
MAQDIR ISMAIL & PARTNER LAW FIRM
HENDROPRIYONO AND ASSOCIATES

Dr. Maqdir Ismail,S.H.,LL.M; Dr. Ir. AM Hendropriyono,S.H., M.H; Dr. S.F. Marbun, S.H., 
M.Hum; M. Rudjito, S.H., LL.M; Dasril Affandi, S.H., M.H; Masayu Donny Kertopati, S.H;
Meitha Wila Roseyani,S.H.,M.Hum; Hendrawarman,S.H.,M.H; Ade Kurniawan, S.H; Heru 
Pamungkas, S.H; M.Ikhsan, S.H; Wisnu Priyo Wibisono, S.H; Amin Setyono, S.H.

KONTRA MEMORI BANDING

Atas Memori Banding Penuntut Umum pada komisi 
Pemberantasan Korupsi terhadap Putusan pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
No. 37/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2011 
atas nama Terbanding Eddie Widiono Suwondho

2012
Doni





Hal. 1

Jakarta, 13 Februari 2012

Kepada Yth :

Melalui 
Yth:

Jl. Gajah Mada No. 17
Jakarta

Dengan hormat, 

Untuk dan atas nama Terbanding (Terdakwa) Eddie Widiono Suwondho
selaku , , yang disebut di bawah ini: 

  
berkantor pada Maqdir Ismail & Partners Law Firm, yang beralamat di Jl. 
Bandung No. 4 Menteng, Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai 

, dengan ini menyampaikan Kontra Memori Banding Atas 
Memori Banding Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi 
tertanggal 25 Januari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi No: 37/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2011.

Bahwa atas Putusan perkara , Penuntut Umum pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi telah menyatakan Banding pada tanggal 28 
Desember 2011.

Bahwa Terbanding ( telah menerima salinan Memori Banding
tertanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penuntut 

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal : Kontra Memori Banding Atas Memori Banding 
Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi 
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pid.B
/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2011 atas nama
Terbanding (Terdakwa) Eddie Widiono Suwondho.

TERBANDING Dr. Maqdir Ismail, SH, 
LL.M; Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum; M. Rudjito, SH, LL.M; Dasril 

Affandi, SH, MH; Masayu D. Kertopati, SH; Ade Kurniawan,SH; 

Mohammad Ikhsan, SH; Heru Pamungkas, SH; Amin Setyono, S.H

TERBANDING

Terdakwa)

a quo
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Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada hari Rabu, 25 
Januari 2012.

Bahwa Terbanding (Terdakwa) dalam  perkara pidana No.37/Pid.B

/TPK/2011/PN.JKT.PST, berstatus sebagai  TERDAKWA  oleh Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat pada 21 Desember 2011, telah diperiksa dan diadili 

dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:  -----------------------------

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, MSc., terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap 

;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Ir. 
EDDIE WIDIONO SUWONDHO, MSc., dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa Ir. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, MSc., tetap 
berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa uang yang disita dari :
Amri (fungsional; pemeriksaan KPP AR.GA Makmur Bengkulu) 

Rp.163.000.000,- dan Rp.27.000.000,- ;

Nurachman Ma,arif (fungsional; pemeriksaan KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang) Rp.81.000.000,- dan Rp.14.000.000,- ;

Abdul Gani (Kabag Keberatan dan Banding Kantor Kanwil DJP Serang) 
Rp.95.000.000,- ;

Erikson P Situmorang (Kasi Administrasi Penyidikan Kanwil Jabar) 
Rp.95.000.000,- ;

Linda Sari Hendayani (Analisis Hukum PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa 
Timur) Rp.500.000.000,- ;

Julkifli (Pegawai PT.PLN Pusat) Rp.10.000.000,- ;
Trio Supriyanto (Satuan Pengawas Internal PT.PLN Pusat) Rp.1.000.000,- ;

Hal. 2

MENGADILI

Terdakwa IR. EDDIE 
WIDIONO SUWONDHO, MSc.,, dengan pidana penjara selama : 5 
(lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan 
selama : 6 (enam) bulan

−

−

−

−

−

−
−
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Pandu Angklasito (Pegawai PT.PLN Expert Niaga Direktorat Bisnis dan 
Management Risiko) Rp.15.000.000,- ;

