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HAKIM TIPIKOR AMBON PERIKSA DELAPAN SAKSI KORUPSI ADD-DD DI SBT 

 

Ambon.antaranews.com 

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon kembali menyidangkan Perkara 

Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif 

Rumadurun, Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan agenda 

mendengarkan keterangan delapan saksi atas Terdakwa Ali Keliobas.  

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Ronny Felix Wuisan 

didampingi Jenny Tulak dan Bernard Panjaitan selaku Hakim Anggota di Ambon, Kamis (19/11), 

saksi Helok Kiompu mengaku pernah menanyakan masalah pembelian 1.100 sak semen kepada 

isteri Camat Kesui Watubela, Ny. Nurjafia Rumakwai. "Saya tidak ingat besaran dana untuk 

pembelian semennya, tetapi isteri Camat mengaku telah membelinya di Kota Ambon tetapi tidak 

bisa dibawa ke Kabupaten SBT menggunakan Kapal Motor Penyebrangan (KMP), Bobot 

Masiwang karena para Anak Buah Kapal (ABK) saat itu melakukan aksi demo," jelas saksi 

menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ekhart Palapia dan Endang Anakoda. 

Akibatnya sampai dengan 19 November 2020, 1.100 sak semen tersebut tidak pernah 

sampai di lokasi Negeri Administratif Rumadurun yang seharusnya digunakan untuk membangun 

55 rumah warga. Saksi lainnya juga mengaku hanya menerima pembayaran upah kerja Rp1.3 juta 

tapi tidak mengetahui adanya nilai yang berbeda dalam kwitansi pembayaran. JPU Ekhar Palapia 

yang juga selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Geser mengatakan, kerugian 

keuangan negara yang timbul dalam Kasus Dugaan Korupsi DD dan ADD Negeri Administratif 

Rumadurun Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan Terdakwa Ali Keliobas selaku Bendahara 

Negeri ini mencapai Rp1,13 miliar. Kerugian ini terdiri dari DD Tahun Anggaran 2018 dan 2019 

mencapai Rp808,79 juta dan ADD Tahun Anggaran yang sama sebesar Rp328,56 juta sehingga 
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totalnya adalah Rp1,13 miliar. Sementara Abu Hari Yamko selaku Kepala Negeri Administratif 

Rumadurun belum berstatus sebagai tersangka karena telah melarikan diri. 

  JPU menjerat Terdakwa Ali Keliobas melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). 

 

Sumber Berita: 

Ambon.antaranews.com, Hakim Tipikor Ambon periksa delapan saksi korupsi ADD - DD di SBT, 

19 November 2020 https://ambon.antaranews.com/berita/89160/hakim-tipikor-ambon-periksa-

delapan-saksi-korupsi-add-dd-di-sbt [diakses pada 19 November 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; 

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: 
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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. 

 

 


