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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada BAB III ini, akan dipaparkan mengenai hasil penelitian berupa data 

dan informasi yang diperoleh dari wawancara bersama Jaksa Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) dan Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Hasil 

penelitian ini akan digunakan sebagai bahan untuk menjawab perumusan masalah 

dalam penelitian ini. Berikut pembahasan mengenai tiga rumusan masalah yang 

menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini: 

A. Langkah-Langkah Pengajuan Permohonan Status Justice Collaborator 

bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa justice 

collaborator merupakan upaya terakhir dalam pemberantasan korupsi ketika 

penegakan hukum tidak ada ruang lagi untuk membuka suatu kasus korupsi. 

Dalam keadaan demikian, KPK tidak memiliki upaya lain selain keterangan 

tersangka. KPK mengatakan bahwa seorang tersangka yang dapat dikatakan 

layak menjadi justice collaborator adalah tersangka yang tanpa dorongan dan 

paksaan dari penegak hukum, dapat mengungkap kasus korupsinya56. Dalam 

suatu kasus tindak pidana korupsi, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus 

tersebut memiliki karakteristik yang tertutup sehingga tidak ada cara lain bagi 

                                                           
56  Hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliandi 

Tigor Simandjuntak pada 28 Mei 2019. 
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KPK untuk memperoleh keterangan atau bukti apapun. Hal ini didukung oleh 

Jaksa KPK yang berpendapat bahwa: 

Kasus tindak pidana korupsi merupakan kejahatan extra ordinary yaitu 

kejahatan yang melibatkan orang-orang pintar yang saling menutupi dan 

dilakukan secara sistematis. Dalam proses penyidikan dan 

penyelidikannya, tidak semua informasi dapat diperoleh KPK, karena 

tentu ada informasi yang hanya diketahui secara internal oleh orang-orang 

yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, KPK sangat membutuhkan 

keterangan saksi pelaku yang mengetahui seluk-beluk kegiatan tindak 

pidana korupsi untuk bekerja sama57.  

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat pengecualian bahwa permohonan 

status justice collaborator tidak harus dilakukan oleh tersangka kasus korupsi. 

KPK mempertimbangkan untuk kasus korupsi yang lebih besar dibutuhkan 

keterangan saksi yang sekaligus juga tersangka kasus korupsi. Oleh sebab itu, 

Jaksa KPK dapat memberikan tawaran kerja sama kepada tersangka. Kerja 

sama tersebut ditawarkan untuk memberikan keuntungan kepada tersangka 

kasus korupsi. Tetapi untuk mendapatkan keuntungan tersebut, tersangka harus 

bersedia mengungkap kasus korupsinya dan memenuhi syarat-syarat yang 

tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 201158. 

Keterangan tersangka menurut Jaksa KPK sangat dibutuhkan untuk 

mengungkap kasus korupsi, sebagaimana dijelaskan bahwa:  

Keterangan tersangka dapat dibedakan ketika dalam suatu kasus korupsi 

hanya dirinya satu-satunya saksi dan ketika dalam suatu kasus korupsi 

terdapat banyak saksi. KPK dapat menganalisa keterangan tersangka 

tersebut apakah telah memberikan keterangan yang benar-benar jujur 

diantara saksi lainnya atau tersangka yang hanya sebatas jujur saja karena 

hanya dirinya satu-satunya orang sebagai saksi59. 

                                                           
57   Ibid. 
58   Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
59   Ibid. 
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KPK tidak semerta-merta memberikan status justice collaborator kepada 

tersangka, artinya KPK akan menilai secara keseluruhan mulai dari tahap awal 

sampai dengan tahap akhir yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan putusan di 

pengadilan. Diperlukan ketelitian dan pertimbangan yang matang untuk 

menilai apakah tersangka benar-benar dapat bekerja sama dengan penegak 

hukum atau tidak. KPK juga harus memiliki dasar yang kuat untuk mengetahui 

seorang tersangka telah berkata jujur sepenuhnya atau tidak. Apabila KPK 

merasa cukup dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah dimilikinya, maka 

tidak ada alasan untuk memberikan justice collaborator terhadap tersangka.    

Tersangka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum akan 

mendapatkan status justice collaborator. Dengan ditetapkannya sebagai justice 

collaborator, pelaku tindak pidana korupsi akan mendapatkan banyak 

keuntungan, sehingga banyak pelaku tindak pidana korupsi yang mengajukan 

permohonan untuk menjadi justice collaborator. Berikut rekapitulasi data yang 

tercatat dalam Biro Hukum KPK mengenai jumlah permohonan justice 

collaborator yang diajukan oleh tersangka kasus tindak pidana korupsi kepada 

KPK: 
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Tabel 3.1  

Rekapitulasi Permohonan Status Justice Collaborator Tahun 2014-2018 

No. Tahun Permohonan 

Justice 

Collaborator 

yang Masuk 

Permohonan 

Justice 

Collaborator 

yang Ditolak 

Permohonan 

Justice 

Collaborator 

yang Dikabulkan 

Permohonan 

Justice 

Collaborator 

yang Masih 

dalam Proses 

1. 2014 8 8 - - 

2. 2015 57 45 (1 dicabut) 12 - 

3. 2016 139 119 20 - 

4. 2017 186 141 (ada 1 

permohonan yang 

diajukan oleh 3 

orang secara 

bersama-sama, 1 

orang ditolak, 2 

orang diterima) 

46 (ada 1 

permohonan yang 

diajukan oleh 3 

orang secara 

bersama-sama, 1 

orang ditolak, 2 

orang diterima) 

- 

5. 2018 247 107 14 126 

Jumlah 637 420 92 126 

Sumber: Biro Hukum KPK, 2019 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa data yang tercatat 

dalam Biro Hukum KPK yang berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK 

mengenai permohonan justice collaborator yang diajukan oleh tersangka kasus 

tindak pidana korupsi mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. 

Dalam jangka waktu 5 tahun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

sudah tercatat sebanyak 637 permohonan. Dari jumlah tersebut, tidak semua 

permohonan dikabulkan oleh Jaksa KPK, yang mana sejumlah 420 

permohonan ditolak, 92 permohonan dikabulkan, dan 126 permohonan masih 

dalam proses penyelidikan. 
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Permohonan justice collaborator oleh tersangka dapat dilakukan pada 

proses sebelum putusan pengadilan dan setelah putusan pengadilan. Pada 

proses sebelum putusan pengadilan, tersangka tindak pidana korupsi dapat 

mengajukan surat permohonan justice collaborator kepada KPK yang dapat 

dilakukan pada tahap penyidikan atau tahap penuntutan. 

1. Tahap Penyidikan 

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangka60. 

Penyidik KPK akan memeriksa tersangka dengan cara mendengarkan 

keterangan dan segala informasi yang berkaitan dengan perkaranya. 

Keterangan dan informasi tersangka tersebut akan dicatat dalam Berita 

Acara Perkara (BAP). Selama proses penyidikan berlangsung, penyidik 

akan memberikan penilaian terhadap tersangka terkait dengan informasi-

informasi yang disampaikan, apakah keterangan tersangka dapat membantu 

KPK mengungkap perkaranya atau tidak. Penyidik juga akan menilai 

apakah tersangka tersebut dapat mengungkap peran pelaku lain yang lebih 

besar dalam perkaranya atau tidak. Pada proses pemeriksaan ini, tersangka 

dapat mengajukan surat permohonan status justice collaborator kepada 

penyidik.  

                                                           
60   Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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Surat permohonan ini dibuat dalam bentuk surat permohonan yang 

didalamnya berisi:  

a. Identitas lengkap pemohon; 

b. Uraian perkara tindak pidana korupsi yang didalamnya menjelaskan 

keterlibatan pemohon dan pelaku lain yang lebih besar beserta perannya; 

c. Uraian fakta-fakta yang mendukung bahwa pemohon bukan merupakan 

pelaku utama dan mengakui perbuatannya; 

d. Menyatakan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, yang artinya 

bersedia mengungkap perkara secara luas dan bertanggung jawab atas 

perkaranya dalam hal mengembalikan aset yang diperoleh serta 

membayar denda61. 

Permohonan tersangka tersebut akan ditelaah dan dinilai oleh penyidik 

KPK sejak dimulainya proses penyidikan, dengan menilai konsistensi 

keterangan dan informasi yang telah disampaikan. Penilaian ini akan 

disesuaikan dengan syarat-syarat menjadi justice collaborator yang 

tercantum dalam Pasal 9a SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Syarat yang harus 

sangat diperhatikan adalah tersangka bukan merupakan pelaku utama. 

Jawaban mengenai permohonan status justice collaborator tersebut dapat 

ditentukan setelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan dan akan 

dimasukan dalam surat tuntutan Jaksa Penunutut Umum62. 

Setelah melalui tahap penyidikan, hasil penyidikan akan dilimpahkan 

kepada Biro Hukum KPK. Pada proses ini Biro Hukum akan berkoordinasi 

                                                           
61  Hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliandi 

Tigor Simandjuntak pada 28 Mei 2019. 
62   Ibid. 
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dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan maksud untuk 

mendengar pendapat baik dari penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum 

mengenai keterangan tersangka selama proses yang telah berlangsung, 

apakah tersangka dapat dikatakan kooperatif dan sesuai dengan persyaratan 

yang berlaku dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 atau tidak63.  

2. Tahap Penuntutan 

Tahap Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan 

berlangsung setelah adanya hasil dari tahap penyidikan yaitu Berita Acara 

Perkara (BAP). JPU akan memeriksa tersangka dengan mendengarkan 

fakta-fakta mengenai perkaranya yang disesuaikan dengan BAP. Apabila 

pada tahap penyidikan sebelumnya tersangka belum mengajukan 

permohonan justice collaborator, maka pada tahap penuntutan ini tersangka 

masih dapat mengajukan permohonan tersebut kepada JPU64.  

