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APPENDIX I 

 

http://nasional.kontan.co.id/news/teka-teki-bang-ucok-mulai-terungkap 
KASUS KORUPSI WISMA ATLET 

Teka-teki 'Bang Ucok' mulai terungkap? 
Oleh Dea Chadiza Syafina - Jumat, 12 Oktober 2012 | 17:38 WIB 

 
Telah dibaca sebanyak 2643 kali 
Komentar 

 
 

JAKARTA. Teka-teki sosok nama 'Bang Ucok' di Badan Anggaran 

(Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai terungkap. 

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, membenarkan bahwa panggilan 

'BangUcok' merujuk pada Mirwan Amir. Dengan sedikit rasa gugup, Tamsil 

menuturkan bahwa teman-teman di Banggar kerap memanggil Mirwan 

dengan 'Bang Ucok'. 

 

"Iya, benar memang dia suka dipanggil begitu," ujar Tamsil di Gedung 

DPR, Jumat (12/10). 

Sebelumnya, panggilan 'Bang Ucok' kerap dilontarkan mantan staf 

pemasaran Grup Permai Mindo Rosalina Manulang di dalam persidangan 

terdakwa Angelina Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. 

 

Rosa mengungkapkan bahwa 'Ketua Besar' alias pimpinan Banggar DPR 

yang tertulis dalam percakapan Blackberry Messenger antara dirinya 

dengan Angie adalah 'Bang Ucok'. Di percakapan itu tertulis bahwa 'Bang 

Ucok' meminta 'Apel Malang', yang merupakan istilah untuk rupiah. 

Polisi Partai Demokrat yang namanya dikaitkan dalam kasus dugaan 

korupsi alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 

http://nasional.kontan.co.id/news/teka-teki-bang-ucok-mulai-terungkap
http://nasional.kontan.co.id/news/teka-teki-bang-ucok-mulai-terungkap#komentar


58 
 

(PPID) ini menuturkan, panggilan 'Bang Ucok' untuk Mirwan paling sering 

dilontarkan oleh rekan sesama Partai Golkar. "Benar teman-temannya dia 

yang suka panggil begitu. Tidak tahu kenapa dipanggil itu. Yang lain ikut-

ikut saja" kata Tamsil. 

 

Kendati Mirwan kerap dipanggil 'Bang Ucok', namun Tamsil mengaku tidak 

pernah memanggil mantan pimpinan Banggar yang kini menjadi anggota 

Komisi I DPR itu dengan sebutan tersebut. 

 

Sebelumnya, dalam persidangan Angelina Sondakh dalam kasus dugaan 

korupsi proyek Kemenpora, kembali terkuak istilah 'Ketua Besar' dalam 

transkrip percakapan BlackBerry Messenger (BBM) antara Rosa dan 

Angelina Sondakh. Menurut transkrip BBM tersebut, Angelina meminta 

kepada Rosa jatah 'apel malang' untuk 'Ketua Besar'.  

 

"Itu kan beda, hihihi, soalnya aku diminta ketua besar, lagi kepengin makan 

apel malang," demikian bunyi percakapan tersebut. 

 

Kemudian, ada juga BBM dari Angelina yang mengatakan, "Tugas aku 

kalau diminta ketua besar harus menyediakan, soalnya apelnya beda 

rasanya, asli malang jadi ga ada duanya. Huahaaaa, jadi kalo boleh 

disediakan apel malang yang seger ya, kalo ketua besar kenyang kita khan 

enak," tulis percakapan tersebut. 

 

Selain 'Ketua Besar', muncul juga istilah 'Pak Ketua' dalam transkrip BBM 

tersebut. Menurut Rosa, yang dimaksud dengan 'Pak Ketua' adalah Ketua 

Komisi X DPR, Mahyuddin. Sementara, hingga saat ini Angelina tidak 

mengakui percakapan BBM- 
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http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=212135-setelah-bu-artis-kpk-mulai-bidik-

ketua-besar-dan-pak-bali 

Susul Bu Artis, KPK incar Ketua Besar dan 

Pak Bali 

Kamis, 03 Mei 2012 , 21:21:00 WIB - Hukum 

 
Pimpinan Badan Anggaran DPR saat menantikan pemeriksaan di gedung KPK 

(Foto:republika.co.id) 

NYANYIAN M Nazaruddin �mengalir sampai jauh�. Setelah menahan 

Angelina Sondakh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik 

keterlibatan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam kasus 

dugaan suap pembangunan Wisma Atlet dan pembahasan proyek bantuan 

univeristas di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). 

 

Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, mengaku KPK telah� mengantongi 

identitas �Ketua Besar� dalam kasus tersebut. 

 
"Tentunya demikian (sudah mengantongi siapa ketua besar)," ujar 

Zulkarnaen, ketika dihubungi, Kamis (3/5). 

 

Mantan jaksa itu mengatakan, kini penyidik telah mendalami peran Ketua 

Besar dalam kasus itu, termasuk dari penyidikan atas tersangka Angelina 

Sondakh hari ini. 

 

Tidak hanya itu, anggota Badan Anggaran DPR I Wayan Koster juga 

masuk target KPK. 

 

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya telah memeriksa Budi 

Supriyatna, staf politisi PDIP itu. 

 

http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=212135-setelah-bu-artis-kpk-mulai-bidik-ketua-besar-dan-pak-bali
http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=212135-setelah-bu-artis-kpk-mulai-bidik-ketua-besar-dan-pak-bali
http://www.gresnews.com/berita/Hukum/01/
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"Ya, nanti kan akan ketahuan ada atau tidaknya keterlibatan itu dari 

proses penyidikan ini," kata Johan. 

 

Disambut positif 

Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyambut positif 

langkah ini. 

 
"Patut diapresiasi upaya KPK," ujar Roy ketika berbincang dengan 

Gresnews.com, Kamis (3/5). 

 

Menurut Roy, lembaga pimpinan Abraham Samad cs ini harus 

menuntaskan serta mendalami kemungkinan keterlibatan anggota 

Banggar selain Mirwan dan Koster. 

 

Istilah �Ketua Besar� terungkap dalam pembicaraan Blackberry 

Messenger (BBM) antara Rosalina dan Angelina Sondakh.� Angelina 

mengatakan kepada Rosa bahwa Ketua Besar menginginkan �apel 

Malang� yang diakui Rosa adalah uang. Sementara Koster dijuluki Mindo 

sebagai Pak Bali sedangkan Angie dinamai Bu Artis. 
 

Rosalina, terpidana kasus Wisma Atlet menjelaskan bahwa untuk 

mendapatkan proyek pembangunan Wisma Atlet,� Nazaruddin 

mengeluarkan uang Rp10 miliar. Di mana, Rp5 miliar telah diberikan 

kepada anggota Banggar dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh. 

 

Belakangan, terdakwa M Nazaruddin, menyebut sosok Ketua Besar adalah 

Mirwan Amir koleganya di Partai Demokrat. 

 

Pada fakta persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games dengan 

terdakwa M Nazaruddin, tiga orang saksi yaitu Yulianis, Oktarina Furi dan 

Luthfi membenarkan bahwa ada aliran dana ke anggota Banggar dari 

Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh dan dari Fraksi PDI-P, Wayan Koster 
sebesar Rp2 miliar dan Rp3 miliar.�  

 

Angelina sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan untuk Koster, 

baru sebatas dikenakan status pencekalan atas dirinya untuk bepergian 

ke luar negeri. 

Reporter : Nebby Mabiburrahman 

Redaktur : M. Achsan Atjo 
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http://www.tempo.co/read/news/2011/07/20/063347392/Ini-Blakblakan-Rosa-Soal-Nazar-Anas-

dan-Suap-Wisma-Atlet 

 

RABU, 20 JULI 2011 | 08:52 WIB 

Ini Blak-blakan Rosa Soal Nazar, Anas, dan 
Suap Wisma Atlet 

 
Advertisement 

Dari Kiri-Kanan: Mindo Rosalina Manulang, M. Nazaruddin, dan Angelina Sondakh. TEMPO 

TEMPO.CO, Jakarta - Inilah untuk pertama kalinya Mindo Rosalina Manulang, tersangka kasus suap 
Wisma Atlet SEA Games XXVI, Palembang, bersedia diwawancarai panjang lebar. Bawahan M. 
Nazaruddin yang kini buron itu mengungkapkan banyak hal, mulai dari aksi bekas bosnya, Yulianis, 
hingga istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Beberapa keterangannya tidak ada 
dalam berita acara pemeriksaan. "Karena tak ditanya penyidik," ujarnya. 
 
Berikut ini petikan wawancara Mindo dengan Tempo di Jakarta, awal pekan ini. 
 
Bagaimana Anda mengisi waktu? 
Baca buku filsafat, dari dulu saya suka baca buku filsafat. 
 
Anda disebut M. El Idris (petinggi PT Duta Graha Indah, kini tersangka) berperan besar dalam 
aliran dana wisma atlet? 
Tidak ada kesepakatan antara saya, Dudung (atasan El Idris), dan El Idris mengenai pemberian duit 
ke sejumlah pihak seperti dalam dakwaan El Idris. Kami memang pernah duduk berempat. Pak 
Dudung mengeluh (soal permintaan jatah dari daerah itu). Saya sampaikan, kalau Bapak memang 
tidak sanggup (memberikan), ya tidak usah. 
 
Soal fee 13 persen ke Nazaruddin? 
Kalau terkait angka 13 persen itu, saya tidak punya kapasitas menentukan sekian persen. 
 
Pak Nazaruddin memantau semua proses pemenangan proyek itu secara khusus? 

Sebenarnya sih enggak juga. Saya bilang sama Pak Dudung bagaimana masalah wisma atlet, 
bagaimana dengan orang Senayan (DPR)-nya? Nah, dari DGI itu sudah ada angka untuk si 'anu' 
(beberapa anggota DPR), nantilah saya sebutin (di pengadilan). Tapi, tidak perlu saya kasih tahu toh 
sekarang. Itu alasan kenapa saya juga tahu bahwa Pak Nazar sudah mengeluarkan uang dari 
perusahaannya untuk wisma atlet. (Sumber Tempomenyebutkan Nazaruddin sudah mengeluarkan 
duit Rp 20 miliar untuk memastikan proyek wisma atlet adalah proyeknya.) 
 
Apa proyek memang sudah di-setting perusahaan Nazaruddin, Permai Group? 

Pertama kali saya tahu ini, dia (Nazaruddin) bilang, "Coba Ros, kamu ke kantornya 'Pak Anu'. Saya 
(Nazaruddin) sudah ketemu ini, ini, ini--pimpinanlah di DPR." Sebelum anggaran turun, mungkin 
sudah ada deal di atas, cuma saya tahu ada permintaan (duit) dari Senayan. 

http://www.tempo.co/read/news/2011/07/20/063347392/Ini-Blakblakan-Rosa-Soal-Nazar-Anas-dan-Suap-Wisma-Atlet
http://www.tempo.co/read/news/2011/07/20/063347392/Ini-Blakblakan-Rosa-Soal-Nazar-Anas-dan-Suap-Wisma-Atlet
http://page.kiosked.com/who-served-this-ad
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Dari Senayan itu siapa? 

Permintaan dari teman-temannya di Badan Anggaran. Saya di sana tidak pernah diperkenalkan 
sebagai karyawan, tapi sebagai kolega pengusahanya. 
 
Penerima aliran dana di Senayan akan diungkap di persidangan? 

Kalau BAP saya di-setting (tokoh besar) ditutup dan dibuka yang teri, ya akan lihat dulu di dakwaan. 
Ada poin di situ yang harus saya analisis. Saya kan banyak tahu. Di situ saya akan lihat kalau nanti di 
dakwaan yang itu (Rosa tak memerinci maksudnya) dihilangkan (atau) ada beberapa kata 
dihilangkan, berarti ini, ya, seremonial saja. 
 
Kalau kelas teri saja yang ditahan? 

Apa yang harus saya lakukan? Saya ini semut melawan gajah. Saya ini siapa? 
 
Kata yang akan dihilangkan itu nama atau perkara? 
Adalah nanti. Tunggulah pemeriksaan (persidangan). Saya lihat dulu dakwaan kepada saya. (Kalau) 
nanti ada di situ yang tidak masuk, (berarti) bisa benar, kata Pak Nazar. Wah, dulu sudah ada ini 
(rekayasa kasus oleh pemimpin KPK), sudahlah yang ini saja. (M. Nazaruddin menuding seorang 
pemimpin KPK ikut membangun kesepakatan dengan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum.) 
 
Apakah petinggi Demokrat juga disebut dalam dakwaan El Idris? 
Itu enggak ada. Itu ada di BAP saya. Nantilah di BAP saya itu, seru kalau itu muncul. 
 
Apa yang dimaksud AU itu Anas Urbaningrum? (Dalam percakapan BBM Rosa dan Nazaruddin 
tertulis "AU".) 
Ya. 
 
Apa Anda menyebut namanya nanti di persidangan? 

Iyalah, enak aja. Kalau ditanya, akan saya ungkap. Kalau tidak ditanya ngapain, nanti saya dibilang 
kurang kerjaan. 
 
Kenapa menunggu sampai ada pertanyaan di pengadilan? 

Nantilah. 
 
Selain Pak Anas, bagaimana dengan nama-nama lain? 
Ya, enggak tahu deh, coba lihat ya. Saya satu rupiah pun tidak menerima itu, kenapa saya yang 
harus (dihukum). Jangan-jangan ini seperti dalam pleidoinya Panda (Nababan), ini pesanan. 
Sudahlah, Golkar sudah, Gerindra ada, PDIP, masak sih dari Demokrat enggakada? Jadi, dicek 
siapa-siapa. 
 
Apa kaitan Anas dengan PT DGI dan lainnya? 
Sangat banyak. 
 
Apa Anas dapat bagian dari 13 persen dari wisma atlet? 

Ya. Tapi kan (sulit) membuktikan itu. Coba bagaimana? Namanya main-main begitu. Tentu tidak ada 
tanda buktinya. Tapi, pastilah akan ditanya mana buktinya? Saya mengerti posisi Pak Nazar loh. 
Bukan saya membela Pak Nazar. Siapa sih di belakang saya? Nazar. Siapa sih Pak Nazar itu? 
Kenapa dia bisa sampai ke sana? Kenapa dia bisa menyetir itu bla-bla-bla. Kalau tidak ada 
yang nyuruh, siapa dia? Tapi (orang yang menyuruh) itu kan semua orang tahu. 
 
Nazar menuding Angelina, Mirwan Amir, dan I Wayan Koster? 
Nantilah kita lihat. Typing-nya keluar atau tidak. Kan saya sudah bilang, ini rekayasa atau tidak, saya 
yang bisa menilai. 
 
Soal Anas, Andi Mallarangeng, dan Angie sudah ditanya penyidik? 
Oh, itu sudah ditanya, tapi di penyidik dan di persidangan kan bisa beda. 
 
Siapa saja yang menyebutkan keterlibatan Anas? 

Ya, nanti kalau itu dimunculkan, berarti ini fair. 
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Yang Anda maksudkan, kalau Anas tidak muncul di persidangan, berarti tidak fair? 
Ya, itu tidak fair. Saya kasih tahu ya, saya, Anas Urbaningrum, Nazar, kami bertemu bertiga. Kata 
Nazar ke saya begini, "Kalau sesuatu terjadi dengan kamu, Ros, apa pun yang terjadi, ya kamu harus 
tanggung sendiri." Itu saya pegang. Karena apa? Saya bekerja, apa pun yang terjadi, itu risiko. 
Mungkin kalian juga seperti saya, mungkin akan bela pimpinan jugalah, mau penjahat seperti apa pun 
pimpinan saya, orang saya hidup dari dia, karyawannya ratusan. Soal cerita lain nantilah 
disampaikan. Tapi, saya itu loyal kepada pimpinan saya. Ketika pimpinan saya dianggap penjahat, 
saya tidak setuju. 
 
Kapan pertemuan antara Anda, Nazar, dan Anas? 

Saya tidak ingat. 
 
Ini sekarang Anda merasa teraniaya? 
Ya, sebel banget saya. 
 
Anda pernah bicara dengan Anas? 

Pernahlah, dulu sering. Tapi, pasti dia bilang tidak kenal. Waktu buka puasa bersama anak yatim, 
waktu ulang tahun anak Pak Nazar, ada dia pada sekitar 2010-an. 
 
Nazar bilang ia hanya dikorbankan, sudah ada deal sebelumnya? 

Saya yakin itu benar. 
 
Jadi, Anda akan bongkar semua? 
Bagi saya, apa yang ditanya penyidik, saya jawab.  

 
Apa Anas punya beberapa perusahaan? 

Ya. 
 
Apa pernah di PT Anugrah? 
Ya. 
 
Kenapa tidak dibeberkan ke penyidik? 

Karena tidak ada pertanyaan itu. 
 
Anda tahu soal PT Dutasari Citralaras? 
Yang ada istri (Anas)-nya. Jadi, memang benar juga, Nazar sih merasa sudah di-back upsama 
pimpinannya. Kalau dia di-back up, masak saya orang lapangan disuruh begini-begini. Berarti bohong 
kan semua? Saya pernah bilang, "Ngeri nih, saya, pekerjaan begini." Dia (Nazaruddin) bilang, 
"Tenang, Ros, kita sudah diamanin." 
 
Awalnya Anda mengaku tak mengenal Nazar? 
Ya, karena itu komitmen. Sebenarnya begini, soal dana yang Rp 3,2 miliar untuk Pak Wafid itu bukan 
perintah dari pimpinan. Itu spontan karena ada permintaan dari Kementerian untuk meminta dana 
bantuan. 
 
Anda kecewa terhadap Nazar? 

Tidak, karena sebelumnya saya sudah tahu pekerjaan ini risikonya besar. 
 
Mau mengungkap semua? 
Begini, loh, kita tahu Indonesia ini kan, apa iya ada keadilan, apakah pengadilan itu murni benar. 
 
Soal pesan BlackBerry Nazaruddin apa tanggapannya? 

Semua pernyataan di BBM itu 90 persen benar, dan itu nanti. Beberapa keterangan saksi itu ada juga 
di BAP saya. Kalau itu nanti tidak diungkapkan, benar sudah ada deal di antara petinggi di KPK. 
 
Kenapa tidak dibongkar semuanya? 

Saya ini enggak mau dipolitisasi. Saya ini bukan orang politik. Saya ini pekerja. Saya ini orang 
marketing, orang lapangan. 
 
Anda kenal Yulianis? 
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Yulianis, orang ini ternyata dia itu sudah, apa namanya, sudah menjadi agennya. Ini sudah tidak 
benar ini orang. Makanya semua nanti akan saya bongkar. Kata-kata, semua dia yang pegang. Pak 
Nazar itu tidak tahu masalah uang, atau hal segala macam, semua itu di Yulianis. Tapi, kalau nanti 
banyak hal yang tidak terungkap, pasti datanya itu sudah diamankan, karena saya tahu Yuli 
dekat banget sama istri Anas. Kalau nanti di persidangan ada pencatatan yang tidak ada, pasti dia 
sudah di-calling oleh istri Anas disuruh menghapus semua data itu. 

 
Kapan Yulianis dekat dengan istri Anas? 

Sudah lama. 
 
Yulianis sering ke rumah Anas? 
Bukan sering lagi, dia memang sudah punya hubungan baik. 
 
Siapa yang sering mendatangi? 

Yuli. 
 
Athiyyah (istri Anas) punya saham yang sama dengan Yulianis? 
Ada perusahaan mereka berdua. Itu Yuli punya perusahaan juga tuh, dia diam-diam itu. Perusahaan 
dalam perusahaan, begitu loh. Sama suami Yuli juga. 
 
(Dalam wawancara terpisah, pengacara Anas Urbaningrum, Denny Kailimang, menyatakan belum 
tahu masalah ini. "Mungkin saja [kenal Yulianis], bisa di mana saja [kenalnya]. Belum pernah [dengar 
perusahaan itu]. Kita tunggu persidangannya sajalah.") 
 
Suaminya? 
Lupa, nanti saya kasih tahu. (Rosa bercanda mengenai kondisi kesehatannya.) 

 
Fakta-fakta dari Yulianis hanya mengarah ke Anda dan Nazar? 

Ya. Dia bilang begini, saya dengan Nazar hanya sebatas pimpinan dan bawahan. Padahal, jelas-jelas 
juga kalau dilihat kapasitasnya, Yulianis punya wewenang (dalam hal) keluar-masuk uang, dia semua 
tahu kok. 
 
