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Pemegang Saham Harus Transparan 

Pemegang saham diminta transparan menyangkut kondisi Bank Maluku Malut menyusul terbongkarnya 

skandal korupsi pembelian lahan dan gedung di Surabaya. Ketidaktransparan akan mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terutama nasabah terhadap bank milik daerah itu. 

“Saya rasa apa yang disampaikan oleh pak Bitto dan sikapnya itu masuk akal, ada benarnya juga, karena di 

era globalisasi sekarang ini semuanya harus serba transparan,” kata Akademisi Fakultas Ekonomi Unpatti, 

Tonny Matitaputty, kepada Siwalima, Jumat (17/6). Bank yang sehat adalah bank yang terbuka untuk publik. 

Hal ini juga menjadi catatan penting bagi para pemegang saham Bank Maluku Malut, sehingga tingkat 

kepercayaan para nasabah bisa meningkat. 

“Kalau tidak ada keterbukaan maka tingkat kepercayaan para nasabah itu bisa turun, kalau mau bank ini sehat 

maka saling terbuka, tak usah ada yang ditutupi, publikasikan saja, dengan demikian nasabah bisa menilai, 

dan bank bisa mencapai tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi, itu kalau mau bank itu sehat,” kata 

Matitaputty. 

Ketua DPW Indonesia Investigasi Korupsi Faizal Yahya Marasabessy memberikan apresiasi kepada Bupati 

MTB, Bitzael S Temmar yang mengkritik keras para pemegang saham, karena ketidaktransparanan. “Harus 

transparan, jangan bilang bank sehat dari luar, padahal ke dalam tidak sehat,” ujarnya Ia mengharapkan  

keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar di 

Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (17/6) benar-benar demi menyelamatkan Bank Maluku Malut bukan 

mengamankan kepentingan tertentu. “Kepentingan bank, dan kepentingan daerah yang harus diamankan,” 

tandas Marasabessy.  

Hal senada disampaikan Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW), Iksan Tualeka. Ia meminta 

Gubernur Maluku, Said Assagaff selaku pemegang saham pengendali terbuka soal kondisi Bank Maluku Malut 

saat ini yang tengah dililit masalah hukum. “Pemegang saham pengendali harusnya transparan terkait kasus 

pembelian tanah dan gedung di Surabaya, karena tidak pernah ada RUPS tapi ada sebuah kebijakan yang 

seolah-olah ada RUPS. Hal ini yang harus dibuka,” tandas Tualeka. 

RUPSLB yang digelar di Jakarta harus menekankan kepada kepentingan Bank Maluku Malut, sehingga ada 

solusi bagi persoalan hukum yang terjadi di bank berplat merah itu. “Saya minta jangan tutup-tutupi, para 

pemegang saham harus terbuka ke publik agar persoalan di Surabaya ini dapat dicari solusinya, jangan hanya 

menggelar RUPS hanya untuk melegalkan keinginan para pemegang saham lainnya,” tegasnya. 



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU 

MEDIA : SIWALIMA  

 
 

Akademisi Fakultas Ekonomi Unpatti, Teddy Leasiwal mengatakan, RUPSLB harus menjadikan Bank 

Maluku Malut menjadi lebih baik. “Tindakan pak Bito saya kira cukup tepat karena dengan demikian akan 

memberikan sinyal kepada pemegang saham lainya atau kepada publik bahwa Bank Maluku memang 

bermasalah sehingga perlu dilakukan perbaikan secara total baik dari sisi pengeloaan perbankannya maupun 

manajemennya,” kata Leasiwal. 

Leasiwal meminta, para pemegang saham khususnya pemegang saham pengendali transparan menyikapi 

soal kondisi Bank Maluku Malut saat ini. Seperti diberitakan, Bitto, sapaan Temmar, enggan menghadiri 

RUPSLB Bank Maluku Malut, di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin. Ia menilai, forum tersebut hanya 

digunakan untuk melegalkan keinginan pemegang saham, tanpa memperhatikan kondisi bank sebenarnya. 

Sebagai salah satu pemegang saham, Bitto menyesal kondisi ini terus terjadi. Karenanya dia berharap ada 

keterbukaan dari pemegang saham menyangkut situasi yang sebenarnya terjadi di Bank Maluku. “Di era tahun 

1980-an Bank Maluku pernah dirundung masalah. Seharusnya sejarah kelam itu tak terulang lagi sekarang. 

Namun anehnya kali ini kembali terulang dan yang terlibat justru para profesional perbankan,” katanya.  

Bitto lalu mencontohkan, Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy, yang dia kenal sebagai pegawai bank 

profesional dan berdedikasi baik. “Sudah lama saya mengenal pak Idris. Beliau orang baik dan profesional di 

bidangnya. Saya yakin sungguh pak Idris tidak terlibat dalam kasus yang diawali oleh RUPS siluman itu,” ujar 

mantan Ketua Fraksi PDIP di DPRD Maluku itu. 

