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Kejari Piru Didesak Tuntaskan Kasus ADD
PIRU - Dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus diusut tuntas. Jika perlu menyeret pelaku
ke meja hijau. Seperti terjadi di Desa Kelang Asaude, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian
Barat (SBB). Diharapkan kasus ini jadi pintu masuk bagi kasus yang terjadi di desa-desa lainnya.
Hal itu ditandaskan anggota Komisi A DPRD Kabupaten SBB Jamadi Darman, ketika dihubungi, Rabu
(2/3). “Untuk itu kami fokus. Komisi A juga akan meninjau desa-desa lainnya menyangkut penggunaan
dana desa ini,” ujar Jamadi dihubungi melalui telepon selulernya.
Dari peninjauan yang dilakukan komisinya di Desa Kelang Asaude, Jamadi mengakui sejumlah temuan
penyalanggunaan anggaran memang ada. Ini sesuai laporan masyarakat jika penggunaan dana desa
dimaksud tidak sesuai antara fisik kegiatan dengan alokasi ADD yang dicairkan untuk desa Kelang Asaude
sebesar Rp 660 juta.
Seperti bantuan untuk mesjid dan taman bacaan Alquran, yang disebut Rp 75 juta itu. Ternyata tidak
diberikan. Juga jalan setapak hanya 100 meter. “Lalu dimana sisa anggaran sebanyak itu? Kita akan
rekomendasikan kasus ini dituntaskan oleh Kejaksaan,” imbuhnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi A, kata Jamadi mendapatkan desakan dari masyarakat Desa Kelang
Asaude. Agar kasus ini ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu (Piru).
Dalam pertemuan dengan elemen warga, penjabat Kepala Desa Kelang Asaude dan Bendahara ADD
disebut-sebut tidak pernah berkoordinasi dengan pihak BPD di desa tersebut. Mereka mengelola dana itu
secara sepihak. Buntutnya, BPD pun melaporkan masalah ini ke lembaga kejaksaan.
Dijelaskan Jamadi, Komisi A DPRD Kabupaten SBB melakukan kunjungan on the spot berdasarkan surat
dari BPD Desa Kelang Asaude ke Bupati Jacobus Puttileihalat yang tembusannya disampaikan ke DPRD
Kabupaten SBB.
Penjabat kepala desa Daut Tomagola dan Jafar Manitu dilaporkan oleh masyarakat karena terindikasi kuat
menggelapkan uang ADD desa itu.
Dari data masyarakat yang ada di tangan penyidik Kejari Dataran Honipopu, ADD Tahap I Tahun 2015
Desa Kelang Asaude dicairkan melalui Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat senilai Rp 330 juta pada
bulan Nopember 2015 lalu. Sesuai perencanaan dana dimaksud untuk pembangunan jalan setapak dan
pemberdayaan masyarakat. Tapi oleh Daut Tomagola dan Jafar Manitu belanja bahan dan material tidak
transparan. Sampai sekarang masyarakat tidak tahu nilai dana ADD tahap I dan II itu berapa?, dibelanjakan
untuk apa, dan sisa uangnya berapa. Namun setelah ditelusuri ke Pemda Kabupaten SBB terungkap, dana
tersebut telah dicairkan dua tahap. Masing-masing nilainya Rp 330 juta.
Sementara pembelanjaan tahap pertama dari data yang berhasil “dijebol” oleh warga dari kedua oknum
perangkat desa ini, untuk dua kegiatan desa baru mencapai Rp 136.375.102. Yaitu kegiatan pembangunan
jalan setapak sepanjang 100 meter. Untuk material dan upah kerja dikeluarkan hanya Rp 46.660.000.
Sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat dikeluarkan sebanyak Rp 89.715.102.-
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Sedangkan sisa dari dua tahap ADD yaitu sebanyak Rp 660 juta minus, nilai pengeluaran dua kegiatan
tersebut, diduga digondol oleh Penjabat dan Bendahara Desa Kelang Asaude itu.
