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KORUPSI ALOKASI DANA DESA SERAM BAGIAN BARAT, JAKSA PANGGIL

PEJABAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

siwalima.com

Untuk memperkuat bukti penyidikan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2015 senilai Rp1,9 miliar, tim penyidik Kejaksaan

Negeri (Kejari) SBB memanggil sejumlah pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(BPMD). Mereka yang dipanggil diantaranya Kepala BPMD Robby Silooy, Kepala Bagian

Keuangan, Ampi Nia, mantan bendahara, Megie Pattirane dan Bendahara BPMD, Amelia

Hatayane. Mereka akan diperiksa selama tiga hari, mulai Senin (6/2) hingga Rabu (8/2).

Pengusutan kasus dugaan korupsi ADD Kabupaten SBB Tahun 2015 senilai Rp1,9

milyar resmi ditingkatkan ke penyidikan, setelah dilakukan ekspos, Rabu (21/12) tahun lalu, di

Kantor Kejari SBB. Ekspos dihadiri Kajari SBB, Rustam Darmo, serta sejumlah kepala seksi di

jajaran Kejari SBB. “Kasusnya sudah resmi kita tingkatkan ke penyidikan, setelah dilakukan
ekspos, yang dihadiri oleh Kajari dan sejumlah kepala seksi di jajaran Kejari SBB,” ungkap
Talakua, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Kamis (22/12).

Ia menjelaskan, saat dilakukan penyelidikan, penyidik telah memeriksa sembilan saksi

diantaranya Kepala BPMD Kabupaten SBB, Robby Silooy dan ditemukan adanya indikasi

kerugian negara sebesar Rp800 juta lebih. “Saat dilakukan penyelidikan, dari keterangan
sembilan saksi yang kami periksa diantaranya Kepala BPMD. Kami menemukan adanya indikasi

kerugian negara sebesar Rp 800 juta lebih sehingga resmi kami tingkatkan ke penyidikan,”
katanya.

Untuk diketahui, pada tahun 2015, Pemkab SBB memberikan ADD bagi 92 desa sebesar

Rp1,9 miliar. Namun, dalam proses pencairan anggaran dipotong oleh pihak BPMD dengan nilai

yang bervariasi. Ada yang Rp200 juta per desa bahkan hingga Rp250 juta, yang tidak tahu

peruntukannya.
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Sumber Berita :

Harian Siwalima, Korupsi ADD, Jaksa Panggil Pejabat BPMD SBB, 6 February 2017.

Catatan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa Jo. Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian

(paling sedikit 10%) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD merupakan

salah satu sumber pendapatan desa. Adapun, sumber pendapatan desa terdiri dari:1

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong

royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disebut dana desa;

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4. ADD yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota;

5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan: (1) kebutuhan

penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan (2) jumlah penduduk Desa, angka

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Ketentuan mengenai

tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.2

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap, diatur oleh Peraturan

Kepala Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.3

Larangan pegawai negeri untuk melakukan pemotongan penyaluran atau pembayaran

anggaran kepada penerima atau penyelenggara negara yang lain diatur dalam Pasal 12 UU

1 Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014
2 Pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014
3 Pasal 97 PP Nomor 43 Tahun 2014
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang diantaranya menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

(e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

(f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan

tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri

atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan

merupakan utang;