Karenanya, dia mendorong para pemegang saham untuk membuka seterang-terangnya seluruh persoalan 

dibalik pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya itu. Selain 

itu, Bitto juga menilai Pansus Bank Maluku yang dibentuk DPRD lamban karena ada setumpuk masalah yang 

tak penah diungkap. Dia mencontohkan RUPS yang tak pernah ada, namun oleh pemegang saham, dibikin 

seolah-olah ada. 

 “Sesuai Kewenangan” 

Menyikapi kritikan Bitto, Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Mudzakir Assagaf mengatakan, Pansus Bank 

Maluku sudah bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. “Fungsi pansus ini mengarah pada dua hal 

yakni memperbaiki Bank Maluku yang merupakan salah satu BUMD penting penyumbang sebagian besar 

PAD dan sebagai unsur yang menggerakan ekonomi Maluku. Jadi menjadi tanggung jawab kami untuk turut 

menyelesaikan kasus yang sementara terjadi disana dan sudah sesuai substansi,” kata Assagaf kepada 

wartawan, Jumat (17/6). 

Ia mengakui, kerja pansus terlambat. Tetapi pendalaman dua kasus yang melilit Bank Maluku yakni pembelian 

gedung dan lahan di Surabaya dan kasus repo saham bertepatan dengan proses hukum yang telah berjalan di 

Kejati Maluku. “Ada beberapa pihak yang ingin dikonfirmasi oleh DPRD juga dipanggil oleh penegak hukum. 

Jadi kerja-kerja kami terhambat waktu. Namun kami telah bekerja sesuai kewenangan kami,” tandasnya. 
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Anggota Pansus Bank Maluku, Dharma Oratmangun menilai kritikan Bitto akan menjadi masukan bagi 

pansus untuk mengevaluasi kinerja. “Kinerja Pansus Bank Maluku sementara menjadi sorotan publik namun 

menurut saya kami telah bekerja sesuai proporsi dan kewenangan kami,” ujarnya. 

Dikatakan, pansus tidak bekerja terburu-buru karena pada akhirnya pansus akan mengeluarkan rekomendasi 

untuk perbaikan Bank Maluku. Karena itu, perlu pengumpulan data serta informasi yang valid. Idris Rolobessy 

resmi dicopot dari jabatannya selaku Dirut Bank Maluku Malut. RUPSLB yang digelar Jumat, (17/6) di Hotel 

Borobudur, Jakarta menunjuk Direktur Umum, Arief Burhanudin Waliulu menjadi Plt Dirut.  Idris Rolobessy 

dan Petro R Tentua, selaku Kepala Devisi Renstra dan Corsec ditahan di Rutan Klas IIA Ambon, sejak Rabu 

(1/6) lalu. 

Komisaris Utama Bank Maluku dan Maluku Utara Najib Bachmid yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon 

selulernya, menjelaskan, dalam RUPSLB telah dipertimbangkan tingkatan tugas dan tanggung jawab dari 

masing-masing direksi. Arief Burhanudin Waliulu ditunjuk menjadi Plt Dirut, karena tugas dan tanggung 

jawabnya selaku Direktur Umum tidak terlalu berat. 

“Kalau Direktur Pemasaran tugasnya banyak, sudah dipertimbangkan sehingga diputuskan Arief Burhanudin 

Waliulu yang menjadi Pelaksana Tugas Dirut,” jelasnya. Sebagai Plt, kata Najib Waliulu tidak bisa mengambil 

kebijakan atau keputusan yang strategis. Namun ia tak menjelaskan, apa kebijakan atau keputusan yang 

strategis itu. 

Soal pengangkatan Dirut Bank Maluku definitif, Najib belum bisa memastikan kapan dilakukan. Ada komite 

khusus yang akan dibentuk untuk menjaring calon. Selanjutnya dilakukan fit and proper test oleh OJK. 

“Belum ada ketentuan kapan akan dilaksanakan pengakatan dirut, masih diproses karena nanti ada komitenya 

yang akan koordinasi dengan dubernur sebagai pemegang saham pengendali. Kemudian akan ada fit and 

proper test. Itu tugas dari OJK,” jelasnya. 

Selain menunjuk Waliulu sebagai PLT Dirut, para pemegang saham juga menyampaikan kondisi riil yang 

terjadi di Bank Maluku Malut saat ini. “Tadi juga para pemegang saham sampaikan kondisi Bank Maluku yang 

diperhadapkan dengan masalah hukum saat ini, tetapi syukur, bank ini masih sehat,” kata Najib. 

Menurutnya, walaupun dililit masalah hukum, namun Bank Maluku Malut tetap sehat dan kinerja bank masih 

cukup bagus, bahkan mental bank dalam menghadapi masalah hukum dinilai sangat baik.   

Sesuai agenda, hari ini Senin (20/6), tim penyidik Kejati Maluku memeriksa Dorlina Iyon Toisuta. Istri Bos 

CV Harves, Heintje Abraham Toisuta ini, diperiksa untuk mengungkap aliran uang dari suaminya ke 

sejumlah pihak. Transferan dana bernilai ratusan juta rupiah itu, dilakukan atas arahan Heintje melalui kontak 

blackberry messenger (BBM). 
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Panggilan terhadap Dorlina telah dilayangkan penyidik sejak Jumat (17/6) sore lalu. “Panggilan sudah 

dilakukan untuk pemeriksaan terhadap istri Heintje dalam kasus ini,” kata Kasi Penyidikan Kejati Maluku, 

Ledrik Takendengan. 

