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Aksi Isteri Heintje Hindari Wartawan
Setelah menjalani pemeriksaan dari pukul 10.00 -13.25 WIT, Dorlina Supriyati Iyon Toisuta, istri Bos CV
Harves, Heintje Abraham Toisuta, terlihat keluar dari ruang Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik
Takendengan. Dorlina kaget melihat banyak war-tawan yang tengah me-nunggunya. Ia panik, dan memutar
jalan melalui lobi didam-pingi dua staf dari kantor pengacara Firel Sahetapy. Saat tiba di teras Kantor Kejati
Maluku, ia langsung membuka payung dan mengumpet dibalik payung berwarna biru itu, sambil diapit dua
staf dari kantor pengacara Firel Sahetapy. Aksi yang dilakukan Dorlina untuk menghindar dari bidikan kamera
dan pertanyaan wartawan perihal pemeriksaannya.
Wartawan berupaya untuk mendekatinya, tetapi ia mengarahkan payung menutupi wajahnya sambil berjalan
buru-buru meninggalkan Kantor Kejati Maluku di tengah hujan gerimis. Dorlina diperiksa untuk mengungkap
aliran dana dari suaminya ke sejumlah pihak. Transferan dana bernilai ratusan juta rupiah itu, dilakukan atas
arahan Heintje melalui kontak blackberry messenger (BBM).
Tim penyidik masih terus menelusuri isi percakapan antara Heintje dan Ari Widiatmoko dalam pon-sel 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
Ke-putren, 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
menye-butkan 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.
Sebagaimana diketahui, ponsel Heintje disita jaksa akibat tak menghargai proses pemeriksaan yang sedang
dilakukan, karena terus mene-rus mengotak atik ponsel Sony Experia miliknya di hadapan penyidik. Heintje
awalnya mengaku tidak membawa ponsel saat diminta penyidik. Padahal setelah diperiksa, ponsel itu buruburu 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.

