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Siwalima, 06 Januari 2017 

 
Korupsi Bank Maluku 

Jack Penuhi Panggilan, Pemeriksa tak Nongol 

Ambon - Kepala Sub Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Jack Stuart Manuhutu memenuhi 

panggilan jaksa penyidik Kejati Maluku, Kamis (5/1). Namun pemeriksaan tidak dilakukan karena 

jaksa tak nongol. 

Sesuai agenda, tersang-ka kasus dugaan korupsi dan TPPU pembelian la-han dan bangunan untuk 

pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya ini dipe-riksa pukul 09.00 WIT. Ia terpaksa 

pulang karena tim penyidik masih menikmati liburan. 

“Tersangka sudah datang tetapi sebagian besar jaksa masih cuti sehingga ditunda hingga Senin,” 

kata salah satu staf Kejati Maluku. 

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi Siwalima, melalui 

telepon selulernya mengatakan, pemeriksaan Jack ditunda hingga Senin (9/1). Namun ia tidak 

menjelaskan alasan mengapa pemeriksaan tersebut ditunda. 

“Memang ada penundaan nantinya pemeriksaan Senin, tetapi sudah ada koordinasi dan Senin 

tersangka akan datang lagi tanpa dipanggil,” ujarnya. 

Sebelumnya, selama tiga jam lebih Jack dicecar penyidik Kejati Maluku, Selasa (27/12) lalu. Ia 

diperiksa pukul 09.30 hingga 13.00 WIT oleh Jaksa I Putu Agus Partha di ruang kerjanya. Ia 

didampingi Penasehat Hukum, Morets Latumeten dan Latif Lahane. 

Saat diperiksa Jack dicecar 14 pertanyaan terkait dengan perannya dalam skandal pembelian lahan 

dan bangunan di Surabaya yang merugikan negara Rp  7.862. 500.000. 

Saat diperiksa, penasehat hukum menyerahkan bukti hasil medical check up dari salah satu rumah 

sakit di Jakarta yang menjelaskan kalau Jack mengidap penyakit jantung. 

“Dalam surat tersebut menjelaskan hasil check up dari dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta, 

bahwa ia menderita penyakit jantung dan harus dioperasi namun surat check up itu akan 

dipertimbangkan lagi,” kata sumber di Kejati Maluku. 

Sebelumnya Jack dipanggil untuk diperiksa Jumat (16/12) pukul 09.00 WIT, namun ia tidak datang 

dengan alasan sakit. 

Jack ditetapkan tersangka dugaan korupsi pembelian lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor 

Cabang Bank Maluku di Surabaya pada, Kamis (1/12). Penetapannya sebagai tersangka proyek 

tahun 2014 senilai Rp 54 miliar ini dituangkan dalam surat Kejati Maluku Nomor: B-

168/S.1/Fd.1/12/2016 tanggal 1 Desember 2016. Jack dikenakan Pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU 

Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takaendengan mengatakan, penyidik punya alat bukti 

yang cukup untuk menetapkan Jack sebagai tersangka. 
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Mantan Dirut Bank Maluku Idris Rolobessy, mantan Kepala Devisi Renstra dan Corsec Bank 

Maluku Petro Ridlof  Tentua dan Direktur CV Harves Heintje Abraham Toisuta  yang lebih dulu 

dijerat dalam skandal  korupsi ini sementara menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor 

Ambon. (S-27) 
 

 