Permohonan justice collaborator pada tahap ini akan dipertimbangkan 

oleh JPU dengan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: 

a. Pertimbangan pertama, KPK mengacu pada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh tersangka kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur 

dalam butir 9 (a) SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yaitu: 

1) Bukan sebagai pelaku utama 

Menentukan tersangka kasus tindak pidana korupsi sebagai pelaku 

utama atau bukan, masih diperdebatkan diantara penegak hukum. 

Menurut KPK, tersangka yang bersedia bekerja sama dengan penegak 

                                                           
63   Ibid. 
64   Ibid. 
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hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi, tetapi dirinya 

merupakan pelaku utama dalam kejahatannya maka tidak dapat 

ditetapkan sebagai justice collaborator.  

2) Mengakui kejahatan yang dilakukan 

Tersangka yang dapat mengakui dirinya terlibat atau telah melakukan 

tindak pidana korupsi dapat menjadi pertimbangan bagi KPK untuk 

memberikan status justice collaborator. Berbeda halnya apabila 

tersangka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, tetapi 

tidak dapat mengakui bahwa dirinya terlibat dalam tindak pidana 

korupsi, maka sulit mendapatkan pertimbangan KPK. 

3) Bersedia mengembalikan aset yang diperoleh 

Tersangka kasus tindak pidana korupsi wajib mengembalikan seluruh 

aset yang diperoleh dari hasil kejahatannya. Apabila tidak dapat 

mengembalikan seluruhnya, maka sulit mendapatkan pertimbangan 

KPK. 

4) Memberikan keterangan yang signifikan 

Tersangka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, wajib 

memberikan keterangan yang signifikan sebagai saksi. Keterangan 

tersebut digunakan untuk membantu membuka jalan bagi KPK untuk 

mengungkap kasus tindak pidana korupsi, bukan keterangan yang 

mempersulit KPK. Keterangan yang diberikan harus disertai dengan 

bukti-bukti untuk mendukung keterangan yang disampaikan. 
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b. Pertimbangan kedua, KPK perlu untuk mengetahui dasar atau alasan 

tersangka bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Apakah 

tersangka memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengungkap 

kasus korupsinya atau tersangka hanya ingin mendapatkan keuntungan 

atas keterbukaannya membantu penegak hukum. Hal ini dapat diketahui 

oleh KPK dengan melihat pada tahapan apakah tersangka mengajukan 

permohonan justice collaborator dan bersedia bekerja sama dengan 

penegak hukum.  

c. Pertimbangan ketiga, KPK memiliki teknik khusus untuk menguji 

kelayakan tersangka ditetapkan sebagai justice collaborator yaitu dengan 

menggunakan daftar (list) pertanyaan. Daftar pertanyaan ini ditujukkan 

kepada tersangka sebagai panduan KPK untuk mengetahui sejauh mana 

tersangka dapat membantu mengungkap kasus tindak pidana korupsi 

yang dilakukannya. Daftar pertanyaan tersebut mengandung unsur 

kerahasiaan dan merupakan data internal KPK, sehingga bersifat rahasia 

untuk masyarakat umum65. 

Langkah-langkah pengajuan permohonan justice collaborator pada 

proses sebelum putusan pengadilan di atas dapat dilihat lebih jelas dalam bagan 

yang dilampirkan pada bagian (LAMPIRAN I pada halaman 111). 

3. Tahap Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap 

Permohonan justice collaborator dapat dilakukan pada saat setelah 

putusan pengadilan atau perkara telah berkekuatan hukum tetap. Terpidana 

                                                           
65  Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
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yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi akan 

dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana tersebut masih 

dapat mengajukan permohonan justice collaborator dengan cara 

menyampaikan permohonannya secara tertulis yang ditujukan kepada KPK 

melalui Ketua Lembaga Pemasyarakatan dimana dirinya ditahan. 

Permohonan tersebut nantinya akan diteruskan kepada penegak hukum yang 

berwenang (dalam hal ini adalah KPK). Berdasarkan surat permohonan ini, 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK harus menjawab permohonan tersebut 

dalam jangka waktu 12 hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima 

oleh KPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan66. 

JPU KPK untuk menjawab surat permohonan tersebut akan melihat 

kembali proses sebelumnya, yaitu saat terpidana menjalani pemeriksaan 

pada tahap penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Apabila JPU KPK 

berpendapat bahwa terpidana tersebut selama proses pemeriksaan dapat 

dikatakan memenuhi persyaratan sebagai justice collaborator, maka 

permohonan terpidana untuk menjadi justice collaborator akan dikabulkan 

dan dimasukan dalam memori banding ke Pengadilan Tinggi. Apabila 

dalam jangka waktu 12 hari kerja JPU KPK tidak menjawab permohonan 

                                                           
66  Hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliandi 

Tigor Simandjuntak pada 28 Mei 2019. 
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status justice collaborator oleh terpidana, maka permohonan tersebut akan 

dinyatakan diterima secara langgsung oleh pihak KPK, sehingga harus 

dimasukan dalam memori banding ke Pengadilan Tinggi yang menjelaskan 

bahwa terpidana telah memenuhi persyaratan justice collaborator. JPU KPK 

juga dapat menolak permohonan status justice collaborator oleh terpidana 

dengan alasan terpidana tidak memenuhi syarat sebagai justice collaborator 

berdasarkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan 

yang sebelumnya telah berlangsung. Terpidana dengan permohonan justice 

collaborator yang ditolak, selanjutnya dapat mengajukan kembali pada 

tahap banding di Pengadilan Tinggi67. 

Langkah-langkah pengajuan permohonan justice collaborator pada 

proses setelah putusan pengadilan di atas dapat dilihat lebih jelas dalam bagan 

yang dilampirkan pada bagian (LAMPIRAN II pada halaman 112). 

B. Alasan-alasan timbulnya Perbedaan Penilaian dalam Menetapkan Status 

Justice Collaborator antara Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 

Hakim Pengadilan Tipikor 

Jaksa KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor dalam menetapkan tersangka 

tindak pidana korupsi sebagai justice collaborator mengacu pada persyaratan 

yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 201168. Namun diantara Jaksa 

KPK dan Hakim seringkali terjadi perbedaan penilaian yang menyebabkan 

permasalahan dalam menetapkan status justice collaborator. Perbedaan 

penilaian ini timbul karena adanya beberapa alasan, yaitu: 

                                                           
67   Ibid. 
68  Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
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1. Tidak ada aturan yang jelas mengenai siapa penegak hukum yang 

berwenang menetapkan status justice collaborator. Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ada terkait justice collaborator, hanya dalam 

butir 9 (b) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa: 

“Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang 

bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang 

sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat 

mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap 

pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau 

mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana69.” 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK 

yang dapat menetapkan status justice collaborator terhadap permohonan 

tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, JPU wajib menyatakan bahwa 

tersangka sebagai justice collaborator apabila tersangka telah memenuhi 

persyaratan menjadi justice collaborator sebagaimana tercantum dalam 

butir 9 (a) SEMA Nomor 4 Tahun 2011. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum KPK, Jaksa KPK, 

dan Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjadi justice 

collaborator tersangka harus melalui proses pemeriksaan di KPK terlebih 

dahulu, artinya selama proses pemeriksaan di KPK tersangka akan diperiksa 

dan dinilai apakah tersangka dapat kooperatif dan memenuhi persyaratan 

menjadi justice collaborator. Apabila tersangka dikatakan kooperatif dan 

memenuhi persyaratan, maka melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK 

akan ditetapkan sebagai justice collaborator. Namun apabila tersangka 

                                                           
69  Butir 9 (b) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara 

Tindak Pidana Tertentu 
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dikatakan tidak kooperatif dan tidak memenuhi persyaratan maka tidak akan 

ditetapkan status justice collaborator oleh KPK. Hasil dari pemeriksaan di 

KPK, baik tersangka ditetapkan sebagai justice collaborator atau tidak akan 

dinyatakan dalam surat tuntutan JPU dan SK Pimpinan KPK akan 

dilampirkan dalam berkas perkara ke pengadilan. Hal ini akan menjadi dasar 

pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap 

permohonan status justice collaborator tersangka70. Putusan pengadilan 

akan ditentukan pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-

fakta hukum yang ada dan hal-hal yang memberatkan terdakwa serta hal-hal 

yang meringankan terdakwa termasuk penetapan justice collaborator dari 

KPK. Putusan pengadilan yang akan menentukan status justice collaborator 

terdakwa apakah dikabulkan atau ditolak. KPK akan menghargai putusan 

pengadilan dan apabila dirasa tidak menguntungkan maka KPK dapat 

melakukan seluruh upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan bagi 

tersangka71. Sebagai contoh, pada pengadilan tingkat pertama Hakim 

berbeda pandangan dengan Jaksa KPK sehingga menolak permohonan 

justice collaborator tersangka, kemudian Jaksa KPK dapat mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tahap banding akan dilihat apakah 

Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan putusan yang menguatkan atau 

mengubah putusan pengadilan tingkat pertama. Apabila Jaksa KPK merasa 

                                                           
70  Hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliandi 

Tigor Simandjuntak pada 28 Mei 2019. 
71  Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
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belum mendapatkan keadilan dari putusan Pengadilan Tinggi, maka Jaksa 

KPK dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)72. 