“Kasus ini harus dituntaskan. Kita berharap ini juga jadi pintu masuk bagi insitusi hukum untuk mengungkap kasus-kasus yang sama di tempat lain,” kata elemen pemuda Desa Kelang Asaude Rimbo Bugis
yang juga Wakil Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Provinsi Maluku.
Menurutnya kasus dugaan penyimpangan dana ADD Desa Kelang Asaude merupakan kasus pertama di
Maluku. Sejak program nasional milik Jokowi itu dilaunching secara nasional akhir tahun lalu.
Jika kasus ini terungkap jelas, ini merupakan sebuah prestasi bagi korps adhyaksa di Maluku. Sekaligus
jadi pembelajaran awal untuk mencegah kasus-kasus yang sama merebak di seantero negeri dan desa di
Maluku. (KTA)
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Kantor Kejati Kembali Didemo Usut Korupsi SBB
AMBON – Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Maluku, Kamis, kemarin, kembali didatangi pendemo, yang
berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kali ini, mereka menuntut, Kejati Maluku mengusut
dugaan korupsi dana PNPM Mandiri dan dana desa.
“Sebagai lembaga negara yang dipercayakan mengusut kasus korupsi, kami meminta Kejati
Maluku mengusut penyalagunaan dana PNPM Mandiri tahun 2010- 2015 senilai Rp 2 miliar dan ADD
Desa Lokki tahun 2015 sebesar 1,3 Miliyar yang ditangani Pjs Camat Huamual, dan Ketua serta Sekretaris
BPD Lokki,” ujar Yandri Tuarissa dalam aksi demo itu.
Menurutnya, proses pengelolaan anggaran yang diperuntuhkan untuk kepentingan pembangunan
infrastruktur di Desa Lokki dan Kecamatan Huamual ini sangat tidak sesuai kebutuhan masyarakat artinya
tidak tepat sasaran.
“Setiap tahun pemerintah mengucurkan dana begitu besar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di
Desa itu, nilainya mencapai miliaran rupiah, tapi masyarakat tak merasakan dampak posisif dari alokasi
dana ADD dan PNPM Mandiri di wilayah itu. Selian penggunaan anggaran yang tidak transparan implementasi ADD dan PNPM juga tidak tepat sasaran,” jelasnya
Dalam aksi demo yang dimotori Forum Peduli Negeri Adat Maluku itu, Yandri mengatakan kasus ini telah
dilaporkan ke Polda Maluku, kendati proses hukum terkait pemalsuan tandatangan Bupati SBB yang
dituangkan dalam surat keputusan Bupati nomor 141-323, tanggal 5 September tahun 2015 dilakukan
pejabat kepala Desa Lokki Alberto Maulany yang juga memegang jabatan sebagai Pjs Camat
Huamual tidak jalan.
Mereka meminta pihak kepolisian harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan seluruh pihak
yang terlibat harus segera ditahan. Para pendemo mengancam dan memberikan waktu selama tiga hari
kepada aparat penegak hukum baik Polisi dan Kejati Maluku untuk merespon dan mengusut kejahatan
yang dilakukan Pjs Camat Huamual. Bila tidak mereka akan menggelar aksi serupa dengan jumlah
massa yang lebih banyak.
Aksi bersama yang dilakukan GMNI Komisariat FKIP, Tahuri Molucas, dan Himpunan Mahasiswa Adat
Saka Mese Nusa ini digelar pukul 10.00 WIT, mendapat perlawanan dari aparat kepolisian. Demonstrasi
itu terpakasa dibubarkan secara paksa oleh anggota Polisi karena menyalahi aturan dan tidak memiliki surat
pemberitahuan dan ijin. (KAF)
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Jaksa Diminta Koordinasi Bersama MA
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati), Maluku diminta untuk melacak jejak berkas banding terdakwa Ahmad
Rumaratu terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun 2008, di Dinas Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang hingga saat ini belum juga ada putusan dari Mahkamah
Agung (MA).
