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AGENDAKAN GELAR PERKARA, POLISI JANJI TUNTASKAN KORUPSI ODIE 

 
Malukupost.com 

 

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berjanji untuk menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi 

Pengadaan Empat Unit Speedboat Di Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya (MBD), yang 

diduga melibatkan Odie Orno. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda 

Maluku, Komisaris Besar (Kombes) M. Roem Ohoirat, mengatakan, Penyidik Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) akan memberikan kepastian hukum dalam kasus 

mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, Odie Orno, karena penyidik sudah 

mengagendakan gelar perkara. “Kalau untuk kasus ini kan sudah diagendakan gelar perkara. 

Jadi pasti akan dilakukan gelar perkara. Setiap tahapan hasil pemeriksaan kesimpulannya ini 

harus dilakukan gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara baru diketahui tindaklanjutnya 

seperti apa,” tandas M. Roem Ohoirat, Senin (2/9). 

 M. Roem Ohoirat juga menyatakan bahwa polisi tidak main-main, namun penanganan 

satu perkara butuh waktu. “Saya sampaikan kalau soal per-kara ini masih jalan, tinggal tunggu 

waktu untuk gelar saja. Kan sudah disampaikan sehingga kita sabar. Kalau sudah gelar akan 

di-sampaikan tindak lanjutnya ke-mudian,” ujar-nya. 

Sebelumnya Tokoh Pemekaran Kabupaten MBD, Septinus Heamatang meminta 

Ditreskrimsus Polda Maluku segera melakukan gelar perkara Kasus Dugaan Korupsi 

Pengadaan Empat Unit Speedboat Tahun 2015 di Dinas Perhubungan Kabupaten MBD. Kasus 

senilai Rp1.524.600.000 ini telah diusut sejak Tahun 2017, namun hingga kini kepastian 

hukumnya masih tak jelas. “Kasus pengadaan empat unit speedboat yang melilit Odi Orno ini, 

kalau tidak salah sudah dilidik dari tahun 2017 sampai sekarang, jika belum selesai itu berarti, 

belum ada kepastian hukumnya,” tandas Heamatang di Ambon, Sabtu (31/8). Jika pihak 

kepolisian menyatakan akan melakukan gelar perkara, kata Septinus Heamatang, secepatnya 

dilakukan agar kasusnya jelas, sehingga ada kepastian hukum. “Kalau memang dalam kasus 

ini tidak cukup bukti, maka dihentikan sehingga yang diduga terlibat dalam kasus ini tidak 

khawatir, namun jika dalam gelar perkara ditemukan cukup bukti minimal dua alat bukti, maka 

harus dilanjutkan ke tingkat lebih lanjut hingga ke pengadilan,” tandas Septinus Hematang. 
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Menurut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ini, proses lanjutan kasus 

ini harus dilakukan Ditreskrimsus, sehingga orang-orang yang diduga terlibat juga punya 

kepastian hukum yang jelas. Selain itu, masyarakat di MBD juga dapat mengetahui dengan 

pasti akhir dari kasus ini, seperti apa. “Sekali lagi saya katakan pihak kepolisian harus memberi 

kepastian hukum yang jelas dalam kasus ini, sehingga baik Odie Orno dan pihak-pihak lain 

yang diduga terlibat juga punya kepastian hukum yang jelas,” tegas Septinus Heamatang. 

 

Seperti diberitakan, Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Firman Nainggolan 

memastikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Empat Unit Speedboat Tahun 2015 di Dinas 

Perhubungan Kabupaten MBD akan dituntaskan. Penyidik Ditreskrimsus akan melakukan 

gelar perkara untuk menentukan langkah penyidik selanjutnya. Hal ini disampaikan Kombes 

Firman Nainggolan usai menghadiri upacara memperingati HUT RI ke-74 di Lapangan 

Merdeka Ambon, Sabtu (17/8). 