2. Adanya perbedaan pandangan atau cara dalam menentukan tersangka 

merupakan pelaku utama dalam kejahatannya atau tidak. Hal ini menjadi 

perdebatan antara Jaksa KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor penegak 

hukum karena merupakan salah satu syarat menjadi justice collaborator 

yaitu “bukan sebagai pelaku utama”73. Perdebatan ini menyebabkan terjadi 

perbedaan penilaian dalam menetapkan status justice collaborator sehingga 

tersangka yang telah ditetapkan sebagai justice collaborator oleh Jaksa 

KPK, belum pasti ditetapkan juga oleh Hakim di persidangan.  

Bagi Jaksa KPK, menentukan tersangka merupakan pelaku utama atau 

bukan dengan cara mengkaji apakah ada pelaku lain dalam kejahatan yang 

sama memiliki peran lebih besar atau tidak. Jaksa KPK melihat dalam 

melakukan tindak pidana korupsi, pasti melibatkan banyak orang yang mana 

ada seseorang yang memiliki kewenangan lebih sehingga perannya lebih 

besar untuk mengatur kegiatan korupsi. Orang tersebut yang dapat 

dikatakan sebagai pelaku utama74. Sedangkan bagi Hakim Pengadilan 

Tipikor, menentukan tersangka yang merupakan pelaku utama atau bukan 

dengan cara melihat peran tersangka dalam kasus korupsinya. Tersangka 

yang memiliki peran besar dan aktif dalam setiap kegiatan korupsinya dapat 

dikatakan sebagai pelaku utama dalam kejahatannya, sehingga tidak dapat 

                                                           
72   Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Anwar pada 20 Juni 2019. 
73   Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Sigit Herman Binaji pada 22 

Januari 2019. 
74  Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
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ditetapkan sebagai justice collaborator. Peran besar disini artinya adalah 

tersangka tersebut aktif dalam segala kegiatan kejahatannya75. 

3. Tidak adanya gentlemen agreement antara Jaksa KPK dan Hakim 

Pengadilan Tipikor mengenai syarat-syarat menjadi justice collaborator 

bagi pelaku tindak pidana korupsi. Gentlemen agreement merupakan 

perjanjian atau kesepakatan yang digunakan sebagai pedoman untuk 

menjalankan dan menerapkan suatu aturan hukum. Kesepakatan ini bersifat 

informal sehingga bentuknya dapat tertulis maupun tidak tertulis. 

Dalam hal menetapkan status justice collaborator terhadap tersangka tindak 

pidana korupsi dibutuhkan gentlemen agreement yang berfungsi sebagai 

pedoman bagi Jaksa KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor untuk menerapkan 

aturan mengenai syarat-syarat menjadi justice collaborator dalam proses 

pertimbangan dan penilaian. Dalam aturan mengenai syarat-syarat tersebut 

tidak diberikan penjelasan sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dan 

menjadi sulit untuk diterapkan dalam prakteknya, salah satunya yaitu syarat 

“bukan sebagai pelaku utama”. Syarat ini tidak diberikan penjelasan 

bagaimana cara menentukan tersangka sebagai pelaku utama atau tidak 

dalam kejahatannya. Hal ini sebagai bukti dibutuhkannya gentlemen 

agreement yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu 

menerapkan syarat-syarat dalam menetapkan status justice collaborator. 

Beberapa alasan di atas menyebabkan adanya perbedaan penilaian dalam 

menetapkan status justice collaborator antara Jaksa Komisi Pemberantasan 

                                                           
75   Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Sigit Herman Binaji pada 22 

Januari 2019. 
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Korupsi (KPK) dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Jakarta Pusat yang terjadi dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, antara 

lain: 

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 59/PID.B/TPK/2012/ 

PN.Jkt.Pst) 

a. Identitas Terdakwa 

Terdakwa I 

Nama lengkap  : Ir. Jacob Purnowo, M.S.E.E;  

Tempat Lahir  : Jakarta;  

Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 2 Agustus 1956;  

Jenis Kelamin  : Laki-laki;  

Kewarganegaraan  : Indonesia;  

Tempat Tinggal  : Perumahan Taman Asri Blok A1 / 2  

Cipadu, Ciledug Tangerang;  

Agama   : Katolik;  

Pekerjaan   : Pegawai Negeri Sipil / Staf pada Direktorat  

 Jenderal Ketenagalistrikan (Mantan   

 Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan  

 Energi dan Sumber Daya Mineral  

 Departemen Energi dan Sumber Daya  

 Mineral). 

Terdakwa II 

Nama lengkap  : Ir. Kosasih Abbas;  

Tempat Lahir   : Kuningan, Jawa Barat;  

Umur / Tanggal Lahir  : 53 tahun / 3 Juli 1959;  

Jenis Kelamin   : Laki-laki; 

Kewarganegaraan  : Indonesia;  

Tempat Tinggal  : Jalan Pangeran Sogiri No. 131, RT.02 /  

 RW.04, Kelurahan Tanah Baru,  
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 Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Jawa  

 Barat; 

Agama   : Islam;  

Pekerjaan   : Pegawai Negeri Sipil / Staf pada Bagian  

 Umum Sekretariat Direktorat Jenderal  

 Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan  

 Sumber Daya Mineral (Mantan Kepala Sub  

 Direktorat Usaha Energi Baru dan  

 Terbarukan dan Konversi Energi pada  

 Direktorat Jenderal Listrik dan  

 Pemanfaatan Energi Departemen Energi  

 dan Sumber Daya Mineral). 

b. Posisi Kasus 

Pengadaan SHS di Ditjen LPE Departemen ESDM TA 2007: 

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Jacob Purwono diangkat 

sebagai KPA/KPB Lisdes dan Kosasih Abbas diangkat sebagai PPK 

Kegiatan Energi Baru Terbarukan untuk seluruh Satker Lisdes. Dalam 

ruang kerjanya, Jacob membahas rencana pengelolaan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 tertanggal 31 Desember 2006 

tentang Pengesahan Anggaran Ditjen LPE sebesar Rp 277.986.086.000,- 

yang akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada Satker Ditjen LPE. 

Jacob juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan 

Solar Home System (SHS) di seluruh Indonesia, meskipun di dalam 

DIPA tidak terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut. 

Tanggal 28 Juni 2007, dokumen HPS ditandatangani oleh Kosasih 

atas persetujuan Jacob. Panitia pengadaan mengumumkan 11 paket 
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pekerjaan tahap 1 dan tahap 2 untuk 36.245 unit SHS dengan total nilai 

perkiraan sejumlah Rp 254,7 miliar. Dalam pengumuman ini tidak ada 

TOR, rencana anggaran biaya (RAB), maupun Petunjuk Operasional 

Kegiatan (POK). 

Tanggal 2 Juli 2007, Jacob mengetahui adanya penambahan 

anggaran Rp 408.884.492.000,- dalam revisi I DIPA. Jacob menerbitkan 

POK untuk mendukung kegiatan yang isinya menjelaskan 36.245 unit 

SHS dengan anggaran Rp. 254.652.516.000,- sehingga seolah-olah 

penyusunan dan pengumuman paket pekerjaan yang dilakukan oleh 

panitia pengadaan telah didasarkan dengan alokasi anggaran dalam revisi 

I DIPA dan POK. Jacob menyalahgunakan wewenangnya dengan 

menyuruh Kosasih untuk mengatur pemenangan lelang yang akan 

ditetapkan sebagai rekanan pelaksana dengan memberikan catatan nama-

nama perusahaan tertentu. 

Pada bulan September 2007, Kosasih kembali menyalahgunakan 

wewenangnya atas sepengetahuan Jacob memerintahkan panitia 

pengadaan untuk menjalankan pengadaan tahap 3 sejumlah 4.356 unit 

SHS dengan total nilai perkiraan sebesar Rp 30.330 miliar. Kosasih juga 

mengatur pemenang lelang dan menyerahkan catatan nama-nama 

perusahaan yang didapat dari Jacob kepada panitia pengadaan. 

Pada tanggal 8 November 2007, Jacob menerbitkan revisi II POK 

atau revisi I DIPA tertanggal 2 Juli 2007 yang didalamnya menjelaskan 

tambahan anggaran untuk tambahan unit SHS pada tahap 3 yang telah 
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ditetapkan rekanan pelaksananya oleh Kosasih. Jacob dan Kosasih 

menyalahgunakan wewenang dengan menyetujui perusahaan-perusahaan 

yang melaksanakan kontrak dengan cara mensubkontrakan kepada 

perusahaan lain. Perbuatan mereka berdua bertentangan dengan pedoman 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keduanya 

memerintahkan panitia penguji/penerima barang/jasa untuk melakukan 

pemeriksaan barang dengan menggunakan biaya dari rekanan dan 

mebuat berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan pengadaan dan 

pemasangan SHS. Kosasih memanfaatkannya sebagai dasar untuk 

mencairkan anggaran kegiatan tersebut secara bertahap. 

Pada bulan Desember 2007, panitia penguji/penerima barang/jasa 

membuat berita acara pengujian/penerimaan barang agar pekerjaan 

seolah-olah sudah dilaksanakan 100%. Kosasih mengetahui bahwa 

pekerjaan belum dilaksanakan seluruhnya, namun pada akhir TA 2007 

atas persetujuan Jacob, Kosasih mencairkan seluruh anggaran untuk 17 

kontrak yang berjumlah Rp 246.141.512.977,-. Selain itu keduanya juga 

menyalahgunakan wewenang dalam penetapan pemenang lelang, 

penandatanganan kontrak, pengujian/penerimaan barang serta pencairan 

anggaran yang telah memberikan keuntungan secara tidak sah kepada 

masing-masing rekanan pelakasana yang diperoleh dari selisih antara 

nilai kontrak dengan biaya riil yang dikeluarkan setelah dipotong pajak. 

