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Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Kombes Roem 

Ohoirat mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II terhadap Sdr. Ahmad 

Assegaf, eks Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, tersangka kasus dugaan penyalahgunaan 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buru tahun 2016-2018 yang merugikan negara sebesar 

Rp11.112.399.000,00 tergantung kesiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pihak kepolisian terus 

berkoordinasi dengan JPU soal rencana tahap II atas kasus itu ke Kejaksaan Tinggi Maluku. “Jadi 

berkasnya sudah lengkap. Sekarang penyidik mau melakukan tahap II, kita masih menunggu 

kepastian Jaksa,” kata Roem Ohoirat. Meski begitu Ia berharap, kedepan setelah kehidupan 

kembali normal, JPU dan Polisi secepatnya berkoordinasi untuk dilakukan tahap II. 

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menetapkan 

Ahmad Assegaf dan La Joni sebagai tersangka, setelah melakukan gelar perkara pada tanggal 9 

Desember 2019. Kedua tersangka dijerat dengan pasal  2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 18 UU 

Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum 

menetapkan tersangka, Penyidik Ditreskrimsus telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Penyidik juga telah meminta  audit investigasi  dan penghitungan kerugian negara ke Badan 

Pemeriksa Keuangan kantor Pusat. Dalam audit investigasi, ditemukan pelanggaran mulai dari 

perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan fiktif dan hasil penghitungan kerugian 

negara didapati adanya potensi kerugian negara sejak tahun 2016 hingga 2018 sebesar 

Rp11.112.239.000,00. 

 

Sumber Berita: 

Harian Siwalima, “ Tahap II Korupsi SPPD Fiktif Buru Tergantung Jaksa”, 2 Juli 2020. 
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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. Menurut KUHAP pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. 

b. 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.  

c. Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  

3. 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 kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 

 


