malah lebih dari seharusnya 33 kilometer menjadi 35 

kilometer.  

Kalangan akademisi Fakultas Hukum Unpatti dan praktisi hukum mengatakan, Temuan 

BPK Perwakilan Provinsi Maluku lebih memudahkan Kejati Maluku untuk membongkar 

dugaan kejahatan dalam Proyek Jalan Lingkar Wokam. 

 

Sumber Berita : 

Harian Siwalima, “Turun Periksa Tim BPK Lihat dengan Mata Kepala Proyek Lingkar 

Wokam Amburadul”, 10 Juli 2019. 

 

Catatan : 

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

2. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan   Usaha   Milik   

Daerah,   dan  lembaga   atau   badan   lain   yang   mengelola keuangan negara.   

3. Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) merupakan  salah  

satu  tugas  pokok  BPK  sebagai  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2004  

tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara  dan  

Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan.  

4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah : 

a. pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 

keuangan; 

b. pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau 

efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk 

memperbaiki aspek tersebut; dan 

c. pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai 

dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan 

kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. 

5. 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: 
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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. 