Kosasih memerintahkan Pajian untuk menyimpan dan mengelola uang-

uang yang diterima dengan arahan yaitu untuk Jacob Rp 4.350 miliar dan 



66 

 

Kosasih sebesar Rp 1.650 miliar. Jacob dan Kosasih telah melawan 

hukum dengan menguntungkan berbagai pihak dan mengakibatkan 

kerugian keuangan negara sebesar Rp 77.358.892.240,-. 

Pengadaan SHS di Ditjen LPE Departemen ESDM TA 2008: 

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 berdasarkan surat 

keputusan Menteri ESDM, Jacob diangkat sebagai KPA/KPB Lisdes TA 

2008, sedangkan Kosasih diangkat sebagai PPK Kegiatan Energi Baru 

Terbarukan untuk seluruh Satker Lisdes TA 2008. Mereka berdua setelah 

menerima surat pengesahan DIPA TA 2008 tertanggal 31 Desember 

2007 sebesar Rp 527.714.013.000,- yang akan dialokasikan untuk 

kegiatan-kegiatan pada Satker Ditjen LPE. 

Pada bulan Februari 2008, Jacob dalam ruang kerjanya membahas 

rencana pengelolaan DIPA. Jacob menyalahgunakan wewenangnya 

dengan mengarahkan Kosasih untuk merencanakan kegiatan pengadaan 

dan pemasangan SHS diseluruh Indonesia seperti yang dilaksanakan 

pada tahun 2007. Kosasih mengarahkan dalam proses pengadaan SHS 

TA 2008 menggunakan HPS pada kegiatan pengadaan dan pemasangan 

TA 2007 yaitu sebesar Rp 5.960 juta per unit SHS belum termasuk PPN 

10% biaya pengiriman dan asuransi barang. 

Tanggal 19 Maret 2008, panitia pengadaan mengumumkan 17 

paket pekerjaan tahap 1 untuk pengadaan dan pemasangan 19.555 unit 

SHS dengan total nilai perkiraan berjumlah Rp 137.157.340.000,-. Jacob 

mengetahui adanya alokasi anggaran untuk pembangunan pembangkit 
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listrik sebanyak 29.130 unit yang nilai anggarannya Rp 

387.973.363.000,- dalam pengesahan DIPA tertanggal 31 Desember 

2007. 

Tanggal 28 April 2008, Jacob menerbitkan POK untuk mendukung 

kegiatan pengadaan dan pemasangan SHS sebanyak 34.907 unit dengan 

anggaran sebesar Rp 244.914.318.000,-. Jacob menyalahgunakan 

wewenangnya dengan mengarahkan Kosasih untuk mengatur pemenang 

lelang kembali dan menyerahkan nama-nama perusahaan tertentu, lalu 

diserahkan kepada Panitia Pengadaan. 

Pada bulan Mei 2008, Kosasih menandatangani dokumen usulan 

pemenang pelelangan dari panitia pengadaan untuk pekerjaan tahap 1. 

Kosasih menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan 

bersama-sama dengan rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang, 

sehingga total nilai kontrak 17 paket untuk 19.555 unit SHS adalah 

sejumlah Rp 134.031.598.000,-. 

Tanggal 15 Mei 2008, Jacob menerima pengesahan revisi I DIPA 

dan mengarahkan Kosasih untuk memproses paket pengadaan SHS tahap 

2 dengan memberikan catatan nama-nama perusahaan. Kosasih 

memerintahkan panitia pengadaan memproses pelaksanaan pengadaan 

SHS sebanyak 26 paket pekerjaan untuk 17.684 unit SHS dengan nilai 

pekerjaan sebesar Rp 124.119.724.000,-. 

Tanggal 16 September 2008, Kosasih menandatangani surat 

keputusan mengenai penunjukan pemenang lelang pekerjaan pengadan 
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dan pemasangan SHS untuk 26 paket pekerjaan. Penetapan tersebut 

menjadi dasar Panitia Pengadaan untuk mengumumkan pemenang lelang. 

Kosasih atas persetujuan Jacob menandatangani surat perjanjiam 

pelaksanaan pekerjaan bersama-sama dengan rekanan yang telah 

ditetapkan sebagai pemenang, dengan total nilai kontrak 26 paket untuk 

17.724 unit adalah Rp 121.244.962.568,-. Jacob menyalahgunakan 

wewenangnya dalam hal menyetujui adanya pelaksanaan subkontrak 

kepada pihak lain yang dilakukan oleh rekanan pemenang lelang. 

Keduanya mengetahui bahwa pekerjaan pengujian atau pemeriksaan 

barang tersebut tidak dianggarkan dalam DIPA sehingga memerintahkan 

Panitia Penguji/Penerima Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan dan 

pengujian barang dengan menggunakan biaya dan rekanan. 

Pada bulan Desember 2008, panitia penguji/penerima barang/jasa 

membuat berita acara pengujian/penerimaan barang agar seolah-olah 

pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Pada akhir TA 2008, Kosasih atas 

persetujuan Jacob telah mencairkan seluruh anggaran untuk 43 kontrak 

yang total berjumlah Rp 228.231.458.354,- setelah dipotong pajak 

dengan menggunakan lampiran dokumen berita acara tersebut. Keduanya 

juga menyalahgunakan wewenang dalam hal penetapan pemenang 

lelang, penandatanganan kontrak, pengujian/penerimaan barang serta 

pencairan anggaran. Keduanya juga melawan hukum karena telah 

memberi keuntungan secara tidak sah kepada masing-masing rekanan 

pelakasana yang diperoleh dari selisih antara nilai kontrak dengan biaya 
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riil yang dikeluarkan setelah dipotong pajak. Kosasih memerintahkan 

Pajian untuk menyimpan dan mengelola uang yang diterima dari para 

rekanan sesuai dengan arahan Jacob yaitu untuk Jacob Rp 2.840 miliar 

dan Kosasih sebesar Rp 1.163 miliar. Perbuatan Jacob dan Kosasih telah 

melawan hukum dengan menguntungkan berbagai pihak dan 

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 144.821.161.382,-. 

c. Permohonan Justice Collaborator oleh Terdakwa 

Terdakwa Kosasih Abbas berdasarkan keinginannya sendiri 

mengajukan permohonan justice collaborator kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan Kosasih Abbas dikabulkan 

oleh KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 756/01-

55/12/2012 pada tanggal 20 Desember 2012. Permohonan Kosasih Abbas 

ini dikabulkan oleh KPK setelah dirinya dapat memberikan keterangan 

yang dapat membuka jalan bagi KPK untuk mengungkap perkara dan 

terdakwa telah mengembalikan uang hasil korupsinya kepada KPK 

dalam tahap penyidikan76. Kosasih Abbas mengajukan permohonan 

justice collaborator karena dirinya telah menyadari kejahatan yang 

dilakukannya, mengakui bahwa dirinya bersalah, dan bersedia membantu 

penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsinya. 

 

 

 

                                                           
76  Hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliandi 

Tigor Simandjuntak pada 28 Mei 2019. 
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d. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Primair: 

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) 

juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana juncto Pasal 

65 ayat (1) KUH-Pidana. 

Subsidair: 

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-

Pidana. 

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK Nomor 

TUT/04/24/01/2013 menyatakan hal-hal yang meringankan Terdakwa II 

Kosasih Abbas, yaitu Terdakwa II telah berterus terang mengakui 
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perbuatannya dan menyesali akibat dari perbuatannya yang tidak 

amanah, Terdakwa II sejak proses penyidikan telah berperilaku 

kooperatif dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsinya 

sehingga telah ditetapkan sebagai justice collaborator berdasarkan Surat 

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 

756/01-55/12/2012 tanggal 20 Desember 2012. Keputusan Pimpinan 

KPK ini menjelaskan bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum, 

mempunyai tanggungan keluarga, dan telah mengembalikan uang kepada 

KPK sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 

Berdasarkan surat tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK juga 

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor) Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

memutuskan: 

1) Menyatakan Terdakwa I Ir. Jacob Purnowo, M.S.E.E dan Terdakwa II 

Ir. Kosasih Abbas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-

Pidana dalam Dakwaan Primair; 
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2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Jacob Purnowo, M.S.E.E 

berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama 

Terdakwa I berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 

500.000.000,- (lima ratur juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 

kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; 

3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir. Kosasih Abbas berupa 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa II 

berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- 

(dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, 

dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; 

4) Menghukum Terdakwa I Ir. Jacob Purnowo, M.S.E.E untuk 

membayar uang pengganti sebesar Rp 8.368.000.000,- (delapan miliar 

tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

dalam tenggang 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan 

hukum tetap Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut, 

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk 

memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, dan dalam hal 

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa I dipidana 

penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; 

5) Menghukum Terdakwa II Kosasih Abbas untuk membayar uang 

pengganti sebesar Rp 2.388.975.500,- (dua miliar tiga ratus delapan 

puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus 
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rupiah) dengan ketentuan apabila dalam tenggang 1 (satu) bulan 

setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa II tidak 

membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita 

oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti 

tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa 

II dipidana penjara selama 1 (satu) tahun; 

6) Memerintahkan agar seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Penguji 

dan Penerima Barang yang telah memperoleh pemberian dari 

Terdakwa II dan rekanan dalam pelaksanaan pengadaan dan 

pemasangan SHS TA 2007 dan TA 2008 untuk mengembalikan uang 

kepada negara memerintahkan agar seluruh rekanan yang telah 

diperkaya sehingga mendapat keuntungan yang tidak sah dalam 

pelaksanaan pengadaan dan pemasangan SHS TA 2007 dan TA 2008 

untuk mengembalikan kepada negara; 

7) Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

f.   Penilaian Jaksa Penuntut Umum Menetapkan Status Justice 

Collaborator 

Terdakwa II Kosasih Abbas selaku mantan Kepala Sub Direktorat 

Usaha Energi Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi pada Direktorat 

Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber 

Daya Mineral didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum KPK telah melakukan 
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tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Solar Home System 

(SHS). 

