
DPRD Setuju Pemkab Laporkan....
dari haLaman KARAWANG
lesaikan. Darimulai uang 
miliar yang macet, sam- 
pai pertanggungjawaban 
direksi yang saat ini telah 
habis masa kerjanya.

"Setuju, kita harus te- 
gas. biar semuanya bisa 
segera diselesaikan," tutur 
Sekretaris Komisi II DPRD 
Karawang, Dedi Rustandi 
saat dihubungi awak media 
melalui pesan WhatsApp.

Dukungan agar Pem 
kab Karawang mengambil 
langkah tegas melaporkan 
ketidakberesan PT LKM ke 
penegak hukum tak han- 
ya disuarakan dari DPRD. 
Sejumlah pengamat dan 
praktis hukum juga men- 
dorong Pemkab Karawang 
untuk segera mengambil 
langkah hukum dalam me- 
nyelesaikan permasalahan 
perusahaan plat merahyang 
kondisnya centang pere- 
nang itu.

"PT LKM ini ownernya 
adalah pemerintah provinsi 
dan kabupaten, didirikan 
dan diberikan penyertaan 
modal yang gunanya agar 
masyarakat tidak memin- 
jam uang ke bank emok, 
tapi herannya kok malah 
masyarakat berdasi yang 
pinjam yang sibuk meman- 
faatkan uang pt 1km ini,” 
kata praktisi hukum, Asep 
Agustian.

" P a r a h n y a  l a g i ,  
masyarakat berdasi ini 
meminjam uang tersebut 
dengan cara dugaan kolu- 
si atau kongkalikong kare- 
na ingin dapat pinjaman 
besar dan tidak ada ke- 
inginan mengembalikan, 
inikan lucu, sem entara 
masyarakat kecil dengan 
segala persyaratannya 
hanya diberikan p in ja
man seadanya," sesalnya 
lagi.

Askun menyesalkan jika 
pemerintah sebagai owner
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ini hanya diam saja melihat 
kondisi seperti ini. Seba- 
liknya pemerintah kabu
paten malah mengucur lagi 
keran penyertaan modal 
sebesar Rp 2,65 miliar. Pa- 
dahal, Pemdaprovjabarpun 
sebagi salah satu pemegang 
saham tak lagi mengucur 
modal.

"Laporkan ke kejaksaa. Je- 
las di sini ada dugaan unsur 
korupsinya, pihakkejaksaan 
segera turun langsung ber- 
dasarkan laporan informasi 
yang bisa diambil dari pem- 
beritaan,” ujar dia.

Ditegaskannya, mantan 
direksi yang lama harus 
memberikan laporan per- 
tanggungjawabannya (LPJ) 
agar Rapat Umum Pemeg
ang Saham (RUPS) dapat 
segera dilaksanakan, se- 
hingga kekosongan jabatan 
di perusahaan BUMD ini 
dapat segera terisi.

"Ini mana yang ditempuh, 
tidak ada sama sekali. Ka- 
lau memang pemkab tidak 
mampu mengelola dan PT 
LKM ini tidak menguntung- 
kan bagi masyarakat kecil, 
ngapain dikasih penyertaan 
modal lagi, bubarkan saja," 
tegasnya.

Sebelumnya, menang- 
gapi polemik yang ada di 
BUMD LKM, ahli hukum 
UBP Karawang, Muham
mad Gary Gagarin, menilai, 
secara hukum direksi tidak 
boleh bertindak melebihi 
apa yang sudah ada dalam 
anggaran dasar perusahaan 
dan melampaui ketentuan 
peraturan perundang-un- 
dangan yang berlaku. Hal 
tersebut nantinya menurut 
Gary, dapat dikatakan se
bagai perbuatan ultra vires 
atau kategori tindakan di
reksi di luar pakem aturan 
perusahaan yang memng- 
kinkan bisa digugat oleh 
pemilik saham.

