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BPKP BELUM AUDIT DUGAAN KORUPSI  

PROYEK IRIGASI  SARIPUTIH 

 

 
kitamenulis86.blogspot.com 

 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku hingga kini 

belum melakukan audit kerugian negara kasus dugaan proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, 

Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah telah 

menyerahkan dokumen proyek irigasi tersebut kepada BPKP sejak tanggal 1 April 2020 lalu, 

BPKP telah melakukan telaah namun belum melakukan audit. 

Dokumen yang diserahkan Tim Penyidik Kejari Maluku Tengah berupa Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka serta sejumlah dokumen-dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan proyek irigasi Desa Sariputih tersebut. Koordinator Pengawasan Bidang 

Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, Affandi mengaku, pihaknya belum melakukan 

audit.“Belum audit,” jelas Affandi. Ketika ditanyakan mengapa belum dilakukan audit, apakah 

karena proses telaah belum diselesaikan, Affandi tidak menjelaskan. 

Penyidik Kejari Maluku Tengah menunda pemeriksaan terhadap mantan Kepala Bidang 

Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Emma Elsa Samson. 

Seharusnya Yang Bersangkutan diperiksa pada tanggal 1 Mei kemarin, terkait dugaan korupsi 

proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten 

Maluku Tengah. Emma Elsa Samson sebelumnya dipanggil untuk diperiksa pada hari Senin 

tanggal 23 Maret, namun ia tidak hadir karena  sementara melakukan karantina mandiri selama 

14 hari terkait pencegahan virus Corona, setelah pulang perjalanan dinas dari Jakarta. 

Menurut Kepala Seksi Intel Kejari Maluku Tengah, Karel Benito, pemeriksaan akan 

dilakukan terhadap Emma Elsa Samson maupun saksi lainnya ketika kondisi Provinsi Maluku 

sudah normal. “Kasus ini tetap jalan. Tidak ada yang berhenti. Kita hanya menunggu situasi 

normal serta dokumen perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Maluku. Jadi kalau 
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ini semua sudah siap serta sirkulasi dampak penanganan virus Corona telah memungkinkan Tim 

Penyidik akan memanggil dan memeriksa orang yang terlibat dalam kasus tersebut,” jelas Karel 

Benito. 

Penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam proyek tahun 2016 

senilai Rp1.949.000.000,00. Mereka adalah kontraktor CV Surya Mas, Abadi Yonas Riupassa, 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ahmad Anis Litiloly, pembantu PPTK Markus 

Tahya, dan mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PU Maluku, Emma Elsa 

Samson. Karel Benito menegaskan, Kejari Maluku Tengah berkomitmen untuk menuntaskan 

kasus dugaan korupsi proyek irigasi Desa Sariputih. Kasus ini tidak akan terhenti tetapi tetap 

berjalan. Dikatakan, proses hukum tetap harus dituntaskan apalagi kasus pembangunan saluran 

irigasi di Desa Sariputih ini telah menjerat 5 orang sebagai tersangka. “Tidak mungkin 

dihentikan. Kasus ini tetap tuntas. Kita pahami dulu kondisi yang ada. Kita belum bisa keluar 

wilayah pun memanggil saksi atau siapa saja untuk diperiksa di waktu yang ada sekarang. Kita 

semua berharap, situasi dapat normal agar semua kasus yang kita tangani dapat kita tuntaskan,” 

janji Karel Benito. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik Kejari Maluku Tengah masih menunggu hasil 

audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kasus dugaan korupsi proyek saluran irigasi di Desa 

Sariputih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. “Kita menunggu dokumen peng-hitungan 

kerugian negara dari BPKP Perwakilan Maluku. Kami pahami masalah penanganan Covid-19 ini 

mengakibatkan berbagai aktivitas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, tetap semua tuntas 

jika dokumen PKN kita kantongi serta Covid-19 sudah tertangani dengan baik,” kata Karel 

Benito. 

Tim Penyidik Kejari Maluku Tengah telah menyerahkan dokumen kasus dugaan korupsi 

proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten 

Maluku Tengah tahun 2016 sebesar Rp1.949.000.000 ke BPKP Perwakilan Maluku. Dokumen 

yang dipasok termasuk BAP saksi dan tersangka untuk kepentingan audit kerugian negara. 

“Tadi, kami sudah menyerahkan semua dokumen ke BPKP termasuk seluruh BAP saksi dan 

tersangka yang telah kami periksa,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Malteng, Asmin 

Hamja. Ia menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya sudah memeriksa 17 saksi, termasuk 

tersangka, Benny Liando, yang merupakan kontraktor pemenang tender proyek irigasi Desa 

Sariputih. “Kami berharap dengan diserahkannya seluruh dokumen ini, BPKP Perwakilan 

Maluku bisa segera melakukan audit agar dapat diketahui berapa besar kerugian negara dari 

kasus ini,” harapnya. 

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, Affandi, 

mengaku, pihaknya telah menerima dokumen dugaan korupsi proyek saluran irigasi di Desa 
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Sariputih, dan sementara ditelaah. “Benar kita sudah terima dokumennya, kita telaah dulu,” kata 

Affandi. 

 

Sumber berita:  

Harian Siwalima, 12 Mei 2020 

 

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. 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. 

 


