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BUKTI KORUPSI SPPD DAN MAKAN MINUM
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Tim penyidik Ditrekrimsus Polda Maluku menemukan indikasi korupsi perjalanan

Dinas dan uang makan minum Tahun 2015-2017 di Sektariat Kabupaten Buru. Bukti-bukti

sudah ditangani Tim Penyidik,pasca penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah Pejabat

Pemkab Buru. “Ini kasusnya masih berjalan, soal indiksi korupsi sudah pasti ada. Kita

temukan dugaan itu namun masih kita dalami terus”. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur

Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Kombes Firman

Nainggolan, usai Acara Bakumpul Bacarita antara Kapolda Maluku, Irjen Andap Budhi

Revianto dengan kaum Buruh, Sselasa (1/5).

Firman Nainggolan mengatakan,sejumlah dokumen sudah disita, dan sementara

didalami, setelah itu dilakukan lagi pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. “Dokumen yang

kita ambil jadi acuan bagi kita untuk memanggil pihak terkait yang pemeriksaannya

dilakukan di Ambon,” jelasnya. Terkait siapa saja yang akan dipanggil, Firman Nainggolan

Enggan menjelaskan dengan alasan masih dalam penyelidikan. Sebulumnya Wakil Direktur

Reskrimsus Polda Maluku, AKBP Harold Wilson Huwae yang dikonfirmasi melalui telepon

selulernya, Minggu (29/4), juga mengemukakan hal yang sama. Menurutnya Tim Penyidik

Ditreskrimsus Polda Maluku telah kembali dan saat ini sedang mendalami lagi kasus tersebut.

Hasil pemeriksaan dan dokumen yang diambil akan tindaklanjuti dengan meneliti lagi

dokumen-dokumen tersebut.

Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mencecar Sekda Buru, Ahmad Assagaf,

Jumat (27/4) terkait kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan Uang Makan

Minum Tahun 2015-2017. Pemeriksaan dipusatkan di aula Mapolres Buru. Selain, Ahmad

Assagaf, sejumlah pejabat lainnya juga turut dipanggil dan diminta membawa sejumlah

dokumen. Ahmad Assagaf baru tiba di Namlea Jumat pagi dan langsung diminta menghadap

ke Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku yang sudah berada di Mapolres Buru pada

pukul 09.00 WIT. Sebelum Ahmad Assagaf hadir di Mapolres Buru, sejumlah wartawan

sudah berada di Mapolres Buru. Pada saat itu, terlihat orang yang pertama datang, yakni

Bendahara Rutin, La Joni Ali. Kemudian disusul Asisten II, Abas Pellu, Asisten III, Mansur

Mamulaty. Pengacara, M Taib Warhangan juga datang bersamaan. Sampai pukul 09.30,
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Ahmad Assagaf belum juga terlihat mendatangi Mapolres Buru. M Taib Warhangan yang

ditanyai oleh para wartawan, sempat berkelit kalau tidak ada agenda pemeriksaan Ahmad

Assagaf. Ternyata diam-diam Ahmad Assagaf mendatangi Tim Penyidik Ditreskrimus Polda

Maluku yang dipimpin Kompol Laurens Werluka lewat pintu lain menjelang pukul 10.00

WIT.

Pada saat Ahmad Assagaf sedang diinterogasi oleh Tim Penyidik, terdapat sejumlah

staf Sekretariat Kabupaten Buru dan staf Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

(PMD) juga hadir membawakan sejumlah dokumen. Bahkan Kepala Dinas (Kadis) PMD,

Nawawy Tinggapy dan Sekertaris Dinas PMD, Ny Siti Hadia Narida juga ikut dipanggil.

Nawawi Tinggapy langsung dimintai keterangan di ruangan yang sama dengan Ahmad

Assagaf. Sedangkan Ny Siti Hadia Narida terlihat keluar dan hanya duduk di depan Aula

bersama Asisten II. Ny. Siti Hadia Narida baru masuk ruangan pemeriksaan bersama satu

staf yang datang membawa sejumlah dokumen. Namun tidak lama di dalam, karena beberapa

saat Ny. Siti Hadia Narida dan Stafnya keluar meninggalkan Mapolres Buru.

Kepala Kantor Keuangan, Moh Hury juga datang menjelang siang. Setelah menyapa

wartawan, Ia langsung masuk temui Tim Penyidik dan diperiksa langsung oleh Ketua Tim

Penyidik, Kompol Lauren Werluka. Tidak berapa lama di dalam, Moh Hury terlihat keluar

dan  kembali menyapa wartawan. Siang menjelang shalat Jumat, sekitar pukul 12.30

WIT, Ahmad Assagaf keluar dari ruangan dan ditemani Asisten III, Mansur Mamulaty dan

Pengacara Taib Warhangan. Saat wartawan meminta tanggapannya atas pemeriksaan hari ini,

Ahmad Assagaf memilih tidak memberikan komentar dan buru-buru pergi meninggalkan

Mapolres. Pemeriksaan dilanjutkan usai shalat Jumat, Ahmad Assagaf terlihat kembali

mendatangi Mapolres pukul 14.40 WIT diikuti oleh Kepala Keuangan, Kadis PMD dan

Sekretaris PMD. Ahmad Assagaf cs kembali diinterogasi sampai menjelang magrib. Pemerik-

saan berlanjut lagi hingga Sabtu (28/4) dinihari sekitar pukul 00 30 WIT.

