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TERDAKWA

Pihak-Pihak Lainnya
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Melihat kompleksitas dan banyaknya celah yang memungkinkan terjadinya kebocoran
dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian, maka kami
menilai bahwa semua pihak yang memilki kewenangan dalam proyek tersebut memiliki
potensi terlibat sebagai pihak yang menyalahgunakan wewenang. Hal ini sulit ditelusuri
apabila tidak ada pihak yang berani membongkar kasus tersebut sampai pada
penanggung jawab tertinggi yang terlibat dalam skema “permainan” proyek di
Kementerian. Berikut adalah catatan keterlibatan beberapa pihak yang ditemui dalam
kasus ini:

jacob purwono
Dirjen LPE Departemen ESDM RI
Kuasa Pemegang Anggaran pada
Pengadaan dan Pemasangan Solar
Home System Tahun Anggaran
2007 dan 2008

Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak
pidana korupsi dalam pengadaan dan
pemasangan SHS dengan mengatur proses
penentuan pemenang tender pengadaan dan
pemasangan SHS tersebut yang ditujukan
untuk mendapatkan kick back dari proses
tersebut.

2
kosasih abbas

1 Menteri
ESDM

Pengadaan
2 Panitia
dan Panitia Penguji

mempunyai kewenangan sesuai UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, antara lain:
• Mengesahkan perencanaan kegiatan
penyusunan dan penetapan DIPA
• Menetapkan KPA melalui keputusan
Menteri ESDM
• Bertanggung jawab pengelolaan
keuangan yang ada di bawah
kepemimpinannya

Berperan sebagai pihak yang
melaksanakan proses tender dan
memeriksa pengadaan, termasuk
terbitnya berita acara penyelesaian
pekerjaan fiktif dalam proses pengadaan

anggota
3 Oknum
DPR RI Komisi VII

Beberapa rekanan dilibatkan dalam
penetapan HPS, pengadaan SHS tahap
1-3, serta pembiayaan dari rekanan
dalam pengujian atau pemeriksaan
barang.
Keterlibatan tersebut menjadi bagian
dari skenario pemenangan tender
dengan tujuan untuk memberikan timbal
balik (kick back) kepada pihak-pihak
dari Kementerian. Berikut nama-nama
perusahaan yang terlibat dan disebutkan
dalam fakta persidangan:

anggota
4 Oknum
DPR RI Komisi VII

Dalam fakta persidangan, ditemukan
keterlibatan beberapa oknum anggota
DPR RI Komisi VII yang membidangi
Energi dalam pengalihan anggaran
pengadaan SHS dari PLN ke Kementerian
ESDM.
Pertanggungjawaban meliputi perannya
dalam proses pembahasan,
mempengaruhi PPK dengan mengusulkan
rekanan yang bisa mengerjakan proyek
dan penetapan anggaran.

Kepala Subdit Usaha Energi Baru dan
Terbarukan dan Konversi Energi Ditjen
LPE Departemen ESDM RI
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Pengadaan dan Pemasangan Solar
Home System Tahun Anggaran
2007 dan 2008
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KRONOLOGIS
1
Harga perkiraan
sementara

2
Pemenang lelang tahap 1
dan 2

3
Pemenang lelang tahap 3

Rekanan

Rekanan

Rekanan

PT Sundaya Indonesia, PT Len
Industri, PT Wijaya Karya Intrade

PT Eltran Indonesia, PT Len Industri,
PT Azet Surya Lestari, PT Mitra Muda
Berdikari Indonesia, PT Altari Energi
Surya, Cv Cipta Sarana, Dan PT
Pancuranmas Jaya

PT Polandow, PT Malista Konstruksi,
PT Pentas Menara Komindo, PT
Citrakaton Dwidaya Lestari

Modus Operandi Korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa
di Kementerian ESDM

Modus korupsi
pengadaan di SAMPING,
bertentangan dengan:

Perencanaan

Mark up
Rencana pengadaan yang sudah diarahkan
Rekayasa pemaketan

1

Pembentukan panitia

Panitia yang tidak transparan
Integritas panitia lemah
Panitia yang memihak dan tidak independen

Prakualifikasi Perusahaan

Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat
Dokumen administrasi “aspal”
Legalisasi dokumen tidak dilakukan
Evaluasi tidak sesuai kriteria

Penyusunan dokumen lelang

Spesifikasi diarahkan
Rekayasa kriteria evaluasi
Dokumen yang tidak standar

Pengaturan pemenang lelang,
bertentangan dengan Pasal 3,
Pasal 5, Pasal 19 ayat 5 dan
Lampiran I Bab I Huruf C.3
Keppres 80/2003). Pengaturan
ini dilakukan di tahap I dan II
Pengadaan SHS Tahun 2007.
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Tahap pengumuman lelang

Pengumuman lelang aktif
Jangka waktu pengumuman terlalu singkat
Pengumuman lelang tidak lengkap (tanpa TOR POK RAB)

Pengambilan dokumen lelang

Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama
Waktu pendistribusian dokumen terbatas
Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari/tidak terbuka

Penyusunan Harga Perkiraan
Sementara (HPS/OE)

Gambaran nilai HPS ditutupi
Mark Up
Harga dasar tidak standar
Penentuan efisiensi harga tidak sesuai aturan
HPS didasarkan pada 3 rekanan yang diarahkan menjadi kontraktor pelaksana kegiatan

Penjelasan

Pre bid meeting yang terbatas
Informasi penjelasan dan deskripsi yang terbatas

Penyetuju pelaksanaan
sub-kontrak kepada pihak lain
oleh rekanan pemenang lelang
yang dilakukan oleh Jacob dan
Kosasih. Bertentangan dengan
Pasal 32 dan Lampiran I Bab III
huruf D angka 2 Keppres
80/2003.