Djoko Tedratno (Mantan Manager Keuangan PT.PLN Disjaya) 
Rp.13.000.000,- ;

Reddy Tjahyono sebesar Rp.10.000.000,- ;

Budi Sudjanto (Pegawai PT.PLN Disjaya) Rp.1.500.000,- ;

Rex R. Panambunan (Mantan Kepala Satuan Pelayanan Hukum Corporate 

PT.PLN) Rp.20.000.000,-

6. Membebankan kepada Terdakwa Ir. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, 
MSc., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta 

keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-

alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan 

dan dasar  hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori Banding 

tersebut haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; ---

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Nota Pembelaan (Pleidooi) a/n TERDAKWA  yang dibacakan pada 
tanggal 14 Desember 2011

2. 30 (tiga puluh) jilid Transkrip lengkap persidangan perkara Nomor: 
37/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST atas nama : Terdakwa Eddie Widiono 
Suwondho

3. 5 (lima) set Pleidooi pribadi TERDAKWA berikut lampirannya.
4. 1 (satu) set DVD dan 1 (satu) CD recorder persidangan perkara 

Nomor: 37/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST atas nama : Eddie Widiono 
Suwondho.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini 

dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat 

dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Hal. 3

Dirampas untuk Negara.

;

−

−

−

−

−

, 
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Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut 

Umum, Terbanding (Terdakwa) perlu menegaskan hal-hal sebagai 

berikut:

Bahwa menurut fakta-fakta di persidangan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dakwaan 

Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan 

Terdakwa 

(unsur Pasal 2 ayat (1) UU 

No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)  

(unsur Pasal 3 UU No.31/1999 sebagaimana 

diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi).

2. Bahwa jumlah uang berdasarkan Bussines Plan PT. Netway Utama

kepada Terdakwa sama sekali tidak ada bukti penerimaan uang, 

fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain:

a. menerangkan bahwa Bussines Plan PT. Netway 
untuk tahun 2005 hanya sekali dibicarakan dalam lingkup 
namun tidak pernah dilaksanakan.

b. menerangkan bahwa Bussines Plan PT. Netway 
Utama hanya mengincar proyek-proyek saja untuk bisnis tahun 2005 

kedepan, namun bussines plan tersebut tidak pernah direalisasikan.

Hal. 4

1.

tidak terbukti

atau

Gani Abdul Gani

Ricky Singh Bedi

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara 

dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara 

shareholder
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Bahwa andaikata ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf b Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikutip berikut ini: 

akan

diterapkan, maka uang pengganti itu hanya sebesar yang dinikmati 

oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah) .

Bahwa Terbanding (terdakwa) menolak seluruh Memori Banding 

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan alasan-

alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan 

Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (hlm. 7) 

menyatakan :

Hal. 5

3.

TANGGAPAN ATAS MEMORI KASASI PENUNTUT UMUM

I. Tentang Hakim Keliru Dalam Menerapkan Hukum 
Acara

“...Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi...”

“Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka dengan 

mempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa Majelis 

Hakim keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk 

subsidiaritas sebagaimana surat dakwaan dan perkara tindak pidana 

korupsi atas nama Terdakwa Ir.Eddie Widiono Suwondho, MSc. Dengan 
demikian maka amar putusan yang menyatakan  dakwaan yang terbukti 

adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 

31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP menurut pendapat kami tidak tepat.”

“Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan 

persidangan kami berkeyakinan bahwa dakwaan yang terbukti secara sah 

dan meyakinkan adalah dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 jo Pasal 18 
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2. Bahwa pertimbangan hukum Tingkat Pertama (hlm. 

591) yang menyatakan ;

Bahwa menurut Terdakwa (Terbanding), fakta-fakta hukum 

yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam 

pertimbangan putusan Tingkat Pertama halaman 

591 adalah fakta yang keliru, sesat dan menyesatkan serta tidak 

pernah terbukti didalam persidangan bahwa 

Terdakwa/Pembanding melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 

Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001. Sebagaimana uraian fakta-fakta pertimbangan 

hukum dibawah ini yang tidak sesuai dengan Berita Acara 

Persidangan dan/ atau Bukti Transkrip Persidangan : 

3.1.

yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai 

pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

Hal. 6

Bahwa Fakta hukum yang tertuang pada halaman 587

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 Tahun 

2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

judex facti 

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal 2 dan 
Pasal 3 dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta dikaitkan dengan 
fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, Majelis 
memandang bahwa dakwaan yang paling mendekati yang dapat 
diterapkan kepada diri Terdakwa, yakni dakwaan Subsidair Pasal 3 
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Hal tersebut 
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 606 
K/Pid/1984, tanggal 30 Maret 1985 berbunyi “ isi dakwaan bersifat 
alternatif meskipun tertulis adalah Kesatu dan Kedua karena 
kejahatan yang dapat dilakukan para Terdakwa adalah sama”

Judex Factie

3.
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yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada 

yang menyatakan:-

     
Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Keterangan dalam persidangan 
menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7

halaman 597-598, 

Margo Santoso

Gani Abdul Gani

Aziz Sabarto

Terdakwa

Ø

Ø

Ø

Ø

•

•

•

•

•

Bahwa pada tahun 2000 ada presentasi dari Gani Abdul Gani 
di PLN Disjaya dan Tangerang 

yang dihadiri oleh Pamus Honando, Djoko 

Tetratmo, kemudian ada Adi Santoso dan beberapa teman 

seperti Budi Harsono dan lain-lain
.

Bahwa tidak ada kesepakatan yang diambil antara PLN dan 

Netway sesudah Gani Abdul Gani melakukan presentasi di 

Disjaya.

Bahwa sebelum mengadakan presentasi ke PLN Disjaya, 

.

Bahwa 

.

Bahwa secara rinci Gani Abdul Gani 

atas inisiatif dari PT.
Netway sendiri

(vide Berita Acara 
Persidangan Hal. 19)

(vide Berita Acara Persidangan Hal. 22)

saksi 
belum pernah ketemu dengan Terdakwa (vide Berita 
Acara Persidangan Hal. 249)

saksi atas inisiatif sendiri mengajukan presentasi 
di PLN Disjaya dan Tangerang, yang kemudian karena 
menurut PLN Disjaya dan Tangerang sifatnya multiyears 
maka saksi diminta juga untuk melakukan presentasi 
juga di PLN Pusat (vide Berita Acara Persidangan Hal. 
250)

tidak pernah 
berkonsultasi dengan PLN Pusat untuk pembuatan 
proposal (vide Berita Acara Persidangan Hal. 54)
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Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan keterangan 

Terdakwa di atas, maka diperoleh fakta hukum yang jelas 

yaitu Terbanding (terdakwa) tidak pernah mengadakan 

kesepakatan dengan Gani Abdul Gani serta tidak 

mengetahui perihal proposal PT. Netway yang 

dipresentasikan di PLN Disjaya dan Tangerang dan 

Presentasi yang dilakukan Gani Abdul Gani adalah atas 

inisiatif sendiri.

3.2.

yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai 

pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada

yang menyatakan:

Hal. 8

Bahwa Fakta hukum yang tertuang pada halaman 587

halaman 598, 

•   Bahwa tidak benar Terdakwa pada bulan September 2000 

.

“bahwa sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa meminta 
saksi Gani Abdul Gani untuk menyampaikan presentasi terhadap 
proposal tersebut, dan kemudian saksi Gani Abdul Gani kembali 
mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI 
tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT. PLN 
Pusat serta PT. PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana 
kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan 
meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT. PLN 
Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan 
Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT. Netway 
Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya 
langsung kepada Terdakwa”.------------------------------------------

bersepakat dengan Gani Abdul Gani untuk merencanakan 
implementasi aplikasi SIMPEL RISI dan menyuruh Gani 
Abdul Gani untuk membuat proposal serta melakukan 
presentasi di Disjaya (vide Berita Acara Persidangan 
Hal. 329)



Kontra Memori Banding
M:\u sers\Masayu Donny\PLN. EWS\BANDING

Merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena 

tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan 

persidangan, sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-

saksi sebagai berikut: 

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 9

Gani Abdul Gani

Margo Santoso

Ø

Ø

•

•

•

•

•

•

  Bahwa sebelum mengadakan presentasi ke PLN Disjaya, 

.

  Bahwa 

, yang kemudian karena 

menurut PLN Disjaya dan Tangerang sifatnya multiyears 

maka saksi diminta juga untuk melakukan presentasi juga di 

PLN Pusat.

