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DUGAAN KORUPSI DD SULI MASIH PENYELIDIKAN 

 
aksipost.com 

 

Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah (Polda) 

Maluku sampai sekarang masih menyelidiki dugaan korupsi dana desa (ADD) Suli, Kecamatan 

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Kasus ini sebelumnya dilaporkan warga sejak 

17 Januari 2020 yang lalu namun sampai sekarang penyidik masih menyelidikinya. Kepala 

Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) Roem 

Ohoirat kepada Siwalima Minggu (12/4) mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus DD 

Suli. Penyelidikan kasus dugaan korupsi tidak semudah membalik telapak tangan, perlu 

penyelidikan yang mendalam, karena menyangkut status hukum seseorang. Menurut Ohoirat 

pasca laporan warga diterima penyidik, kasus itu langsung ditindaklanjuti. 

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku diminta, untuk menuntaskan kasus dugaan 

korupsi dana desa yang diduga dilakukan oleh penjabat raja Negeri Suli, Habel Suitela. Kasus 

dugaan penyalahgunaan DD ini sendiri telah dilaporkan warga sejak tanggal 17 Januari 2020 lalu 

di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku. Dan telah ditindaklanjut dengan pemeriksaan terhadap 

Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Suli, Habel Suitela serta Sekretaris Negeri, Simon Puttinela 

di ruang penyidik tindak pidana korupsi, Ditreskrumsus Polda Maluku, Selasa  (17/3). 

Penjabat Raja Negeri Suli, Habel Suitela, diduga telah melakukan penyalagunaan 

anggaran DD tahun 2018 lalu sebesar Rp 900 juta. Ketua Perkumpulan Jujaro Mungare, Natanel 

Lainsamputty dalam rilis yang diterima Siwalima, Kamis (19/3) memberikan apresiasi kepada 

aparat kepolisian dalam menuntaskan kasus ini. “Kami sebagai masyarakat mengapresiasi 

kinerja Krimsus Polda Maluku yang sudah menindaklanjuti laporan masyarakat Negeri Suli. 

Kami berharap krimsus dapat bekerja dengan cepat dengan tetap bekerja secara profesional dan 
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tetap menjaga indepedensi sebagai aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan dan menuntaskan kasus ini,” kata Lainsamputty. 

Ia mengaku, telah melakukan konfirmasi terkait perkembangan kasus ini kepada pihak 

penyidik, ternyata Habel Suitela selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Suli dan Simon 

Puttinela sebagai Sekretaris Negeri Suli telah diperiksa. “Keterangan dari penyidik, bahwa 

Selasa (17/3) Maret, sekitar pukul 09.00-15.00 WIT atau 7 jam,” terang Lainsamputty. 

Lainsamputty juga membenarkan laporan pengaduan masyarakat telah diterima dan 

ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dari pihak terkait. Buktinya, 

kata Lainsamputty penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang pejabat tinggi 

Negeri Suli. “Kami masyarakat akan terus mengawal proses koordinasi dan pemeriksaan yang 

dilakukan aparat kepolisian maupun juga koodinasi antara polisi dengan Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) pada Kabupaten Maluku Tengah, karena audit kerugian negara dugaan 

korupsi DD Negeri Suli dilakukan APIP,” katanya. 

Ia juga meminta kepada APIP Kabupaten Maluku Tengah dapat berkerja secara 

profesional dan menjaga indepedensi lembaganya. Dan sudah menjadi rahasia umum bagaimana 

kedudukan APIP yang berada di bawah bayang-bayang kepala daerah dan hal ini bisa saja 

diintervensi oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. “Jadi keadilan harus ditegakan olehnya 

aparat APIP kami berharap preofesional dan kami akan terus mengawal proses ini sampai akhir,” 

tandasnya. 

 

Sumber Berita: 

Siwalimanews.com, Dugaan Korupsi DD Suli Masih Penyelidikan, 13 April 2020, 

<https://siwalimanews.com/dugaan-korupsi-dd-suli-masih-penyelidikan/> [diakses pada 14 

April 2020]. 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan 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 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 
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b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara; 

c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau 

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), 

menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai. 

b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pasal 59 ayat (2): 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. 

d. Pasal 59 ayat (3): Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja 

perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa 

dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan 

terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. 
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4. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 2: Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat 

setempat. 

b. Pasal 19 ayat (1): Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

c. Pasal 19 ayat (2): Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

d. Pasal 20: Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka  

Menengah Desadan  Rencana  Kerja Pemerintah Desa. 

e. Pasal 24 ayat (1): Kepala Desa menyampaikanlaporan realisasi penggunaan Dana Desa 

kepada bupati/walikota setiap semester. 

f. Pasal 26 (1): Pemerintah melakukan pemantauandan evaluasi atas pengalokasian, 

penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. 


