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KORUPSI DI ARU MENGENDAP, GONGA HIBAHKAN GEDUNG 
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Berbagai dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Aru hingga saat ini tidak pernah 

diotak-atik oleh Penyidik. Mengendapnya berbagai dugaan kasus korupsi, diduga tidak lepas 

dari peran Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga dengan menghibahkan sebuah 

gedung berlantai dua bernilai miliaran rupiah untuk Satuan Reskrim Kepolisian Resor (Polres) 

Kepulauan Aru. 

Sumber koran ini menyebutkan, sejak gedung tersebut dikerjakan tidak ada kasus 

korupsi yang ditangani oleh Penyidik Polres Kepulauan Aru yang berlanjut sampai ke 

penuntutan di Pengadilan. Aparat penyidik seakan-akan tutup mata dengan berbagai dugaan 

tindak pidana korupsi disana. Sumber koran ini pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Kepulauan Aru menyebutkan bahwa pembangunan Gedung Reskrim berlantai dua yang juga 

mandek dilapangan itu merupakan hibah Pemkab Kepulauan Aru. Nilai proyek tahun 2018 ini 

diperkirakan sekitar Rp3,4 miliar dan dikerjakan oleh salah satu kontraktor yang juga putra 

daerah Kepulauan Aru yakni Yanes Labodo. 

Menurut sumber tersebut, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 ini tidak berhasil 

dirampungkan oleh Yanes Labodo sampai tutup buku anggaran 2018. Setelah diperiksa 

progress pekerjaan, Yanes Labodo hanya bisa menyelesaikan 70 persen dari total pekerjaan 

sehingga dananya diblokir. Pembayaranpun dilakukan sesuai dengan persentase pekerjaan 

yakni 70 persen, atau sebesar Rp2,38 miliar dari total nilai Rp3,4 miliar yang dibayar. “Malah 

terdapat kelebihan anggaran yang terlanjur diserahkan ke Yanes Labodo, namun setelah 

diperiksa ternyata hanya 70 persen, karena itu kelebihan dana tadi dikembalikan lagi ke kas 

daerah Pemkab Kepulauan Aru,” kata sumber tadi. 

Soal keberadaan Gedung ini, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Aru, 

AKBP Adolf Bormassa mengakui adanya pekerjaan tersebut. Hanya saja dia mengaku tidak 

tahu menahu terkait mekanisme yang terjadi dalam proses pengadaan dan lainnya. “Ya, ada 

pekerjaan, namun kami belum menerima, hibahnya setelah gedungnya selesai. Kita (Polres) 

tinggal menerima kunci dari Pemkab Kepulauan Aru,” singkat Kapolres Kepulauan Aru. 



2 

UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2019. 

BEDA NILAI PROYEK 

 

Meski dana hibah gedung cukup besar yakni sekitar Rp3,4 miliar, namun kontraktor 

pelaksana, Yanes Labodo yang dihubungi mengaku dana pembangunan Gedung tersebut hanya 

sekitar Rp500 juta. Hal ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh sumber koran 

ini yakni Rp3,4 Miliar. “Proyek itu dianggarkan oleh Pemkab Kepulauan Aru sebesar Rp500 

jutaan,” kata Yanes Labodo mengelak. 

Yanes Labodo mengaku, ada keterlambatan pekerjaan dilapangan karena dananya 

diblokir oleh Pemkab Kepulauan Aru. “Pekerjaannya sudah 80 persen, tapi diblokir dan dibuka 

lagi sekitar Januari 2019 kemarin. Sementara dikerjakan, pekerjaan selesai baru dananya cair,” 

akui Yanes Labodo. 

 

BUNGKAM 

 

Sementara itu, soal tudingan keberadaan proyek ini untuk membungkam Penyidik 

Polres Kepulauan Aru, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Adolf Bormassa membantahnya. 

Beliau mengaku tetap melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan Kepolisian termasuk 

dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kepulauan Aru. “Hal tersebut tidak benar, saat 

ini, kita sedang melakukan penyelidikan terhadap proyek drainase milik Dinas Pekerjaan 

Umum. Statusnya penyelidikan dan kami berkomitmen untuk menyelesaikannya. Begitupun 

dengan berbagai kasus dugaan korupsi yang masuk akan kita proses,” kata Adolf Bormassa 

meluruskan.  

Sedangkan terkait tudingan dan nilai proyek berikut dugaan upaya membungkam 

penyidik, Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga lewat Humas Pemkab Kepulauan Aru, Jhon 

Pattipeilohy mengaku tidak tahu menahu soal proyek itu. Dijelaskan bahwa pembangunan 

Gedung sementara berjalan yang telah dimulai sejak Tahun 2018 lalu dan sekarang sudah 

mencapai 70 sampai 80 persen. Juru bicara Bupati Kepulauan Aru ini juga mengaku tidak tahu 

menahu karena baru kembali dari tugasnya di luar daerah. Begitupun soal upaya membungkam 

penyidik tidak terkonfirmasi mengingat Jhon Pattipelohy lama bertugas di luar daerah. 

 

Sumber berita: 

Harian Ambon Ekspres, “Korupsi Di Aru Mengendap, Gonga Hibahkan Gedung”, 04 Maret 

2019. 

 

Catatan: 

1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 
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Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. 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. 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pasal 56 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) mengatur bahwa dalam hal Penyedia gagal 

menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai 

bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu 

penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan 

perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 

 


