
 

 

 

SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU 

MEDIA : Siwalima 

 

Siwalima, 27 Januari 2017 
 

Janji Jaksa di Kasus Korupsi Bank Maluku 

Ambon - Kasus dugaan korupsi Bank Maluku terus menjadi    perhatian serius penyidik Kejaksaan 

Tinggi (Kejati) Maluku, setelah berhasil mengiring empat tersangka di kursi pesakitan, jaksa terus 

telusuri keterlibatan oknum-oknum pejabat yang diduga turut terlibat didalam dugaan mark up 

pembelian lahan dan gedung bagi Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya Tahun 2014 senilai 

Rp 7,6 milyar dari total anggaran proyek Rp 54 milyar. 

Penyidik Kejati Maluku memastikan, akan memeriksa mantan Walikota Ambon, Richard 

Louhenapessy untuk dimintai keterangannya sebagai saksi ,atas kasus korupsi dan tindak pidana 

pencucian uang (TPPU) proyek pembelian lahan dan bangunan untuk pembangunan Kantor Bank 

Maluku cabang Surabaya tersebut. 

Richard dipanggil karena menyetujui pembelian lahan dan bangunan tersebut sebagaimana 

termuat dalam Surat Keputusan (SK) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terbatas tertanggal 

13 November 2014, yang ditandatangani oleh Richard selaku pemegang saham PT Bank Maluku. 

Mantan orang berkuasa di Kota Ambon ini juga akan dikonfirmasi terkait percakapan melalui 

pesan singkat SMS yang dilayangkannya kepada Dirut PT Bank Maluku - Malut Idris Rolobessy, 

yang menyatakan bahwa, pihaknya telah menyetujui pembelian lahan dan gedung untuk 

pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya, dan telah disampaikan ke gubernur. 

Kepastian jaksa memanggil Richard dengan sapaan akrab RL ini haruslah konsisten dan bukan 

sekedar wacana, sekalipun kewenangan memanggil itu adalah hak jaksa, tetapi publik  juga harus 

mengetahui kejelasan kasus ini, sehingga  kasus tersebut terungkap kebenarannya, dan publik juga 

tidak memberikan penilaian negatif terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat didalamnya, apalagi 

belum ada keputusan hukum tetap melalui sebuah proses penetapan pengadilan. 

Intinya, kepastian jaksa untuk memanggil RL perlu diapresiasi dan haruslah konsisten sehingga 

jaksa juga tidak dinilai hanya sekedar berwacana saja, apalagi keterangan saksi di pengadilan 

sudah mengungkapkan ada SMS yang dilakukan RL dengan mantan Dirut Bank Maluku, Idris 

Rolobessy yang menyetujui pembelian lahan tersebut, sehingga SMS tersebut sudah menjadi pintu 

masuk bagi jaksa periksa RL. 

Kita tentu saja berharap, kasus dugaan korupsi dan TPPU Pembelian Lahan dan Gedung bagi 

Pembangunan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya bisa selesai secepatnya, siapapun yang 

terlibat termasuk pejabat sekalipun haruslah digiring di proses hukum, karena di mata hukum 

semua warga negara adalah sama, sehingga Hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 

 

 

 