Soal data itu? 
Ada di eksternal hard disk, Yuli semua yang pegang. 

 
Soal proyek Hambalang? (Nazaruddin menyebut Anas menerima aliran duit dari proyek ini untuk 

pemenangannya di Kongres Bandung.) 
Itu nantilah. 
 
Benarkah ada aliran dana Rp 5 miliar ke DPR? 

Ya (sambil mengangguk). 
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http://m.tribunnews.com/nasional/2012/02/29/angelina-sondakh-dan-rosa-batal-

dikonfrontasi?page=2 

Angelina Sondakh dan Rosa Batal 
Dikonfrontasi 
Rabu, 29 Februari 2012 11:13 WIB 

 
TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO 

Angelina dan Rosa  

Laporan Wartawan Tribunnews.com Abdul Qodir 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim membatalkan rencana konfrontasi 

politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh (Angie), dan Mindo Rosalina Manullang, 

dalam persidangan terdakwa kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games di 

Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (29/2/2012). Alasannya, Rosa tak hadir di 

persidangan. 

"Karena itu majelis menetapkan, tidak perlu dikonfrontir," ujar ketua majelis hakim 

Dharnawati Ningsih. 

Dharnawati menjelaskan pembatalan konfrontasi itu berdasarkan sejumlah alasan. 

Dinyatakan, Rosa tak hadir di persidangan kendati telah dilakukan panggilan oleh 

jaksa. Adapaun pernyataan dari jaksa bahwa Rosa tengah sakit adalah tidak 

didukung dengan surat keterangan dokter. 

Selain itu, Rosa yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK), ternyata tak seorang perwakilan lembaga tersebut memberikan 

penjelasan di persidangan. 

http://m.tribunnews.com/nasional/2012/02/29/angelina-sondakh-dan-rosa-batal-dikonfrontasi?page=2
http://m.tribunnews.com/nasional/2012/02/29/angelina-sondakh-dan-rosa-batal-dikonfrontasi?page=2
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Angie yang telah duduk rapi di tengah ruang sidang hanya terdiam mendengarkan 

ketetapan pembatalan konfrontasi itu. Ia pun dipersilakan meninggalkan ruang 

persidangan oleh majelis hakim. 

Sebelumnya konfrontasi ini merupakan permintaan Nazaruddin dan penasihat 

hukumnya. Alasannya, ada kesaksian Rosa bahwa terjadi komunikasi dengan Angie 

melalui BlackBerry Messenger (BBM). Namun, hal itu dibantah oleh Angie. 

Angie pun berkali-kali mengatakan dirinya baru memiliki telepon pintar BlackBerry 

pada akhir 2010. Sementara, penasihat hukum Nazaruddin menunjukan bukti k 

majelis hakim, berupa sebuah foto yang diambil akhir 2009, bahwa Angie telah 

menggunakan BlackBerry. 

Dari transkrip percakapan BBM antara Rosa dan Angie yang telah diakui Rosa 

sebelumnya, telah terkuak adanya jatah uang untuk "ketua besar", "big boss", dan 

"pak ketua". 

Menurut Rosa, "ketua besar" adalah kode untuk Anas Urbaningrum atau Mirwan 

Amir, kemudian "big boss" merupakan kode bagi Nazaruddin atau Mirwan Amir, dan 

"pak ketua" adalah kode untuk Mahyuddin. 

Dalam percakapan itu juga Muncul istilah "apel malang", "apel washington", 

"semangka", dan "pelumas" yang merupakan kode permintaan uang. Namun, istilah-

istilah itu tak diakui oleh Angie. 

Ditemui di luar persidangan, Angie hanya tersenyum saat ditanya perasannya soal 

pembatalan konfrontasi tersebut. 

Seperti sebelumnya, ia harus susah payah berada di tengah himpitan puluhan polisi 

dan awak media hanya untuk menuju mobilnya. 
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http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/25/pesan-zulkarnaen-djabar-ke-anaknya-sebelum-
diciduk-kpk 
Rabu, 21 Januari 2015 

 
Tribunnews.com » Nasional » Hukum 

Korupsi Alquran di Kementerian Agama 

Pesan Zulkarnaen Djabar ke Anaknya Sebelum 

Diciduk KPK 
Kamis, 25 April 2013 23:51 WIB 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI, Zulkarnaen Djabar marasa khawatir anaknya, 

Dendy Prasetya diciduk KPK terkait kasus proyek Alquran, seperti Fahd A Rafiq pada kasus DPID. 

Karena itu, sebelum tetapkan tersangka oleh KPK, Zulkarnaen sempat memberikan 'wejangan' untuk 

puteranya tersebut. 

"Nggak ada kata sombong angkuh kalau sudah bermain dengan Kuningan (istilah untuk KPK). 

Angkuh, sombong, arogan, gak ada itu, mau panggil Priyo segala macam, gak bisa kalau Kuningan 

itu sudah bergerak," kata Zulkarnaen ke Dendy sebagaimana hasil sadapan JPU KPK yang 

diperdengarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/4/2013). 

Saat dikonfirmasi jaksa, Zulkarnaen yang mantan anggota Fraksi Partai Golkar mengakui jika dia 

memang memberi pesan kepada Dendy tidak beberapa lama setelah Fahd ditetapkan sebagai 

tersangka KPK kasus DPID. 

Dalam rekaman itu, Zulkarnaen juga sempat menyebut nama Priyo. Nama itu dianggap tidak mungkin 

bisa membantu siapapun yang tersangkut kasus KPK. Priyo yang dimaksudnya adalah petinggi 

Golkar yaitu Priyo Budi Santoso yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. 

"Pak Priyo itu kalau masalah belum mencuat di pemukaan, kalau sudah mencuat dipermukaan Pak 

Priyo akan menjaga. Jangan sok-sok ditakutin Pak Priyo, SBY saja di belakang Nazar diambil," 

ujarnya 

 

 

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/25/pesan-zulkarnaen-djabar-ke-anaknya-sebelum-diciduk-kpk
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/25/pesan-zulkarnaen-djabar-ke-anaknya-sebelum-diciduk-kpk
http://www.tribunnews.com/
http://www.tribunnews.com/nasional/
http://www.tribunnews.com/nasional/hukum/
http://www.tribunnews.com/topics/korupsi-alquran-di-kementerian-agama/
http://www.tribunnews.com/2013/04/25/fahd-rafiq-pegang-kendali-uang-panas-proyek-alquran
http://www.tribunnews.com/
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http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/01/29/n05u2t-ini-arti-buka-kendang-dari-
pengacara-rudi 
 

Ini Arti 'Buka Kendang' dari Pengacara Rudi 

Wednesday, 29 January 2014, 18:18 WIB  
 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar mengakui adanya 

percakapan antara kliennya dengan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. Menurutnya, 

Rudi hanya diperalat dan menyampaikan apa yang diminta Waryono Karno selaku Sekjen 

Kementerian ESDM. 

"Ya memang kalau diperalat ya begitulah namanya, tapi dia (Rudi) hanya menyampaikan apa yang 

dimaui Pak Waryono Karno ke Bu Karen untuk ikut memberikan untuk istilahnya 'tutup kendang'," ujar 

Rusydi. 

Kepadanya, Rudi menjelaskan, untuk pembuka kendangnya kan sudah dari SKK Migas dan 

Kementerian ESDM, sehingga Karen selaku Dirut Pertamina yang harus menutup kendangnya 

berdasarkan perintah Waryono Karno. 

Uang dengan istilah tutup kendang itu, lanjutnya, untuk pembukaan dan penutupan rapat antara 

Kementerian ESDM dan DPR. Saat ditanya apakah Karen menyetujui apa menolak permintaan Rudi 

untuk menutup kendang itu, Rusydi mengakui Karen menolaknya. 

"Betul, betul, Bu Karen memang keberatan, dia gak mau. Waktu dihubungi memang Bu Karen 

menolak. Yang dia sebutin memang (uang) untuk pembukaan dan penutupan rapat antara 

(Kementerian) ESDM dan DPR," tegasnya. 

Sebelumnya berdasarkan dua berita acara pemeriksaan (BAP) tertanggal 7 dan 8 November 2013, 

Karen menyebutkan, Sutan Bathoegana dan Jhonny Allen dari Komisi VII meminta Pertamina 

memenuhi permintaan untuk 'tutup kendang' tersebut. 

Pada pemeriksaan pertama, Karen menjelaskan percakapan telepon dengan Rudi Rubiandini, 

tersangka dugaan suap yang juga mantan kepala SKK Migas, pada 12 Juni 2013, yang tersadap 

KPK. 

Karen menerangkan, Rudi menyatakan dia dan Menteri ESDM Jero Wacik sudah sepakat bahwa 

SKK Migas akan memberikan dana sebagai setoran awal atau diistilahkan dengan 'buka kendang' 

sebesar 150 ribu dolar AS. Lalu, Pertamina yang 'menutup kendang' sebesar 150 ribu dolar AS. 

Uang senilai 300 ribu dolar AS itu akan diberikan ke DPR terkait penganggaran Kementerian ESDM 

pada APBNP 2013. Namun, Karen menolak karena sudah memberikan uang ke DPR melalui Sutan, 

Jhonny, dan Asfihani (anggota Komisi VII). Karen meminta Rudi tidak lagi meminta uang kepada 

Pertamina. Lalu, Rudi mengatakan akan melaporkan Karen ke Menteri ESDM Jero Wacik. 

Menurut Karen, itu bukan pertama kali ada aliran dana ke DPR. Dia menyebutkan, Waryono Karyo, 

mantan sekretaris jenderal Kementerian ESDM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pernah 

meminta uang kepada Pertamina melalui Afdal Bahaudin (direktur Investasi dan Manajemen Risiko 

Pertamina) dan Hanung Budya (direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina) untuk THR anggota DPR 

 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/01/29/n05u2t-ini-arti-buka-kendang-dari-pengacara-rudi
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http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/04/dugaan-keterlibatan-sutan-bhatoegana-di-kasus-

skk-migas-kian-menguat 

Kasus SKK Migas Kian Menguat 
Selasa, 4 Februari 2014 13:06 WIB 

 
Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan 

SAKSI TERSANGKA ESDM - Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana selesai menjalani 
pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 
Kamis (23/1). KPK melakukan pemeriksaan kembali politisi Partai Demokrat Sutan 
Bhatoegana sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam 
kegiatan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tersangka 
Waryono Karyo.  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan keterlibatan anggota DPR dari Partai 

Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana, dalam permainan tender di Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) semakin 

menguat. 

Saat bersaksi dalam sidang terdakwa Rudi Rubiandini dan Deviardi, Tenaga Ahli 

Bidang Operasi SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser, mengakui pernah mendapat 

permintaan dari Sutan agar perusahaannya yakni PT Timas, dimenangkan pada 

lelang di SKK Migas. 

Gerhard mengakui hal itu setelah dicecar oleh Hakim Anggota Purwono Edi Santoso 

yang membacakan Berita Acara Pemeriksaannya. Awalnya, Gerhard mencoba 

berkelit ketika dicecar perihal keterlibatan Sutan. 

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/04/dugaan-keterlibatan-sutan-bhatoegana-di-kasus-skk-migas-kian-menguat
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/04/dugaan-keterlibatan-sutan-bhatoegana-di-kasus-skk-migas-kian-menguat
http://www.tribunnews.com/tag/sutan-bhatoegana/
http://www.tribunnews.com/tag/gerhard-marten-rumeser/
http://www.tribunnews.com/tag/pt-timas/
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"Sering saudara berbicara dengan Sutan Bhatoegana?" kata Hakim Purwono 

kepada Gerhard saat bersaksi untuk terdakwa Rudi Rubiandini dan Deviardi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (4/2/2014). 

"Saya kalau one on one (tatap muka) enggak pernah. Tapi kalau rapat di DPR 

sesekali pernah," kata Gerhard. 

Menurut Gerhard, saat itu memang SKK Migas tengah membuka lelang pengadaan 

konstruksi anjungan pengeboran. Yang bersaing ketat dalam tender itu yakni dua 

perusahaan, PT Timas yang dijagokan oleh Sutan dan Sai Peng yang dikawal 

Direktur PT Rajawali Swiber, Denny Karmaina. 

Denny disebut-sebut sebagai sahabat dekat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, 

putra bungsu Presiden SBY. Gerhard mengatakan, PT Timas saat itu menawarkan 

harga lebih rendah dari Sai Peng. Dalam pelaksanaan lelang, Rudi lantas meminta 

Gerhard memenangkan PT Timas, dengan menunjukkan pesan singkat yang 

diteruskan dari Sutan. 

"Saya dikirim SMS oleh Pak Rudi. Isinya pak SB (Sutan Bhatoegana) minta 

supaya PT Timas dimenangkan. Itu SMS yang di forward (diteruskan) dari pak 

Sutan. Itu permintaan SB ke Pak Rudi, Pak Rudi ke saya," kata Gerhard. 

Akhirnya, Gerhard mengakui PT Timas mendapat proyek tersebut. Tetapi, dia 

mengaku juga menerima protes dari Denny. Denny, lanjut dia, juga menitipkan 

dokumen yang isinya mengenai ketidaklayakan PT Timas dalam penggerjaan 

proyek tersebut. 

"Yang saya tahu Pak Sutan memang komisaris PT Timas," lanjut Gerhard 
 

 

 

 

 

http://www.tribunnews.com/tag/sutan-bhatoegana/
http://www.tribunnews.com/tag/pt-timas/
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http://www.tempo.co/read/news/2014/01/16/063545445/Zainudin-Amali-Terseret-Kasus-SKK-

Migas 

Zainudin Amali Terseret Kasus SKK Migas 

TEMPO.CO, Jakarta - Zainudin Amali, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dari Fraksi Partai Golongan Karya, adalah nama baru yang terseret 

pengembangan kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). 

 

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menggeledah ruang kerja 

dan rumah anggota Komisi Energi DPR itu di Jakarta. "Untuk melengkapi 

proses penyidikan bagi tersangka WK (Waryono Karno)," ujar juru bicara 

KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di gedung KPK, Kamis, 16 Januari 2014. 

 

Menurut dia, penyidik menggeledah sejumlah tempat karena menduga ada 

jejak-jejak tersangka pengembangan kasus SKK Migas, yakni Sekretaris 

Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. 

Ruang kerja Zainudin di lantai 11 Gedung Nusantara 1 DPR dan rumahnya di 

Jalan Wirabudhi Nomor 1 Blok 1, Cipinang Melayu, Jakarta, "diserbu" penyidik 

KPK. 

 

Tak cuma ruang kerja dan rumah Zainudin yang digeledah. Johan 

membeberkan, di Gedung Nusantara 1 DPR, penyidik menggeledah pula 

ruang kerja dua legislator Partai Demokrat yang duduk di Komisi Energi, yakni 

Tri Yulianto di lantai 10 dan Sutan Bhatoegana di lantai sembilan. Rumah 

Sutan di Jalan Sipatahunan, Villa Duta, Bogor, pun tak ketinggalan. 

 

Dalam kasus SKK Migas, KPK sudah pernah memeriksa Waryono (foto-foto 

pemeriksaan lihat di sini), Tri, dan Sutan sebagai saksi. Johan mengatakan, 

tak tertutup kemungkinan Zainudin juga bakal dipanggil penyidik untuk 

bersaksi jika penyidik membutuhkan keterangannya. 

 

Sebelumnya, nama Zainudin juga santer terdengar karena diduga terlibat 

dalam negosiasi pengurusan sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur 

dengan tersangka Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu. Saat 

ditanya apakah penggeledahan itu juga berkaitan dengan kasus sengketa 

pemilihan Gubernur Jawa Timur, Johan enggan banyak berkomentar. 

"Enggak, (penggeledahan) ini terkait SKK Migas," ucapnya. 

 

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/16/063545445/Zainudin-Amali-Terseret-Kasus-SKK-Migas
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http://www.tempo.co/read/news/2014/01/16/063545426/KPK-Geledah-Ruangan-Zainudin-Amali
http://www.tempo.co/read/beritafoto/10670/Sekjen-ESDM-Waryono-Karno-Diperiksa-KPK
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http://www.obornews.com/28255-berita-kode_rahasia_korupsi_daging_terungkap.html 

November 20, 2014 13:06:18 WIB 

Selasa, 30 Jul 2013 01:45 WIB 

Kode Rahasia Korupsi Daging Terungkap  

Jakarta, ON: Sidang perkara dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian 

uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah, Senin (29/7/2013), mengungkap kode-kode 

panggilan terhadap orang-orang yang diduga terkait kasus tersebut. 

Itu terkuak saat jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

memerdengarkan rekaman sadapan pembicaraan antara Maria Elizabeth Liman dan 

mantan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Devianne Adiningrat, yang disebut-

sebut sebagai makelar impor daging sapi. 

 

Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango, setelah mendengarkan sedikit rekaman 

pembicaraan, mengonfirmasi kepada Maria soal istilah M1 dan ustaz. 

 

"Siapa yang dimaksud M1 dan ustaz?" tanya Nawawi. 

 

Maria sempat berbelit. Namun, ketika didesak Nawawi, Maria akhirnya memberikan 

keterangan bahwa yang dimaksud M1 adalah Menteri Pertanian Suswono. 

 

"Itu Menteri (Suswono), pak," kata Maria saat bersaksi untuk Fathanah. 

 

Sedangkan ustaz, kata Maria adalah panggilan untuk Ahmad Fathanah. 

 

"Ustadz kecil Pak AF (Ahmad Fathanah)," jelasnya. 

 

Lantas, istilah yang lain muncul lagi, yakni Engkong yang disebutkan Elda dalam 

percakapan itu. Nawawi lantas bertanya, siapa Engkong yang dimaksud. 

 

Namun, Maria mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Engkong. Kendati, Elda dalam 

percakapan itu juga menyebutkan istilah Engkong di Lembang. 

 

"Saya jujur tidak tahu siapa Engkong, walaupun dikatakan sama Elda dikaitkan sama 

Lembang," ujar Maria. 

 

JPU KPK Muhibuddin, memertanyakan soal apa percakapan antara Maria dan Elda. 

http://www.obornews.com/28255-berita-kode_rahasia_korupsi_daging_terungkap.html
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"Ini mengenai kuota," jawab Maria. 

 

Muhibuddin juga menanyakan siapa yang dimaksud Ridwan dalam percakapan ini. 

 

"Ini Anda (Maria) yang pertama kali menyebut nama Ridwan, kepada Elda. Siapa itu 

Ridwan?" tanya Muhibuddin. 

 

"Saya ditanya siapa itu Ridwan, bagaimana saya mau tau siapa itu Ridwan. Saya tidak 

tahu," tutur Maria. 

 

"Padahal di sana (percakapan) saudara bilang "I know the guy Ridwan?" cecar JPU 

Muhibuddin. 

 

Kendati demikian, Maria tetap menjawab tidak tahu. 

 

Ada pula istilah 'Mister' keluar dari mulut Maria dalam percakapan itu. Namun, 

ketika dikonfirmasi JPU, Maria malah mengaku lupa. Begitu juga dengan istilah ustaz 

besar yang disampaikan Maria. 

 

"Siapa ustaz besar?" desak JPU. 

 

Maria mengaku belakangan baru tahu bahwa ustaz besar adalah Luthfi Hasan Ishaaq. 

 

"Belakangan baru saya kenal. Benar, (ustaz besar Luthfi)," beber Maria. 

 

Iapun membantah dan mengaku tak tahu ketika dicecar JPU apa kaitan Engkong di 

Lembang dengan Ridwan. 

 

Sementara, dari kesaksian sejumlah saksi beberapa waktu lalu, Engkong merujuk 

pada Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Sedangkan Ridwan diduga adalah 

putra Hilmi, Ridwan Hakim  
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http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/063525280/Menko-Polkam-Bu-Pur-dan-Bunda-Putri-

Orang-Berbeda 

SENIN, 28 OKTOBER 2013 | 15:17 WIB 

Menko Polkam: Bu Pur dan Bunda Putri 
Orang Berbeda 

 
Advertisement 

Foto Bunda Putri dengan sosok yang diduga sebagai adik kandung Wakil Presiden Boediono, Tuti 
Iswari. Menurut Seruu.com, mantan Menko Bidang Perekonomian, Rizal Ramli membantah sosok 
Bunda Putri dalam foto-foto yang sudah beredar luas di dunia maya. Menurutnya itu hanya umpan 
belaka. Seruu.com 

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto 

memastikan Sylvia Solehah alias Bu Pur dan Bunda Putri orang yang berbeda. “Bunda Putri 

yang fotonya tersebar dengan para pejabat itu beda dengan Bu Pur,” kata Djoko 

kepada Tempo, Kamis, 24 Oktober 2013, pekan lalu. 

