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Keterangan ahli auditor BPK Perwakilan Kepri Ratna Agustina mengatakan, adanya perbedaan 

nilai kerugian negara dari Rp 1,2 miliar menjadi hanya Rp 320 juta dalam dugaan tindak pidana 

korupsi dana hibah Pilkada 2010 di KPU Kepri, dengan tersangka Said Agil dan Novianto Ropita, 

didasarkan pada pengakuan pemilik toko saat diinvestigasi, dan mengakui adanya pembelian 

barang yang dilakukan KPU Kepri. 

Hal itu dikatakan Ratna Agustina, dalam sidang lanjutan dua tersangka korupsi KPU Kepri yang 

dipimpin Ketua Majelis Hakim Dame Parulian, SH, di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Jumat 

(21/8/2015). Dari keterangan ahli, dari sejumlah transaksi yang dilakukan KPU Kepri, sebanyak 114 

transaksi tanpa bukti. Saat diverifikasi, hanya  55 transaksi fiktif yang  tidak  bisa 

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Novianto Ropita sebagai Bendahara KPU hingga menjadi 

kerugian negara. "Dari verifikasi yang kami lakukan, dengan memeriksa seluruh transaksi yang 

dilakukan, sebanyak 114 bukti transaksi yang sebelumnya dapat merugikan keuangan negara, 

ketika diveriifikasi ternyata benar ada pembeliaan yang dilakukan, hingga tinggal 55 transaksi yang 

tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa, yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 320 

juta," kata Ratna.  

Ketika Majelis Hakim Dame Parulian, menanyakan mengapa anggota BPK hanya memverifikasi 

dan melihat bukti-bukti saja tanpa melakukan investigasi, Ratna menjelaskan, kalau metode yang 

mereka lakukan hanya akan turun ke lapangan apabila dilakukan penyelidikan kalau Inspektorat 

merekomendasi dan memberikan bukti-bukti. "Kami hanya melakukan metode yang telah diberikan 

oleh BPK saja, setelah itu kami terjun langsung ke lapangan karena itu sudah menjadi metode BPK, 



sehingga dapatlah nilai kerugian daerah sebanyak Rp 320 juta, bukan Rp 1,2 miliar sebagaimana 

yang direkomendasikan dari inspektorat , Majelis Hakim,” ujar Ratna. 

Ditanya mengenai contoh bukti transaksi yang direkomendasikan pihak Inspektorat, yang 

disebutkanya tidak menjadi kerugian negara, Ratna menimpali seperti pembeliaan barang dari Toko 

Dekoko Berry, bahwa saat dilakukan verifikasi kendati bukti transaksinya tidak ada, ketika ditanya, 

pihak toko menyatakan, bahwa benar terdakwa Novianto Ropita sebelumnya telah membeli barang 

dari toko tersebut, sehingga dengan pengakuan itu menurut BPK hal ini bukan merupakan menjadi 

kerugian negara. Usai memberikan keterangan, Dame kembali melakukan penundaan sidang, 

disebabkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpungpinang, hanya menghadirkan 

satu orang saksi, dan sidang akan kembali dilaksanakan pada Jumat pekan mendatang dengan 

agenda pemeriksaan saksi lainnya. 
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Catatan : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

menyatakan : 

a. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus 

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan. 

b. Alat bukti yang sah ialah: 

1) keterangan saksi; 

2) keterangan ahli; 

3) surat; 

4) petunjuk; 

5) keterangan terdakwa. 

c. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini 

dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang 

dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia 

menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 

penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan 

keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia 

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan : 

BPK dapat memberikan: 

a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara 

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

Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; 

b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh 
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c. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau 

d. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. 

 

 