Takendengan belum mau berkomentar, dengan alasan kepentingan penyidikan. Sumber Siwalima 

menyebutkan, tim penyidik masih terus menelusuri isi percakapan antara Heintje dan Ari Widiatmoko dalam 

ponsel Sony Experia miliknya yang telah disita saat diperiksa, Kamis (16/6) lalu. 

Ari Widiatmoko yang sebelumnya disebut penyidik dengan inisial AW bukan orang asing bagi Heintje, dan 

pasti memiliki peran yang penting. Pasalnya, setiap perkembangan penanganan kasus mark up pembelian 

lahan dan gedung di Surabaya selalu dilaporkan ke yang bersangkutan.  

Misalnya, dalam percakapan BBM pada bulan Februari 2016 lalu, ketika diperiksa sebagai saksi, Heintje 

menjelaskan kepada AW soal aliran uang  pembelian lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51, Kelurahan 

Keputren, Kecamatan Tegalsari yang sudah dicurigai jaksa. Dua nama yang muncul dalam percakapan Heintje 

dan Ari Widiatmoko adalah  RW dan Ped yang hingga kini masih ditelusuri. 

“Ada percakapan Heintje dengan AW, dimana Heintje menyampaikan hasil pemeriksaan dan menyebutkan 

RW dan Ped yang akan dipertemukan nantinya di Jakarta, Heintje juga melaporkan soal aliran dana masih 

aman, meskipun jaksa sudah curigai,” ungkap sumber itu. Sumber itu, juga mengungkapkan ada orang kuat 

dibalik Heintje, sehinga tersangka korupsi dan TTPU itu, belum mau buka mulut. 

“Masih diselidiki terus. Kemungkinan ada orang kuat dibalik Heintje sehingga dia masih tutup mulut,” ujarnya. 

Penasehat hukum Heintje, Firel Sahetapy yang dikonfirmasi soal temuan percakapan BBM antara Heintje dan 

AW, belum mau berkomentar dengan alasan, masih baru menjadi penasehat hukum tersangka. “Sementara ini 

belum dulu. Karena kita ini kan baru. Jadi belum berkomentar dulu,” kata Sahetapy. 

Sebagaimaan diketahui, ponsel Heintje disita jaksa akibat tak menghargai proses pemeriksaan yang sedang 

dilakukan, karena terus menerus mengotak atik ponsel Sony Experia miliknya dihadapan penyidik. Heintje 

awalnya mengaku tidak membawa ponsel saat diminta penyidik. Padahal setelah diperiksa, ponsel itu buru-

buru dimasukan ke dalam dompet milik salah satu pengacara cewek yang berada dalam ruang pemeriksaan. 

Mereka beralasan bahwa ponsel tersebut lowbatt. Akhirnya, alat komunikasi canggih itu disita jaksa. 

Periksa Pejabat Bank 

Dijadwalkan pekan ini, penyidik Kejati Maluku akan memeriksa sejumlah pejabat Bank Maluku terkait kasus 

repo saham Bank Maluku ke PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas senilai Rp 238,5 milyar. 
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Mereka yang diperiksa diantaranya Aletha da Costa selaku Direktur Pemasaran PT Bank Maluku Malut, 

Christian Tomasoa selaku analis Devisi Treasury. “Memang ada panggilan untuk pekan depan. Kalau tidak 

salah ada sekitar tiga orang yang dimintai keterangannya dalam kasus repo,” kata Kasi Penkum dan Humas 

Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada Siwalima, Sabtu (18/6).  

Sebelumnya, jaksa penyidik juga memerika staf OJK, Mewan Herarosy dan Kepala Sub Devisi Renstra dan 

Corsec Bank Maluku Malut, Jack Manuhuttu. Saat diperiksa beberapa waktu lalu Manuhuttu menjelaskan 

bahwa Repurcharge Public Offer (Repo) terbagi dua, yaitu repo obligasi dan reverse repo obligasi. 

Repo obligasi bank mengeluarkan surat hutang dalam bentuk obligasi. Bank Maluku Malut menerbitkan 

obligasi sebesar Rp 300 milyar dalam bentuk tiga seri, yakni Seri A Rp 80 milyar telah dilunasi tahun 2013, 

Seri B Rp 10 milyar telah dilunasi tahun 2015, dan Seri C jatuh tempo pada Januari 2017. Sehingga untuk Repo 

Obligasi tidak ada masalah, karena akan diselesaikan Januari 2017. 

Yang bermasalah adalah reverse repo obligasi, dimana Bank membeli Surat obligasi pihak lain. Jadi yang 

menjadi masalah adalah reverse repo obligasi, bukan repo obligasi. “Secara operasional yang bertanggung 

jawab terhadap transaksi reverse repo adalah Divisi Treasuri, sehingga secara teknis, mekanisme dan kenapa 

sampai bisa jadi masalah itu nantinya Devisi Treasuri yang lebih memahami,” ujar sumber di Kejati Maluku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


