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Pekan Depan Rahayaan Sebagai Walikota Tual  

 

AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff dijadwalkan melantik Adam Rahayaan   sebagai 

Walikota Tual, Senin (23/5). Dia diusulkan menggantikan Walikota Tual, M.M Tamher yang 

meninggal dunia beberapa waktu lalu. 

Asisten I Setda Maluku, Angki Renyaan mengatakan, surat keputusan pelantikan Rahayaan telah 

dikantongi pemerintah provinsi. Hanya saja, kata dia, Rahayaan saat ini sementara Umroh. “Pak 

Rahayaan sementara ibadah Umroh. Kita tunda sampai beliau kembali dari tanah suci. Mudah-

mudahan beliau tiba hari ini (kemarin) dari tanah suci,’’kata Renyaan kepada sejumlah wartawan, 

kemarin.  

Renyaan mengaku, Gubernur Maluku telah menyampaikan secara resmi kepada media beberapa 

waktu lalu, kalau akan melantik Rahayaan, Senin (23/5).’’Kita sudah konsultasi dengan beliau 

(Gubernur). Beliau menetapkan tanggal 23 Mei 2016 nanti, akan melantik Pak Rahayaan sebagai 

Walikota Tual,’’jelasnya. 

Lantas, proses pelantikan dilakukan di Kota Tual, Renyaan mengaku, proses pelantikan Rahayaan 

tetap dilaksanakan di kantor Gubernur Maluku.’’Aturanya, pelantikan Bupati/Walikota dipusatkan 

di ibukota Provinsi. Kalau pelantikan Gubernur di ibukota negara,’’sebutnya. 

Soal mekanisme penentuan siapa Wakil Walikota Tual setelah Rahayaan dilantik sebagai Walikota 

Tual, Renyaan mengaku, pengusulan wakil kepala daerah sesuai ketentuan, nanti dipilih DPRD 

setempat dari partai politik pengusung Tamher-Rahayaan saat Pilwakot Tual. 

’’Soal proses pengusulan bakal calon Wakil Walikota, kewenangan ada di parpol pengusung. 

Nanti dikonsultasikan dengan KPU Kota Tual,’’ingatnya.  
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Dia mengaku, Parpol pengusung akan mengusulkan sejumlah bakal calon Wakil Walikota. Lanjut 

dia, balon Walikota yang diusulkan akan disampaikan ke DPRD untuk memilih satu nama balon 

Wakil Walikota.’’ Itu internal DPRD kita tidak campur. Tapi itu  mekanismenya,’’paparnya.  

Lantas, kasasi yang dilayangkan Kejati Maluku di Mahkamah Agung soal dugaan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan Rahayaan saat menjabat anggota DPRD Maluku Tenggara, ’’Renyaan me-

ngaku. ’’Jadi kita menganut prinsip proses hukum jalan, proses politik juga jalan. Dari dulu khan 

seperti itu. Putusan hukum seperti apa nantinya, baru kita lihat lagi,’’terangnya. (KTM) 

 


