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Jaksa Kejar Kasus SPPD Fiktif SBT  

 

MASOHI - Kejaksaan Negeri Masohi masih menyisir kasus lama-lama. Setelah Kabupaten 

Malteng, kali ini “radar” korps adhyaksa diarahkan ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). 

Meski kecil kerugian negara hanya berkisar Rp 40 juta, Kajari Masohi Robinson Sitorus 

SH.MHum dan punggawanya komit menuntaskan kasus dugaan SPPD Fiktif yang terjadi pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SBT ini. 

“Kami sudah panggil empat orang untuk diperiksa tapi tak bisa datang. Sekarang mereka sudah 

menyanggupi untuk datang besok (hari ini), Jumat tanggal 21 Januari,” ungkap Kasi intel Kejari 

Masohi A Gabriel R Ubleuw SH, Kamis, kemarin. 

Disdikducapil Kabupaten SBT pada tahun 2014 diduga mengeluarkan  Surat Perintah Perjalanan 

Dinas (SPPD) fiktif. Modus yang digunakan, dari tiga SPPD diduga hanya satu yang digunakan 

untuk perjalanan dinas. 

“Jadi hanya 1 parjalanan dinas, tapi dibuat 3 SPPD. Dibuat untuk Kecamatan A, B dan C. Dari 

tiga ini satu saja ada perjalanan dinasnya, sedangkan sisanya fiktif,” terang Kasi Intel Kejari 

Masohi. 

Tujuh orang staf pegawai dan mantan Kadisdukcapil berinisial AW sudah diperiksa. Dari 

keterangan yang diperoleh, tim jaksa menemukan indikasi korupsi. Kasus ini lalu ditingkatkan ke 

ranah penyelidikan pidana khusus (Pidsus). 

Dijelaskan, dalam kasus ini pertanggungjawaban secara administrasi diakui lengkap. Tapi tim 

jaksa, kata Ubleus tak mau dikecoh. Karena itu penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut harus 

dilakukan. 

http://www.kabartimur.co.id/index.php/utama/item/10592-jaksa-kejar-kasus-sppd-fiktif-sbt
http://www.kabartimur.co.id/index.php/utama/item/10592-jaksa-kejar-kasus-sppd-fiktif-sbt
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“Apakah benar-benar turun ke daerah-daerah, berapa kali mereka turun, itu harus kita cek. Dan ini 

masih harus kita dalami lagi,” terangnya. 

Dan untuk mendalami kasus tersebut, kata Ubeleuw, selain 7 staf dan mantan Kadis, 31 orang 

lainnya masih akan diambil keterangan. 

Ditanya soal perkiraan kerugian negara, dia menyebutkan belum dipastikan. “Tapi kerugiannya 

diperkirakan di atas Rp 40 Juta,” akuinya. (MG5) 
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Anak Buah Sitorus “Action” Pulbaket di Kasus e-KTP SBT  

 

KASUS dugaan korupsi di Proyek e-KTP di Dinas Kendudukan dan Pencatatan Sipil (Discapil), 

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), bakal  terbongkar. Tim Kejari Masohi, mulai “action” 

melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Siapa terjerat? 

Proyek yang dianggarkan APBN bernilai total Rp 3 miliar. Proyek itu, berjalan di tahun 2013, 

ketika kabupaten yang berjuluk: “Ita Wotu Nusa” dipimpin  Bupati Abdullah Vanath. Discapil 

sendiri sewaktu proyek itu berjalan dipimpin Abd. Rahman Wailissa.  Dugaan korupsi di proyek 

e-KTP ini sudah tercium lama, kendati baru akan dibongkar, setelah Kejari Masohi, dipimpin 

Robinson Sitorus.  

Tim Kejari Masohi, dipimpin Rozali Afifudin. Tim ini mengorek sejumlah keterangan dan 

pemeriksaan, selama tiga hari di Kota Bula, Kabupaten SBT. “Kita melakukan tugas Puldata dan 

Pulbaket. Kita akan berada selama tiga hari disini,” kata Rozali. 

Kasus dugaan korupsi di proyek e-KTP saat ini dalam tahap penyelidikan di tahap Puldata dan 

Pulbaket, sehingga secara detai kasus ini belum dapat dipublikasikan. “Ini kan masih tahap 

http://www.kabartimur.co.id/media/k2/items/cache/6b4ac91c815585eb1a294934849c5e75_XL.jpg
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penyelidikan. Kita masih belum bisa buka secara detail,” kata Kasi Intel Kejari Masohi, Agustinus 

Gabriel menjawab Kabar Timur, kemarin.  

Dikatakan, untuk mencocokan data yang didapat sebelumnya, tim jaksa secara marathon telah 

meminta keterangan sejumlah staf, salah satu diantaranya adalah bendahara pada dinas tersebut. 

Pada pemeriksaan Kamis (28/1) tim jaksa telah meminta keterangan dari dua staf.  

Selanjutnya, Jumat, kemarin, jaksa kembali memeriksa empat staf, sehingga dalam pemeriksaan 

kasus ini tim telah memeriksa sebanyak enam staf di Discapil SBT. Menurutnya, sebelumnya, 

pihaknya juga telah meminta keterangan sejumlah staf lainnya. 

Dikatakan, langkah yang diambil jaksa turun langsung ke SBT untuk meminta keterangan dari 

pihak terkait adalah untuk mempercepat proses penyelidikan kasus ini. “Kita one the spot supaya 

lebih cepat kalau kita panggil butuh waktu juga karna jauh.  Jadi kami rasa lebih efektif kami 

datang, “kata Agsutinus 

Sementara ditanya terkait calon tersangka, Agustinus mengaku, saat ini masih melakukan 

penyelidikan pencocokan bahan keterangan dengan data yang telah didapat sebelumnya. “Kita 

belum bisa tentukan siapa-siapa (calon tersangka), kan masih pulbaket untuk mecocokan antara 

data yang kami dapat khan kami harus kroschek ke masing-masing, “katanya. 

Pihaknya akan melibatkan badan pemeriksa keuangan untuk mengetahui seberapa besar nilai 

kerugian Negara akibat dugaan korupsi  di DUscapil tersebut. “Kita belum bisa tentukan nilai 

kerugiannya berapa, karna kita harus menghitung, kemungkinan kita akan libatkan BPKP untuk 

menghitung, “ungkapnya. 

Tim jaksa beranggotakan 3 orang jaksa muda ini masih terus mengumpulkan data-data yang 

diperlukan untuk dapat meningkatkan kasus ini ke tahap berikutnya. Dalam penyelidikan ini, kata 

Agustinus, pihaknnya akan berhati-hati untuk bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya.  

Semua pihak yang diduga terkait dalam kegiatan akan dimintai keterangan salah satu diantaranya 

adalah mantan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil SBT, Abd. Rahman Wailissa. 

Sementara ini tim jaksa masih mengatur jadwal untuk meminta keterangan dari  yang 

bersangkutan. 

“Begitu kita dapatkan data-data yang valid, Kalau memang ditemukan adanya indikasi yang kuat 

itu kita tingkatkan tapi kita dalam penyelidikan ini harus berhati-hati tidak bisa gegabah yang jelas 

semua pihak pasti kita mintai keterangan, “jelasnya. (MG3) 

 


