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Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat diminta tidak menghambat proses 

penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Pemerintah 

Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011 yang diduga merugikan negara sebesar Rp742 juta lebih. 

Auditor yang diminta oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-

pulau Lease sebagai saksi ahli, hingga kini belum disiapkan. Akibatnya, penanganan kasus ini 

berlarut-larut. “BPK harusnya membantu Penyidik untuk segera menuntaskan Kasus Dugaan 

Korupsi SPPD Fiktif Pemkot Ambon. Tersangkanya sudah dikantongi, namun belum bisa 

diumumkan karena saksi ahli belum diperiksa,” kata praktisi hukum, Djidon Batmamolin. Djidon 

Batmomolin menyarankan, agar Penyidik Polresta Ambon intens berkoordinasi dengan BPK 

sehingga ahli dari BPK bisa secepatnya diperiksa. “Penyidik juga harus intens membangun 

koordinasi dengan BPK, agar proses pemeriksaan saksi ahli bisa secepatnya dilakukan,” ujarnya. 

Disamping itu, Koordinator Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Maluku, Idris Keliata, 

meminta Penyidik Polresta Ambon sebaiknya mengumumkan tersangka Kasus Dugaan Korupsi 

SPPD Fiktif Pemkot Ambon, karena sudah dilakukan audit kerugian negara. “Jika tersangkanya 

sudah diketahui, maka kami minta Penyidik segera mengumumkannya agar publik juga 

mengetahui secara jelas siapa saja tersangka di kasus tersebut,” jelasnya. 

Kepala Polresta (Kapolresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Leo 

Simatupang, mengakui bahwa pihaknya telah mengetahui Tersangka Kasus Dugaan Korupsi 

SPPD Fiktif Pemkot Ambon Tahun 2011, namun belum diungkapkan ke publik karena masih 

menunggu pemeriksaan saksi ahli BPK Pusat. “Tersangka sudah ada, tetapi kita belum 

memberitahukan, karena masih menunggu pemeriksaan saksi ahli BPK Pusat. Apabila semua saksi 

sudah diperiksa, maka akan diumumkan. Sekarang, kita masih menunggu waktu dari pihak BPK 

untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi tersebut,” jelas Leo 

Simatupang. 
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Leo Simatupang menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi agak 

berbeda dengan tindak pidana kejahatan lainnya, kasus korupsi membutuhkan kehati-hatian. “Kita 

pahami masyarakat dan rekan-rekan wartawan yang terus mengikuti perkembangan kasus ini. 

Kasus ini akan segera diselesaikan agar semua proses bisa diserahkan ke pengadilan,” ujarnya. 

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Kasubag 

Humas dan TU Kalan) BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ruben Sidabutar, mengakui bahwa hasil 

audit kerugian negara terhadap Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Pemkot Ambon sudah diterima 

oleh Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Reserse Kriminal 

(Satreskrim) Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ipda Iqbal, pada tanggal 20 September 

2019. “Hasil audit terhadap kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon sudah selesai dan 

sudah diserahkan ke Penyidik di kantor BPK Pusat sejak tanggal 20 September 2019 lalu,” 

jelasnya. Berkaitan dengan jumlah kerugian negara, Ruben Sidabutar enggan menyebutkan karena 

hal tersebut merupakan kewenangan Penyidik Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau 

Lease. “Sudah diserahkan hasil audit kerugian negaranya maka proses selanjutnya merupakan 

kewenangan Penyidik,” ujarnya. 

Penata Urusan (Paur) Subbag Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Pulau Ambon dan 

Pulau-Pulau Lease, Ipda Izaac Leatemia, menyatakan sudah menerima hasil audit dari BPK, tetapi 

nilai kerugiannya tak bisa dipublikasi. “Hasil auditnya sedang dianalisis oleh Penyidik Reskrim 

dan akan meminta keterangan ahli dari BPK,” jelasnya singkat. 

Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Pemkot Ambon Tahun 2011 yang diduga merugikan 

negara sebesar Rp742 juta lebih, akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, setelah Tim Penyidik 

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease 

melakukan gelar perkara di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 

(Ditreskrimsus Polda) Maluku. Di dalam gelar perkara, Tim Penyidik Tipikor Satreskrim 

memaparkan tentang hasil penyelidikan dan bukti-bukti adanya dugaan korupsi dalam SPPD fiktif 

Tahun 2011 di Pemkot Ambon. Para pejabat Pemkot sudah diperiksa, termasuk Walikota, Richard 

Louhenapessy dan istrinya, Leberina Louhenapessy, serta Sekretaris Kota, Anthony G. Latuheru. 

Anggaran sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas di lingkup Pemkot Ambon. 

Dalam pertanggungjawaban disebutkan anggaran itu, habis terpakai, namun Tim Penyidik 

menemukan 100 (seratus) tiket yang diduga fiktif, dengan nilai sebesar Rp742 juta lebih. 

BPK Perwakilan Provinsi Maluku berjanji membantu Penyidik Polresta Ambon dan Pulau-

Pulau Lease untuk berkoordinasi dengan BPK Pusat terkait pemeriksaan ahli dalam kasus dugaaan 

korupsi SPPD Fiktif Pemkot Tahun 2011. Penyidik Polresta Pulau Ambon membutuhkan Ahli 

BPK Pusat untuk dimintai keterangan terkait hasil audit kerugian negara. “Prinsipnya kami di 

perwakilan hanya menjembatani Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk berkoordinasi dengan 

Ahli BPK Pusat,” kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Muhammad Abidin. 
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Menurut Muhammad Abidin, secara umum pihaknya akan melakukan koordinasi dengan 

Subbagian Hukum terkait pemeriksaan dari pihak APH, baik Jaksa maupun Polisi, sehingga pihak 

BPK Pusat berhubungan langsung dengan pihak APH. “Kami di perwakilan akan melakukan 

monitoring terhadap perkembangan kasus tersebut dan melaporkan ke Pimpinan di Pusat,” 

terangnya. 
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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. Menurut KUHAP pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. 

b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
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dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.  

c. Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  

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. 

 

 