Jaksa Penuntut Umum KPK menilai sejak proses penyidikan 

perilaku Terdakwa II Kosasih Abbas dikatakan kooperatif dalam 

mengungkap perkara tindak pidana korupsinya, sebab Terdakwa II 

mengakui bahwa dirinya bersalah, menyesali atas perbuatannya yang 

tidak amanah dan mampu berterus terang dalam kesaksiannya di depan 

persidangan serta berperilaku sopan selama di persidangan77. 

Dasar pertimbangan lain bagi Jaksa Penuntut Umum KPK, yaitu 

Terdakwa II Kosasih Abbas meunujukan sikap terbuka dengan tidak 

mengajukan eksepsi dan dengan tegas membenarkan isi seluruh surat 

dakwaan. Peran Terdakwa II Kosasih Abbas sebagai justice collaborator 

dalam perkaranya juga dinilai sangat penting karena dapat membantu 

mengungkap tindak pidana secara efektif khususnya terkait modus 

operandi dan aliran dana hasil tindak pidana korupsinya serta mampu 

menjelaskan keterlibatan pelaku-pelaku lain. Terdakwa II juga telah 

mengabdikan pada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

cukup lama dan mengembalikan sebagian uang yang diperoleh dari 

tindak pidananya kepada KPK sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima 

puluh juta rupiah)78. 

 

                                                           
77  Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
78  Ibid. 
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g. Penilaian Hakim Pengadilan Tipikor Memutus Permohonan Justice 

Collaborator 

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam amar putusannya 

tidak mengabulkan permohonan justice collaborator Terdakwa II 

Kosasih Abbas. Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak 

menyebutkan posisi Kosasih Abbas yang telah ditetapkan sebagai justice 

collaborator oleh KPK. Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan lainnya, yaitu Terdakwa II Kosasih Abbas telah berterus 

terang tentang perbuatannya di persidangan sehingga berperilaku 

kooperatif, telah lama mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), berlaku sopan, dan masih mempunyai tanggungan keluarga. 

Hakim memutus Terdakwa I Jacob Purnowo dan Terdakwa II 

Kosasih Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUH-Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana. Hakim 

menilai keduanya telah memperkaya diri sendiri dan perusahaan rekanan 

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dengan total Rp 144,8 

miliar untuk proyek tahun 2007 dan 2008. 
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Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim 

menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperoleh 

pemberian pembayaran berupa uang dari rekanan pelaksanaan pekerjaan 

pengadaan dan pemasangan SHS dan para rekanan juga telah 

memperoleh pembayaran sesuai dengan kontrak. Hakim juga 

menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukannya79. 

2. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 127/PID.Sus/TPK/2015/ 

PN.Jkt.Pst) 

a. Identitas Terdakwa 

Terdakwa  

Nama lengkap  : Amir Fauzi;  

Tempat Lahir   : Kotabumi;  

Umur / Tanggal Lahir  : 46 tahun / 5 April 1969;  

Jenis Kelamin   : Laki-laki; 

Kewarganegaraan  : Indonesia;  

Tempat Tinggal  : Perum Dasana Indah Blok SL 2 No.10  

 Bonang Kelapa Dua Tangerang (sesuai  

 KTP). 

 Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Asam  

 Kumbang, Kecamatan Medan Selayang,   

 Kota Medan; 

Agama   : Islam;  

Pekerjaan   : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  

                                                           
79  Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Sigit Herman Binaji pada 22 

Januari 2019. 
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 (PTUN) Kota Medan. 

b. Posisi Kasus 

Bahwa pada bulan Maret 2015, Direktur Penyidikan Jaksa Agung 

Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI mengirimkan surat 

Bantuan Permintaan Keterangan kepada Gubernur Sumatera Utara yang 

pada pokoknya berisi meminta bantuan Gubernur untuk menyampaikan 

surat permintaan keterangan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Biro 

Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan adanya 

dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho 

yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Utara telah melakukan pemanggilan kepada Ahmad Fuad 

Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut 

periode 2014 tanggal 31 Maret 2015 sehubungan dugaan Tindak Pidana 

Korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah 

Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana 

Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Ahmad selaku Kepala 

Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara bertemu dengan Gatot untuk 

melaporkan surat panggilan tersebut. Kemudian Gatot memberikan 

perintah kepada Ahmad dan Sabrina untuk berkonsultasi dengan Otto 

Cornelis Kaligis (OC Kaligis) selaku penasihat hukum pribadinya di 

Jakarta. 

Pada bulan Mei 2015, Syamsir menghubungi Gary untuk 

menyampaikan pesan dari Tripeni bahwa permohonan dapat didaftarkan 
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di PTUN Medan. Tanggal 5 Mei 2015, sebelum mendaftarkan 

gugatannya, OC Kaligis berkonsultasi kembali dengan Tripeni terkait 

permohonan pengujian kewenangan dan OC Kaligis juga memberikan 

beberapa buku karangannya dan amplop berisi uang sejumlah US$10.000 

kepada Tripeni dengan maksud agar Tripeni menjadi hakim yang 

menanganinya. Tanggal 6 Mei 2015, Tripeni menetapkan Majelis Hakim 

yang menangani perkara yaitu Hakim Ketua: Tripeni Irianto Putro, 

Hakim Anggota masing-masing: Dermawan Ginting dan Amir Fauzi dan 

Panitera Pengganti: Syamsir Yusfan. Tanggal 18 Mei 2015, dilaksanakan 

sidang pertama dengan acara pembacaan permohonan dan tanggapan 

Termohon. 

Pertengahan bulan Juni 2015, OC Kaligis menemui Amir untuk 

membahas mengenai Keterangan Ahli yang sudah diperiksa. Tanggal 1 

Juli 2015, Evy menghubungi Yenny Octorina Misnan selaku Sekretaris 

dan Kepala Bagian Administrasi di Kantor Otto Cornelis Kaligis & 

Associoates untuk memberitahukan bahwa ia telah memberikan uang 

sejumlah US$30.000 dan Rp 50.000.000,- sesuai dengan permintaan OC 

Kaligis. Tanggal 2 Juli 2015, OC Kaligis bertemu Evy untuk 

membicarakan mengenai perkembangan persidangan di PTUN Medan 

dan OC Kaligis kembali meminta uang sebesar US$25.000 dengan alasan 

uang yang sebelumnya diterima dari Evy telah diberikannya kepada 3 

orang hakim, sehingga dirinya membutuhkan dana tambahan agar 

permohonannya dikabulkan. 
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Pada tanggal 5 Juli 2015, OC Kaligis memerintahkan kepada Gary 

untuk memberikan 2 buku yang didalamnya masing-masing diselipkan 1 

amplop yang berisi uang sejumlah US$5.000 kepada Dermawan dan 

Amir. Pada tanggal 7 Juli 2015, Tripeni bersama dengan Dermawan dan 

Amir membacakan putusan perkara gugatan dengan amar putusan antara 

lain: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan 

menyatakan keputiusan Termohon perihal Permintaan Keterangan 

terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah 

(BUD) Pemprov Sumut ada unsur penyalahgunaan wewenang serta 

menyatakan tidak sah Keputusan Termohon perihal Permintaan 

Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum 

Daerah (BUD) Pemprov Sumut. Setelah persidangan selesai, Gary 

memberikan uang sejumlah US$1.000 kepada Syamsir. Tanggal 9 Juli 

2015, Gary dan Yusfan menyampaikan keinginannya bertemu dengan 

Tripeni dengan maksud menyerahkan uang sejumlah US$5.000. Pada 

saat Gary hendak meninggalkan kantor PTUN Medan, petugas KPK 

melakukan penangkapan terhadapnya dan Tripeni. 

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Primair: 

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (c) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana. 

Subsidair: 

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUH-Pidana. 

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Berdasarkan dakwaan di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon 

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 

1) Menyatakan Terdakwa Amir Fauzi terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana dalam Dakwaan 

Primair; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Fauzi berupa pidana 

penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama 

Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 

kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; 

3) Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

e. Penilaian Jaksa Penuntut Umum 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meyakini bahwa perbuatan yang 

dilakukan Terdakwa Amir Fauzi lebih sesuai dengan kriteria unsur-unsur 

dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi80. Terdakwa Amir Fauzi terbukti telah menerima suap 

dari O.C Kaligis untuk mempengaruhi putusan yang dibuat dalam 

gugatan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 

JPU menyatakan selama proses penyidikan di KPK hingga proses 

pemeriksaan di persidangan, KPK tidak pernah menetapkan status justice 

collaborator kepada Terdakwa Amir Fauzi81. 

 

 

                                                           
80  Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
81    Ibid. 
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f.   Penilaian Hakim Pengadilan Tipikor Memutus Status Justice 

Collaborator 

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa 

Amir Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana 

tercantum dalam dakwaan pertama. Meskipun Terdakwa Amir Fauzi 

dinyatakan bersalah, Hakim tetap memiliki pertimbangannya sendiri 

untuk menetapkan Terdakwa Amir Fauzi sebagai justice collaborator 

dan dalam hal menjatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus 

sejalan dan dapat dirasionalisasikan dengan pertimbangan Hakim 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh Hakim itu sendiri. Namun 

terdapat kelemahan dalam putusan Hakim terkait hukuman yang 

dijatuhkan kepada Terdakwa Amir Fauzi82. 