 

Djoko menyatakan tak pernah bertemu dengan Non Saputri alias Bunda Putri yang 

kabarnya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. “Saya tak pernah tahu orang itu. Kalau dia 

bilang dekat dengan Cikeas atau Istana, saya selama tujuh tahun jadi KSAU, Panglima, dan 

Menkopolkam, sekali pun saya tak pernah lihat dia di Istana atau Cikeas.” 

 

Berbeda dengan Bu Pur, Djoko mengatakan pernah melihatnya di kediaman Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono di Cikeas dan Istana. “Mungkin diundang acara. Suaminya, kan, 

purnawirawan polisi,” katanya. Tapi, dia mengatakan, Bu Pur bukan kepala rumah tangga 

Cikeas. 

 

Setelah kasus Hambalang dan suap impor sapi mencuat, beberapa orang menuduh Bu Pur 

dan Bunda Putri adalah orang yang sama. Bu Pur bersama Widodo Wisnu Sayoko dan Arif 

Gundul disebut-sebut ikut membantu mengurus persetujuan kontrak tahun jamak yang 

diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Kementerian Keuangan. 

 

Adapun Bunda Putri muncul dalam rekaman percakapan yang diputar di sidang terdakwa 

Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Menurut Luthfi, Bunda Putri adalah orang dekat 

SBY. Luthfi mengatakan bertemu Bunda Putri untuk membahasreshuffle kabinet. 

http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/063525280/Menko-Polkam-Bu-Pur-dan-Bunda-Putri-Orang-Berbeda
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/063525280/Menko-Polkam-Bu-Pur-dan-Bunda-Putri-Orang-Berbeda
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http://www.tempo.co/read/news/2013/02/22/063462896/Kode-Korupsi-Al-Quran-Santri-Pengajian-

Murtad 

JUM'AT, 22 FEBRUARI 2013 | 00:18 WIB 

Kode Korupsi Al-Quran: Santri, Pengajian, Murtad 

 

Zulkarnaen Djabar. TEMPO/Dhemas Reviyanto 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika mengatur proyek pengadaan Al-Quran dan 

laboratorium komputer, politikus Partai Golkar,Zulkarnaen Djabar, punya kode 

khusus. Sandi itu dia gunakan saat berbicara dengan para pejabat 

Kementerian Agama yang mengurusi kedua proyek itu.  

 

Dalam rekaman percakapan telepon Kepala Biro Perencanaan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Agama Syamsuddin dan Zulkarnaen yang diputar di 

persidangan, sang politikus sempat menyebut kata 'santri'. "Jadi Komisi VIII 

nanti „santri‟ itu? Dia bilang alternatifnya Al-Quran," kata Zulkarnaen dalam 

rekaman tersebut, Kamis, 21 Februari 2013. 

 

Syamsuddin menjelaskan „santri‟ merupakan orang yang diperkenalkan oleh 

Zulkarnaen untuk mengurus proyek. Dalam percakapan itu, orang yang 

dimaksud adalah Fahd El Fouz, Ketua Umum Gerakan Muda Musyawarah 

Keluarga Gotong Royong (Gema MKGR). Menurut dia, selain Fahd, ada pula 

„santri‟ lain. “Ada banyak, tapi saya cuma tahu Fahd,” ujar dia. 

 

Saksi berikutnya, bekas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Affandi Mochtar, mengatakan hal yang sama. Menurut dia, „santri‟ Fahd 

http://www.tempo.co/read/news/2013/02/22/063462896/Kode-Korupsi-Al-Quran-Santri-Pengajian-Murtad
http://www.tempo.co/read/news/2013/02/22/063462896/Kode-Korupsi-Al-Quran-Santri-Pengajian-Murtad
http://www.tempo.co/read/news/2013/02/11/063460443/Korupsi-Al-QuranSiapa-Si-Raja-Panglima-Prajurit
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dibawa oleh Zulkarnaen untuk mengurus perusahaan yang dibawanya 

menang dalam tender.  

 

Zulkarnaen juga menggunakan kode „pengajian‟ dan „murtad‟. Affandi 

mengartikan istilah „pengajian‟ sebagai perintah untuk memenangkan proyek. 

“Menyampaikan pesan pak Zulkarnaen bahwa ada „kegiatan‟ yang harus 

dimenangkan,” kata dia menjelaskan.  

 

Sedangkan 'murtad' digunakan Zulkarnaen untuk mengingatkan ketua panitia 

lelang, Mohammad Zen, agar tetap memenangkan perusahaan yang 

disorongkan. Zulkarnaen memakai istilah itu dalam pesan singkat yang 

dikirimkan kepada Affandi. 

 

“Jangan sampai „murtad‟,” kata Afandi menirukan SMS itu. “Jangan sampai 

ketua panitia mengambil keputusan di luar keinginan terdakwa I (Zulkarnaen), 

yaitu perusahaan yang ikut tender menang.” Namun, Affandi menyatakan tak 

tahu perusahaan yang dimaksud. 

 

Zulkarnaen Djabar bersama putranya, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra, 

didakwa melakukan korupsi dalam proyek pengadaan Al-Quran dan 

labolatoprium komputer di Kementerian Agama tahun 2011-2012. Mereka 

dituding menerima suap Rp 14,3 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus, Direktur PT 

Sinergi Pustaka Indonesia dan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, untuk 

melicinkan proyek. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/29/063457558/Priyo-Budi-Disebut-Dapat-Jatah-Fee-Proyek-Alquran
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/29/063457558/Priyo-Budi-Disebut-Dapat-Jatah-Fee-Proyek-Alquran
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http://m.loveindonesia.com/metrotv/detail.php?id=29164:toyyib-dan-maktab-kode-unik-kasus-

pengadaan-alquran 

Toyyib dan Maktab Kode Unik Kasus Pengadaan Alquran 
Friday, 29 June 2012 17:50 

 
Metrotvnews.com, Jakarta: Bila dalam kasus suap wisma atlet para tersangka 

menggunakan istilah 'Apel Washington' dan 'Apel Malang', maka dalam bertransaksi 
dalam kasus suap proyek pengadaan Alquran sandi yang dipakai para tersangka 
adalah Toyyibdan Maktab. 

 
Hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi 

pengadaan Alquran, tersangka Zulkarnaen Djafar, anggota Komisi VIII DPR RI kerap 
menggunakan kode atau sandi unik dalam berkomunikasi dengan oknum di 
Kementerian Agama. 

 
Kode atau sandi unik Toyyib (baik) dan Maktab (tempat atau pemondokan) dipakai 

untuk berbagai keperluan seperti melakukan pertemuan tersembunyi, atau 
pemberitahuan adanya proyek dan juga imbalan. 

 
Kode unik juga digunakan terpidana kasus suap wisma atlet, Mindo Rosalina 
Manullang, dalam percakapan Blackberry dengan tersangka kasus wisma atlet 

Angelina Sondakh kerap menggunakan istilah Apel Malang, Apel Washigton, 
Semangka, hingga Pelumas, semuanya mempunyai arti yang berbeda-beda. 

 
Sandi unik juga digunakan dalam komunikasi kasus suap yang melibatkan Wali Kota 

Semarang Soemarmo Hadi Saputro dan anggota DPRD Kota Semarang, di 
Pengadilan Tipikor. Kata sandi Susu Kaleng, Nyam Nyam, dan Luwak, digunakan 
para pegawai negeri Pemkot Semarang saat membahas suap untuk anggota dewan 

Semarang.(DNI) 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.loveindonesia.com/metrotv/detail.php?id=29164:toyyib-dan-maktab-kode-unik-kasus-pengadaan-alquran
http://m.loveindonesia.com/metrotv/detail.php?id=29164:toyyib-dan-maktab-kode-unik-kasus-pengadaan-alquran
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http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/29/korupsi-di-kemenag-gunakan-istilah-

arabKorupsi di Kemenag Gunakan Istilah 

'Arab' 

Selasa, 29 Januari 2013 10:19 WIB 

 
TRIBUN/DANY PERMANA 

Direktur Utama PT Perkasa Jaya Abadi, Dendy Prasetya (membelakangi), bersama ayahnya 

yang juga anggota DPR RI dari Partai Golkar, Zulkarnain Djabar, menjalani sidang 

perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/1/2013). Ayah dan anak 

tersebut diajukan ke meja hijau karena diduga terlibat kasus pengurusan anggaran 

pengadaan Al Quran dan Laboratorium pada Kementerian Agama. TRIBUNNEWS/DANY 

PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Menutupi endusan dari penegak hukum pemberantasan 

korupsi, sejumlah pihak pelaku tindak pidana ini menggunakan sejumlah kosakata baru. 

Kosakata ini seakan menjadi kata sandi yang disepakati bersama dua belah pihak. 

Jika dalam kasus korupsi yang melibatkan Permai Grup publik akrab dengan istilah apel 

Washington, atau apel Malang, korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama juga 

memiliki istilah baru, namun lebih akrab dengan kosakata Arab. 

Kosakata Arab itu terekam dalam dakwaan jaksa untuk terdakwa suap kepengurusan 

anggaran proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011 dan 2012 dan laboratorium Mts 

tahun anggaran 2011 di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabbar dan putranya, Dendy 

Prasetia Zulkarnaen Putra. 

Kosakata pertama yang dipakai adalah 'santri,' yang dimaksudkan kepada Dendy dan Fahd 

El Fouz, selaku broker lapangan yang meneruskan perintah Zulkarnaen untuk melakukan 

sejumlah intervensi terhadap pejabat di Kementerian Agama sebagai pemilik proyek. 

Istilah ini digunakan Zulkarnaen ketika menghubungi Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam 

Kemenag Affandi Mochtar lewat ponselnya dengan menerangkan proyek pengadaan 

laboratorium komputer MTs TA 2011 jatah Komisi VII DPR RI dan bertindak sebagai 

brokernya Fahd. 

"Pada September 2011, terdakwa I (Zulkarnaen) menghubungi Affandi Mochtar melalui 

handphone dan meminta agar kedatangan dua santrinya yaitu terdakwa II (Dendy) dan 

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/29/korupsi-di-kemenag-gunakan-istilah-arab
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/29/korupsi-di-kemenag-gunakan-istilah-arab
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Fahd," ujar jaksa Dzakiyul Fikri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Jakarta Pusat, Senin (28/1/2013). 

Kosakata Arab lainnya juga digunakan Zulkarnaen kepada Affandi setelah tahu Ketua TIM 

ULP Mohammad Zen yang tidak satu suara untuk menempatkan PT Batu Karya Mas 

sebagai pemenang tender proyek pengadaan komputer MTs TA 2011. 

"Terdakwa I mengirimkan sms kepada Affandi Mochtar untuk mengingatkan Mohammad 

Zen agar jangan sampai "murtad" yaitu menyimpang dari kesepakatan yang sudah ada," 

lanjut jaksa Dzakiyul. 

Untuk istilah lainnya yang digunakan dalam komunikasi Zulkarnaen dengan pihak Kemenag 

adalah 'pengajian,' yang bermakna pelelangan. Kosakata ini dipakai ketika Fahd selaku 

broker diminta menekan sejumlah pejabat di Kementerian Agama sebagai pemilik proyek. 

"Mana katanya ada orang Ambon yang gangguin kerjaan kami? Saya suka kalau ada yang 

ganggu-ganggu kerjaan kita. Makanya segera umumkan 'pengajian' itu, nanti keburu becek," 

ujar Fahd kepada Unit Layanan Pengadaan Kementerian Agama yang diketuai Zen. 

Saat itu Fahd memakai ponselnya agar Undang Sumantri berbicara dengan Zulkarnaen di 

ujung telepon. Dalam pembicaraan itu Zulkarnaen meminta kepada Undang agar dapat 

membantu sesuai dengan apa yang disampaikan Fahd karena proyek itu milik orang DPR 

sehingga harus dimenangkan. 

"...Adinda tolonglah yah...""... dibantu disukseskan itu dinda yah...,""...karena kan udah di 

tingkat para imam-imamnya kan sudah itu ya...." Maksud imam dalam perbincangan ini 

adalah pimpinan. 

Lanjut jaksa, pada tanggal 18 November 2011, Fahd menghubungi Dendy dengan 

mengabarkan bahwa proyek pengadaan komputer MTs sudah aman dipegang untuk jatah 

DPR RI, lalu menghubungi Zulkarnaen dan menggunakan istilah pengajian sudah aman. 

"Dan dijawab terdakwa I (Zulkarnaen) Alhamdulillah,"kata jaksa lagi. 

 

Jaksa menyatakan Zulkarnaen bersama-sama Dendy selaku Direktur PT Karya Sinergi 

Alam Indonesia, dan Fahd melawan hukum dengan menerima uang senilai Rp14,9 miliar 

dari tiga proyek di Kementerian Agama, yakni pengadaan komputer di MTs TA 2011, 

pengadaan Alquran TA 2011 dan 2012. 
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http://nasional.rimanews.com/politik/read/20130426/100282/Terdakwa-Korupsi-Al-Quran-

Benarkan-PBS-adalah-Priyo-Budi-Santoso/etc 

Terdakwa Korupsi Al Quran Benarkan PBS adalah Priyo Budi 
Santoso 

08:20 
26 April 2013 

 
JAKARTA, RIMANEWS - Inisial PBS muncul dalam rekaman penyadapan kasus dugaan 
korupsi pengadaan Alquran. Terdakwa Zulkarnaen Djabar menjelaskan siapa pemilik nama 
itu. 
 
"Siapa itu Priyo?" kata jaksa KMS Roni di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, 
Kamis (25/4/2013). 
"Itu Priyo Budi Santoso," jawab Zulkarnaen. 
"Tadi ada juga PBS, apa yang dimaksud itu adalah Priyo Budi Santoso?" lanjut Roni. 
"Iya itu Priyo Budi Santoso," kata Zulkarnaen. 
 
Dalam sejumlah rekaman penyadapan yang diputar, muncul nama 'Priyo' dan 'PBS'. Bahkan 
sempat juga pernyataan dalam rekaman penyadapan, "Kalau bisa malah Pak Priyo telepon 
langsung," seperti yang tercuat dalam rekaman penyadapan. 
 
Menurut Zulkarnaen, nama Wakil ketua DPR itu diyakini bisa mempengaruhi Dirjen Bimas 
Islam Kemenag, Nasarudin Umar saat itu, untuk menentukan perusahaan pemenang tender 
proyek pengadaan Alquraan. Menurut Zulkarnaen, Priyo dianggap sakti untuk 
berkomunikasi dengan Nasarudin Umar. 
 
"Karena ini permintaan pertolongan dari yunior saya terbuka saja. Saya terasa risih karena 
ini bukan proyek saya. Lebih baik Pak Priyo saja dihubungi agar berbicara dengan Pak 
Nasarudin," ujarnya. 
 
Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini sendiri akhirnya ditunda. Pasalnya 
pertanyaan yang diajukan kepada Zulkarnaen dan Dendy Prasetia masih banyak. Sidang 
kembali dilanjutkan, Senin (29/4) besok. 
 
Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso pernah dikaitkan dalam kasus ini. 
Namun dia selalu membantah. Belum jelas juga apakah PBS di rekaman tersebut mengarah 
ke Priyo. 
 
Dalam sidang akhir Maret lalu, majelis hakim pernah mencecar Fahd El Fouz soal 
pembagian jatah fee proyek Alquran. Hakim menanyakan adanya nama Priyo Budi Santoso 
dalam daftar penerima fee. 
 
"Bagaimana dengan Priyo Budi Santoso?" tanya hakim anggota, Hendra Yospin kepada 
Fahd yang bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis 
(21/3/2013). 
 
"Pak Priyo nggak dapat, saya cuma catut, Demi Allah," jawab Fahd. 
Dia mengakui menuliskan nama Priyo dalam secarik kertas. Namun jatah fee Priyo diambil 
untuk Fahd. "Saya ambil 0,5 persen sekitar Rp 200-300 juta. Demi Allah (nama Priyo, red) 
hanya saya catut," ucap Fahd berusaha meyakinkan hakim. [ian/dtk] 
 

http://nasional.rimanews.com/politik/read/20130426/100282/Terdakwa-Korupsi-Al-Quran-Benarkan-PBS-adalah-Priyo-Budi-Santoso/etc
http://nasional.rimanews.com/politik/read/20130426/100282/Terdakwa-Korupsi-Al-Quran-Benarkan-PBS-adalah-Priyo-Budi-Santoso/etc
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http://www.tempo.co/read/news/2013/02/11/063460443/Korupsi-Al-QuranSiapa-Si-Raja-
Panglima-Prajurit 

SENIN, 11 FEBRUARI 2013 | 06:03 WIB 

Korupsi Al Quran:Siapa Si Raja, Panglima, 
Prajurit 

 
Advertisement 

Tersangka kasus dugaan penerimaan suap pengurusan anggaran proyek Al Quran dan laboratorium 
Kementerian Agama Zulkarnaen Djabbar setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/1). 
ANTARA/Rosa Panggabean 

TEMPO.CO, Jakarta - Sebutan 'Panglima' meluncur dari bibir Fahd El Fouz, 

Ketua Umum Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong 

(Gema MKGR). Pada pertengahan Juli 2012 itu, Fahd tengah dicecar 

penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan suap 

sejumlah proyek di Kementerian Agama pada 2011-2012.  

 

Kala itu, dia juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap Dana 

Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011. Panggilan ”Panglima” itu dialamatkan 

Fahd untuk seniornya di MKGR, Zulkarnaen Djabar.  

 

Zulkarnaen adalah wakil ketua umum organisasi sayap Partai Golkar itu. 

Politikus Golkar ini juga anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dalam kasus suap di Kementerian Agama, Zulkarnaen bersama anaknya, 

Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra, kala itu telah ditetapkan KPK sebagai 

tersangka. ”Istilah 'panglima' ini saya ketahui dari Dendy," ujar Fahd kepada 

penyidik. 

http://www.tempo.co/read/news/2013/02/11/063460443/Korupsi-Al-QuranSiapa-Si-Raja-Panglima-Prajurit
http://www.tempo.co/read/news/2013/02/11/063460443/Korupsi-Al-QuranSiapa-Si-Raja-Panglima-Prajurit
http://page.kiosked.com/who-served-this-ad
http://www.tempo.co/topik/lembaga/645/Komisi-Pemberantasan-Korupsi-KPK
http://www.tempo.co/topik/masalah/2853/Korupsi-Pengadaan-Al-Quran
http://www.tempo.co/topik/masalah/2853/Korupsi-Pengadaan-Al-Quran
http://www.tempo.co/topik/lembaga/85/Partai-Golkar
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Menurut sumber Tempo di DPR, Zulkarnaen disebut panglima karena 

posisinya menjadi orang kepercayaan Ketua Umum MKGR Priyo Budi 

Santoso. ”Zulkarnaen panglimanya, Priyo itu rajanya.” Kalau Dendy, Fahd, 

dan teman-temannya, ”Cuma anak buah,” kata sumber ini.  

 

Fahd dan Dendy, menurut sumber ini, juga kerap membantu Priyo dalam 

berbagai kesempatan. Para ”prajurit” ini, menurut dia, sering wira-wiri di 

kompleks parlemen Senayan untuk menemui Priyo dan Zulkarnaen. ”Saya 

sering bertemu dengan mereka di ruangan Zulkarnaen.”  

 

Pengacara Dendy dan Zulkarnaen, Erman Umar, tak membantah kedekatan 

keduanya dengan Priyo. ”Mereka kan satu organisasi," ujarnya. Namun dia 

mengaku tak tahu keterlibatan Priyo dalam kasus Al-Quran ini. ”Setahu kami, 

nama Priyo itu muncul dari catatan Fahd.”  

 

Pengacara Fahd El Fouz, Rudi Alfonso, juga membenarkan kliennya dekat 

dengan Priyo. Tapi, menurut dia, belakangan Fahd kerap mencatut nama 

Priyo untuk mengegolkan proyek yang ia buru. ”Fahd sudah minta maaf 

karena membawa-bawa Priyo,” katanya.  

