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KEJAKSAAN MEMERIKSA SEJUMLAH SAKSI KASUS KORUPSI DANA

BANTUAN TAK TERDUGA

siwalimanews.com

Dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) naik ketingkat

penyidikan. Langkah ini diambil setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggelar ekspos

perkara, pada hari Selasa 18 Agustus 2015. Calon tersangka atas kasus tersebut juga sudah

didapatkan oleh pihak penyidik. Ekspos dilakukan Tim penyidik di ruang kerja Kepala Kejati

Maluku, Chuck Suryosumpeno dari pukul 11.00 hingga 18.15 WIT. Turut hadir dalam ekspos

tersebut, Wakil Kepala Kejati Maluku Manumpak Pane, seluruh koordinator dan asisten serta

para Kepala Seksi di lingkup Kejati Maluku.

Dua kasus dugaan korupsi yang dinaikkan ke tahap penyidikan adalah kasus dana

Bantuan Tak Terduga (BTT) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(PPKAD) Kabupaten SBB Tahun 2013 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) senilai 2 Miliar Rupiah. Kasus berikutnya adalah kasus dugaan

korupsi dana Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kegiatan Pengembangan Implementasi Kurikulum

di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten SBB Tahun 2013.

Kegiatan ini dialokasikan dalam APBD senilai 5 Miliar rupiah lebih.

“Kita sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup sehingga kedua kasus dugaan
korupsi ini resmi kita tingkatkan ke penyidikan setelah dilakukan ekspos di depan Kajati dan

seluruh petinggi Kejati Maluku,” ungkap Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati

Maluku, Bobby Palapia, kepada wartawan, di Kantor Kejati Maluku. Palapia mengaku,

penyidik telah mengantongi calon tersangka dalam kedua kasus ini dan dalam waktu dekat

akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun Palapia enggan membeberkan identitas mereka

dengan alasan kepentingan penyidikan. Bupati Kabupaten SBB, Jacobus F, Puttileihalat juga

akan diperiksa penyidik dalam kasus BTT. “Jaksa akan agendakan periksa Bupati SBB
ditingkat penyidikan,” ujarnya.

Dalam kasus dana BTT di Dinas PPKAD, Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) menemukan dana senilai Rp 1 Miliar dari total Rp 2 Miliar lebih yang tidak bisa

dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan auditor negara ini dijadikan dasar bagi Kejati
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Maluku melakukan pengusutan. “Ada temuan BPK terhadap penggunaan biaya tak terduga

ini sebesar Rp 1 milyar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,” kata sumber di kejaksaan.

Setelah dilakukan pendalaman ditemukan bukti, kalau dana itu dicairkan atas memo Bupati.

Sumber itu kemudian menjelaskan, uang tersebut dicairkan oleh Woody Timisela yang saat

itu menjabat ajudan Bupati. “Jadi saat itu, Woody sebagai ajudan Bupati membawakan memo

ke Kadis PPKAD dan berdasarkan memo itu maka anggaran sebesar Rp 1 Miliar dicairkan

dan Woody yang menandatangani kuitansi pencairan dana tersebut,” jelas sumber itu lagi.
Woody Timisela yang saat ini menjabat Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten SBB, telah

diperiksa terkait menguapnya dana Rp 1 Miliar dari Dinas PPKAD itu.

Selain itu, mantan Plt. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten SBB Ronny Rumalatu, serta

Mantan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPKAD, Frets Tutupary juga diperiksa

penyidik Kejati Maluku. Ia dicecar sebagai saksi atas kasus tersebut. Tutupary adalah saksi

pertama di tingkat penyidikan. Ia diperiksa oleh penyidik di ruang Pidsus dari pukul 10.00

hingga pukul 14.00 WIT. Tutupary diperiksa karena dirinya mencairkan anggaran dana BTT

senilai Rp 1 Miliar kepada Ronny Rumalatu yang saat itu menjabat Plt. Kepala Dinas

PPKAD. Sejumlah staf Dinas PPKAD juga telah diperiksa untuk memperkuat bukti dugaan

korupsi dalam kasus ini, antara lain Andrias Lesilasel, Brian Hahury, dan Christy Tuankotta.

Selain itu penyidik juga telah memeriksa Bety Kesaulya selaku Kepala Bidang Sertifikasi

Dinas PPKAD Kabupaten SBB dan Lei Kakisina, Kepala Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dinas PPKAD SBB.

Tim penyidik Kejati Maluku juga telah memeriksa Mantan Kepala Bank Maluku

Cabang Piru, Izack Saleky, pada hari Senin 31 Agustus 201. Saleky diperiksa dari pukul

10.00 hingga pukul 16.00 WIT dengan puluhan pertanyaan. Izack Saleky diperiksa untuk

mengetahui proses pencairan dana BTT tersebut. Hal ini untuk memperkuat bukti-bukti

korupsi yang telah didapatkan Tim Penyidik Kejati.

Sumber berita:

1. Harian Siwalima, Tersangka Dua Kasus Korupsi SBB Dikantongi Jaksa, Rabu, 19

Agustus 2015.

2. Harian Siwalima, Korupsi Dana BTT, Jaksa Cecar Eks Bendahara Dinas PPKAD,

Selasa, 25 Agustus 2015.

3. Harian Siwalima, Jaksa Periksa Tiga Saksi Korupsi Dana BTT SBB, Rabu, 26 Agustus

2015.

4. Harian Siwalima, Lagi, Jaksa Periksa Saksi Korupsi Dana BTT SBB, Kamis, 27 Agustus

2015.

5. Harian Siwalima, Jaksa Periksa mantan Kepala Bank Maluku Piru, Selasa, 1 September

2015.
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Catatan:

 Pasal 48 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada ayat (1) mengatur mengenai pengertian

Belanja Tidak Terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Ayat (2)

lebih lanjut mengatur bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan

terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Sedangkan ayat (3) mengatur

mengenai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-

bukti yang sah. Belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

 Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 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 (vide: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

 Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP 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. Sedangkan saksi

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP)


