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Ketidakjelasan penanganan kasus dugaan korupsi PD Panca Karya bernilai milyaran 

rupiah yang dilaporkan eks Ketua Dewan Pengawasan PD Panca Karya, Rury Moenandar 

mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga superbody itu 

akan melakukan supervisi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian 

Daerah (Polda) Maluku, mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi yang melilit 

perusahaan milik daerah itu. 

Rury Moenandar menyatakan kecewa karena kasus dugaan korupsi di perusahaan 

berplat merah yang dilaporkan sejak awal Maret 2018 lalu, tidak ditangani secara serius oleh 

Ditreskrimsus Polda Maluku dibawah pimpinan Kombes Firman Nainggolan. Ketidakjelasan 

itu, membuat Rury Moenandar melaporkan kasus tersebut ke KPK, dan KPK janji akan 

menindaklanjuti laporan Rury Munandar Nomor R/814/PM.00.00/40-43/02/2019 tertanggal 

22 Februari 2019 perihal,tanggapan atas pengaduan masyarakat ditandatangani oleh Deputi 

Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. 

Tindakan yang dilakukan oleh eks Ketua Dewan Pengawasan PD Panca Karya, Rury 

Moenandar dengan melaporkan ke KPK merupakan tindakan yang tepat, sebagai bentuk 

kekecewaan atas penanganan kasus tersebut yang ditangani oleh pihak kepolisian. Perhatian 

KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi ke Ditreskrimsus Polda Maluku patutlah 

diapresiasi, karena itu juga merupakan bagian proses pengawasan yang perlu dilakukan 

terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga kepolisian ini. 

Koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK, tentu saja menjadi daya dorong 

bagi Ditreskrimsus yang dikomandani oleh Kombes Firman Nainggolan untuk serius 

menuntaskan kasus-kasus korupsi, termasuk Panca Karya. Kita tentu saja menunggu janji KPK 

untuk melakukan koordinasi dan supervisi ke Ditreskrimsus Polda Maluku, termasuk berharap, 

ada perkembangan dalam proses penyelidikan kasus tersebut. Publik tentu juga berharap, 

Ditreskrimsus Polda Maluku yang dipimpin Kombes Firman Nainggolan akan serius 

menangani kasus tersebut dan bersikap transparan. Hal ini penting agar bisa diketahui oleh 

publik. 
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KPK juga diharapkan bisa tepati janjinya untuk melakukan koordinasi dan supervisi 

terhadap Ditreskrimsus Polda Maluku, sehingga penanganan kasus dugaan korupsi di PD 

Panca Karya bisa menjadi jelas dan diketahui oleh publik. Publik menunggu dan memberikan 

apresiasi bagi KPK, dan berharap, kasus dugaan korupsi Panca Karya bisa tuntas secepatnya. 

 

Sumber berita: 

Harian Siwalima, “Menunggu Janji KPK”, 09 Maret 2019. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pasal 2 menyebutkan 

bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah 

semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk 

seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika 

ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 5 

mendefinisikan Perusahaan Daerah sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.   

3. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah: 

a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang 

mengakibatkan kerugian negara; 

b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain 

yang mengakibatkan kerugian negara; 

c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena 

jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu; 

d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual 

bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan 

keselamatan pada masa perang; 

e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan; 

f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan; 
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g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian. 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan 

dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

6. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas antara lain untuk melakukan koordinasi dan 

supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi (Pasal 6 Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

7. Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 

melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan 

tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 

instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang 

tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga untuk mengambil alih 

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan 

oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal pengambilalihan penyidikan atau penuntutan 

atas kasus tersebut, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh 

berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

8. Adapun alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari: 

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; 

b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana 

korupsi yang sesungguhnya; 

d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 

e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, 

yudikatif, atau legislatif; atau 

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak 

pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 


