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Korupsi Dana Hibah 

Anggota DPRD Kota Tual Divonis 4 Tahun Penjara 

Jismi Reubun, anggota DPRD Kota Tual Divonis empat tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Ambon 

Senin (13/6). Ia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang 

pengganti sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Aviantara selaku hakim ketua didampingi hakim anggota 

Alex Pasaribu dan Hery Liliantoro. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan terdakwa terbukti secara 

sah dan meyakinkan korupsi Dana hibah bantuan sosial dari Dinkop UKM Kota Tual. 

Perbuatan terdakwa jelas melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP. 

Sebelumnya JPU, Chrisman Sahetapy dan kawan-kawan menuntut terdakwa dengan hukuman enam tahun 

penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 200 juta subsider 

enam bulan kurungan. 

Menariknya, usai pembacaan vonis, Penasehat Hukum (PH) terdakwa yakni Hasan Slamat tidak terima kliennya 

itu divonis empat tahun penjara. “Kami tidak menerima putusan majelis hakim, sehingga kami akan mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi,” tandas Slamet, saat diberikan kesempatan oleh majelis hakim atas vonis tersebut. 

Slamet mengatakan, vonis majelis hakim itu dinilai sangat kontraversial, karena jika dilihat dari alat bukti yang 

ada baik surat maupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebanyak 26 orang dan kurang lebih 50 orang 

saksi yang keterangannya dibacakan, tetapi hakim hanya mendengar keterangan dua orang saksi saja yakni 

Bendahara Dinas Koperasi Kota Tual, Fransina Handayani Rahayaan dan eks Kadis Koperasi dan UKM Kota 

Tual, Adolop Samuel Tapotubun. 

“Majelis hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa para pelaku UKM telah menerima 

dan memanfaatkan uang bantuan tersebut sehingga usaha mereka bisa berkembang dimana uang tersebut mereka 

dapatkan setelah dibagikan di Hotel Anugerah, dimana fakta-fakta tersebut terlihat pada 58 kuitansi dan 58 BAP, 

namun fakta inilah yang diabaikan oleh majelis hakim,” jelas Slamat. 

Untuk diketahui, JPU dalam dakwaannya mengatakan, terdakwa dan kawan-kawannya yakni eks Kadis Koperasi 

dan UKM Kota Tual Adolop Samuel Tapotubun dan PPTK yang juga merangkap Ketua Panitia Pelaksana, Abdul 

Gani Tamher (berkas terpisah Red)  telah menyalurkan dana bantuan sosial dari Dinkop UKM Kota Tual tidak 

sesuai mekanisme yang berlaku. 

Seharusnya Dana bantuan senilai Rp390 juta tersebut disalurkan dalam bentuk barang kepada 78 usaha mikro 

kecil dan menengah yang bergerak dalam usaha kios dan penjualan bahan pokok serta pengembangan rumput 

laut. 
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Kemudian bantuan sosial ini harusnya disalurkan melalui pihak ketiga, namun oleh terdakwa Jismi dipaksakan 

penyalurannya tidak melalui pihak ketiga, tetapi anggota DPRD sendiri yang menyalurkan kepada konstituen 

mereka. 

Terdakwa Jismi mendapatkan jatah 58 kelompok UMKM yang akan menerima bantuan modal usaha, sedangkan 

Henry Karmomjanan (almarhum) 18 kelompok penerima, dan Hasan Reniuryaan dua kelompok penerima. 

Padahal yang seharusnya melakukan perekrutan calon penerima bantuan modal usaha adalah panitia pelaksana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