 

Priyo mengakui mereka berasal dari satu organisasi. ”Saya dan Pak Zul satu 

organisasi, itu fakta yang tak bisa dibantah,” ucapnya. Tapi dia menolak 

dikaitkan dengan kasus yang membelit Zulkarnaen. ”Soal itu, saya tak tahu-

menahu." (Baca selengkapnya di Majalah Tempo) 

 

 

 

 

 

 

http://majalah.tempo.co/
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http://news.detik.com/read/2014/02/22/064400/2505366/10/sandi-sandi-rahasia-permintaan-

uang-di-sengketa-pilkada-lebak 

Sabtu, 22/02/2014 06:44 WIB 

Sandi-sandi Rahasia Permintaan Uang di 
Sengketa Pilkada Lebak 
Moksa Hutasoit - detikNews 

Sabtu, 22/02/2014 06:44 WIB 

Amir Hamzah 

Jakarta - Seperti biasa, hampir setiap kasus korupsi pasti melahirkan sebuah sandi baru untuk 
membicarakan uang. Gunanya tentu saja untuk menghindari deteksi KPK. Sandi-sandi ini bahkan 
muncul juga dalam pengurusan sengketa Pilkada Lebak. 
 
Dalam dokumen pemeriksaan yang didapatkan detikcom, Sabtu (22/2/2014), terungkap secara 
gamblang percakapan antara advokat Susi Tur Andayani dengan calon Bupati Lebak yang kalah, 
Amir Hamzah. Percakapan melalui sambungan telepon itu berhasil disadap KPK. 
 
Saat itu Amir Hamzah memberitahu Susi jika Tubagus Chaeri Wardana alias akan berkordinasi dulu 
dengan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Kordinasi itu terkait dengan dana untuk pengurusan sengketa 
di MK. 
 
Masih di dalam telepon, Amir sudah mewanti-wanti Susi agar hati-hati dalam berbicara. Amir menilai 
Susi yang dipanggil dengan sebutan 'Mbak Uci' terlalu gamblang dalam membicarakan uang. 
 
"Saya sampaikan kepada Susi agar hati-hati dalam berkomunikasi karena jangan sampai ketahuan 
KPK," kata Amir seperti tertuang dalam dokumen. 
 
Untuk menghindari 'radar' KPK, Amir berinisiatif membuat kiasan sendiri soal uang. Setidaknya ada 
empat kode yang dibikin oleh Amir. 
 
- Tiga kampung sebagai penyebutan untuk Rp 3 miliar. 
- Satu kampung sebagai penyebutan untuk Rp 1 miliar. 
- Kunjungan sebagai penyebutan untuk permintaan Akil Mochtar. 
- Si Masnya sebagai penyebutan untuk saudara Akil Mochtar. 
 
Contoh kata kiasan itu memang ada di sejumlah percakapan. Tengoklah salah satunya seperti ini; 
 
"Kalau satu kampung kan terlalu kecil kunjungan satu hari satu kampung," kata Amir di dalam 
rekaman percakapan. 

 
 

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, 

di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV 

 

(mok/fdn) 

 

 

 

 

http://news.detik.com/read/2014/02/22/064400/2505366/10/sandi-sandi-rahasia-permintaan-uang-di-sengketa-pilkada-lebak
http://news.detik.com/read/2014/02/22/064400/2505366/10/sandi-sandi-rahasia-permintaan-uang-di-sengketa-pilkada-lebak
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http://kabarbogor.net/blog/kabar-bogor-beragam-kata-sandi-yang-dipakai-koruptor/ 

Beragam Kata Sandi yang Dipakai Koruptor 
BY REDAKSI ON 09/03/2014BERITA BOGOR, HEADLINE, KABAR BOGOR 

Kabar Bogor 

 

Ada-ada saja cara dilakukan para pelaku korupsi untuk memuluskan aksinya. Termasuk 

untuk mengelabui para aparat hukum. Kata sandi atau kode sering kali digunakan untuk 

menggasak uang rakyat. 

Akhir-akhir ini, kata sandi untuk uang haram tersebut makin sering muncul ke permukaan. 

Seperti dalam kasus suap anggaran Wisma Atlet Sea Games, digunakan kata sandi “Apel 

Washington” untuk uang dolar Amerika Serikat dan “Apel Malang” untuk uang rupiah yang 

pindah tangankan para koruptor.Lain lagi kata sandi yang dipakai terdakwa advokat Susi Tur 

Andyani pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. “Satu ekor” yang 

artinya Rp 1 miliar. Sandi ini muncul dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. 

Ada juga kata sandi yang dipakai pada korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama 

(Kemenag), kata sandi “komunikasi, santri, murtad, imam, kiai, hingga pengajian”. Kata ini 

merujuk pada utusan, penyimpangan dari kesepakatan, pejabat-pejabat di Kemenag, dan 

tender. 

Di Kabupaten Bogor, kasus korupsi pada alih fungsi kawasan hutan atas nama PT Bukit 

Jonggol Asri (BJA) yang melibatkan Rachmat Yasin pun menggunakan kata sandi tertentu. 

Kata sandi yang digunakan, “babe, bibit , tanaman, titipan, dan taman”. 

Kata “Babe”, dipakai Cahyadi Kumala, Presiden Direktur PT Sentul City, untuk menyebut 

kata ganti Rachmat Yasin. “Ini cek kasih ke Babe, gue udah ngomong ke dia kemarin…. biar 

Babe seneng,” kutip Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menirukan perkataan Cahyadi. 

http://kabarbogor.net/blog/kabar-bogor-beragam-kata-sandi-yang-dipakai-koruptor/
http://kabarbogor.net/blog/author/yogi/
http://kabarbogor.net/blog/category/kabar-bogor-dan-berita-bogor/
http://kabarbogor.net/blog/category/kabar-bogor-dan-berita-terkini-headline/
http://kabarbogor.net/blog/category/kabar-bogor-dan-berita-terkini-berita-bogor/
http://kabarbogor.net/
http://kabarbogor.net/
http://www.twitter.com/KabarBogorNet
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Para saksi, tersangka, dan terdakwa dalam kasus tersebut juga menggunakan kata “titipan” 

untuk uang suap yang berasal dari bos besar yakni Cahyadi. “Pak ada titipan dari Om Swie 

(Cahyadi -red)….,” tutur JPU mengutip pernyataan Yohan. 

Munculnya sandi “bibit tanaman”, “cluster”, dan “13 batang bibit” dalam pesan singkat yang 

dikirim Yohan Yap sebagai saksi kepada Zairin mantan Kepala Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor . Bibit tanaman dan batang bibit berarti uang, cluster ditujukan 

untuk izin PT BJA, dan 13 merujuk angka Rp 1,3 miliar. 

“Sore Pak… bibit tanaman untuk kluster saya sudah ada 13 sore ini. Apakah bisa diserahkan 

dulu. Kalau boleh diterima dulu yang 13 batang bibit ini Pak”, sms Yohan kepada 

Zairin. Zairin dan Yohan juga menggunakan kata “ditanam” untuk merujuk eksekusi 

pemberian uang suap yang disepkati sejumlah Rp 1,5 milyar.“Sore ini siap bibitnya 15. 

Seperti yang dibicarakan di taman. Ada arahan buat saya Pak?”, balas Yohan pada Zairin. 

Juru Bicara KPK, Johan Budi, hanya tertawa saat dikonfirmasi penggunaan sandi komunikasi 

dalam kasus korupsi, termasuk dalam kasus Rachmat Yasin di Bogor. Dia menilai, apa yang 

dipergunakan Yohan Yap, Zairin, Yasin, dan Cahyadi Kumala, merupakan kata sandi. Hal 

tersebut biasa digunakan di dunia kriminal termasuk tindak korupsi. 

KPK selalu meng-update pengertian dan informasi terkait kode-kode itu. Johan mengakui 

para koruptor dalam setiap kasus menggunakan kode yang berbeda. “Koruptor semakin 

canggih, kita juga memperbaharui pengetahuan tentang kode-kode itu. Informasinya akan 

terus diperbaharui”, pungkas Johan. 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/KabarBogorNet
http://www.facebook.com/kabarbogornet
http://www.facebook.com/kabarbogornet
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http://news.detik.com/bandung/read/2013/10/03/173621/2377128/486/bahasa-bahasa-kode-

dalam-kasus-suap-hakim-bukujuta-metermiliar 

Kamis, 03/10/2013 17:36 WIB 

Bahasa-bahasa Kode dalam Kasus Suap 
Hakim: Buku=Juta, Meter=Miliar 
Tya Eka Yulianti – detikNews 

Bandung - Tak hanya polisi atau TNI saja yang rupanya punya bahasa sandi yang dimengerti oleh 

sesama anggota. Para pelaku korupsi pun kini banyak menggunakan kode-kode yang hanya 

dimengerti oleh mereka. 

 

Seperti dalam kasus suap hakim Setyabudi yang juga diwarnai sejumlah kode sebagai kata ganti 

barang atau orang tanpa menimbulkan kecurigaan. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus suap 

hakim di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kamis (3/10/2013). 

 

Para terdakwa, yaitu Setyabudi Tejocahyono, Herry Nurhayat, Toto Hutagalung dan Asep Triana 

sepertinya sudah tahu betul dengan kode buku dan meter. 

 

Kode 'buku' dan 'meter' itu disebut-sebut dalam percakapan antara mantan Wali Kota Bandung Dada 

Rosada dan Toto Hutagalung. Mereka kerap menyebut soal permintaan uang dari Komandan Nekat 

alias Setyabudi. 

 

"Th (Toto Hutagalung) tos nyandak 500 buku mohon petunjuk," begitu isi salah satu pesan Herry 

pada Dada. 

 

Dada menyebut ia mengerti maksud buku adalah uang Rp 500 juta. 

 

"Awalnya dari Pak Toto," katanya. 

 

Istilah lain yang disebut antara lain penyebutan permintaan 1 meter yang ternyata berarti 1 miliar. 

 

Jika penyerahan sudah dilakukan, Toto pun menyebut kata 'cantik'. 

 

"Cantik itu saya artikan sudah selesai diserahkan," tutur Dada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.detik.com/bandung/read/2013/10/03/173621/2377128/486/bahasa-bahasa-kode-dalam-kasus-suap-hakim-bukujuta-metermiliar
http://news.detik.com/bandung/read/2013/10/03/173621/2377128/486/bahasa-bahasa-kode-dalam-kasus-suap-hakim-bukujuta-metermiliar
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http://www.antaranews.com/berita/398653/ini-kata-sandi-dalam-suap-mantan-hakim-setyabudi 

Ini kata sandi dalam suap mantan hakim Setyabudi 
Kamis, 3 Oktober 2013 15:14 WIB | 3.650 Views 

Pewarta: Ajat Sudrajat 

 
Kasus Bansos Bandung Terdakwa kasus suap Bantuan Sosial (Bansos) kota Bandung 2009-2010, mantan hakim Setyabudi 

Tedjocahyono mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (19/9). (ANTARA FOTO/Agus Bebeng) () 

Bandung (ANTARA News) - Beberapa sandi atau kode terungkap dalam sidang 

lanjutan perkara suap terdakwa mantan hakim Setyabudi Tedjocahyono cs, di Ruang Sidang 

Utama Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis. 

 

Sandi-sandi tersebut terungkap saat tim jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK memutar 

percakapan sambungan telepon antara saksi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan 

terdakwa Toto Hutagalung dalam pengurusan banding perkara korupsi dana bansos Pemkot 

Bandung. 

 

Dalam percakapan Toto Hutagalung ke Dada Rosada terungkap sandi "Komandan Nekad", 

"Komandan-komandan" "Lurah", "Buku", "Meter" "Ijazah Tak Keluar kalau tak ada Buku", 

dan "Cantik". 

 

Kode/sandi "Komandan Nekad" merupakan sebutan Toto Hutagalung untuk mantan hakim 

Setyabudhi kepada Dada Rosada. 

 

Sementara kode/sandi "Komandan-komandan", adalah sebutan untuk hakim-hakim lainnya 

yang terlibat dalam perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung. 

 

Kode/sandi "Lurah" dalam percakapan Toto Hutagalung dan Dada Rosada adalah merujuk 

kepada Sareh Wiyono (Mantan Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat). 

 

Kode/sandi "Buku" adalah sebutan untuk uang satu juta rupiah, lalu kode/sandi "Meter" 

adalah sebutan untuk miliar rupiah dan kode/sandi "Cantik" diartikan beres. 

 

Sementara itu, yang dimaksud dengan sandi ""Ijazah Tak Keluar kalau tak ada Buku", kata 

Dada Rosada ialah "Kalau tidak ada bantuan, uang tidak keluar" 

 

 
 

http://www.antaranews.com/berita/398653/ini-kata-sandi-dalam-suap-mantan-hakim-setyabudi
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http://news.detik.com/read/2012/07/02/201741/1956076/10/kopi-coro-kode-terbaru-koruptor-
yang-terungkap 
 
Senin, 02/07/2012 20:17 WIB 

Kopi Coro, Kode Terbaru Koruptor yang 
Terungkap 
Sukma Indah Permana - detikNews 

 

Jakarta - Apel Malang, Apel Washington, Susu Kaleng, Nyam-nyam, merupakan kode para koruptor 

yang terdengar menggiurkan. Namun, ada kata sandi terbaru yang maknanya mungkin akan 

membuat Anda jijik mendengarnya, kopi coro. Apa artinya? 

 

Istilah ini terungkap dalam sidang kasus suap APBD Semarang, Soemarmo HS dalam agenda 

mendengarkan keterangan saksi pada Senin, (2/7/2012) di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, 

Jakarta Selatan. Salah satu saksi yakni, Sekda Semarang, Ahmad Zainuri saat memberikan 

kesaksiannya. 

 

Kata sandi tersebut dalam bahasa Jawa adalah kopi kecoak. Sesuai dengan maknanya yang tidak 

mengenakkan, kopi coro ini ternyata artinya juga tidak begitu mengenakkan bagi para koruptor, yaitu 

uang jatah yang sedikit. 

 

"Kopi coro itu artinya kalau uang yang diberikan sedikit, namanya kopi coro," jelas Ahmad Zainuri. 

 

Ketua Majelis hakim, Marsudin Nainggolan pun menanyakan lebih lanjut tentang seberapa sedikit 

kopi coro tersebut. 

 

"Sedikitnya berapa itu?" tanya Marsudin. 

 

"Ya antara Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta," jawab Zainuri. 

 

Kode-kode serupa juga pernah terungkap dalam kasus wisma atlet. Ada istilah apel malang dan apel 

washington, yang artinya rupiah untuk apel malang dan uang dollar untuk apel washington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.detik.com/read/2012/07/02/201741/1956076/10/kopi-coro-kode-terbaru-koruptor-yang-terungkap
http://news.detik.com/read/2012/07/02/201741/1956076/10/kopi-coro-kode-terbaru-koruptor-yang-terungkap
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http://www.tempo.co/read/news/2012/06/18/063411341/Susu-Kaleng-dan-Nyam-nyam-Sandi-

Suap-Semarang 

SENIN, 18 JUNI 2012 | 17:12 WIB 

Susu Kaleng dan Nyam-nyam, Sandi Suap Semarang 

Soemarmo. TEMPO/Budi Purwanto 

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah sandi unik digunakan oleh para tersangka kasus suap yang 

melibatkan Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro dan beberapa anggota DPRD Kota 

Semarang. Sandi itu terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Jakarta, Senin, 18 Juni 2012.  

 

Sandi-sandi seperti "susu kaleng", "nyam-nyam", dan "luwak", digunakan para pegawai negeri 

Pemkot Semarang saat membahas suap untuk anggota Dewan. 

 

Staf Perencanaan Anggaran Pemkot Semarang, Ari Kurniawan, mengaku pernah diminta 

Sekretaris Daerah Akhmat Zaenuri untuk menyiapkan duit yang akan diserahkan ke anggota 

Dewan. Duit itu terkait pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2012. 

 

"Anda diminta menyiapkan "susu kaleng" oleh Zaenuri karena ada permintaan dari DPRD. "Susu 

kaleng" itu apa?" tanya jaksa penuntut umum K.M.S. Roni. Menurut Ari, ia diminta Zaenuri 

menghitung platform anggaran Rp 10 miliar yang akan disetor ke 50 orang anggota Dewan. "Itu 

diistilahkan susu kaleng," katanya. 

 

Saksi lainnya, Kepala Subbagian Keuangan Protokoler Sekda Pemkot Semarang, Yustiningsih, 

menyebut istilah "nyam-nyam" saat menjelaskan jatah duit untuk anggota DPRD. "Saya 

dipanggil Pak Zaenuri masalah pemberian uang "nyam-nyam" anggota Dewan," kata dia.  

 

Adapun istilah "luwak" muncul dari penuturan pengacara Soemarmo, Rudy Alfonso. Menurut 

Rudy, kliennya, dalam rekaman pembicaraan via telepon yang disadap Komisi Pemberantasan 

Korupsi, pernah melarang anak buahnya untuk memberi duit ke anggota Dewan. "Dia bilang 

jangan melayani permintaan luwak-luwak itu," kata Rudy. "Maksudnya (luwak), ya yang meminta 

uang, yang bersangkutan dengan DPRD." 

 

Soemarmo diancam hukuman lima tahun penjara atas dugaan menyuap sejumlah anggota 

DPRD Kota Semarang. Dia didakwa dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi. "Terdakwa memberi atau menjanjikan uang sejumlah Rp 304 juta dan Rp 40 

juta ke sejumlah anggota Dewan," kata jaksa penuntut umum, KMS A. Roni, Rabu pekan lalu. 

 

Menurut JPU, uang yang diberikan melalui Agung Purwo Sarjono dan Sumartono tersebut 

digunakan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pembelanjaan 

http://www.tempo.co/read/news/2012/06/18/063411341/Susu-Kaleng-dan-Nyam-nyam-Sandi-Suap-Semarang
http://www.tempo.co/read/news/2012/06/18/063411341/Susu-Kaleng-dan-Nyam-nyam-Sandi-Suap-Semarang
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Daerah Kota Semarang 2012. Dalam raperda mengenai APBD tersebut, dibahas tiga poin 

anggaran yang minta dimuluskan pembahasannya, yakni kebijakan umum anggaran, prioritas 

plafon anggaran sementara, dan tambahan penghasilan pegawai. 

 

JPU juga mendakwa Soemarmo dengan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi tentang pemberian 

hadiah kepada pegawai negeri. Dalam pasal subsider ini, Soemarmo diancam hukuman 

maksimal tiga tahun penjara. 

 

Penegasan permintaan uang itu disampaikan Soemarmo saat memimpin rapat tanggal 31 Juni 

2011, yang dihadiri Ayi Yudi Mardianan (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan Aset 

Daerah), Eko Cahyono (Kepala Dinas Tata Kota), Nugroho Joko Purwanto (Kepala Dinas Bina 

Marga), Masdiana Safitri (Asisten 4), Agus Riyanto (Kepala Dinas PSDA ESDM), Muthohar 

(Kepala Dinas Kebersihan dan Pertanaman), Ulfi Imran (Dinas Penerangan Jalan), Ednawan 

Haryono (Kepala Dinas Perhubungan), dan Isdiyanto (Asisten II). 

 

"DPRD Kota Semarang meminta uang Rp 10 miliar untuk memuluskan proses pembahasan 

RAPBD TA 2012, nanti akan dikoordinasikan kepada Akhmat Zaenuri (Sekretaris 

Daerah/tersangka)," kata Soemarmo saat itu, seperti tercantum dalam dakwaan. 

 

ISMA SAVITRI 
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http://www.basradio.com/lifestyle/kata-kata-sandi-yang-digunakan-koruptor 

Kata-kata Sandi yang Digunakan Koruptor 

0 comments 

Posted by Bas Radio on 04/10/2013-09:32 in Lifestyle | 0 comments 

0 comments 

Posted by Bas Radio on 04/10/2013-09:32 in Lifestyle | 0 comments 

 

Dalam operasionalnya, para koruptor gemar memakai bahasa-bahasa sandi agar kelakuan mereka tidak mudah 

tercium publik atau aparat penegak hukum. Kata-kata sandi ini terpecahkan saat penyelidikan hingga sidang 

kasus-kasus koruptor digelar. 

Para koruptor itu ternyata senang membuat kode dengan buah-buahan, mungkin karena mereka ingin hidup 

„sehat‟ dengan melahap „buah-buahan‟ itu. Tidak heran beberapa kata sandi mengambil nama buah-buahan. 

