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Senin, 15 Agustus 2016 

Menyingkap Penerima Dana Rp 7,6 Miliar 

Saat pemilik lahan dan gedung di Jalan Raya Damo No 51, Kelurahan Keputren, Kecamatan 

Tegalsari, Kota Surabaya, C Theodorus diperiksa tim penyidik Kejati Maluku, ia mengaku hanya 

dibayar Rp 46,4 milyar sesuai harga yang disepakati. Lahan dan gedung miliknya itu, dibeli oleh 

Bank Maluku dan Malut untuk pembukaan kantor cabang di kota berjuluk pahlawan itu. 

Aroma dugaan mark up mencuat, setelah terungkap bahwa Direksi Bank Maluku Malut ternyata 

mencairkan Rp 54 milyar lebih. Ada selisih Rp 7,6 milyar. Selisih Rp 7,6 milyar itu, ditetapkan 

oleh tim penyidik Kejati Maluku sebagai kerugian negara. 

Lalu siapa saja penerima dana Rp 7,6 milyar itu?. Direktur Utama CV Harves, Heintje Abraham 

Toisuta adalah orang kepercayaan yang ditunjuk Direksi Bank Maluku Malut untuk mengurusi 

pembelian lahan dan gedung di Surabaya. Diduga tak hanya Heintje menikmati dana Rp 7,6 milyar 

seorang diri. Ada pihak lain juga yang turut menikmati hasil skandal korupsi itu. 

Persoalannya hingga kini tim penyidik Kejati Maluku belum bisa menyingkap siapa saja yang 

menerima jatah dari Heintje. Disaat penyidikan berlangsung, kabar berhemhus kencang kalau ada 

anak pejabat daerah dan sejumlah oknum anggota DPRD Maluku turut menikmatinya. Tetapi tak 

pernah ada klarifikasi secara hukum oleh tim penyidik. Entah karena tidak ada bukti kuat, ataukah 

sengaja menutup mata?. 

Pusat Pelaporkan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut dilibatkan untuk menelusuri 

aliran dana mark up pembelian lahan dan gedung di Subaraya.  Tetapi tim Kejati  Maluku tak 

transparan soal hasil  kerja PPATK.  Pimpinan  Kejati Maluku selalu beralasan, PPATK masih 

bekerja.  

Kalau PPATK masih bekerja, mengapa berkas Direktur Utama CV Harves Heintje Abraham 

Toisuta, mantan Dirut Bank Maluku Malut Idris Rolobessy, dan Kepala Devisi Renstra dan Corsec 

Petro Rudolf Tentua buru-buru dipercepat untuk dirampungkan?. Boleh saja, itu alasan teknis 

penyidikan. Tetapi, publik mengkuatirkan penyidikan kasus skandal korupsi pembelian lahan dan 

gedung di Surabaya hanya terhenti sampai di tiga tersangka ini.  Padahal publik berharap, 

penyidikan kasus ini benar-benar tuntas. Tidak menyisakan tanda tanya. 

Ketika publik bertanya-tanya soal hasil kerja PPATK, muncul lagi agenda baru tim penyidik yaitu 

menyita harta dan aset ketiga tersangka. Sesuai agenda, penyitaan sudah harus dilakukan pekan 

laku, tetapi belum  bisa berjalan karena surat ijin Pengadilan Negeri (PN) Ambon belum 

diterbitkan. Itu urusan penyidiklah. Kita hanya berharap, harta kekayaan dan aset yang akan disita 

nanti benar-benar mempunyai hubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 
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oleh ketiga tersangka. Jangan sampai penyitaan yang dilakukan untuk menutupi pengungkapan 

aliran dana mark up pembelian lahan dan gedung di Surabaya yang hingga kini belum ada hasilnya. 

Sekali lagi, publik berharap penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan dan gedung di 

Surabaya tuntas. Siapapun yang terlibat harus dijerat. Jangan memotong mata rantai penyidikan 

untuk melindungi orang-orang tertentu. (*) 

 