Berdasarkan putusan Hakim, Terdakwa Amir Fauzi terlah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf c dan dihukum 

dengan pidana 2 (dua) tahun penjara. Ketentuan dasar hukum yang 

digunakan oleh Hakim tidak sesuai dengan hukuman yang diputus, hal 

ini tampak dalam Pasal 12 huruf c yang menyatakan: 

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- 

(satu miliar rupiah); 

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui 

atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

                                                           
82  Hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliandi 

Tigor Simandjuntak pada 28 Mei 2019. 
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untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 

kepadanya untuk diadili83.” 

Berdasarkan ancaman hukuman dalam Pasal 12 huruf c dibagi atas 

pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara kurun waktu tertentu 

paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa Amir 

Fauzi adalah 2 (dua) tahun penjara, artinya hukuman pidana ini lebih 

ringan dari ancaman minimum hukuman dalam Pasal 12 huruf c yaitu 4 

(empat) tahun. Keputusan Hakim ini telah menyimpangi ketentuan aturan 

hukum84. 

Penjelasan mengenai penjatuhan pidana dibawah ancaman 

minimum hukuman ini didasarkan pada argumentasi Hakim yaitu: 

“Menimbang bahwa Terdakwa tidak ditetapkan sebagai Justice 

Collaborators sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) 

Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam 

Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun dari fakta hukum yang ada 

ternyata keadaan Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi Justice 

Collaborator, maka dengan demikian hal ini akan dapat dijadikan 

sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana.” 

Pemberian status justice collaborator oleh Hakim kepada 

Terdakwa Amir Fauzi dapat dikatakan tidak tepat karena terdapat suatu 

                                                           
83  Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
84  Hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliandi 

Tigor Simandjuntak pada 28 Mei 2019. 
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kejanggalan yaitu Terdakwa Amir Fauzi sebelumnya tidak pernah 

mendapatkan status justice collaborator dari Jaksa Penuntut Umum KPK 

dan penjelasan pertimbangan Hakim yang lemah. Hakim tidak dapat 

menjelaskan secara rinci dan cermat mengenai bobot kesalahan dan peran 

Terdakwa dalam perkaranya, yang mana hal ini penting untuk mengukur 

hukuman yang tepat bagi Terdakwa85.  

Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat menjelaskan bentuk 

peranan Terdakwa dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUH-Pidana terkait 

hal penyertaan, namun dalam kesimpulannya Hakim dapat menyatakan 

bahwa unsur secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUH-Pidana telah terpenuhi. Dalam 

hal ini dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman terhadap 

Terdakwa dapat dinilai tidak tepat dan tidak sebanding dengan perbuatan 

terdakwa dalam perkaranya86. 

3. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 32/PID.Sus/TPK/2016/ 

PN.Jkt.Pst) 

a. Identitas Terdakwa 

Terdakwa  

Nama lengkap  : Abdul Khoir;  

Tempat Lahir   : Bogor;  

Umur / Tanggal Lahir  : 37 tahun / 5 Oktober 1978;  

Jenis Kelamin   : Laki-laki; 

Kewarganegaraan  : Indonesia;  

Tempat Tinggal  : Jalan Jatijajar RT.02 / RW.08, Kelurahan  

                                                           
85   Ibid. 
86   Ibid. 
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 Jatiajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok 

 Atau 

 Mohogani Recidence Blok I No.3,  

 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan  

 Cimanggis, Kota Depok; 

Agama   : Islam;  

Pekerjaan   : Wiraswasta / Direktur Utama PT Whindu  

 Tunggal Utama. 

b. Posisi Kasus 

Bahwa pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, 

Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama 

bersama-sama dengan So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT 

Cahaya Mas Perkasa dan Hong Arta John Alfred selaku Direktur PT 

Sharleen Raya telah melakukan atau turut serta sehingga merupakan 

beberapa kejahatan, memberi dan menjanjikan sesuatu yaitu memberikan 

uang berjumlah Rp 21,28 Miliar, SG$1.675, dan US$72.727 kepada 

pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Amran Hi 

Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan 

Maluku utara, serta beberapa anggota Komisi V DPR RI, yaitu Andi 

Taufan Tiro, Musa Zainuddin, Damayanti Wisnu Putranti, dan Budi 

Supriyanto dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Berikut penjelasan 

mengenai kejadian perkara penyuapan kepada masing-masing pejabat 

pemerintah tersebut: 
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1. Pemberian Uang Kepada Amran Hi Mustary 

Tanggal 13 Juli 2015, Abdul dan Erwanto menyerahkan uang 

kepada Herry di parkiran gedung Arcadia Plaza Senayan Jakarta 

sejumlah Rp 8 miliar, dengan perincian dari Abdul Rp 4,5 miliar dan 

dari Hong Rp 3,5 miliar untuk diberikan kepada Amran dengan 

maksud agar Amran memberikan proyek Balai Pelaksana Jalan 

Nasional (BPJN) IX Tahun Anggaran 2016. Dari jumlah uang 

tersebut, Rp 7 Miliar diserahkan kepada Amran, dan sisanya Rp 1 

Miliar digunakan oleh Herry. 

Pada akhir Juli 2015 di Hotel Ambhara Jakarta Selatan, Abdul 

kembali memberikan uang sejumlah Rp 2 Miliar secara bertahap 

kepada Amran sesuai dengan permintaan Amran sendiri, dengan 

alasan untuk mengganti uang yang sebelumnya digunakan oleh Herry 

dan selebihnya untuk biaya suksesi Amran sebagai Kepala BPJN IX. 

Abdul memperoleh informasi mengenai proyek program aspirasi DPR 

RI dari Amran. Proyek tersebut mengenai pembangunan jalan di 

Maluku. Amran meminta uang kepada Abdul sejumlah Rp 3 Miliar 

dan uang untuk diberikan kepada anggota komisi V DPR RI. 

Tanggal 22 Agustus 2015 di rumah Imran, Abdul menyerahkan 

uang sejumlah Rp 2,6 Miliar kepada Amran malalui Imran. Uang 

tersebut diberikan dengan maksud agar program aspirasi anggota DPR 

RI tersebut dapat disalurkan dalam bentuk proyek pembangunan jalan 
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di Maluku dan supaya PT Windhu Tunggal Utama, PT Cahaya Mas 

Perkasa, PT Sharleen ditunjuk sebagai pelaksananya oleh Amran.  

Pada bulan Agustus 2015, anggota Komisi V DPR RI 

melakukan survei lapangan di Maluku Tengah. Amran meminta uang 

kepada Abdul sejumlah Rp 455 juta untuk diberikan kepada Komisi V 

DPR RI yang di hadiri oleh Mohamad Toha, dengan tujuan agar PT 

Windhu Tunggal Utama ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh 

Amran. Pada tanggal 28 Oktober 2015 Pimpinan Komisi V DPR RI 

dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) menyepakati program aspirasi Komisi V DPR RI dan 

rencana kerja Kementerian PUPR di daerah Maluku dan Maluku 

Utara. 

Pada bulan November 2015, Abdul melakukan beberapa 

pertemuan dengan Imran dan Amran untuk menjanjikan memberikan 

uang kepada Amran dan anggota Komisi V DPR RI atas proyek 

tersebut sebesar 7% - 8% dari total nilai proyek dengan kompensasi 

agar memenangkan PT Windhu Tunggal Utama sebagai pelaksananya. 

Amran mengenalkan kepada Abdul dengan beberapa anggota komisi 

V DPR RI, yaitu Andi dan Damayanti untuk menyepakati proyek 

program aspirasinya. 

2. Pemberian Uang Kepada Andi Taufan Tiro 

Tanggal 28 Oktober 2015, pimpinan Komisi V DPR RI 

menyepakati APBN TA 2016 yang didalamnya juga terdapat proyek 
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dari program aspirasi Andi, diantaranya proyek Pembangunan Ruas 

Jalan Wayabula - Sofi dengan nilai Rp 30 Miliar dan Peningkatan 

Ruang Jalan Wayaluba - Sofi dengan nilai Rp 70 Miliar. 

Pada awal November 2015, Abdul bertemu dengan Andi 

meminta agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh Abdul dan 

bersedia memberikan kompensasi sebesar 7% dari nilai proyek 

sejumlah Rp 7 Miliar kepada Andi. Tanggal 9 November 2015, Abdul 

diminta oleh Imran untuk menyerahkan uang kepada Andi terkait 

proyek Pembangunan Ruas Jalan Wayabula - Sofi sejumlah Rp 2,8 

Miliar, namun Abdul hanya menyanggupi Rp 2 Miliar. Kemudian, 

Abdul memerintahkan Erwantoro menyerahkan uang Rp 2 Miliar 

kepada Andi melalui Jailani. Tanggal 10 November 2015, Abdul 

bersama Imran menyerahkan uang SG$206.718 kepada Andi di 

gedung DPR RI.  

3. Pemberian Uang kepada Musa Zainuddin 

Pada bulan September 2015, Abdul melakukan pertemuan 

dengan Toha dan Musa di Senayan City Jakarta yang membahas 

mengenai proyek aspirasi Toha dialihkan kepada Musa senilai kurang 

lebih Rp 250 Miliar. 

Pada awal bulan November 2015, Abdul melakukan pertemuan 

dengan Aseng, Hong dan Jailani di Hotel Golden Boutique Jakarta. 

Tanggal 9 dan 16 November 2015, Aseng mengirim uang sejumlah 

Rp 4,48 Miliar kepada Abdul melalui rekening Erwantoro untuk 
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diberikan kepada Musa sebagai pembayaran uang atas proyek 

Pembangunan Jalan Taniwel - Saleman. 