Berikut ini sandi yang digunakan para koruptor dari berbagai kasus: 

Apel 

Istilah „apel malang‟ dan „apel washington‟ muncul dalam kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games yang 

menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang dan tersangka 

Angelina Sondakh. Istilah „apel malang‟ dan „apel wahington‟ terungkap dalam transkrip percakapan BlackBerry 

Messenger antara Rosa dan Angelina Sondakh. 

Dalam persidangan Rosa, kedua istilah itu kembali terucap. Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, 

Yulianis, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor (10/8/2011) lalu juga menjelaskan istilah „apel malang‟. 

Dalam percakapan BBM dengan Rosa, Angelina Sondakh menyebutkan istilah itu. “Soalnya, aku diminta „ketua 

besar‟, lagi kepengin „apel malang,” ujar Angelina dalam percakapan dengan Rosa. Angelina juga menyebut  

Koster — diduga I Wayan Koster — meminta „apel Malang‟ juga. 

Menurut Yulianis, istilah apel-apel ini dipopulerkan oleh Nazaruddin. “Apel malang bisa diartikan uang lokal, 

dan apel washington uang dollar,” kata Nazar dalam transkrip percakapan BBM-nya. 

Semangka 

Istilah ini juga muncul dari transkrip BBM yang didapatkan penyidik KPK antara terpidana kasus suap Wisma 

Atlet, Mindo Rosalina Manullang dengan tersangka Angelina Sondakh pada 2010 lalu. 

“Ada seperti apel malang, apel washington, pelumas, semangka,” kata Rosa. 

Rosa mengatakan artinya ketika ditanya oleh salah satu hakim persidangan yang dipimpin hakim Dharmawati 

Ningsih di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2012). 

http://www.basradio.com/lifestyle/kata-kata-sandi-yang-digunakan-koruptor
http://www.basradio.com/lifestyle/kata-kata-sandi-yang-digunakan-koruptor#respond
http://www.basradio.com/lifestyle/kata-kata-sandi-yang-digunakan-koruptor#respond
http://www.basradio.com/category/lifestyle
http://www.basradio.com/lifestyle/kata-kata-sandi-yang-digunakan-koruptor#respond
http://3.bp.blogspot.com/-pwN_AtNG1tU/Uk6HjKzZkAI/AAAAAAAAw1Q/_D_Wr9xMu0Y/s1600/sandi-korupsi.jpg
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“Semangka?” tanya hakim. 

“Rupiah,” jawab Rosa. 

Durian 

Duit Rp 1,5 miliar yang diduga sebagai uang terima kasih terhadap pejabat Kemenakertrans dibungkus dalam 

sebuah kardus durian. Entah kebetulan atau tidak, nama durian sebelumnya pernah muncul sebagai buah yang 

identik dengan suap. 

Saat menangkap Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2TK) Kemenakertrans I Nyoman 

Suisanaya, KPK menemukan barang bukti kardus bekas durian berisi uang Rp 1,5 miliar di ruangan lantai 2 

gedung Kemenakertrans, Jl Kalibata, Jaksel, Kamis (25/8/2011). 

Kardus itu dibawa oleh seorang pegawai Kemenakertrans berinisial S siang harinya dari sebuah bank. Uang 

tersebut berasal dari rekening milik pengusaha Dharnawati. 

“S beli durian, lalu isinya dikeluarkan. Karena terlalu banyak, uangnya dimasukkan dalam kardus bekas durian 

itu,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK. 

Nah, bukan kali ini saja durian jadi barang yang identik dengan uang terima kasih. Saat kasus Cicak vs Buaya 

mencuat tahun 2009, penggunaan istilah durian untuk uang suap sempat membuat heboh. 

Dalam rekaman percakapan penyadapan antara Anggodo Widjojo dan Ong Yuliana Gunawan, nama mantan 

Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga disebut-sebut menerima kiriman durian dari Yuliana. Ada yang 

menduga durian itu adalah uang terima kasih untuk Ritonga karena membantu Anggodo. 

Namun jaksa agung saat itu, Hendarman Supandji membantahnya. Menurut dia, durian yang dikirimkan Ong 

Yuliana Gunawan kepada Abdul Hakim Ritonga, bukan kata sandi untuk menyebut uang, namun benar-benar 

buah durian yang kulitnya tajam namun buahnya manis. 

“Itu durian beneran Pak,” jawab Hendarman menjawab pertanyaan legislator Komisi Hukum DPR. “Beliau 

(Ritonga) senang durian. Saya kira semua laki-laki juga suka durian,” belanya. 

Pelumas 

Istilah ini sebenarnya paling umum digunakan kalangan awam dengan sinonim „pelicin‟, agar semua urusan 

menjadi lancar. Namun lagi-lagi Rosa yang melakukan percakapan dengan Angelina Sondakh via BBM pada 

2010 lalu juga menggunakan istilah ini. 

“Kalau pelumas?” tanya hakim yang diketuai Dharmawati Ningsih di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, 

Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2012). 

“Uang,” jawab Rosa. 

Ketua Besar 

Terpidana kasus suap Wisma Atlet, Mindo Rosalina Manullang mengatakan Angie meminta uang untuk 

kelancaran proyek Kemenpora. “Dia bilang, tolong saya dikejar-kejar. Kalau „Ketua Besar‟ kenyang, kita kan 

enak,” kata Rosa menirukan ucapan Angie saat itu. 

Namun, Rosa mengaku tidak tahu siapa si „Ketua Besar‟ yang dimaksud oleh mantan Puteri Indonesia tersebut. 

“Waktu itu tahu tidak „Ketua Besar‟ siapa? “Saya nggak tahu, dan saya nggak tanya lewat BBM,” jawab Rosa. 

Pak Lurah 

Dalam rekaman perbincangan Nazaruddin dengan penyidik di Mako Brimob pada Senin (15/8/2011) yang 

didengarkan detikcom, beberapa kali Nazaruddin menyebut istilah Pak Lurah. Namun dalam perbincangan itu 

Pak Lurah yang dimaksud tidak terkait dengan kasus, hanya figur yang dihormati. 

Dalam percakapan itu Nazaruddin bercerita soal aktivitas selama lebaran. Setiap tahun selalu bergantian 

merayakan lebaran. Pastinya dia selalu mengunjungi keluarganya di Bangun, Sumut dan juga Pekanbaru 

keluarga istrinya. 

“Tentu juga di Jakarta, ke rumah Pak Lurah,” kata Nazaruddin dengan tawa. 
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Soal kata Pak Lurah, klaim Nazaruddin dalam perbincangan dalam rekaman itu, dia mengaku sosok tersebut 

menginginkan Nazaruddin menghadapi proses hukum, tanpa mengganggu orang lain. 

“Kepingin Pak Lurah itu,” ucap Nazaruddin. 

Nazaruddin kembali menyinggung soal Pak Lurah saat berbicara mengenai kongres PD di Bandung pada 2010 

lalu. Dengan enteng dia menyebut kekalahan seorang calon karena terlalu mengandalkan iklan, bukan mendekati 

DPC. 

“DPC emang makan iklan. Ditakuti-takutin juga soal Pak Lurah. DPC itu ada uang ada angka,” terang Nazaruddin 

dengan tawa. 

Kebugaran 

Saat Rufinus Hutahuruk, kuasa hukum Nazaruddin, menanyakan kepada Rosa mengenai kata-kata sandi yang 

dipakai Rosa dkk berkomunikasi. Kata itu antara lain „kebugaran‟. 

“Itu semua proyek di Kemenpora ada istilah „kebugaran‟, itu maksudnya apa?” tanya Rufinus pada Rosa saat 

bersaksi di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2012). 

“Itu maksudnya Pak Wafid (Wafid Muharam, eks Sekretaris Kemenpora),” kata Rosa. 

Kata „kebugaran‟ dan „Gambir‟ terkuak dalam komunikasi Rosa saat menjabat Direktur Pemasaran PT Anak 

Negeri dan Muhammad Nazaruddin pada 22 Juli 2010. Bunyinya antara lain: 

“Pagi, Bapak. Hari ini bisa ketemu orang kebugaran, ya, Bapak? Jamnya sehabis Magrib di Senayan City.” 

“Saya lagi menuju Gambir habis dari olahraga, Pak.” 

Penyanyi 

Terpidana kasus Wisma Atlet Mindo Rosalina Manulang dalam kasus Wisma Atlet mendapat nama sandi „si 

penyanyi‟. Hal itu diungkapkan Rosa sendiri dalam persidangan� di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta 

Selatan, Senin (16/1/2012). 

“Itu Pak Paul Newan dan Paulus Iwo. Mereka bilangnya proyek yang Senayan ke sana dibilang „kebugaran‟ saja. 

Saya juga dipanggilnya bukan Rosa tapi „si penyanyi‟,” jawab Rosa. Tak urung, pengakuan Rosa disambut tawa 

pengunjung sidang. 

Maktab 

Informasi yang dikumpulkan detikcom, para aktor kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran ini kerap sekali 

menggunakan istilah-istilah berbahasa Arab dalam percakapan mereka. Penyidik KPK sempat dibuat bingung 

dengan adanya kode-kode ini. Beruntung, arti istilah yang digunakan, tidak berbeda jauh ketika dialihbahasakan 

ke bahasa Indonesia. 

Istilah-istilah itu digunakan untuk berbagai keperluan, seperti melakukan pertemuan tersembunyi, 

pemberitahuan adanya proyek dan juga mengenai imbalan. 

“Mereka menggunakan bahasa-bahasa Arab seperti Toyyib (baik) dan Maktab (tempat atau pemondokan). 

Menyelidiki kasus ini, kita benar-benar dibuat mengelus dada,” ujar salah seorang pejabat KPK yang menangani 

kasus ini. 

Pejabat ini mengambil kesimpulan, istilah-istilah yang digunakan para „pemain‟ terkait dengan lingkungan 

mereka. Istilah bahasa Arab muncul karena lingkungan mereka ada di Kemenag dan Komisi VIII yang 

membidangi agama. 

“Kalau wisma atlet itu sepertinya mereka memang biasa makan buah-buahan,” ujarnya setengah berkelakar 
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http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk.html 

6 Sandi koruptor untuk mengelabui KPK 
Reporter : Muhammad Hasits | Senin, 22 Oktober 2012 07:14 

 

Merdeka.com - Tidak mudah untuk menangkap seorang koruptor. Komisi 

PemberantasanKorupsi (KPK) terpaksa harus memeras otak dan menggunakan 

berbagai cara untuk menjerat seorang koruptor. 

 

Salah satu alat yang menjadi andalan KPK adalah menyadap. Cara ini cukup ampuh 

untuk mengungkap kasus korupsi. Dari sini, KPK bisa leluasa menyelidiki sebuah kasus. 

Apalagi hasil penyadapan pun bisa dijadikan alat bukti di persidangan. 

 

Selain lewat penyadapan, KPK juga pernah mengungkap sebuah kasus korupsi 

lewat blackberry. Dari alat pintar itu, KPK bisa mengembangkan penyidikan. Contohnya 

kasus Angelina Sondakh. 

 

Dalam perjalanannya menangani kasus, KPK kerap kali menemukan sandi-sandi atau 

kode tertentu yang digunakan oleh seorang koruptor dalam melakukan transaksi. Ada 

beberapa sandi untuk mengelabui KPK? Apa saja? 

 

1. Pengajian 

Merdeka.com - Berbagai cara dilakukan oleh seorang koruptor untuk mengelabui 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar tidak terendus aksinya, biasanya koruptor 

mempunyai sandi tertentu agar tidak tercium oleh KPK. 

 

Tetapi KPK tidak kehilangan akal. Saat melakukan penyadapan, KPK sudah mencurigai 

sandi-sandi tertentu yang digunakan oleh koruptor. 

 

Seperti modus bertemu di pengajian. Istilah pengajian yang selama ini dikenal adalah 

menghadiri acara keagamaan. Namun bagi seorang koruptor, bertemu di pengajian 

adalah di hotel untuk melakukan transaksi. 

 

"Nanti ketemu di pengajian ya," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat 

berceramah di depan ribuan umat Islam di Gedung Majelis Tafsir Al Quran Solo Jawa 

Tengah Minggu (21/10). 

 

Busyro mengetahui hal itu saat penyidik KPK melakukan penyadapan kepada koruptor 

http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk.html
http://www.merdeka.com/reporter/muhammad-hasits/
http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
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yang tengah dibidik. Dari situ, KPK mengetahui percakapan antara koruptor dengan 

rekannya. 

 

Anehnya lagi, saat hendak bertemu dan menyanggupi akan melakukan pertemuan 

malah bilang Insya Allah. "Ini tentu penghinaan bagi umat Islam," kata Busyro 
 

http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/pengajian.html 

2. Ketua Besar 

Merdeka.com - Istilah ini sudah lama terdengar. Beberapa waktu lalu istilah ini ramai 

lagi saat staf pemasaran Grup Permai Mindo Rosalina Manulang menjadi saksi dalam 

persidangan kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran proyek di 

Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan 

terdakwa Angelina Sondakh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dua pekan 

lalu. 

 

Rosa akhirnya buka mulut. Istilah Ketua Besar merujuk kepada nama Ucok. Nama Ucok 

itu rupanya hanya panggilan saja. Beberapa orang menyebut, Ketua Besar mengarah 

kepada Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Mirwan Amir. 

 

Soal tudingan ini, Mirwan pernah membantahnya. "Saya enggak kenal siapa itu (Ucok). 

Nama saya Mirwan Amir," kata Mirwan. 

 

http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/ketua-

besar.html 

 

3. Apel Malang dan Apel Washington 

Merdeka.com - Sandi Apel Malang dan Apel Washington ini muncul dalam transkrip 

blackberry messenger (BBM) antara Angelina Sondakh dengan Rosa. Rupanya, istilah 

Apel Malang adalah untuk menyebut rupiah, sedang Apel Washington untuk dolar 

Amerika. 

 

"Tugas aku kalo diminta Ketua Besar harus menyediakan, soalnya apelnya beda 

rasanya, asli malang jadi ga ada duanya. Huahaaaa, jadi kalo boleh disediakan apel 

malang yang seger ya, kalo ketua besar kenyang kita khan enak." tulis Angie kepada 

Rosa. 

http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/pengajian.html
http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/ketua-besar.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/ketua-besar.html
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http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/apel-malang-

dan-apel-washington.html 

 

4. Pelumas dan Semangka 

Merdeka.com - Sandi atau kode ini masih digunakan oleh orang yang sama, yaitu 

Angie dengan Rosa. Lalu apa arti pelumas dan semangka? 

 

Saat menjadi saksi dalam kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa Muhammad 

Nazaruddin waktu itu, Rossa mengatakan, istilah pelumas artinya uang, sedangkan 

semangka mengarah kepada permintaan dana. 

 

Menurut Rosa, istilah itu sengaja diciptakan oleh Angie. "Istilah itu Angelina Sondakh 

yang bilang. Katanya biar tidak terlalu vulgar," tutur Rosa. 

 

http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/pelumas-

dan-semangka.html 

 

5. Kiai, ustaz dan pesantren 

Merdeka.com - Untuk kata seperti Kiai, ustaz dan pesantren sebenarnya tidak patut 

digunakan dalam transaksi melakukan korupsi. Majalah Tempo pernah mengungkap 

istilah-istilah tersebut. 

 

Istilah itu muncul saat KPK melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi proyek 

pengadaan Alquran di Kementerian Agama. Dalam percakapan antara Fahd A. Rafiq, 

dan Dendy Prasetya, Fahd kerap menitip pesan kepada Dendy seperti, Itu jatah ustaz 

dan pesantren, jangan diutak-atik. Pada kesempatan lain, Fahd berpesan, Apakah 

kaveling untuk kiai sudah disediakan? 

 

Istilah kiai, ustaz, dan pesantren, diduga merupakan sandi bagi para penerima dana 

hasil proyek tersebut. Kiai merujuk pada para politikus di Senayan, ustaz untuk para 

pejabat di Kementerian Agama, sedangkan pesantren untuk partai politik 
 

http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/kiai-ustaz-dan-

pesantren.html 

http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/apel-malang-dan-apel-washington.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/apel-malang-dan-apel-washington.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/pelumas-dan-semangka.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/pelumas-dan-semangka.html
http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/kiai-ustaz-dan-pesantren.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/kiai-ustaz-dan-pesantren.html
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6. Merah, biru dan kuning 

Merdeka.com - Kalau istilah ini muncul dalam kasus suap alokasi Dana Penyesuaian 

Infrastruktur Daerah (DPID) dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati. Warna seperti merah, 

biru, dan kuning, atau kode K atau P, P1, P2, P3, dan P4. 

 

Kode-kode tersebut ditulis untuk membedakan penerima jatah DPID untuk para 

pimpinan banggar DPR. Hal tersebut diketahui dari penyitaan laptop milik staf badan 

anggaran, Nando, saat KPK menggeledah ruang kerjanya di DPR. 

 

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Tamsil Linrung yang bersaksi untuk Wa Ode, 

mengakui adanya penggunaan kode tertentu di Banggar. Saat itu, Tamsil mengungkap 

bahwa kode-kode tersebut diurus oleh Nando selaku staf Banggar di DPR. 

 

"Ada kode-kode untuk memudahkan bahwa ini (usulan penerima alokasi DPID) dari 

fraksi ini, ini (usulan) dari komisi ini," ujarnya. 
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/merah-biru-dan-

kuning.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/merah-biru-dan-kuning.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/6-sandi-koruptor-untuk-mengelabui-kpk/merah-biru-dan-kuning.html
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http://www.tempo.co/read/news/2014/12/23/078630443/Daftar-Sandi-Korupsi-dari-Obat-hingga-
Pustun 

SELASA, 23 DESEMBER 2014 | 09:46 WIB 

Daftar Sandi Korupsi, dari 'Obat' hingga 'Pustun' 
TEMPO.CO, Jakarta - Saat rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi awal Desember 

lalu, Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron mencoba menyuap penyidik. Komisi antirasuha 
mengumpulkan semua seluler di rumah Amin di Kampung Saksak, Kelurahan Kraton, Kecamatan 
Kraton, Kabupaten Bangkalan, Madura. Saat melihat penyidik mengumpulkan gepokan uang di 
rumahnya untuk dijadikan barang bukti, Fuad buka suara. 
 
"Ini ada 'obatnya' enggak, Mas?" ujar Fuad kepada salah satu investigator. Maksud dia, apakah 
persoalan itu dapat diselesaikan dengan uang. Si penyidik tersenyum. "Kalau KPK, tidak ada 
'obatnya', Pak," tuturnya. Fuad kembali membisu. (Baca: 'Obat', Kode Fuad Amin Rayu Penyidik 
KPK) 
 
Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan 'obat' adalah salah satu dari sekian 
banyak kode yang dipakai koruptor. Sandi itu, kata dia, hanya diketahui oleh sesama koruptor. 
Bahasa itu dipakai untuk memuluskan proses negosiasi antara mereka. 
 
"Untuk menghindari orang lain tahu. Khususnya penegak hukum," kata Ade saat dihubungi, Selasa, 
23 Desember 2014. Menurut Ade, kode tersebut hanya bisa dipahami oleh 'jamaah' mereka sendiri. 
Kode itu, kata dia, bahkan dapat memakai istilah keagamaan. "Kita tak bisa berijtihad soal kode-kode 
itu," kata Ade. 
 
Selain obat, berikut adalah kode rasuah yang pernah dipakai koruptor. 
 
1. Kacang Pukul 

 
Terdakwa kasus suap Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dan Gulat Medali Emas Manurung 
ternyata sempat memberikan kode akan menyerahkan uang suap. Kode tersebut disampaikan 
kepada ajudan Annas, Triyanto. (Baca 'Kacang Pukul', Kode Suap untuk Annas Maamun) 
 
"Terdakwa menelepon saya pada 23 September 2014 dan mengatakan bahwa kacang pukul sudah 
dikumpulkan. Saya diminta menyampaikan pesan itu pada Annas," ujar Triyanto. 
 
Kacang pukul adalah makanan ringan dari kacang dan gula yang ditumbuk, penganan khas daerah 
Rokan Hilir, Riau. Sebelum menjabat Gubernur Riau, Annas pernah menjabat sebagai Bupati Rokan 
Hilir. 
 