Permintaan ini disampaikan Tokoh Pemuda SBT Abdul Karim Gurium kepada Kabar Timur di Bula,
Minggu, kemarin. Dia mengatakan, pengajuan banding yang dilakukan terdakwa Ahmad Rumaratu setelah
Pengadilan Tinggi Maluku memvonis yang bersangkutan empat tahun penjara dalam kasus dimaksud.
“Sampai saat ini kan belum jelas hasil putusan banding atas keputusan Pengadilan Tinggi terkait kasus ini
seperti apa? Sementara terdakwa-terdakwa lainnya di kasus yang sama telah menjalani hukuman. Kita perlu
ungkap ini agar ada koordinasi antara Kejaksaan dengan Mahkamah Agung terkait kasus dimaksud,”
ungkap Gurium.
Dia mengakatan, rasa keadilan hukum patut dipertanyakan mengingat para pelaku-pelaku korupsi di kasus
yang sama telah menjalani masa hukuman, sementara Ahmad Rumaratu yang menempuh banding atas
putusan hakim Pengadilan Tinggi Maluku sampai saat ini masih menghitup udara bebas.
“Ya kita berharap apakah putusan banding ditingkat MA itu seperti apa, tentu sangat ditunggu-tunggu,
mengingat pelaku-pelaku lainnya telah dieksekusi dan menjalani masa hukuman, sementara Ahmad
Rumaratu belum. Disini saya minta Kejaksaan untuk berkoordinasi terkait hasil putusan itu,” pintah dia.
Ahmad Rumaratu sendiri, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan SBT. Dia terjerat kasus DAK
itu ketika yang bersangkutan menjabat salah satu kepala bidang pada Dinas Pendidikan setempat.
Untuk diketahui Ahmad Rumaratu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus
(DAK) Pendidikan tahun 2008 senilai Rp 240 juta.DAK senilai Rp240 juta ini dialokasikan untuk pekerjaan
rehabilitas SD Negeri di Dusun Kuamur Desa Kelmury, Kecamatan Seram Timur senilai Rp 170 juta dan
rehabilitas SD Inpres Dusun Kuamur, Desa Kelmury Kecamatan Seram Timur senilai Rp 170 juta.
Pekerjaan kedua proyek ini diduga fiktif, dan merugikan negara ratusan juta rupiah.Proyek tersebut
mestinya tidak boleh dikerjakan pihak ketiga namun dilakukan. Saat itu Rumaratu selaku KPA menjabat
Kasubdin Perencanaan Dinas Pendidikan. (MG3)
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April Bupati SBB Dipanggil Jaksa
AMBON - Kejaksaan Tinggi Maluku sudah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung dan diteruskan
ke Menteri Dalam Negeri RI meminta ijin untuk melakukan pemanggilan terhadap Bupati Kabupaten
Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus Puttileihalat untuk diperiksa terkait dugaan korupsi yang terjadi di
daerah yang dipimpinnya itu. “Kita sudah layangkan ijin untuk memeriksa Bupati Seram Bagian Barat
(SBB),” tegas Kajati Maluku Jan. S Marinka, menjawab wartawan, di Ambon, kemarin.
Surat kepada Kejagung RI tertanggal 15 Februari 2016 dan setelah diproses Kejagung selanjutnya dinyatakan lengkap dan diteruskan surat permohonan ijin ke Menteri Dalam Negeri tertanggal 3 Maret 2016. “Suratnya 15 februari sudah dikirim ke Kejagung. Kejagung memproses setelah lengkap diteruskan ke Kemendagri pada 3 Maret 2016,” ungkap Marinka
Nantinya sesuai prosedur dalam waktu 30 hari sejak surat diterima Mendagri baru akan dijawab atau tidak
dijawab. Akan Tetapi orang nomor satu di Kejaksaan Tinggi Maluku ini menyatakan, dijawab atau tidak
Mendagri, pihak Kejati Maluku akan tetap melakukan pemanggilan terhadap Jacobus Puttileihalat untuk
diperiksa.