Firman Nainggolan menegaskan, penyidikan kasus ini masih berjalan, dan tidak ada 

yang bermain. Ia mengakui, sudah mengantongi Hasil Audit Kerugian Negara dari BPK, 

namun ia belum mau membeberkan nilainya. “Nanti kita gelar. Tetapi masih kita usut dan 

masih tangani. Masih jalan. Nanti saja, pasti saya sampaikan semua perkembangan melalui 

Kabid Humas. Intinya masih jalan soal kasus ini,” tandasnya. 

Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang sudah dikirim ke 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku sejak April 2018, Firman Nainggolan mengatakan 

akan ditindaklanjuti. Karena itu, gelar perkara akan dilakukan. “Kasus ini kita akan digelar 

terlebih dahulu, baru ditindaklanjuti,” ujar-nya. 

Meskipun Desianus Orno alias Odie Orno telah mengembalikan kerugian negara, 

namun tak menghapus tindak pidana dugaan korupsi yang dilakukannya. Karena itu, kalangan 

Akademisi Hukum Unpatti dan Praktisi Hukum meminta, Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan 

Empat Unit Speedboat Tahun 2015 sebesar Rp1.524.600.000 di Dinas Perhubungan Kabupaten 

MBD yang diduga melibatkan Odie Orno harus dituntaskan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku. 

SPDP Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Empat Unit Speedboat Tahun 2015 di 

Kabupaten MBD sudah dikantongi Kejati Maluku. SPDP itu sudah disampaikan oleh 

Ditreskrimsus Polda Maluku sejak April 2018 lalu. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi 

Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi mengaku, SPDP yang diberikan 

Ditreskrimsus bersifat umum, belum mencatuman calon tersangka. “SPDP kasus itu sudah 

lama diterima dari Ditreksrimsus Polda Maluku, namun SPDP itu bersifat umum,” kata Samy 

Sapulette, di Kantor Kejati Maluku, Rabu (7/8). Samy Sapulette mengatakan, jaksa hanya 

bersifat menunggu berkas Kasus Pengadaan Empat Unit Speedboat dilimpahkan dari Penyidik 

Ditreskrimsus untuk diteliti.”Kita hanya menunggu, kalau berkas sudah dilimpahkan JPU akan 

teliti,” ujarnya. 

Untuk diketahui, Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Speedboat Tahun 2015 di Dinas 

Perhubungan Kabupaten MBD terkuak, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan 
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audit terhadap pembelian empat buah speedboat yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten MBD Tahun 2015 senilai Rp1 miliar lebih. Dana 

pembuatan empat buah speedboat bernilai miliaran rupiah sudah cair 100 persen, sejak 

pertengahan 2016, namun, empat buah speedboat itu tak dikirim ke Tiakur, ibukota MBD 

sesuai waktu yang ditentukan. 

Ketika BPK hendak melakukan pemeriksaan lapangan, Odie Orno memerintahkan 

untuk mengirimkan dua buah speedboat ke Tiakur. Tetapi kedua speedboat yang dikirim dalam 

kondisi rusak berat. Sementara dua buah speedboat lainnya, masih tertinggal di galangan 

pembuatan speedboat di Kota Ambon.  

 

Sumber Berita: 

Harian Siwalima, “Agendakan Gelar Perkara, Polisi Janji Tuntaskan Korupsi Odie”, 03 

September 2019. 

 

Catatan: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diantaranya mengatur mengenai penahanan sebagai 

berikut: 
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 pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa 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; 

 pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau 

penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

berwenang melakukan penahanan;  

 pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka 

atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang 

cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka 

atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau 

mengulangi tindak pidana; 

 pasal 21 ayat 2 menyatakan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh 

penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan 

surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka 

atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara 

kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. 

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

diantaranya mengatur mengenai keterangan ahli berdasarkan Laporan Penghitungan 

Kerugian Negara, yaitu: 

 pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan BPK 

 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; 

 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. 