2. Ekor dan Ton Emas 
 
Pengacara Adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan, yakni Susi Tur 
Andayani memberi suap kepada Akil Mochtar, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Susi memakai kata "ekor" saat berkomunikasi dengan Akil perihal uang untuk pembayaran 
dalam kasus sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten. (Baca: Empat Hakim Akil Tangani Kasus 
Adik Atut) 
 
"Ass..(Assalamualaikum) Pak, Bu atut lg (lagi) ke singapur (Singapura), brg (barang) yg (yang) siap 1 
ekor untuk lebak aja (saja) jam 14 siap tunggu perintah bpk (bapak) aja (saja) sy (saya) kirim ke 
mana..," kata Susi melalui pesan pendek kepada Akil, 1 Oktober 2013. 
 
Dalam sejumlah komunikasi, Akil juga kerap menggunakan kode. Dengan Chairun Nisa, politikus 
Golkar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, Akil menggunakan kode “tiga ton 
emas” untuk uang Rp 3 miliar. 
 
3. Ustad, Pesantren, dan Kiai 

 
Kasus korupsi pengadaan Al-Quran melibatkan pengurus Departemen Desentralisasi dan 

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/23/078630443/Daftar-Sandi-Korupsi-dari-Obat-hingga-Pustun
http://www.tempo.co/read/news/2014/12/23/078630443/Daftar-Sandi-Korupsi-dari-Obat-hingga-Pustun
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tempo.co%2Fread%2Fnews%2F2014%2F12%2F22%2F063630182%2FObat-Kode-Fuad-Amin-Rayu-Penyidik-KPK&ei=e9GYVPCaKNahugTviIDIDQ&usg=AFQjCNGBNc9YURgldtUXrO0ZPl3nfDuM-w&sig2=clSpkSiZVGlYdSd92DQQBQ&bvm=bv.82001339,d.c2E
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tempo.co%2Fread%2Fnews%2F2014%2F12%2F22%2F063630182%2FObat-Kode-Fuad-Amin-Rayu-Penyidik-KPK&ei=e9GYVPCaKNahugTviIDIDQ&usg=AFQjCNGBNc9YURgldtUXrO0ZPl3nfDuM-w&sig2=clSpkSiZVGlYdSd92DQQBQ&bvm=bv.82001339,d.c2E
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tempo.co%2Fread%2Fnews%2F2014%2F12%2F22%2F063630223%2FKacang-Pukul-Kode-Suap-untuk-Annas-Maamun&ei=rtGYVM_MAcTluQSN0IHACQ&usg=AFQjCNHgKPEuLCvVuuy-eyJrA-WF-zNKPg&sig2=l6z7T7ptVE_nfEA8auApvQ
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/24/063556983/Empat-Hakim-Akil-Tangani-Kasus-Adik-Atut
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/24/063556983/Empat-Hakim-Akil-Tangani-Kasus-Adik-Atut
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Pembangunan Daerah Partai Golongan Karya, Fahd A. Rafiq dan Dendy Prasetya, putra anggota 
Komisi Agama DPR Zulkarnaen Djabar. (Baca: Anak A. Rafiq Diperiksa KPK Soal Pengadaan Quran) 
 
Fahd kerap menitip pesan kepada Dendy, "Itu jatah 'ustad dan pesantren', jangan diutak-atik." Pada 
kesempatan lain, Fahd berpesan, "Apakah 'kaveling untuk kiai' sudah disediakan?" 
 
Istilah "kiai", "ustad", dan "pesantren", kata sumber Tempo, diduga merupakan sandi bagi para 
penerima dana hasil proyek tersebut. "Kiai" merujuk pada para politikus di Senayan, "ustad" buat 
simbol para pejabat di Kementerian Agama, sedangkan "pesantren" untuk partai politik. 
 
4. Apel Malang, Apel Washington, dan Salak Bali 
 
Dalam kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina 
Sondakh berkomunikasi melalui Blackberry Messenger dengan Direktur Marketing PT Anak Negeri 
Mindo Rosalina Manulang. 
 
Dalam percakapan tersebut, Angie menagih apel Malang dan apel Washington ke Rosa, yang saat itu 
masih aktif sebagai Direktur Marketing PT Anak Negeri, anak perusahaan Grup Permai. "Apel " itu 
diminta Angie lantaran ia sudah ditagih Ketua Besar dan Bos Besar. (Baca: Angie Membantah, Tapi 
KPK Punya Bukti ) 
 
Menurut Rosa, apel Washington adalah sandi untuk duit dolar dan apel Malang sandi untuk duit 
rupiah. Adapun Ketua Besar, menurut Rosa, bisa jadi Wakil Pimpinan Badan Anggaran Dewan 
Perwakilan Rakyat Mirwan Amir atau pun Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Bos 
Besar adalah Muhammad Nazaruddin. Namun Bos Besar versi Angie, kata Rosa, adalah Mirwan. 
 
5. Pustun dan Jawa Sarkia 
 
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi tersangka kasus suap impor daging 
diketahui mempunyai lebih dari satu istri. Tahun 1984 Luthfi menikahi Sutiana Astika. Pernikahan 
pertama mempunyai 12 anak. Istri kedua, Lusi Tiarani Agustine dinikahi tahun 1996. Tiga orang anak 
diperoleh dari pernikahan tersebut. 
 
Istri ketiga yang membuat namanya mencuat. Pada persidangan diperdengarkan rekaman 
pembicaraan dengan Ahmad Fathanah. Fathanah, "Istri-istri antum sudah menunggu semua." Luthfi, 
"Yang mana aja. Yang pustun-pustun apa Jawa sarkia." Fathanah, "Pustun." (Baca:Luthfi Hasan 
Ishaaq Lebih 'Adem' di Sukamiskin) 
 
Kata Pustun bermakna sebutan untuk orang dari Pakistan, Afghanistan, atau Iran. Istri ketiga Luthfi 
Darin Mumtazah kebetulan keturunan Arab. Darin dinikahi tahun 2012.  
 
Yang membuah heboh, Darin masih duduk di kelas tiga sekolah menengah kejuruan (SMK) dan baru 
berumur 18 tahun. Meskipun begitu, hubungan mereka layaknya suami istri. "Darin manggil Pak 
Luthfi itu Papah, dan Pak Luthfi manggil Darin, Mama," kata Sayitno, Satpam kompleks, yang 
mendengar percakapan keduanya. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tempo.co/read/news/2012/07/12/063416497/Anak-A-Rafiq-Diperiksa-KPK-Soal-Pengadaan-Quran
http://www.tempo.co/read/news/2012/02/15/063384126/Angie-Membantah-Tapi-KPK-Punya-Bukti
http://www.tempo.co/read/news/2012/02/15/063384126/Angie-Membantah-Tapi-KPK-Punya-Bukti
http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/063609870/Luthfi-Hasan-Ishaaq-Lebih-Adem-di-Sukamiskin
http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/063609870/Luthfi-Hasan-Ishaaq-Lebih-Adem-di-Sukamiskin
http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/063609870/Luthfi-Hasan-Ishaaq-Lebih-Adem-di-Sukamiskin
http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/063609870/Luthfi-Hasan-Ishaaq-Lebih-Adem-di-Sukamiskin
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http://news.detik.com/read/2011/08/25/233811/1711495/10/2/kisah-durian-dan-uang-terima-

kasih-rp-15-m 

Kamis, 25/08/2011 23:38 WIB 

Kisah Durian dan Uang Terima Kasih Rp 1,5 
M 
Rachmadin Ismail - detikNews  

Jakarta - Duit Rp 1,5 miliar yang diduga sebagai uang terima kasih terhadap pejabat 

Kemenakertrans dibungkus dalam sebuah kardus durian. Entah kebetulan atau tidak, nama durian 

sebelumnya pernah muncul sebagai buah yang identik dengan suap. 

 

Saat menangkap Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2TK) 

Kemenakertrans I Nyoman Suisanaya, KPK menemukan barang bukti kardus bekas durian berisi 

uang Rp 1,5 miliar di ruangan lantai 2 gedung Kemenakertrans, Jl Kalibata, Jaksel, Kamis 

(25/8/2011). 

 

Kardus itu dibawa oleh seorang pegawai Kemenakertrans berinisial S siang harinya dari sebuah 

bank. Uang tersebut berasal dari rekening milik pengusaha Dharnawati. 

 

“S beli durian, lalu isinya dikeluarkan. Karena terlalu banyak, uangnya dimasukkan dalam kardus 

bekas durian itu,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK. 

 

Nah, bukan kali ini saja durian jadi barang yang identik dengan uang terima kasih. Saat kasus Cicak 

vs Buaya mencuat tahun 2009, penggunaan istilah durian untuk uang suap sempat membuat heboh. 

 

Dalam rekaman percakapan penyadapan antara Anggodo Widjojo dan Ong Yuliana Gunawan, nama 

mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga disebut-sebut menerima kiriman durian dari 

Yuliana. 

 

Ada yang menduga durian itu adalah uang terima kasih untuk Ritonga karena membantu Anggodo. 
Namun jaksa agung saat itu, Hendarman Supandji membantahnya. Menurut dia, durian yang 

dikirimkan Ong Yuliana Gunawan kepada Abdul Hakim Ritonga, bukan kata sandi untuk menyebut 

uang, namun benar-benar buah durian yang kulitnya tajam namun buahnya manis. 

 

"Itu durian beneran pak," jawab Hendarman menjawab pertanyaan legislator Komisi Hukum DPR. 

"Beliau (Ritonga) senang durian. Saya kira semua laki-laki juga suka durian," belanya. 

 

Penggunaan istilah buah-buahan untuk menyebut uang juga sempat muncul dalam kasus dugaan 

suap di Kemenpora. Dalam berbagai rekaman percakapan, terungkap adanya istilah apel malang dan 

apel Washington. Belakangan, apel malang digunakan untuk menyebut uang rupiah dan apel 

washington untuk uang dollar. 

 

Dengan terungkapnya sandi-sandi buah ini, apakah koruptor akan mengganti dengan istilah lain? 

 

 

 

 

http://news.detik.com/read/2011/08/25/233811/1711495/10/2/kisah-durian-dan-uang-terima-kasih-rp-15-m
http://news.detik.com/read/2011/08/25/233811/1711495/10/2/kisah-durian-dan-uang-terima-kasih-rp-15-m
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APPENDIX II 

http://chirpstory.com/li/5087 

Transkrip BBM Angie Rossa 
 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:10:28 AM PDT 

Saya akan kulwitkan tentang percakapan antara @SondakhAngelina (pin : 
256FF48D) dan Rosa Mindo (Pin : 21CCF231) pada Nop 2010 - Feb 2011 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:18:09 AM PDT 

1. Angie : Ping ! sudah dapat belum nama yang dari kuning (golkar) ? 
Rosa : antara Rully dan Kahar kali Bu. Mereka belum mau sebut nama 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:20:52 AM PDT 

2. Rosa : Bu, saya sdh dpt nama dari kuning (golkar). Yang klaim Pak Rully. Jadi 
toloong ya bu, telp pak rully, pak rektor & pak ali bain 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:28:17 AM PDT 

3. Rosa : nanti saya ketemu ibu, saya ngaku nama saya dewi aja didepan pak rully 
dan pak kahar ya bu. 
Angie : Ok 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:30:55 AM PDT 

4. Angie : saya sudah bicara dengan rully, orangnya ribet  
Rosa : betul. Saya baru mau BB ibu. Dia bawa pengusaha dari grup Ical (bakrie) 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:32:57 AM PDT 

5. Angie : tapi sudah clear. Saya bilang yg punya Golkar ya hanya 45 (milyar). Itu 
saja. Kalau ada lebih, itu punya yang lain. Bukan golkar 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:35:18 AM PDT 

6. Rosa : sudah ibu kasih tau rektornya kan Bu? Saya juga sudah tekan.  
Angie : Soalnya, kara rektornya dia tidak lewat lain2. Hanya Rully 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:37:13 AM PDT 

7. Rosa : Tapi yang alat FMIPA lewat kita bu. Dan pak rektor sudah ok. Tp yg 
tangani pak bain.  
Angie : jadi tinggal bilang ke rektor aja 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:40:14 AM PDT 

8. Angie : klarifikasi mulai dari user, dekan FMIPA, Dan PR2 bhw FMIPA punya kita. 
Rully hanya taroh 45(milyar). Sisanya punya kita semua 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:42:41 AM PDT 

9. Angie : katanya, Rully sudah sms rektornya. Kalau perlu suruh rektornya telpon 
saya. Saya kesel dengan cara2 begini. 
Rosa : iya bu 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:44:16 AM PDT 

10. Angie : sudah beres ya. rully sudah sma rektornya. Ternyata di kuning (golkar) 
si Rully bikin ribut sesama. Td siang saya kan ke kuning 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:45:49 AM PDT 

11. Angie : banyak yg ga suka dgn Rully. Kelakuannya begitu. 
Rosa : Duh Bu. Kita ga mau ribut2. Maunya rapih, aman dan tertib bu. 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:46:58 AM PDT 

12. Angie : mohon maaf aja. Sebel. Kejadian lagi dengan orang yg sama waktu 
tahun yang lalu 
Rosa : Iya bu. Capeee deh 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:48:30 AM PDT 

13. Angie : Ros..pokoknya besok2, cek dululah. Dimana ada pak rully saya ga mau. 
Karena dia akan buat ulah klaim sana sini 
Rosa : bener bu 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:51:02 AM PDT 

Sabar ya...saya cari lagi..tentang rebutan proyek dan komisi/fee antara angie dan 
politisi golkar 
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 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:56:08 AM PDT 

14. Rosa : Ping ! Sore bu. Saya mau tanya yg UNAIR. Dapat 50 M ya bu? Katanya 
kan ga ada. Kok ada bu ? 
Angie : itu jatah menteri katanya 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 07:57:14 AM PDT 

15. Angie : Rosa. Apa bisa sore ini ketemu idris ? Idris dan saya menunggu anda. 
Tolong kabar baik. Malam nanti aku ditunggu pak wafid 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 08:07:41 AM PDT 

Maaf ya ..agak lama..saya mesti pilah pilih dulu..ini proyek yg "diurus" angie dan 
rosa banyak banget..campur aduk hehe.. 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 08:12:58 AM PDT 

16. Angie : Rosa. Kamu bawa berapa? 
Rosa : cuma bisa 875 nih. Besok lunas sisanya  
Angie : ah. Repot. 
Rosa : please donk bu 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 08:15:49 AM PDT 

17. Angie : aku kayaknya perlu bantuan 
Rosa : apa itu bu? Siap. Maaf nih bu baeu landing dari luar kota  
Angie : nanti ketemu aja next week 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 08:17:01 AM PDT 

18. Rosa : orang bijak taat pajak  
Angie : benerkan ? Ha ha ha ha  
Rosa : ntar mau dibilang gayus ? Hahaha 
Angie : harusnya kan 5 bukan 4 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 08:19:37 AM PDT 

19. Angie : bgmn bu rosa? 
Rosa : pagi ini bu 
Angie : tapi apel washington ya  
Rosa : ok. Berapa kilo? 1 kilo (1M ) dulu ya bu 
Angie : ok deh 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 08:21:36 AM PDT 

20. Angie : Rosa. Jgn lupa kekurangannya apel malang aja ya 
Rosa : oh gitu? Mudah2an panen lancar dan tak banyak hama hehe 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 08:23:15 AM PDT 

21. Angie : Rosa. Masih ada apel malang?  
Rosa : saya lihat besok ya bu 
Rosa : ping ! Ada apel malang bu. Tapi buat pak ketua besok 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 08:25:13 AM PDT 

22. Rosa : mgkin ibu bisa minta ke beliaulah hehe 
Angie : itukan beda hihihi. Soalnya aku lg diminta ketua besar. kepengen mkn apel 
malang 

 @TrioMacan200012/Mar/2012 03:27:08 PM UTC 

Sudah dulu deh..mumet juga baca transkrip rekaman penyadapan ini.. Byk huruf, 
angka2 dan kode2 komputer..ga asyik kalo belum disaring hehe 
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https://groups.yahoo.com/neo/groups/jardiknas/conversations/messages/15080 

Percakapan Rosa dan Nazar via BBM yg disadap KPK 

Expand Messages 

 muksin_sibarani@yahoo.com 

Jan 23 12:27 AM 

Apatkah kita msh percaya dgn anggota dpr. Ini yg ketahuan. Yg ga ketauan msh banyak  

Sent from my BlackBerry� smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!  

 

-----Original Message-----  

From: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@...>  

Sender: ppiindia@yahoogroups.com  

Date: Mon, 23 Jan 2012 13:46:10  

To: <Invalid address>  

Reply-To: ppiindia@yahoogroups.com  

Subject: [ppiindia] Percakapan Rosa dan Nazar via BBM yg disadap KPK  

 

Percakapan Rosa dan Nazar via BBM yg disadap KPK  

 

Tweet from @TrioMacan2000  

-------------------------------------  

@TrioMacan2000: Saya mau twitkan ttg percakan rosa dan nazar via BBM yg disadap KPK. 

No pin Nazar: 256FF48D, Rosa : 216EB24D  

 

Rosa : Siang Bapak (nazar), saya sdh ketemu "pjs" dan pak Heru NK. Pekerjaan ini tak ada 

DP, termin pertama juni 2011, selesai juli 2012  

 

Rosa : konsultan juga sdh selesai, angkanya hanya bisa 7% dari kontrak. 

 nazar : kurang lebih 10 milyar,  

Nazar : yg satker semua di medan ternyata sudah minta angka 10 milyar  

 

Rosa : sore bapak, bisa saya telpon  

Nazar : ada apa Ros?  

rosa : saya sdh selesai pertemuan dgn NK (nidya karya?)  

 

Rosa : angkanya 10 M atau kurang lebih 7% yg bisa. Mereka ga bisa kasih lebih sesuai 

permintaan kita  

https://groups.yahoo.com/neo/groups/jardiknas/conversations/messages/15080
mailto:alfaqirilmi@...
mailto:ppiindia@yahoogroups.com
mailto:ppiindia@yahoogroups.com
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nazar : dari nilai kontrak?,  

Rosa : tapi semua satker pak  

Nazar : utk yang lain2 bgmn? 

 rosa : mereka yg beresi  

Rosa : eh Pak, soal NK, biar rosa yg urus semua  

 

Rosa : Kita nanti terima dari dia aja, biar dia yg atur semua. BB saya ke pak buyung dia 

jawab ok  

rosa : dia juga bilang, lanjutkan !  

 

Rosa : tapi kalau bisa HK (hutama karya) dan WK (waskita karya) dan NK(Nindya Karya) 

bertemu utk masalah harga.  

 

Nazar : harga sudah saya kasih ke pak buyung. ok panggil saja HK, WK dan NK  

rosa : kemana saya bawa mrka, kalau saya panggil ketemu siapa?  

 

Rosa : siang bapak. Pak buyung sudah kontak HK dan NK. WK belum berhasil karena 

sedang di pontianak. Kata NK ijin kalo bisa dudukan sekalian  

 

rosa : agar clear untuk membahas nilai penawaran. Spya kompak. Angka diset oleh Nk tapi 

belum ada kabar sampai sekarang  

 

nazar : intinya pak buyung suruh wika dan HK ikuti angka NK.  

Rosa : Ya bapak  

 

rosa : siang Bapak. Tinggal wika yg belum ada kepastian. Kalau HK saya sdh 

komunikasikan langsungdgn dirutnya dan sekper. Sdh ok.  

 

Rosa : Tapi mereka minta dibantu agar diberi jatah untuk 2011. Kalau bisa agak besar 

nilainya pak  

 

Rosa : eh, Bapak jadi selebritis ya? Jd Cover lagi. Saya banyak menrima telp dari rektor2. 

Tapi semua rektor bilang memang cocok bapak jadi selebritis. pak Nazar itu Kayak artis, 

muda dan ganteng...waduh jadi bingung saya Pak.  

nazar : saya bilang aja semua itu fitnah..  

 

nazar : rektor mana aja itu? Bilang juga itu fitnah, siapa perempuannya yg saya perkosa? 

Sampai sekarang belum ada yg ngomong kok.  
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Rosa : ya rektor Jambi, udayana, brawijaya, semua pak. Mereka nanya. Kejam sekali berita 

itu. Masak bapak dituduh perkosa SPG? Saya sdh Bilang itu fitnah. Isi beritanya kosong, 

tidak bermutu. Hanya utk jatuhkan bapak. Kata mereka, kami jg baca tp mmg sangat tdk 

masuk akal  

 

Rosa : mereka juga sampaikan salam. Kata mereka semoga bapak tabah dalam 

menghadapi semua cobaan. Tapi kata mereka juga jgn sampai. kampus2. Mereka 

dilupakan. Kok sedikit2 dapatnya. Meeka minta tolong Bapak dapqt bantu naikan 

anggarannya  

 

nazar : Ok. apa lagi Ros?  

rosa : Bapak, USU kok tidak ada? Jgn sampai kosong pak. Ngomong sama ARTIS donk pak  

nazar : masak USU kosong?  