Tanggal 16 November 2015, Abdul diminta oleh Jailani untuk 

memberikan uang secara bertahap kepada Musa, yaitu tahap pertama 

Abdul meminta Erwantoro untuk memberikan uang kepada Jailani 

sejumlah Rp 2,8 Miliar dan SGD 103.509 dalam tas ransel warna 

hitam. Tahap kedua tanggal 17 November 2015, Erwantoro diperintah 

Abdul memberikan uang Rp 2 Miliar dan SG$103.509 dalam tas 

ransel hitam kepada Jailani. Tahap ketiga tanggal 28 Desember 2015, 

Erwantoro diperintah Abdul memberikan uang sejumlah SG$121.088 

dalam amplop cokelat kepada Jailani. 

Tanggal 28 Desember 2015 di komplek perumahan DPR RI 

Kalibata Jakarta Selatan, Jailani menyerahkan sebagian uang 

pemberian Abdul, dengan rincian Rp 3,8 Miliar dan SG$328.377 

kepada Musa. 

4. Pemberian Uang kepada Damayanti Wisnu Putranti 

Pada bulan September 2015 di Hotel sekitar Jakarta Selatan, 

Abdul bersama dengan Jayadi Windhu Arminta (Komisaris PT 

Windhu Tunggal Utama) bertemu dengan Damayanti, Julia 

Prasetyarini alias Uwi, Dessy Ariyati Edwin, dan Amran untuk 

membahas mengenai proyek program aspirasi Damayanti di Maluku 

Tahun Anggaran 2016. Abdul menyatakan bersedia untuk 

mengerjakan proyek tersebut dan memberikan uang sebesar 8% dari 
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nilai proyek. Kemudian, melalui beberapa kali pertemuan program 

aspirasi usulan Damayanti dinyatakan lolos evaluasi oleh Kementerian 

PUPR senilai Rp 41 Miliar dan Abdul menyetujui akan mengerjakan 

proyek tersebut dan bersedia memberikan uang kepada Damayanti 

sebesar 8% dari total nilai proyek, yaitu sejumlah Rp 3,28 Miliar yang 

nantinya akan diberikan sebelum proses lelang. 

Tanggal 20 November 2015, Abdul diminta Dessy memberikan 

uang untuk proyek program aspirasi usulan Damayanti. Tanggal 25 

November 2015, Abdul menyerahkan uang sejumlah SG$328.000 

kepada Damayanti. Abdul juga menitipkan kepada Dessy amplop 

coklat berisi US$72.727 amplop coklat untuk diberikan kepada 

Damayanti di kantor Kementerian PUPR Jakarta Selatan. 

Tanggal 5 Desember 2015, Damayanti memberikan sebagian 

dari uang tersebut, yaitu sejumlah Rp 300 Juta kepada Hendrar Prihadi 

(Calon Walikota Semarang) dan Rp 300 Juta diberikan kepada Widya 

Kandi Susanti dan Mohamad Hilmi (Pasangan Calon Kepala Daerah 

Kendal), sedangkan sisanya sejumlah Rp 400 Juta, digunakan oleh 

Damayanti sejumlah Rp 200 Juta dan diberikan kepada Dessy dan 

Uwi masing-masing sejumlah Rp 100 Juta. 

5. Pemberian Uang kepada Budi Priyanto 

Pada bulan Oktober 2015 di hotel sekitar Jakarta Selatan, Abdul 

bertemu dengan Amran, Damayanti, Dessy, Uwi untuk membahas 

mengenai daftar dan kode proyek di Maluku dan Maluku Utara. 
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Proyek program aspirasi Damayanti merupakan proyek pelebaran 

Jalan Tehoru - Laimu senilai Rp 41 Miliar dan proyek program 

aspirasi Budi merupakan proyek rekonstruksi Jalan Werinama - Laimu 

senilai Rp 50 Miliar. Abdul menyatakan keinginannya untuk 

mengerjakan proyek-proyek tersebut. Dalam negosiasi dengan 

Damayanti, Abdul menyetujui dan akan memberikan uang sebesar 8% 

dari total nilai proyek. Damayanti menyampaikan kepada Budi bahwa 

Abdul bersedia memberikan uang sebesar 6% dari nilai proyek Budi.  

Tanggal 7 Januari 2016, Abdul bersama dengan Jayadi dan 

Erwantoro memberikan uang sejumlah SG$404.000 kepada Dessy dan 

Uwi. Damayanti memerintahkan Uwi menyerahkan kepada Budi 

sebesar 6% dari Rp 50 Miliar setara dengan SG$305.000. 

Bahwa rangkaian pemberian uang kepada Amran, Andi, Musa, 

Damayanti, dan Budi tersebut dilakukan oleh Abdul berdasarkan 

wewenang dan kekuasaan jabatan Amran selaku Kepala BPJN IX 

Maluku dan Maluku Utara serta wewenang dan kekuasaan Andi, 

Musa, Damayanti, dan Budi sebagai anggota komisi V DPR RI yang 

berwenang mengusulkan proyek-proyek pembangunan atau 

rekonstruksi jalan kepada Kementerian PUPR serta melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan program aspirasi DPR RI. 

c. Permohonan Justice Collaborator oleh Terdakwa 

Terdakwa Abdul Khoir atas kasus suap proyek infrastruktur 

pembangunan dan konstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara kepada 



92 

 

anggota Komisi V DPR RI dan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan permohonan justice 

collaborator atas kasusnya tersebut. Terdakwa Abdul Khoir berharap 

dapat terbebas dari tuntutan Jaksa KPK karena dirinya bersedia bekerja 

sama untuk membantu KPK mengungkap kasus yang menjeratnya. 

Atas permohonannya tersebut, Jaksa KPK mengabulkan dan 

menetapkan Terdakwa Abdul Khoir sebagai justice collaborator 

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) Nomor 571/01-55/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang menyatakan 

penetapan Terdakwa Abdul Khoir sebagai justice collaborator87. 

d. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Primair: 

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-

Pidana. 

 

 

                                                           
87  Hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliandi 

Tigor Simandjuntak pada 28 Mei 2019. 
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Subsidair: 

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUH-Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana. 

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Berdasarkan dakwaan di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon 

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 

1) Menyatakan Terdakwa Abdul Khoir telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana 

juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana dalam Dakwaan Primair; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Khoir berupa pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda 
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sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 5 (lima) bulan; 

3) Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan; 

4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5) Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

f.   Penilaian Jaksa Penuntut Umum Menetapkan Status Justice 

Collaborator 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menilai Terdakwa Abdul Khoir 

selama proses penyidikan di KPK telah bersikap kooperatif dan 

keterangannya sangat membantu mengungkap kasus suap proyek 

infrastruktur pembangunan dan rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku 

Utara.  

Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyatakan dasar 

pertimbangan yang dapat meringankan Terdakwa adalah konsisten 

membantu KPK dalam memberikan keterangan yang dapat mengungkap 

jaringan yang lebih luas terkait perkaranya. Keterangan yang diberikan 

dinilai sesuai fakta-fakta yang ada dan mampu mengungkap keterlibatan 

pelaku lain dalam perkaranya. JPU KPK juga menilai bahwa Terdakwa 

telah jujur dan tidak berbelit-belit serta menyesali dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya. Konsistensi Terdakwa Abdul Khoir selama di 
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persidangan menjadi dasar dikabulkannya permohonan status justice 

collaborator88. 

g. Penilaian Hakim Pengadilan Tipikor Memutus Permohonan Justice 

Collaborator 

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa 

Terdakwa Abdul Khoir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan 

dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Hakim juga menyatakan tidak 

menemukan adanya alasan pembenar, baik karena alasan Undang-

Undang maupun di luar Undang-Undang, ataupun alasan pemaaf yang 

dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. 

Beberapa pertimbangan hukum Hakim yang dapat menjadi dasar 

penilaian dan memutus permohonan justice collaborator atas Terdakwa 

Abdul Khoir, antara lain: 

1) Menimbang bahwa jika dipandang perspektif pemberi suap dalam 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana 

didakwakan Penuntut Umum, peranan Terdakwa Abdul Khoir lebih 

aktif dibandingkan dengan pemberi suap lainnya. Terdakwa Abdul 

Khoir aktif melakukan pendekatan, pertemuan dan negosiasi dengan 

para anggota Komisi V DPR RI; 

                                                           
88  Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
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2) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada 

pertimbangan hukum mengenai keadaan diri terdakwa yang 

berkaitan dengan hal yang memberatkan dan meringankan, maka 

perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang penetapan terdakwa 

sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) 

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) Nomor 571/01-55/05/2016 tertanggal 16 Mei 2016, 

oleh karena berkaitan dengan berat atau ringannya pidana yang akan 

dijatuhkan kepada terdakwa; 

3) Menimbang bahwa dengan memperhatikan peranan terdakwa yang 

demikian sentral diantara kawan-kawan terdakwa sesama para 

pengusaha kontraktor lainnya, yakni saksi Hong Artha Jhon Alfred, 

So Kok Seng alias A Seng, Henoch Setiawan alias Reno, dan 

Charles Frans alias Carlos, didalam mewujudkan anasir perbuatan 

pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku 

utama dalam perkara ini; 

4) Menimbang bahwa oleh karena peranan terdakwa adalah sebagai 

pelaku utama, dan berpedoman kepada Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011, tentang 

Perlakuan bagi Pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi 

pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborators) didalam perkara 
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tindak pidana tertentu sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa penetapan terdakwa sebagai justice 

collaborator berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 571/01-55/05/2016 tertanggal 

16 Mei 2016 adalah tidak tepat, sehingga tidak dapat dijadikan 

pedoman bagi Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana bagi 

terdakwa dalam perkara ini; 

5) Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan 

dijatuhkan kepada diri terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan 

adil, dengan memperhatikan segala sesuatunya berkaitan dengan diri 

terdakwa, penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi 

dan rasa keadilan masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim membatalkan 

penetapan status justice collaborator terhadap Terdakwa Abdul Khoir 

yang telah ditetapkan oleh pimpinan KPK. Hakim pada kesimpulannya 

menilai Terdakwa Abdul Khoir merupakan pelaku utama karena 

berperan aktif memberikan suap dengan tujuan mengupayakan dana dari 

program aspirasi DPR RI yang akan disalurkan untuk proyek 

pembangunan dan rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara. Oleh 

sebab itu, Terdakwa Abdul Khoir harus mempertanggungjawabkan atas 

segala perbuatannya dan menerima hukuman sebanding dengan 
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kesalahan yang dilakukannya89. Dalam putusannya, Hakim memperberat 

hukuman Terdakwa Abdul Khoir menjadi pidana 4 (tahun) penjara dan 

denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sebelumnya dituntut 

oleh JPU KPK pidana 2 (dua) tahun penjara. 

