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Selasa, 16 Agustus 2016 

Lambannya Penanganan Korupsi Dana Kepemudaan 

Publik dibuat kaget atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejari Ambon, Selasa 1 

Maret 2016 lalu. Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) “dikepung” oleh tim bentukan 

Robert Ilat. Puluhan dokumen disita dari 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku,  Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kantor Inspektorat 

Maluku kala itu. 

Dokumen-dokumen yang dibawa terkait pelaksanaan kegiatan kepemudaan tahun 2014 senilai Rp 

1.648.096.000.  Ada aroma korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan ini. Tak hanya kaget, 

tetapi publik memberikan apresiasi atas gebrakan Kejari Ambon. 

Kegiataan kepemudaan dilaksanakan saat Dinas Pendidikan dan Olahgara belum “dimekarkan” 

menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika itu, 

Samuel Risambessy yang memegang kendali. 

Ada 10 item kegiatan kepemudaan yang terindikasi korupsi yakni satu, sosialisasi kegiatan 

Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Rp 151.780.000. Dua, pendaftaran 

dan seleksi PSP-3 Rp 37.115.000. tiga, orientasi keberangkatan dan kedatangan PSP-3 Rp 192. 

650.000. Empat, dukungan pembekalan dan pemantapan PSP-3 Rp 343.820. 000. Lima, 

monitoring dan evaluasi PSP-3 Rp 94.652. 000. Enam, pemilihan PSP-3 berprestasi Rp 

46.100.000. Tujuh, pengembangan dan pelatihan kepemimpinan pemuda Rp 150. 000.000. 

Delapan, peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan tingkat daerah Rp 164. 000.000. 

Sembilan, monitoring dan evaluasi kepramukaan Rp 18.000.000. Sepuluh, seleksi, pelatihan dan 

pembinaan Bakti Pemuda Antar Provinsi  (BPAP) Rp 449.979. 000. 

Pasca penggeledahan yang dilakukan belum ada progress. Penyidikan berjalan di tempat. Tim 

penyidik terkesan tak punya taring. Tidak bersikap tegas ketika ada pejabat yang tak kooperatif. 

Sebut saja Bendahara Dana Dekonsentrasi kegiatan kepemudaan, Welma Pattiasina yang tak 

pernah memenuhi panggilan penyidik. Tetapi tak ada langkah tegas yang diambil, padahal kasus 

ini sudah di tahap penyidikan. 

Belum lagi sikap tak kooperatif yang ditunjukkan Jhon Masrikat, bendahara pembantu dana 

dekonsentrasi kegiatan kepemudaan. Sudah dua kali ia tak memenuhi panggilan penyidik, namun 

lagi-lagi tidak ada tindakan tegas. 
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Faktor penyebab lambannya penanganan kasus dugaam korupsi dana kepemudaan sebenarnya ada 

pada penyidik Kejari Ambon. Kalau saja sikap tegas ditunjukan maka penyidikan kasus ini tidak 

berjalan tersendat. 

Entah kendala apa yang dihadapi oleh Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat dan anak buahnya 

sehingga terkesan tak berdaya berhadapan dengan mereka yang memiliki hubungan dengan kasus 

dugaan korupsi dana kepemudaan. 

Kita berharap sikap penyidik Kejari Ambon yang lamban dan terkesan tak berdaya bukan karena 

memiliki hubungan tertentu atau ada intervensi kekuasaan. 

Sejak awal Gubernur Maluku, Said Assagaff sudah menyatakan mendukung penuh terhadap 

langkah hukum Kejari Ambon dalam mengusut dan menuntaskan dugaan korupsi dana 

kepemudaan. Dukungan orang nomor satu di provinsi ini tentu menjadi suplemen bagi Kejari 

Ambon untuk bekerja. Tidak ragu-ragu untuk memanggil pejabat Pemprov Maluku. 

Lima bulan lebih penggeledahan dilakukan. Kita berharap Kejari Ambon masih memiliki 

komitmen untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dana kepemudaan. Berlarut-larutnya 

penanganan kasus ini akan menimbulkan kecurigaan publik terhadap kerja Kejari Ambon. 

Transparan penting dibangun untuk memberikan ruang bagi publik mengawal proses penegakan 

hukum. Sebab, bergerak di ruang senyap berpeluang disusupi kepentingan diluar hukum. 

Robert Ilat dan anak buahnya tentu sangat paham kalau mereka diberi kewenangan oleh undang-

undang untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum jika pola koordinasi tak 

lagi membuahkan hasil. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu harus digunakan 

sehingga tidak menghambat proses hukum. (*) 

 