“Prosedurnya kita menunggu 30 hari. Dijawab atau tidak kita tetap melakukan pemanggilan. Paling lambat
4 April kita akan melakukan pemanggilan. Secara prosedur formal kita mengikuti dan menunggu,”
terangnya.
Akan tetapi, sambung dia, dalam proses menunggu persetujuan Mendagri untuk diijinkan melakukan
pemanggilan terhadap Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat merupakan prosedur formal, jika yang
bersangkutan mau secara sukarela datang untuk diperiksa di Kejati Maluku, Marinka mengatakan maka
orang yang bersangkutan dalam hal ini Jacobus Puttileihalat akan dinilai.
“Kita mengikuti prosedur formal untuk memanggil Bupati SBB, kecuali yang bersangkutan mau datang
dengan sendirinya tanpa pemanggilan. Jika begitu, itupun dinilai karena mau datang untuk dimintai
keterangan,” tandasnya.
Lebih lanjut lagi, Dia menegaskan, Kejaksaan akan menuntaskan semua tunggakan kasus korupsi yang
ditangani paling lambat hingga semester I Tahun 2016 sudah selesai. Bahkan, semua Kejari yang ada di
Maluku sudah dihimbau untuk segera menyelesaikan semua tunggakan perkara korupsi yang masih
terkatung-katung.
“18 penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejati Maluku sejak era Chuck Suryosumpeno tentunya
sudah dari awal kebijakan saya 15 Februari kemarin kita akan berusaha di semester pertama itu semua
selesai (kita berusaha di semester pertama tahun ini zero tunggakan) hingga Juni tahun ini,” katanya.
Dia berharap, masuki semester II Tahun 2016 pihak Kejati Maluku maupun semua Kejari yang ada di
Maluku sudah bisa mulai menangani kasus-kasus yang baru. “Saya berharap semester dua tahun ini kita
sudah mulai dengan semangat baru untuk melihat perkara-perkara baru,” tambahnya menutup. (RUZ)
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Seram Bagian Barat
Kamis, 24 Maret 2016 06:00

Tersangka Korupsi K13 SBB Baru Satu
AMBON - Kejaksaan Tinggi Maluku mengakui hingga kini belum ada tambahan jumlah tersangka kasus
dugaan korupsi anggaran kegiatan sosialisasi program kurikulum 2013 (K13) pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Yang baru ditetapkan sebagai tersangka hanyalah satu orang atas nama Ledrik Sinanu selaku pejabat
pembuat tekhnis kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut,” kata Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku,
Sammy Sapulette di Ambon, Rabu. Pada tahun anggaran 2013 lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten SBB
mendapatkan kucuran dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp6 miliar untuk mendukung program
kegiatan sosialisasi kurikulum 2013 kepada para guru.
Namun diduga terjadi banyak penyimpangan anggaran dalam kegiatan itu sehingga menimbulkan kerugian
negara sebesar Rp2,9 miliar. Menurut Sammy, saat ini tim penyidik masih melakukan pemanggilan
terhadap sejumlah pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana
korupsi tersebut. Mereka yang sudah dimintai keterangan antara lain Sekda Kabupaten SBB Mansur
Tuharea, mantan Kadis Pendidikan setempat Bonjamina Dorce Puttileihalat serta Plt Kadis Fransiane
Puttileihalat, tersangka Ledrik Sinanu selaku PPTK satu dan PPTK kedua, Abraham Tuanaya. Jaksa juga
telah meminta keterangan bendahara kegiatan proyek, Mery Manuputty dan satu pegawai Disdik SBB
lainnya atas nama Gazpar Pesireron. Dari tangan para saksi maupun satu tersangka yang sudah diperiksa,
jaksa telah menyita anggaran sekitar Rp270 juta. Misalnya dari tangan tersangka Ledrik, jaksa menyita
dana sebesar Rp200 juta, sedangkan bendahara kegiatan Rp40 juta, dan Gazpar Pesireron Rp30 juta.
(AN/KTP)
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