 

Nazar : ya udah sana, kamu ngomong sama artis. Jgn sampai kosong  

rosa : katanya karena pak ketua marah besar karena alkes yg ke 38 gagal.  

 

Rosa : dikira ketua besar rektor yg bermain. Padahal si Holis yg ngerjain.  

nazar : kamu ngomong aja sama ibu artis  

 

rosa : pak, saya baru saja marah sama pak bauk. Ada dapat 116 untuk university of hospital 

tapi katanya bukan punya kita  

 

nazar : punya siapa katanya? Kita bayar aja ke siapa?  

rosa : ini sya lagi koordinasi pak. The north sumatera university hospital of sumatera utara 

university project 116,689,796,996. Saya sdh minta pak.  

Rosa : iya pak. Saya sdh cek di bu artis sama pak haris  

 

Nazar :ya. Ambil aja  

rosa : seelah saya cek ke USU katanya itu dana dari bantuan luar negeri yg masuk APBN. 

Apa bisa gitu pak?  

 

Rosa : kalau gitu saya xoba minta ke rektor. Kalau ga bisa keluar fee, biar proyek kita yg 

kerjakan  

nazar : iya, kalau begitu lobi ke rektor  

 

Rosa : ok Bapak. Saya akan coba.  
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nazar : Ros. Dimana? Saya telpon enggak bisa rosa : saya mau ketemu pak lukman di 

grand melia pak  

 

rosa : sekalian setelah pak lukman, pak heru juga . Maaf td saya lgi di kamar kecil pak.  

Nazar : ok. Bereskan semua ya  

 

nazar : selamat hari raya idul adha 1431 H. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga saudara2 

sekalian diberi.., dst (Muhamnad Nazaruddin & Kel)  

 

rosa : siang bapak. Saya baru bicara sa,a orang Kuning (golkar) dari Kom 10  

nazar : siapa namanya ?  

rosa : dia sepertinya ga berani sebut  

 

rosa : tapi akan saya usahakan pak  

rosa : Ping ! Siang bapak. Ini Rosa. Saya pake Hp Gerhana nazar : saya telpon kamu tapi 

ga diangkat  

 

BBM Rosa dipake seseorg : " Bapak, saya tdk tahu membalas pertolongan bapak. Saya 

hanya bisa ucapkan dari lubuk hati seorang ibu. Terima kasih. Semoga tuhan melindungi 

bapak. Begitu juga pak nasir. Terima kasih banyak. Kasat minta maaf, kai di polres skrg. 

Kapolres sdh bisa  

 

Rosa : malam pak. Jd ketemu pak lukman? Saya di sency nunggu pak lukman nazar : saya 

di crown. Kesini aja. Ajak pak lukman.  

 

Rosa : baik bapak. Tapi pak lukman sedang meeting dgn orang hongkong. Katanya agak 

malam.  

nazar : ok. Ga apa2. Sy tunggu  

 

rosa : Pak. Kami sudah di bawah. Ga bisa naik  

nazar : naik aja. Lantai 19  

rosa : sudah pak. Kami di 19. Saya sama pak lukman  

 

Rosa : Ping !  

nazar : Ya ros?  
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rosa : tadi saya ketemu pak iMan pak. Saya katakan sedang berjalan. Dan sy katakan sdh 

tdk ada apa2. Minus  

 

Rosa : tadi saya bilang bhw kita ada kasih 1.5 untuk proses pesta di bandung dan ulang 

tahun. Saya bilang utk HUT 500 kilo apel malang  

 

Rosa : siang bapak. Saya hub ke telp khusus bapak tapi ga bisa  

nazar : saya lagi otw ke curug baru td jam 12 saya terima uang muka dan BGnya  

 

nazar : Ros telpon yang soal kuningan (KPK) ya  

Rosa : sudah pak. Saya adh telpon dan dapat laporan. Kata beliau abaikan aja.  

Nazar : ok.  

 

nazar : Ros. Telp ke Hp yang diatas. besok ketemu beliau ros  

rosa : Hp yang mana Pak? Blm ada  

nazar : harseno telp beliau soal pelindo 3.  

 

Nazar : Ros. Coba kamu telp pak bambang tri. Soal cepu. 150 juta dollar atau 180 juta ?  

rosa: baik pak 

nazar : cepat dibawa ke ESDM atau paket apa yg di Cepu ini? Pertamina ?  

nazar : ros. Nanti selesai telp saya ya..penting.  

 

Nazar : Ros, utk cek hp disadap atau ga tekan berapa? Bintang dulu apa pagar?  

rosa : bintang pak  

nazar : nomornya berapa?  

rosa : *#61#  

 

Nazar : BPK warning saya ros. Soal kemendiknas. Tentang temuan BPK kurang dana Rp. 

2.3 triliun  

 

rosa : Pak, yg 19.5 barang sudah dipakai sejak awal  

Nazar : cek yang di mataram dan unair juga ros  
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rosa : ya bapak. Saya sedang cek semua  

 

Rosa : malam Bapak. Bisa saya telpon?  

Nazar : ada apa ros? hp kecil belum saya bawa  

rosa : itu pak. Yg di kemankertrans sdh oke.  

 

Rosa : mereka akan dipanggil mabe sutk verbal. Td malam surat pengaduan dari LSM dan 

surat kaleng masuk ke mabes polri. Atas dasar itu pak  

 

rosa : pak, karena surat tdk bisa keluar dari depnakertrans..dirjen dan sekjen ga mau 

tandatangan.  

rosa : saya sdh konsep surat utk mabes  

 

Rosa : surat itu utk masuk ke mabes polri senin. Agar mabes panggil semua panitia. 

Berdasarkan pengaduan masyarakat dan LSM  

 

Nazar : bagus ros. Ok. Rapat besok jangan enggak hadir. Sy ada yg mau saya tanya. Kamu 

kordinasi dgn pak dony dan pak prengki soal struktur  

 

Rosa : siang Bapak  

nazar : Ya Rosa : mr. Ded mau pertemuan malam ini. Beliau minta tolong diberi separoh 

dulu, besok malam sisanya.  

 

Rosa : pesawatnya jam 8 malam terbang. Kalau sisa sore, katanya diantar ke kantor sama 

kurir kita  

nazar : Ok  

 

Rosa : Bapak, untuk yg pelembang bangaimana? Yang urusan ke daerah?  

Nazar : Gubernur sendiri minta 2.5%. Ketua komite & panitia 3 %  

 

Rosa : karena pak idris dipanggil ke palembang sama ketua komite. Sore ini terbang ke 

palembang dan ketemj pak gubernur alex nurdin  

 

Rosa : pak. Gimana ttg kuningan?  

Nazar : tenang aja ros. Abaikan saja kata teman kita. Aman kok. Kamu urus aja kerjaan. 

Tapi hati hati ya.  

 

Rosa : pak kemenkes bgmn?  
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Nazar : apanya ros?  

Rosa : infonya KPK mau masuk selidiki proyel kita  

Nazar : suruh pak nasir dan marlon amankan.  

 

nazar : Ros. Depkes mulai kacau  

Rosa : trus gimana pak?  

nazar : saya sdh suruh amankan lewat polri. Jgn KPK yg masuk. Harus cepat.  

 

Note : proyek nazar di depkes itu : pabrik flu burung 740 milyar (2 thn), ABBM dokter 

spesialis 429 M, Susu 180 M, RSUD 290 M. Semua dikorup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://makassaronline.blogspot.com/2011/12/inilah-isi-percakapan-bbm-rosa-dan.html 

http://makassaronline.blogspot.com/2011/12/inilah-isi-percakapan-bbm-rosa-dan.html
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Inilah Isi Percakapan BBM Rosa dan Angelina 
Sondakh 
Written By Rison Sarundaek on Jumat, 23 Desember 2011 | 00.31 

Percakapan Angie dan Rosa melalui BBM itu terungkap di dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan KPK. 

 

BAP Rosa: Angelina Sondakh Butuh Pelumas 

 

Kata 'pelumas' sempat digunakan sebagai kode pembicaraan antara Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina 

Manulang, dalam membicarakan proyek Wisma Atlet SEA Games. 

 

Kode tersebut digunakan oleh Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat itu dengan Mantan Direktur Marketing 

PT Anak Negeri tersebut untuk menggantikan kata uang dalam pembicaraan mereka melalui pesan BlackBerry 

Messenger (BBM). 

 

Percakapan keduanya melalui BBM tersebut terungkap di dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan KPK 

baru dari tim advokasi Muhammad Nazaruddin yang dikutip dari BAP Mindo Rosalina. Perkara ini menyeret Rosa 

- sapaan akrab Mindo - ke dalam tahanan selama 2,5 tahun tersebut. 

 

Menurut surat tersebut dikutip sebuah pembicaraan antara kedua perempuan tersebut. Dipaparkan dalam surat 

itu, Angie (dengan PIN: 20E342D9) sempat berjanji untuk bertemu dengan Rosa (dengan PIN: 256FF48D), 

namun batal karena Angie mesti menemui Anas Urbaningrum. 

 

Berikut kutipannya: 

 

20E342D9: Rosa aku maaf banget..mendadak aku dipanggil Anas.. dan pasti sampe malem kalo rapat... bsk aja 

ya..pagi jam 11 juga ok di senci. 

 

256FF48D: Ok bu.Tp skdr info aman ya yg kemarin?Biar sy ksh kbr ke masing2 yg akan dpt kbr baik ini. Mereka 

menanyakan terus. 

 

20E342D9: So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas. 

 

256FF48D: Cuma kita perlu ketemu berkaitan temuan bpk. 

 

 

 

 

http://www.tempo.co/read/news/2011/12/07/063370315/Percakapan-NazarRosa-Ini-Sarat-Kode- 

http://www.tempo.co/read/news/2011/12/07/063370315/Percakapan-NazarRosa-Ini-Sarat-Kode-
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RABU, 07 DESEMBER 2011 | 09:17 WIB 

Percakapan Nazar-Rosa Ini Sarat Kode 

TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana perkara suap wisma atlet, Mindo Rosalina 

Manulang, pernah mengadu kepada M. Nazaruddin karena dimarahi Angelina 
Sondakh. Menurut Rosa, politikus Partai Demokrat itu berang gara-gara uang 
Rp 3 miliar. Kata sandi mereka untuk duit adalah semangka. 
 
Pengakuan itu tertuang dalam percakapan Rosa dengan Nazar, tersangka 
kasus wisma atlet, terekam dalam pesan BlackBerry yang salinannya 
dimiliki Tempo. Inilah isi percakapan sarat kode dan kata sandi antara Nazar 
dan Rosa: 
 
2 Mei 2010 

 
Nazar: Ros, gimana urusan sama Bu Enji? 
Rosa: Ok, Pak. 
Rosa: Saya ada janji juga hari ini ketemu lagi dengan Bu Angie. 
Nazar: Ros, itu Bu Enji minta semangka. 
Nazar: Udah kamu kasih? 
Rosa: Saya janji besok, Pak. Sisa semangka tahun lalu diminta. Saya bicara 
ke Bapak dulu lah. Kalau Bapak bisa hari ini saya temui, mungkin sore bisa 
saya kasih. 
 
12 Mei 2010 

 
Rosa: Pagi, Pak. Bu Angie sepertinya marah karena sisa yang 3 kilonya tidak 
dipenuhi. Beliau bilang, yang saya minta kan yang lama. Beliau sudah janji 
sama teman-temannya untuk diselesaikan yang lama. 
 
Rosa: Saya sudah bilang, sabar. Tapi beliau bilang, komitmen kita kan setelah 
penetapan yang baru, jadi tolong jangan dijanjiin terus. 
 
Catatan: 
 
*”Bu Enji” diduga adalah Angelina Sondakh, anggota DPR. 
*”Minta semangka” diduga berarti meminta uang pengurusan proyek di DPR. 
*”3 kilonya” diduga permintaan kekurangan komitmen tahun sebelumnya Rp 3 
miliar. 
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http://hizbut-tahrir.or.id/2014/02/26/isi-percakapan-eks-sekjen-esdm-tampung-saweran-ke-
dpr/ 

Isi Percakapan Eks Sekjen ESDM Tampung Saweran ke DPR 
26 Feb 2014in Berita Dalam Negeri Leave a comment 

 

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno tak berkutik saat 
jaksa penuntut umum KPK memutar rekaman percakapannya bersama mantan 
Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 
Selasa 25 Februari 2014. 
Rekaman itu diputar lantaran Waryono terus berkelit soal perintah mengumpulkan 
uang saweran untuk Komisi VII DPR RI. Dalam rekaman itu, Waryono 
membicarakan urunan uang yang harus disetorkan SKK Migas dan Pertamina. 
Berikut transkrip rekaman penyadapan Waryono Karno dan Rudi Rubiandini: 
Rudi: Insya Allah saya hadir 
Waryono: Nah untuk antisipasi itu, barangkali yang ini, hanya arahan Pak Menteri, 
memang itu lewat Pak ZA, pak yang dana nya gitu. Bagaimana ini nya, bapak 
kepada Pak SB itu bagaimana yah? 
Rudi: Oh oke. 
Waryono: Tapi kan kayaknya bapak proses advance dulu, oleh karena itu, mohon 
arahan karena kita talangan pakai APBN nggak mungkin Pak Rudi. 
Rudi: Kemarin saya coba yang buka kendangnya dari kita. Tadinya yang minta tutup 
kendangnya saya pikir dari Pertamina. Ee, pertamina udah dihubungi Pak, Bu 
Karen. 
Waryono: Pertamina itu, pertamina hanya mau oke kalau SKK yang kontak. Kalau 
institusi kita, institusi pemerintah kayaknya nggak. 
Rudi: Kalau gitu saya telepon Bu Karen supaya nanti saya buka tutup kendang, jadi 
biar sharing gitu. Yang handle acara nanti siapa? ZA bukan? 
Waryono: Nanti SB langsung dengan kita. 
Rudi: Saya telepon Bu Karen kalau gitu. 
Waryono: Nanti mungkin segitiganya bapak, Pak Menteri saya kemudian Bu Karen. 
Tapi Bu Karen mungkin cukup Pak Hanung kali pak. 
 
Usai diperdengarkan di persidangan, semula Waryono mengaku tidak tahu soal „buka tutup 
kendang‟ yang terungkap dalam pembicaraan itu. 
Namun setelah dicecar, akhirnya mantan pejabat eselon 1 Kementerian ESDM itu mengakui 
bahwa permintaan itu tidak pernah ada tindaklanjutnya. 
“Karena dana ini kami tidak pernah follow up, saat itu kami sama-sama sibuk, maka tidak 
ada kongkritisasifollow up itu,” ujar Waryono. 

Waryono berdalih, tidak menindaklanjuti permintaan uang ke SKK Migas maupun 
Pertamina. Adapun uang APBN kata dia, sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan 
lain diluar perencanaan Kementerian ESDM. 
“Di dalam APBN tidak ada satu rupiah pun yang dialokasikan di luar perencanaan. Ini adalah 
uang rakyat,” terangnya. 
Namun, Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto dan Hakim Anggota Mathius Samiaji meminta 
Waryono Karno untuk berkata jujur mengungkapkan keterangan dengan sebenarnya. Bila 
tidak, majelis hakim tidak segan-segan menjeratnya dengan keterangan palsu. 
“Saya masih sabar menunggu kejujuran bapak. Kalau tidak sabar, sudah saya perintahkan 
tahan saja. Saya punya hak untuk itu,” kata Amin. (viva.co.id, 26/2/2014) 
 
 

http://hizbut-tahrir.or.id/2014/02/26/isi-percakapan-eks-sekjen-esdm-tampung-saweran-ke-dpr/
http://hizbut-tahrir.or.id/2014/02/26/isi-percakapan-eks-sekjen-esdm-tampung-saweran-ke-dpr/
http://hizbut-tahrir.or.id/category/news/news-dalam-negeri/
http://hizbut-tahrir.or.id/2014/02/26/isi-percakapan-eks-sekjen-esdm-tampung-saweran-ke-dpr/#respond
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http://www.antaranews.com/berita/393286/nama-nama-baru-dalam-kasus-impor-sapi 

Nama-nama baru dalam kasus impor sapi 
Sabtu, 31 Agustus 2013 16:41 WIB | 14.401 Views 

Oleh Desca Lidya Natalia 

 (ANTARA News) - Dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) terungkap nama-nama baru yang 
terkait dalam kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi. 
 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang Kamis (29/8) memutarkan dua 
rekaman yang menyertakan nama-nama lain selain mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi 
Hasan Ishaaq dan sahabatnya Ahmad Fathanah yang sudah menjadi terdakwa, serta direktur utama PT 
Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman yang masih berstatus tersangka dalam kasus tersebut. 
 
Rekaman itu diputar saat anak ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim bersaksi. 
 
Rekaman berikut adalah pembicaraan Ridwan (R) dengan Fathanah (F) setelah Ridwan bertemu dengan 
Fathanah dan perantara pengaturan kuota impor daging sapi Elda Devianne Adinigrat di Kuala Lumpur pada 20 
Januari 2013. 
 
R: Gak ada yang nyampe bos 
 
F: Nggak mungkin lah, makanya ibu El (Elizabeth Liman) itu nggak mungkin, udah beres bener, Engkong sendiri 
waktu itu sesudah itu pernah ketemu dan tidak ada komentar gitu loh 
 
R: Iya nggak ada komentar. Masa di depan forum ngasih komentar, kan nggak mungkin, yang jelas komplainnya 
ke kita. 
 
F: Satu dan engkong  
 
R: Apa? 
 
F: Ke satu dan engkong nggak mungkin lah juga, tapi sudah nyampe kok 40, ditenteng langsung sama ibu kok 
untuk disampaikan ke Lembang 
 
R: Enggak ada, komplainnya ke kita bos 
 
F: Ya Allah ya Rabbi, ke mana.. masa Sengman dengan Hendra nggak nyampein? 
 
R: Ya nggak tau, pokoknya gitu ceritanya, jadi gimana malam ini jadi ketemu nggak? 
 
F: Ketemu, ketemu, saya ketemu kami di Citos, ee...semuanya, kewajibannya ibu El sendiri berapa ke Engkong? 
 
R: Yang jelas nanti deh diomonginnya. 
 
 
 
"Engkong itu siapa?" tanya ketua majelis hakim Nawawi Pomolongo kepada Ridwan. 
 
"Engkong itu bapak saya," jawab Ridwan. 
 
Meski dalam percakapan jelas bahwa Ridwan memahami ada keinginan Fathanah mengonfirmasi mengenai 
penerimaan uang Rp40 miliar kepada orang yang disebut Engkong yaitu Hilmi Aminuddin, tapi Ridwan mengaku 
tidak mengerti substansi pembicaraan. 
 
"Substansi berkaitan dengan adanya nama saya di Tempo pada 2011," ucap Ridwan dengan nada santai. 
 
"Tapi saudara tahu Rp40 miliar mau dikirim? Kenapa menyebut belum sampai?" cecar Nawawi. 
 
"Saya sudah capek, jadi asal sebut belum sampai bos, itu memang mengenai kuota daging sapi, Fathanah 
pernah singgung mengenai pemberitaan nama saya disangkutpautkan beberapa tahun lalu, jadi beliau goda 
saya," tambah Ridwan dengan senyum. 
 
Anggota majelis hakim I Made Hendra pun terlihat gemas dengan ketidaksesuaian kesaksian Ridwan dengan 

http://www.antaranews.com/berita/393286/nama-nama-baru-dalam-kasus-impor-sapi
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rekaman percakapan. 
 
"Anda mengatakan tidak terima berarti mengerti pembicaraannya kan? Kenapa sampai mengatakan Rp40 miliar 
itu tidak sampai? Kenapa tidak mengatakan saja tidak tahu?" desak Made Hendra. 
 
"Beliau desak terus, saya tidak tahu, yang saya hanya tahu pemberitaan di media pada 2011 itu salah, beliau 
mendesak terus," ulang Ridwan. 
 
Nawawi kemudian menanyakan mengenai Sengman. 
 