Berdasarkan penjelasan ketiga kasus di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan dengan perbandingan yang akan dijelaskan dalam tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89  Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Sigit Herman Binaji pada 22 

Januari 2019. 
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Tabel 3.2  

Perbandingan Kasus 

No. Putusan Nomor 

59/Pid.B/TPK/2012/ 

PN.Jkt.Pst. 

Terdakwa Kosasih 

Abbas 

Putusan Nomor 

127/Pid.Sus/TPK/2015/ 

PN.Jkt.Pst. 

Terdakwa Amir Fauzi 

Putusan Nomor 

32/Pid.Sus/TPK/2016/ 

PN.Jkt.Pst. 

Terdakwa Abdul Khoir 

1 Terdakwa mengajukan 

permohonan status 

justice collaborator 

pada tahap penyidikan 

KPK 

Terdakwa tidak 

mengajukan 

permohonan status 

justice collaborator 

Terdakwa mengajukan 

permohonan status justice 

collaborator pada tahap 

penyidikan KPK 

2 Jaksa KPK menetapkan 

terdakwa sebagai justice 

collaborator 

berdasarkan SK 

Pimpinan KPK Nomor 

756/01-55/12/ 2012 

tanggal 20 Desember 

2012 

KPK tidak pernah 

menetapkan status 

justice collaborator 

kepada terdakwa 

Jaksa KPK menetapkan 

terdakwa sebagai justice 

collaborator berdasarkan 

SK Pimpinan KPK 

Nomor 571/61-55/05/ 

2016 tanggal 16 Mei 2016 

3 Penetapan justice 

collaborator atas sikap 

kooperatif terdakwa 

tidak menjadi hal yang 

meringankan sehingga 

status justice 

collaborator ditolak 

oleh Majelis Hakim 

Atas kesaksiannya, 

Hakim menilai keadaan 

terdakwa dapat 

dikatakan sebagai 

justice collaborator, 

sehingga Majelis Hakim 

menetapkan status 

justice collaborator 

pada terdakwa 

Penetapan justice 

collaborator dari KPK 

dianggap tidak tepat 

karena Majelis Hakim 

menilai terdakwa 

merupakan pelaku utama, 

sehingga status justice 

collaborator ditolak oleh 

Hakim 

4 Putusan terhadap 

terdakwa sama dengan 

tuntutan Jaksa yaitu 

pidana penjara 4 tahun 

Putusan terhadap 

terdakwa lebih ringan 

dari tuntutan Jaksa yaitu 

pidana penjara 4 tahun 6 

bulan menjadi 2 tahun 

Putusan terhadap 

terdakwa lebih berat dari 

tuntutan Jaksa yaitu 

pidana penjara 2 tahun 6 

bulan menjadi 4 tahun  

Sumber:  Putusan Nomor 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst., Putusan Nomor 127/ 

Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/ 

2016/PN.Jkt.Pst. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibandingkan masing-masing 

kesimpulan diantara tiga kasus yang diteliti. Ketiga kasus tersebut 

memiliki kesimpulan yang sama yaitu terjadi perbedaan penilaian antara 

Jaksa KPK dengan Hakim Pengadilan Tipikor dalam menetapkan status 
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justice collaborator. Perbedaan kesimpulan yang pertama dapat dilihat 

dari pengajuan permohonan status justice collaborator dalam Putusan 

Nomor 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 

32/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt.Pst diajukan oleh terdakwa pada tahap 

penyidikan di KPK, sedangkan dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/ 

2015/PN.Jkt.Pst terdakwa tidak mengajukan permohonan status justice 

collaborator. 

Perbedaan kesimpulan kedua dapat dilihat dalam Putusan Nomor 

59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/ 

2016/PN.Jkt.Pst, terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator 

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK setelah terdakwa dinilai 

kooperatif, memberikan keterangan signifikan, dan membantu KPK 

mengungkap kasus korupsinya. Sedangkan dalam Putusan Nomor 

127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, KPK tidak pernah menetapkan 

terdakwa sebagai justice collaborator selama proses pemeriksaan di 

KPK. 

Perbedaan kesimpulan ketiga dapat dilihat dalam Putusan Nomor 

59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, penetapan terdakwa sebagai justice 

collaborator dari KPK dan sikap kooperatif terdakwa selama proses 

persidangan tidak menjadi hal yang meringankan dalam pertimbangan 

Majelis Hakim, sehingga permohonan status justice collaborator ditolak 

oleh Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/ 

2016/PN.Jkt.Pst, penetapan terdakwa sebagai justice collaborator dari 
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KPK dianggap tidak tepat oleh Majelis Hakim karena terdakwa dinilai 

merupakan pelaku utama dalam kasus korupsinya, yang mana tidak 

memenuhi persyaratan menjadi justice collaborator berdasarkan SEMA 

Nomor 4 Tahun 2011, sehingga permohonan justice collaborator ditolak 

oleh Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/ 

2015/PN.Jkt.Pst, kesaksian terdakwa dinilai Majelis Hakim telah 

memenuhi syarat menjadi justice collaborator, sehingga Majelis Hakim 

menetapkan status justice collaborator pada terdakwa, yang mana 

terdakwa tidak mengajukan permohonan status justice collaborator. 

Perbedaan kesimpulan keempat dapat dilihat dalam Putusan Nomor 

59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim memutus terdakwa sama 

dengan tuntutan JPU yaitu pidana penjara 4 tahun, yang mana Majelis 

Hakim tidak mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa selama 

persidangan. Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, 

Majelis Hakim memutus terdakwa lebih berat dari tuntutan JPU yaitu 

pidana penjara 2 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun. Dalam Putusan Nomor 

127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim memutus terdakwa 

lebih ringan dari tuntutan JPU yaitu pindana penjara 4 tahun 6 bulan 

menjadi 2 tahun, yang mana hukuman tersebut dibawah hukuman pidana 

minimum dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa. 
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C. Implikasi Yuridis atas Penetapan Status Justice Collaborator 

Tersangka kasus tindak pidana korupsi yang bersedia bekerja sama 

dengan penegak hukum dapat ditetapkan sebagai justice collaborator. Seorang 

justice collaborator memiliki kewajiban untuk benar-benar membongkar 

kejahatan yang dilakukannya hingga tuntas, dengan menjelaskan siapa saja 

pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana teknik kegiatan 

korupsi tersebut90.  

Penetapan status justice collaborator menimbulkan implikasi yuridis bagi 

tersangka itu sendiri, karena dirinya telah berperan besar dan secara berani 

mengungkap kasus korupsinya kepada penegak hukum. Implikasi yuridis yang 

timbul adalah tersangka yang sudah ditetapkan sebagai justice collaborator 

akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah 

hak-hak yang diperoleh setelah menjadi justice collaborator yang tercantum 

dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama yaitu: 

1. Perlindungan fisik dan psikis; 

2. Perlindungan hukum; 

3. Penanganan secara khusus; dan 

4. Penghargaan91. 

Seorang justice collaborator mendapatkan keuntungan tersebut dengan 

mengajukan permohonan kepada LPSK. Hal ini disebabkan pada kewenangan 

untuk memberikan perlindungan kepada justice collaborator ada pada LPSK. 

KPK melalui Jaksa Penuntut Umum memang yang menetapkan status justice 

                                                           
90  Hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irman Yudiandri pada 

28 Januari 2019. 
91  Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jaksa 

Agung, Kepala Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor, Pelapor, dan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 
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collaborator terhadap tersangka, tetapi dalam hal perlindungan yang lebih 

berwenang adalah LPSK. Perlindungan dapat diberikan apabila adanya 

ancaman baik secara fisik dan psikis terhadap justice collaborator. Hal ini 

dilakukan dengan cara diajukan oleh justice collaborator itu sendiri kepada 

aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut 

umum, atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK. 

Khusus untuk perlindungan dalam bentuk pemberian penanganan secara 

khusus dan penghargaan, LPSK akan berkoordinasi dengan aparat penegak 

hukum lainnya. LPSK akan memberikan rekomendasi kepada Jaksa Penuntut 

Umum agar dimuat dalam tuntutannya bahwa terdakwa layak untuk 

memperoleh penanganan secara khusus dan penghargaan. Penanganan secara 

khusus yang dimaksud berupa: 

1. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari 

tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain; 

2. Pemberkasan perkara secara terpisah dengan tersangka atau 

terdakwa lain;  

3. Penundaan penuntutan atas dirinya; 

4. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang 

mungkin timbul karena kesaksiannya; dan 

5. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan 

wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya92. 

Penghargaan yang akan didapatkan oleh justice collaborator yaitu: 

1. Keringanan tuntutan hukuman atau hukuman paling ringan diantara 

tersangka lain di dalam kasus korupsinya; dan/atau 

                                                           
92  Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jaksa 

Agung, Kepala Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor, Pelapor, dan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 



104 

 

2. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

 