Sementara itu, Pengacara Taib Warhangan kepada wartawan menjelaskan, kliennya

diperiksa karena ada laporan masyarakat. Hanya Ia tidak merinci isi laporan itu. Menurutnya,

Ahmad Assagaf dan pejabat lainnya hanya dimintai keterangan biasa. Sehingga Ia meminta

masyarakat agar tidak salah persepsi dengan pemeriksaan ini. Menurut Taib Warhangan,

seseorang baru bisa disangkakan korupsi apabila terdapat kerugian negara dan kerugian itu

dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan

menurutnya di Kabupaten Buru, dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang

telah diraih tiga tahun berturut turut membuatnya sangat sangsi jika Sekda terlibat korupsi.

Sumber lain menyebutkan, pemeriksaan Ahmad Assagaf kini semakin meluas, bukan

hanya terkait SPPD Fiktif dan Biaya Makan Minum di Sekretariat Daerah, tapi sudah

mensasar soal Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017. Konon,

ada perintah Ahmad Assagaf untuk memangkas ADD di 82 desa sebesar 30 persen, sehingga

setiap desa kena pangkas rata-rata Rp200 juta lebih. Fatalnya, perintah untuk memangkas

ADD 30 persen, namun ADD sisa 70 persen tidak turun semua ke desa. Masih kata sumber
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ini, ada sejumlah dana yang hilang dan tidak sampai ke desa. Sehari sebelum Ahmad Assagaf

diperiksa, Tim Penyidik sudah lebih dahulu memeriksa tiga Kepala Desa (Kades) dari Ke-

camatan Batabual.

Pemeriksaan awal tiga kades ini semakin menguatkan adanya dugaan korupsi ADD

Tahun Anggaran 2017. Contoh di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Desa itu dianggarankan

mendapatkan ADD Tahun 2017 sebesar Rp700 juta lebih. Setelah adanya perintah

pemotongan 30 persen yang diperkuat pula di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Perubahan TA 2017, desa tersebut harusnya menerima sisa 70 persen ADD sebesar

Rp503 juta. Namun sesuai laporan masyarakat, Desa Ilath hanya mendapatkan ADD sebesar

Rp300 juta lebih.

Permasalahan ADD ini, maka Tim Penyidik ikut memeriksa Moh Hury guna

memastikan ADD keluar dari kantor keuangan sesuai fakta sebesar sisa 70 persen sampai

akhir tahun anggaran. Tim Penyidik juga memeriksa Nawawi Tinggapy dan Ny. Siti Hadia

Narida untuk mengungkap larinya separuh ADD tersebut. Sebelumnya Tim Penyidik Ditres-

krimsus Polda Maluku telah menggeledah Kantor Bupati Buru, Selasa (24/4). Penggeledahan

dilakukan terkait Dugaan Korupsi SPPD dan Biaya Makan Minum Tahun 2015-2017 bernilai

milyaran rupiah. Dugaan korupsi itu, diduga melibatkan Sekda Buru, Ahmad Assagaf selaku

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam penggeledahan itu, Tim Penyidik memboyong

sejumlah dokumen penting ke Mapolres Buru.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 02 Mei 2018

Catatan :

1. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara

langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

2. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16  ayat  (1)  UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab  Keuangan  Negara,  opini  merupakan

pernyataan  profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam laporan keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria (i) kesesuaian  dengan

standar  akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan  pengungkapan (adequate  disclosures),

(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem

pengendalian intern.

3. Opini BPK terdiri dari :
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a. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion),

Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti

pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

b. Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa

laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia.

c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), pendapat wajar dengan

pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan

secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus

kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

d. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), pendapat wajar tanpa

pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperikasa

menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil

usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia.

4. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:

a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang

mengakibatkan kerugian negara;

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain

yang mengakibatkan kerugian negara;

c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena

jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual

bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan

keselamatan pada masa perang;

e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diantaranya mengatur mengenai penahanan

sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 2: Penyidikan 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;
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b. Pasal 20 Ayat 1: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu

atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan

penahanan;

c. Pasal 21 ayat 1: Penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal

adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi

tindak pidana;

d. Pasal 21 Ayat 2: Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau

penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah

penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau

terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan

yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

e. Pasal 21 Ayat 4: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian

bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal

335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal

379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie

(pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan

Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang

Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran

Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,

Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3086).

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan berdasarkan regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 angka 11, pengertian Alokasi Dana Desa adalah dana

yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
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7. Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa yang

ditetapkan dalam APB Desa digunakan  dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa

digunakan untuk:

1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;

2) operasional Pemerintah Desa;

3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

8. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :

a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati/Walikota; dan

b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya kepada

Bupati/Walikota paling lambat minggu kedua Bulan Februari.

Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan

Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD telah

digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati/Walikota paling lambat

minggu kedua Bulan Juli.