"Siapa itu Sengman?" tanya Nawawi. 
 
"Sengman setahu saya utusannya Pak Presiden kalau datang ke PKS, presiden kita, Presiden SBY," jawab 
Ridwan. 
 
Sengman yang bernama lengkap Sengman Tjahja adalah pengusaha properti asal Palembang yang disebut-
sebut sudah merintis persahabatan sejak SBY menjabat Panglima Daerah Militer Sriwijaya pada 1996-1997. 
 
Rekaman lain adalah pembicaraan antara Ridwan Hakim (R), Luthfi Hasan (L) dan seorang yang disebut 
sebagai Bunda Putri (B) pada 28 Januari 2013 atau sehari sebelum penangkapan Fathanah oleh KPK.  
 
L: Saya masih di kompleks DPR 
 
R: Ini di rumah bunda, bunda marah-marah. 
 
L: katanya waktu di lembang, saya langsung telepon, kata Bunda jangan diberitahukan dulu, saya takut 
terlambat, makanya saya telepon langsung karena bakal disepakati sebentar lagi, supaya jangan terlambat diberi 
tahunya, saya tidak perlu kasih tau dulu, karena setahu saya prosesnya masih jauh. 
 
R: Tadi malam menteri di sini sampai jam 1 pagi, katanya pernyataanya hari Jumat, malam Jumatnya dia di sini 
sambil ngomongin rapat. Bentar bunda mau bicara dulu. 
 
L: Bunda saya minta maaf baru bangun tidur 
 
B: bunda juga baru pulang jam 8, karena bosen di rumah sakit dari hari jumat, pengen merokok. Ini lagi ngobrol 
sama Iwan (sebutan untuk Ridwan). Kalau bangun, jangan senen. Iwan bisa cover zakat di istana. Jangankan 
orang dekat siapa nanti. Ini alternatif saja hilang.  
 
L: waktu itu di depan bunda, memberi tahu segera. Karena prosesnya sudah panjang supaya dihentikan 
prosesnya untuk memperjuangkan.  
 
B: Itu kan sahabatnya si manyun. 
 
L: Siapa, si Widhi itu? 
 
B: Iya, orang dari DPD, kalau dari DPP sih nggak apapa? 
 
L: Mungkin begini, memang mereka berbicara soal itu, dia nanya yang tidak ada alternatif untuk gantikan yang 
lama itu. Langsung saya telepon 
 
B: Itu 31, sekarang saya bilang ke Iwan, bunda tak akan lagi bicara pada pak Haji Susu, bunda gak akan negor 
lagi, gak akan minta lagi, kalau sampe, harusnya kan hari ini, Fathan sudah duduk, menurut pak haji kalau 
sampai ia dikabulkan, bunda berhenti semuanya. Wan bunda tak mau dimainin, apa yang pak haji susu minta 
sama bunda, bilang pak lurah kembali, semua bunda kembali, masa bunda seorang fathan, bunda dihianati. 
Kalau fathannya sudah, kita yang butuh dia. Sudah jangan bicara lagi wan, bunda capek. 
 
L: Kita sudah, saya khawatir mereka jalan terus. 
 
B: Sampai dianter ke pintu jam 1 malam. Bunda bilang jangan dikasih alternatif, nanti alternatifnya yang 
dibesarin, besok gak ada namanya Fathan. 
 
L: Saya tadi pagi ketemu sama dia, sama menteri-menteri lain. 
 
B: Sekarang ini, bunda ini jam 10 ditunggu Dipo kan? Sebelum dia ke JCC. Katanya, bun jadi nanti kita ketemu 
sama mas Boed jam 2.45. Bunda di grand hyyat saja, supaya gak ke mana-mana, nah kalau sudah begini, males 
kita urusin TPA-nya. Nanti kalau Maret ada reshuffle, ya sudah saja, nanti saya ngomong sama pak lurah bener 
apa yang kamu bilang tentang haji susu itu, sudah babat saja. Bunda gituin aja, aman. Bunda disuruh ngurus 
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beliau emang di atas satu orang, ini diatasnya Fatan. 
 
L: Bukan, maksud saya, dia kan `decission maker`, bunda kan mengkondisikan para `dicission maker`, kerjaan 
lebih berat mengkondisikan pada `decission maker` dari pada yang pengambil keputusan sendiri, 
 
B: Jadi kalo si Fatan itu kita minta tempatkan atau kita barter dengan dirjen, itu masih beratlah. Ini cuma untuk 
pintu masuk. Beratnya di mana? Dan bunda kan gak ngerti untuk satu ini saja deh, ntar juga penuh, ngapain di 
atas bunda gak kenal orang, kenapa bunda harus milih, karena bunda tahu kapasitas orang ini. Kalo gak tau 
waaah gak berani kita, mau ngejodoh-jodohin orang. Ini dunia akhirat bunda, gak berani. 
 
"Siapa bunda putri?" tanya Nawawi. 
 
"Dia mentor bisnis saya," jawab Ridwan. 
 
"Kenal Dipo?" tanya Nawawi. 
 
"Saya tidak mengerti pembicaraan mereka," jawab Ridwan. 
 
Berturut-turut Nawawi juga bertanya mengenai pemahaman Ridwan tentang nama-nama yang disebut Luthfi dan 
bunda Putri yaitu "Haji susu", "Dipo", "Mas Bud" dan semuanya dijawab tidak tahu oleh Ridwan. 
 
"Saya hanya menyampaikan telepon ke Pak Luthfi, jadi saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan," ungkap 
Ridwan. 
 
Meski hakim mengancam pengenaan pasal 22 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan 
yang tidak benar dapat dikenai hukuman pidana, Ridwan tetap mengaku tidak memahami isi pembicaraan. 
 
"Konsekuensi semacam ini seharusnya bisa ditebak, Anda sekarang menyeret untuk melakukan penyidikan 
berdasarkan pasal 22 terhadap saksi ini, semua instrumen ada, memang setiap tindak pidana korupsi harus 
tuntas dan kalau ada indikasi ke arah itu silakan lakukan tindakannya," kata Nawawi.  
 
Ketua JPU KPK Muhibuddin juga mengaku KPK belum menyidik keterlibatan bunda Putri dalam kasus ini. 
 
"Belum sempat diperiksa karena keterbatasan waktu pemeriksaan yang mulia," ungkap Muhibuddin. 
 
Namun KPK masih punya waktu untuk memanggil bunda Putri dan nama-nama lain dalam rekaman tersebut 
saat pemeriksaan Maria Elizabeth Liman yang saat ini masih berstatus tersangka. 
 
Editor: Ella Syafputri 
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http://www.nahimunkar.com/inilah-rekaman-sadapan-pembicaraan-kasus-korupsi-pengurusan-

anggaran-pengadaan-al-quran/ 

Rekaman Terdakwa Korupsi Alquran 

Zulkarnaen: Fahd Ngeyel 
By Edward Panggabean  

on Apr 25, 2013 at 22:05 WIB 

 
Sidang lanjutan perkara korupsi pengurusan anggaran pengadaan kitab suci Alquran dan 

komputer untuk Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama, dengan terdakwa  

Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya berlangsung di Pengadilan Tipikor, Kamis 

(25/4/2013) malam. 

 

Dalam persidangan itu, lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi 

memutar bukti rekaman pembicaraan hasil sadapan antara terdakwa Zulkarnaen Djabar 

dengan terpidana Fahd A Rafiq pada tanggal 26 Oktober 2011. 

 

Terdengar dalam rekaman itu terpidana Fahd mendesak Zulkarnaen agar menegur Ketua 

Panita Lelang pengadaan Lab Komputer di Kemenag, Affandi, lantaran tidak kunjung 

menerima kedatangan Fahd.  

 

Diakui Fahd, dalam rekaman itu ia tengah berada di kantor Kementrian Agama. Fahd datang 

agar Affandi mengumumkan pemenang tender pengadaan IT Lab Komputer tersebut. 

 

"Fahd beberapa kali telpon, saya keluar, masih membicarakan seputar dia untuk diterima 

Pak Affandi. Karena saya juga udah kewalahan. Ada teman saya di situ, saya kasih Said," 

kata kata Zulkarnaen di persidangan, saat menjelaskan isi rekaman pembicaraan dengan 

Fahd tersebut. "Karena dia (Fahd ) ngeyel terus, kita juga lagi ada rapat Banggar waktu itu." 

 

Pembicaraan awal antar keduanya dilakukan pukul  16.52 WIB. 

 

Fahd: "Halo Bang, ini gimana ini udah lama tunggu dia. Tadi dia (Affandi) ngomong di 

dalam. Dia nggak mau terima-terima kita ini lama nunggu. 

 

http://www.nahimunkar.com/inilah-rekaman-sadapan-pembicaraan-kasus-korupsi-pengurusan-anggaran-pengadaan-al-quran/
http://www.nahimunkar.com/inilah-rekaman-sadapan-pembicaraan-kasus-korupsi-pengurusan-anggaran-pengadaan-al-quran/
https://me.liputan6.com/edward.panggabean
https://news.liputan6.com/read/571270/rekaman-terdakwa-korupsi-alquran-zulkarnaen-fahd-ngeyel
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Zulkarnaen:  Iya dia sedang berbicara dengan mitra, sabar aja dulu. Tadi saya dah bicara 

sama Mr A (Affandi) dan Mr S (Syamsuddin). 

 

Fahd: Tapi kita dah nunggu lama Bang 

 

Zulkarnaen: Iya tunggu dulu tunggu. Saya lagi rapat ini 

 

Mr A, berdasarkan keterangan Zulkarnaen, ialah Afandi selaku Ketua Panitia Lelang. 

Sedangkan S yang merupakan Syamsuddin merupakan staf Kemenag.Lalu selang 45 menit 

berlalu, Fahd pun kembali menghubungi Zulkarnaen, atau sekitar pukul 17.33 WIB 

 

Fahd : Bang... Dia nerima tamu lagi nih. Tamunya keluar, kita dipinggirin lagi. 

 

Zulkarnaen : Nggak, ini kan saya lagi sama Said (Banggar) ini lagi rapat. Nanti dimarahi pula 

lagi saya. 

 

Fahd : Demi allah ni bang. Dia ini begini 

 

Zulkarnaen : iya.. tunggu aja dulu. 

 

Fahd: Udah 2,5 jam  ini bang. Aduh masa 

 

Zulkarnaen : Iya tunggu, kami juga marah di sini. Saya sudah bilang. Saya rapat ini. 

 

Fahd : Dia tamunya datang dari perusahaan, malah orang lain yang diterima disuruh masuk. 

 

Zulkarnaen : kamu ada BB-nya nggak? 

  

Fahd : ada Bang, tapi nggak respon 

 

Zulkarnaen : Ya sudah tunggu dulu. Saya rapat ini, udah telepon dia tadi. Tunggu saja, 

tunggu saja, kita injak lagi dia nanti.. 

 

Kemudian sambungan telepon terputus, beberapa menit kemudian Fahd kembali 

menghubungi Zulkarnaen pada pukul 17.37 WIB 

 

Fahd : Bang, 

 

Zulkarnaen : Tunggu aja, ini Pak Said mau bicara. 

 

Said : Halo kawan, udah sabar, gua dah BB dua kali ke beliau, panglima juga sudah mulai 

marah (Zulkarnaen), intinya lu bikin kondusif di situ. Nggak enak, sabar aja. 

 

Fahd : Dia pergi bang barusan. 

 

Said : Oh iya ke tempat Dirjen. Lu tunggu nanti kalau dah ketemu dia, lu bisa telepon guwa. 

Tunggu aja, sabar.. 
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Fahd : Oke bang.. 

 

Diduga Said merupakan anggota DPR RI  Komisi VIII yang juga anggota Banggar dalam 

proyek tersebut. 

https://news.liputan6.com/read/571270/rekaman-terdakwa-korupsi-alquran-zulkarnaen-fahd-

ngeyel 

*** 

Nama Priyo Berpengaruh dalam Proyek Al Quran 

INILAH.COM, Jakarta – Nama Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso diyakini bisa 

mempengaruhi Dirjen Bimas Islam Kemenag, Nasarudin Umar saat itu, untuk menentukan 

perusahaan pemenang tender proyek pengadaan Al Quran. 

Hal itu diakui langsung terdakwa kasus suap pengurusan anggaran proyek Al Quran dan 

Laboratorium Komputer di Kemenag, Zulkarnaen Djabar saat memberikan keterangan 

sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (25/4/2013) malam. 

Pernyataan itu bermula ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK berusaha konfirmasi nama 

politisi Golkar dalam percakapan antara Zulkarnaen Djabar dengan Fahd A Rafiq. Dalam 

percakapan itu selintas Zulkarnaen menyebut nama PBS. 

Usai mendengar percakapan, Jaksa KMS Rony menanyakan PBS yang dimaksudkan dalam 

percakapan. 

“Siapa itu PBS, apa yang dimaksud itu adalah Priyo Budi Santoso?” tanya jaksa Rony 

kepada Zulkarnaen. 

“Iya, itu Priyo Budi Santoso,” Jawab Zulkarnen. 

Menurut Zulkarnaen, Priyo dianggap sakti untuk berkomunikasi dengan Nasarudin Umar. 

“Karena ini permintaan pertolongan dari yunior saya terbuka saja. Saya terasa risih karena 

ini bukan proyek saya. Lebih baik Pak Priyo saja dihubungi agar berbicara dengan Pak 

Nasarudin,” ujarnya. 

Saat dicecar jaksa, akhirnya Zulkarnaen bersedia menjelaskan lebih jauh soal Priyo. Wakil 

Ketua DPR RI dinilai bisa mengatasi masalah kendala penentuan perusahaan pemenang 

lelang proyek kitab suci itu di Kementerian Agama. 

Terlebih saat itu, terang Zulkarnaen, kondisi mulai terdesak, mengingat dalam PT Macanan 

Jaya Cemerlang masuk sebagai pemenang lelang tender nomor 1, sementara PT Perkasa 

Jaya Abadi Nusantara, milik Dendy hanya menempati posisi ke-3. 

“PT Macanan saat itu banting harga padahal dia non muslim. Khawatirnya salah cetak, ” 

ujarnya. 

Karena itu, di benaknya lanjut Zulkarnaen meminta tolong Priyo agar menghubungi 

Nasarudin Umar dan membatalkan PT Macanan sebagai pemenang proyek. “Saya telepon 

Pak Priyo supaya lebih kuat saja,“ ujarnya.[jat] Jumat, 26 April 2013 | 05:15 WIB 
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http://politik.news.viva.co.id/news/read/408109-korupsi-quran--fahd-a-rafiq-sebut-inisial-pbs-

dalam-rekaman-percakapan 

Korupsi Quran, Fahd A Rafiq Sebut Inisial PBS 
dalam Rekaman Percakapan 
Anak pedangdut A Rafiq itu terlibat dua kasus korupsi yang berbeda. 
Kamis, 25 April 2013 | 21:05 WIB 
Oleh : Anggi Kusumadewi, Dwifantya Aquina 

 

VIVAnews – Salah satu rekaman percakapan yang disadap KPK antara terdakwa 

Zulkarnaen Djabar dengan tersangka kasus korupsi pengadaan Alquran, Fadh A 

Rafiq, mengungkap pihak baru. Rekaman percakapan mereka diputar di Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 25 April 2013. 

 

Sejumlah rekaman penyadapan Zulkarnaen diputar oleh jaksa. Dalam rekaman itu, 

usai sibuk berbicara mengenai anggaran di Kemenag, Fadh A Rafiq tiba-tiba 

menyebut inisial PBS. 

 

“Bang, yang punya PBS aman ya?” kata Fadh dalam rekaman pembicaraan 

tersebut. Zulkarnaen lalu menjawab, “Aman itu, kita kan global controller.” 

 

Ketika dikonfirmasi, Jaksa KMS Roni mengaku belum mengetahui siapa orang 

berinisial PBS itu. Inisial itu akan didalami lebih lanjut dalam persidangan. “Nanti 

lihat saja di pembuktiannya,” tutur jaksa saat sidang diskors. 

 

Dalam sidang kali ini, jaksa memutar sejumlah rekaman percakapan hasil 

penyadapan antara terdakwa Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya, dengan 

tersangka Fadh El Fouz A Rafiq. Zulkanaen dan Dendy kini terancam hukuman 

maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.  

 

Sementara Rafiq sendiri merupakan terpidana dalam kasus lain, yaitu suap alokasi 

Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Ketua Musyarawarah Kekeluargaan 

Gotong Royong (MKGR) yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar itu 

dipenjara karena menyuap mantan anggota DPR dari Fraksi PAN, Wa Ode 

Nurhayati. (ren) 
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dalam Rekaman Percakapan 
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Oleh : Anggi Kusumadewi, Dwifantya Aquina 
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http://indonesiarayanews.com/read/2014/04/03/94678/diputarkan-rekaman-
cawabup-lebak-akhirnya-akui-suap-akil 
 
Sidang Kasus Suap Sengketa Pilkada 

Diputarkan Rekaman, Cawabup Lebak Akhirnya 
Akui Suap Akil 
 
Editor : Risnawati Avin | Reporter : Ivan Setyadhi |Kamis , 03 April 2014 - 

12:47:59 WIB | Dibaca : 340 Kali | 
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services0 

 
Mantan Ketua MK Akil Mochtar 

@IRNewscom | Jakarta: CALON Wakil Bupati Lebak, Haji Kasmin tak berkutik 

saat Jaksa memutar rekaman pembicaraan dirinya soal uang Rp 1 miliar. Uang 

tersebut digunakan untuk menyuap Ketua MK Akil Mochtar untuk meloloskan 

gugatan sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

Awalnya, Kasmin membantah mengetahui soal uang Rp 1 miliar. Baik Hakim 
maupun Jaksa yang bertanya, selalu dijawab sama, 'tidak tahu,'. Akhirnya, 

Jaksa memutar rekaman percakapan Kasmin dengan Susi Tur Andayani. Berikut 

petikan rekaman. 

 

Pembicaraan antara Kasmin dan Susi Tur pada 1 Oktober 2013. Dua hari 

sebelum Wawan dan Susi Tur dicokok penyidik KPK dengan tuduhan telah 
menyuap Akil senilai Rp 1 miliar. 

 

Kasmin  : Gimana itu Ibu, sudah engga masalah (soal suap Pilkada Lebak) 

 

Susi Tur : Halo ini siapa? 

 

Kasmin  : Ini Haji Kasmin bu. Hahaha 
 

Susi Tur : Ooo, Pak Haji Kasmin. Itu semalem saya sudah ketemu Pak Wawan. 
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Tapi itu masih kurang (uang suap). 

 

Kasmin  : Apanya? 

 
Susi Tur : Kiloannya masih kurang (Sandi suap Pilkada Lebak) 

 

Kasmin  : Terus masalah engga? 

 

Susi Tur : Maksud saya bicarain sama pak Amir, pak Haji gitu. Tadi saya 

omongin pak Amir. Hehe. 
 

Kasmin  : Cuma 1 (miliar) ? 

 

Susi       : Iya tadinya dia (Wawan) engga mau ngasih loh pak. Terus saya 

debatin 'engga bisa gitu dong pak. Tapi dia akhirnya sadar juga. Ini hubungan 

dengan politik Ibu (Ratu Atut). Akhirrnya dia (Wawan) telpon Ibu (Ratu Atut). 
Setelah telepon akhirnya mau sanggupin. 

 

Kamsin : Belum diterima 

 

Susi Tur : Belum jam 14.00 WIB. Maksud saya pak Amir tambahin lah 500 atau 

300 (juta,). Jangan 1 aja nanti sisanya ditagihin setelah beliau pada menang. 

 
Setelah diputarkan rekaman itu, Hakim Ketua Matheus Samiaji menanyakan 

pada Kasmin apakah sadapan rekaman telpon itu suaranya. Kasmin pun 

langsung membenarkannya. 

 

Kasmin yang tidak bisa mengelak lagi akhirnya mengakui suaranya. "Iya yang 

mulia, itu suara saya," aku Kasmin. 
 

Kasmin merupakan pasangan Amir Hamzah dalam pilkada Lebak, Banten. 

Karena kalah dalam pemilihan, keduanya pun mengajukan gugatan ke MK. 

Untuk memuluskan gugatannya, Amir dan Kasmin dengan bantuan Susi, 

pengacaranya, sepakat menyuap Akil Mochtar Rp 1 miliar. Uang tersebut didapat 

dari Wawan atas usaha Susi.[van-5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