3

Penyerahan dan pembukaan
penawaran

Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran
Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat
Penyerahan dokumen fiktif

Evaluasi penawaran

Kriteria evaluasi cacat
Penggantian dokumen
Evaluasi tertutup dan tersembunyi
Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi (post bidding)

Pengumuman calon pemenang

Pengumuman sangat terbatas
Tanggal pengumuman sengaja ditunda
Pengumuman tidak informatif

Sanggahan peserta lelang

Tidak ada sanggahan, karena sudah diatur sebelumnya

Penunjukkan peserta lelang

Sudah dipersiapkan dari awal perencanaan kegiatan

Tahap penandatanganan kontrak

Sudah direncanakan dari awal perencanaan kegiatan

Pengujian

Pekerjaan pengujian tidak dianggarkan dalam DIPA. Pembiayaan diltagihkan ke rekanan melalui
perintah KPA dan PPK. Seolah-olah pekerjaan telah selesai dilakukan 100%.

Penyerahan barang/jasa

Volume tidak sama
Mutu/kualitas pekerjaan lebih rendah dari spesiﬁkasi teknis
Contract change order (perubahan kontrak)

Pencairan

PPK tetap mencairkan seluruh anggaran atas persetujuan KPA. Padahal pekerjaan belum selesai
seluruhnya dan menggunakan berita acara yang direkayasa

Pengadaan yang sama pada
tahun berikutnya

Pengadaan pekerjaan dan pembuatan administrasi mengikuti pola tahun 2007

Pekerjaan pengujian atau
pemeriksaan barang tidak
dianggarkan dalam DIPA, namun
atas pembiayaan rekanan,
kemudian membuat berita acara
seolaholah pekerjaan telah
selesai dilakukan 100%. Rekayasa
ini sebagai upaya proses
pencairan seluruh anggaran
dengan menggunakan berita
acara yang tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya. Hal ini
bertentangan dengan Pasal 21
ayat 1 UU 1/2004, Pasal 12 ayat 2
Keppres 42/2002 jo Keppres
72/2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN.

ISI HUKUM
1

2

3

Pengembalian Keuntungan
Oleh Pihak Ketiga

Penggunaan Pasal 2 Dan
Pasal 3 UU Tipikor

Status Justice Collaborator
Bagi Kosasih Abbas

• JPU memasukkan tuntutan pengembalian keuntungan yang
diterima oleh "pihak ketiga" (panitia pengadaan, panitia penguji,
dan rekanan) dengan total sebesar Rp 134 Milyar

• Dakwaan JPU subsidiaritas (primair: pasal 2 ayat 1 dan subsidair :
pasal 3 )

• Lemahnya pengakuan atas status kosasih dalam putusan Majelis

• Ada 58 pihak yang diidentiﬁkasi oleh JPU sebagai pihak ketiga
tersebut
• Majelis mengabulkan sebagian tuntutan JPU: 39 pihak korporasi
dan 8 pihak perorangan diperintahkan untuk mengembalikan
keuntungan dengan total Rp 68,5 Milyar
• Putusan berpotensi tidak dapat dieksekusi karena menyimpangi
pasal 18 dan pasal 19 UU Tipikor.
• Pidana Tambahan dalam pasal 18 ayat 1 pada dasarnya ditujukan
untuk terdakwa bukan pihak lain di luar terdakwa.
• Perampasan ini berpotensi merugikan pihak ketiga yang beritikad
baik.

• Mayoritas Majelis hakim memandang bahwa penafsiran pasal 2
dan pasal 3 terlebih dahulu harus melihat apakah ada kaitan
antara perbuatan dengan kedudukan subjek. Jika ada kaitan,
maka yang dipertimbangkan pasal 3 (ditafsirkan secara
alternatif).
• Idealnya JPU menggunakan dakwaan alternatif.
• Perlu ada revisi terhadap kedua pasal tersebut, khususnya
pengaturan ancaman pidana minimum khusus

• JPU telah menyatakan hal-hal yang meringankan KA:
• mengakui perbuatan
• mengungkap perkara dan ditetapkan sebagai JC oleh KPK
• belum pernah dihukum
• mempunyai tanggungan keluarga
• mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp 150 Juta
• Majelis tidak mempertimbangkan dengan tegas peran KA sebagai
JC yang dinyatakan dalam tuntutan JPU
• Terbatasnya regulasi yang mengatur mengenai JC
• belum ada landasan penghitungan yang jelas mengenai reward
bagi JC
• syarat yang diatur dalam SEMA 4/2011 dan UU 13/2006
mengatur tentang JC memberikan keterangan sebagai saksi
pada persidangan. Ketentuan ini seharusnya diperluas, tidak
hanya mencakup saksi dalam persidangan.
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