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Diduga Jadi Otak Korupsi Rp1,6 Miliar, Kadishub Batam Ditahan Kejaksaan 

 

Ilustrasi: https://daerah.sindonews.com/read/391162/194/diduga-jadi-otak-korupsi-rp16-miliar-

kadishub-batam-ditahan-kejaksaan-1617890672 

BATAM  – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2021 

Kejaksaan  Negeri Negeri (Kejari) Batam menahan Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Batam Rustam Efendi, Kamis (8/4/2021) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi 

pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan sifat kendaraan bermotor pada tahun 

2018—2020. Sebelumnya Kejari Batam menetapkan Rustam Effendi sebagai tersangka 

pada Kamis siang. Penetapan Rustam sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan 

dari tersangka pertama yang merupakan Kasi Pengujian Ranmor Dishub Batam 

Hariyanto.  

 

“Rustam efendi diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama tersangka Hariyanto 

yang telah ditahan sebelumnya. Dia diduga menjadi otak pelaku pemerasan untuk 

melakukan pungutan liar terhadap penerbitan SPJK yang merupakan syarat terbitnya 

surat KIR (pengujian kendaraan bermotor) dimana subjek pungutan liar adalah dealer 

mobil se-kota Batam secara manual kasus korupsi Dishub Batam mencapai Rp1,6 miliar,” 

kata Hendarsyah Yusuf, Kasi Pidsus Kejari Batam. 

 

“Atas penetapan status tersangka tersebut, Rustam Efendi akan ditahan selama dua puluh 

hari ke depan dengan alasan agar tidak menghilangkan barang bukti dan mempermudah 

proses penyelidikan,” timpalnya. 
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Dugaan tipikor ini, kata dia, diduga terjadi sejak tahun 2018 sampai 2020 lalu. Dimana 

sebanyak 22 saksi diperiksa sebelum menetapkan Hariyanto dan Rustam Efendi sebagai 

tersangka. 

 

Sumber Berita: 

1. https://daerah.sindonews.com, Diduga Jadi Otak Korupsi Rp1,6 Miliar Kadishub 

Batam Ditahan Kejaksanan, 8 April 2021. 

2. https://regional.kompas.com, Pejabat Dishub Jadi Tersangka Pungli Terhadap Dealer 

Mobil Se-Batam, 8 April 2021. 

 

Catatan: 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: 

a. Pasal 1 ayat (5) Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil 

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

b. Pasal 8: 

1. Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau 

dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; 

2. Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan 

Wewenang wajib berdasarkan: 

a) peraturan perundang-undangan;dan 

b) AUPB. 

3. Ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan 

Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan  

c. Pasal 17: 

1. Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan 

Wewenang; 

2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a) larangan melampaui Wewenang; 

b) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau 

c) larangan bertindak sewenang-wenang. 

d. Pasal 18 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan 

melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 

apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: 

https://daerah.sindonews.com/
https://regional.kompas.com/
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1. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; 

2. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau  

3. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi: 

a. Pasal 1 ayat (2) Pegawai Negeri meliputi: 

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang 

Kepegawaian; 

2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana; 

3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 

4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima 

bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 

5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 

b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

 

 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

a. Pasal 4: 

1. Ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang 

berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 

dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada 

Pejabat Perangkat Daerah; 

2. Ayat (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri atas: 

a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c) kepala SKPD selaku PA. 

b. Pasal 10: 
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1. Ayat (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

a) menyusun RKA SKPD; 

b) menyusun DPA SKPD; 

c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja; 

d) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h) menandatangani SPM; 

i) mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 

j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

k) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

l) menetapkan PPTK dan PPK SKPD; 

m) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui 

sekretaris daerah. 

c. Pasal 24 

1. Ayat (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk 

uang dianggarkan dalam APBD; 

2. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan 

berdasarkan pada ketentuan peraturan perLrndangundangan. 