Gary menegaskan, kebi- 
jakan yang dibuat tanpa di- 
dasari oleh anggaran dasar, 
peraturan perundang-un- 
dangan, serta SOP yang ada 
di PT LKM, Apabila terjadi 
kerugian maka direksilah 
yang harus bertanggung 
jawab sampai dengan harta 
pribadinya.

"Artinya ketika kesalahan 
direksi dapat dibuktikan, 
secara otomatis direksi akan 
dimintai pertanggungjawa
ban secara pribadi, hal ini 
dapat dilihat pada UU No.40 
Tahun 2007 tentang pers- 
eroan terbatas,” jelasnya.

Selain itu, jika dari hasil 
audit ditemukan adanya 
unsur kesalahan dan mem- 
bawa kerugian terhadap 
perusahaan, maka secara 
hukum pem ilik modal 
dalam hal ini pemerintah 
daerah—pemkab dan pem- 
daprov, memiliki hak untuk 
melaporkan kepada aparat 
penegak hukum (APH) agar 
dilakukan penyeledikan 
terhadap temuan-temuan 
yang ada.

"Kredit macet yang saat 
ini terjadi, itu dapat diduga 
tidak dijalankannya ana- 
lisis risiko yang benar, se- 
hingga kredit macet itu ter
jadi, apalagi jika jumlahnya 
melebihi dari 50 persen,” 
ungkapnya.

Gary menambahkan, jika 
memang ada bukti aliran 
dana PT. LKM kepada PNS 
dan anggota dewan yang 
macet, maka pemerintah 
daerah dapat meminta pen- 
dampingan kepada kejak- 
saan sebagai upaya penye- 
hatan perusahaan.

"Pemerintah sebagai own
er harus serius menangani 
persoalan ini, karena uang 
yang digelontorkan bukan 
uang yang sedikit. Sebagai 
suatu perseroan terbatas, 
seharusnya dikelola se
cara profesional dan tidak 
boleh adanya conflict of

interest dalam pengelolaan 
perusahaan,"tandasnya.

Gary juga menuturkan, 
terkait penyertaan modal 
sebesar kurang lebih Rp. 
2,6 Miliar yang dikucur 
pemerintah kepada PT LKM 
Karawang, dikatakan Gary, 
bukanlah langkah yang 
tepat. Pasalnya, perusahaan 
plat merah ini sedang dalam 
kondisi tidak sehat.

“Dan Pemkab sebagai 
pemilik modal juga harus 
mengambil langkah tegas 
kepada direksi yang lama, 
karena dasar dari LPJ terse
but akan sangat menentu- 
kan arah pengelolaan pe
rusahaan selama ini seperti 
apa,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, 
saat ini rapat umum pemeg
ang saham (RUPS) pertang
gungjawaban kinerja direksi 
LKM belum digelar. Uang 
tagihan macet pun jum 
lahnya miliaran. Dengan 
tanpa direksi tetap, belum 
ada laporan resmi melalui 
forum RUPS, serta kondisi 
yang hampir pailit, publik 
dibuat bingung kucuran 
modal Rp 2,65 miliar akan 
diperuntukan untuk apa, 
dan apa yang akan didapat 
oleh Pemkab Karawang dari 
penanaman modal itu.

Diduga kengototan Pem
kab Karawang mengucur 
suntikan modal ini sekada 
mengejar target penyertaan 
modal di RPJMD yakni se- 
basar Rp 10,5 miliar selama 
lima tahun. Namun di sisi 
lain, efektivitas dan timbal 
baliknya tak pernah diper- 
hitungkan. Di sisi lain, be
lum lama ini Asosiasi Peda- 
gang Kaki Lima Indonesia 
(APKLI) Karawang melaui 
pembinanya, Nurhali, men- 
gaku sejauh ini belum ada 
sama sekali pedagang atau 
UMKM di bawah APKLI 
yang mendapat bantuan 
permodalan dari PT LKM. 
(bbs/mhs)


