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KORUPSI DANA DESA TOBO NAIK PENYIDIKAN 
  

antikorupsi.org 

 

Setelah mengantongi sejumlah bukti, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seram 

Bagian Timur (SBT) pastikan, dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tobo tahun 

2016-2018 naik statusnya, dari penyelidikan ke penyidikan. “Minggu ini kita gelar 

perkara untuk naikan status kasus DD Tobo ke tahapan penyidikan,” jelas Kajari 

kepada Siwalima di Bula oada hari kamis, 04 April 2020. Kajari mengatakan setelah 

dilakukan proses penyelidikan mulai dari pul data dan pul baket, dilanjutkan dengan 

pemeriksaan saksi-saksi, maka pihaknya akan melakukan ekspos untuk meningkatkan 

status kasus tersebut yang diduga merugikan negara Rp1,6 miliar. 

“Selain itu, dari hasil penyelidikan pul data pul baket dan dilanjutkan dengan 

pemeriksa saksi disimpulkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp1,6 miliar,” 

ujar Kajari.  

Riyadi mengakui, telah melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi, Dua saksi 

diantaranya  yaitu bendahara dan sekretatis desa, sementara tiga saksi lainnya dari 

instansi terkait. Untuk mantan carateker, Nijar Alkatiri baru akan dipanggil untuk 

dimintai keterangannya nanti saat kasus ini statusnya dinaikan ke tahap penyidikan. 

Riyadi sebelumnya mengungkapkan, terdapat indikasi kuat dugaan korupsi yang 

melibatkan mantan karateker Kepala Desa Tobo. 

Untuk diketahui, dugaan korupsi DD yang dilakukan oleh mantan kareteker 

Kepala Desa Tobo secara berturut-turut mulai dari tahun 2016, 2017 dan tahun 2018. 

Dugaan korupsi DD tahun 2016 dengan jumlah anggaran senilai Rp773 juta, sebagian 

kegiatan belum dikerjakan alias fiktif. Tahun 2017 juga demikian, dengan total 

anggaran sebesar Rp915 juta, beberapa kegiatan seperti pembangunan Polindes, 

lapangan Voli belum tuntas pekerjaan hingga kini.  
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Sumber: 

Siwalimanews.com (Riyadi Pastikan Korupsi DD Tobo Naik Penyidikan) Sabtu 11 

April 2020. 

 

Catatan: 

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

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

berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 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.  

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 :  

a. Pasal 2 Ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
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200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah)”.  

b. Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah)”. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana yang 

membutuhkan pembuktian terkait kerugian negara hanya diatur dalam Pasal 2 

dan Pasal 3. Dua pasal tersebut banyak digunakan oleh instansi penegak hukum 

dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. Terlebih SEMA Nomor 4 Tahun 

2016 diantaranya menyatakan bahwa kewenangan menentukan kerugian negara 

hanya ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, instansi 

penegak hukum sering meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif 

guna menghitung kerugian negara. 

3. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu 

pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana 

setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari 

formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. 

4. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga Negara yang memiliki wewenang 

menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh 

bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut diatur pada Pasal 62 
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. 

5. Peran BPK dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah: 

a. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah terhadap 

bendahara, pengelola BUMN/D, dan lembaga atau badan lain yang 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah. 

b. Memberikan rekomendasi penghapusan piutang kerugian negara/daerah. 

c. Memantau penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang 

ditetapkan oleh BPK dan pengadilan. 

d. Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah. 

e. Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian  

negara/daerah. 

   

 

 


