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Bikin MoU Sepihak, Pengawas Panca Karya Lapor Dirut ke 
Gubernur 

 

Ambon - Badan Pengawas Perusahaan Daerah Panca Karya melaporkan Direktur 
Utama Afras Pattisahusiwa ke Gubernur Said Assagaff. 
Laporan tersebut terkait penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan PT Persada 
Anugerah Selaras, sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas 
PD Panca Karya, Rury Moenandar itu Nomor 10/BP-PD.PK/X/2017 tertanggal 6 Oktober 
2017 perihal mohon pertimbangan dan rekomendasi persetujuan. 

Dalam surat tersebut, yang salinannya diterima redaksi Siwalima, tertulis menindaklanjuti 
surat Dirut PD Panca Karya Nomor 36/PK-DR/X/2017 tentang permohonan persetujuan 
dan penandatanganan dengan PT Persada Anugerah Selaras, maka Badan Pengawas 
memohon pertimbangan serta rekomendasi persetujuan gubernur atas MoU dimaksud. 
Adapun beberapa catatan penting yang berkaitan dengan MoU tersebut, perlu juga 
disampaikan sebagai berikut pertama, MoU yang telah dibuat sebelumnya oleh Dirut 
Nomor 212/PK-PAS/PHPL/XII/2016 telah dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan 
Badan Pengawas  dimana fee-nya turun dari Rp 150 ribu/meter kubik menjadi Rp 120 
ribu/meter kubik. 
Kedua, dalam MoU tidak ada pasal yang mengharuskan pihak kedua wajib 
menyampaikan laporan kegiatan secara berkala sesuai rekomendasi BPK maupun 
BPKP. 
Ketiga, Badan Pengawas telah mengingatkan Dirut tentang kerja sama dengan pihak 
ketiga sesuai surat Nomor 06/BP-PD.PK/V/2016 bahwa semua kerja sama yang 
berkaitan dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas 
sesuai peraturan yang berlaku (lihat Inmendagri Nomor 50 tahun 1999 tanggal 9 Juni 
pasal 8 huruf a). 
Keempar, sudah seharusnya Badan Pengawas dilibatkan sejak awal dalam pembahasan 
dan ikut menyetujui MoU dimaksud dan bukan hanya meminta persetujuan Badan 
Pengawas untuk penandatanganan Addendum serta Kelima, dalam MoU awal telah 
ada down payment sebesar Rp 12 Milyar dan ini perlu mendapatkan penjelasan 
penggunaannya. 
Sementara itu, Moenandar yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, 
enggan merincikan laporan tersebut. 
“Memang benar laporan tersebut telah disampaikan ke gubernur namun saya tidak bisa 
merincikannya,” ujarnya.  

Sedangkan Dirut PD Panca Karya, Afras Pattisahusiwa, tekah dikonfirmasi Siwalima, 
telepon selulernya. Namun hingga tadi malam tidak mengaktifkan telepon selulernya.  
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