  Bahwa setelah melakukan presentasi di PLN Pusat, Saksi 

melihat bahwa Terdakwa antusias dengan presentasi dari Saksi 

  Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengatakan, 

“ya silahkan aja gitu a... bikin perjanjianya jalin kerjasama 
yang lebih baik ”

  Bahwa , untuk 
meminta izin melakukan presentasi. 

Bahwa pada tahun 2000 ada presentasi dari Gani Abdul Gani di 
PLN Disjaya dan Tangerang atas inisiatif dari PT. Netway 
sendiri yang dihadiri oleh Pamus Honando, Djoko Tetratmo, 
kemudian ada Adi Santoso dan beberapa teman seperti Budi 

saksi 
belum pernah ketemu dengan Terdakwa (vide Berita 
Acara Persidangan Hal. 249)

saksi atas inisiatif sendiri mengajukan presentasi 
di PLN Disjaya dan Tangerang

(vide Berita Acara Persidangan Hal. 250)

karena sesuai dengan kebutuhan PLN (vide Berita Acara 
Persidangan Hal. 258)

kalo memungkinkan. (vide Berita 
Acara Persidangan Hal. 258)

Saksi membuat surat perkenalan ke Pusat
(vide Berita Acara 

Persidangan Hal. 254)
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Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sangat sibuk dan hanya berkata singkat

Keterangan dalam persidangan menerangkan
sebagai berikut:

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan keterangan 

Terdakwa di atas, maka diperoleh fakta hukum yang jelas 

yaitu Terbanding tidak pernah meminta Gani Abdul Gani 

untuk mempresentasikan proposal mengenai pekerjaan 

SIMPEL RISI, akan tetapi Gani Abdul Gani berinisiatif 

sendiri untuk meminta izin presentasi ke Pusat. Setelah 

Hal. 10

Aziz Sabarto

Terdakwa

Harsono dan lain-lain.

Bahwa setelah presentasi di PLN Disjaya dan Tangerang 

.

Bahwa 

.

,

“Silahkan proposal di ajukan kepada GM PLN Distribusi 

Jakarta. 

.” 

Arahan tersebut masih masuk ke dalam lingkup pekerjaan 

Direksi.

  Bahwa tidak benar Terdakwa bertempat diruang rapat Direktur 

Pemasaran PT. PLN mengundang Gani Abdul Gani untuk 

mempresentasikan kembali proposal rencana kerjasama Roll 

Out CIS RISI dan kemudian Terdakwa menyetujui proposal 
dari Gani Abdul Gani.

(vide Berita Acara Persidangan Hal. 
19)

saksi 
mengarahkan agar PT. Netway Utama juga melakukan 
presentasi di PLN Pusat (vide Berita Acara Persidangan 
Hal. 20)

tidak ada kesepakatan yang diambil antara PLN 
dan Netway sesudah Gani Abdul Gani melakukan 
presentasi di Disjaya (vide Berita Acara Persidangan 
Hal. 22)

Setelah ada proposal masuk, PLN Disjaya 
harus mengkaji dan mengevaluasi untuk melaporkan 
ke Direksi

(vide Berita Acara Persidangan Hal. 54)

•

•

•

•

Ø

Ø
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dilakukan presentasi, tidak ada kesepakatan yang terjadi 

antara PLN Pusat dengan PT. Netway. Yang ada hanyalah 

antusias positif dari Terbanding sehubungan dengan 

proposal PT. Netway dan arahan dari Terbanding yang 

apabila memungkinkan, proposal PT. Netway dapat 

diajukan dan dievaluasi terlebih dahulu ke Disjaya. 

Pemberian arahan tersebut juga masuk dalam ruang 

lingkup tugas Terbanding. Laporan tersebut ditujukan 

kepada Direksi dan bukan Terbanding. 

yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai 

pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada 

yang menyatakan:

Merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena 

tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan 

Hal. 11

Bahwa Fakta hukum yang tertuang pada halaman 587

halaman 598, 

3.3.

“Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut,saksi 
Gani Abdul Gani pada tanggal 27 September 2000 menyampaikan 
surat penawaran PT. Netway Utama Nomor
NET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan 
Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, 
selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal 
dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa 
dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 
yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent 
kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal 
dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan 
Minat (Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan 
ruang lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat 
layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial 
model)”.
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persidangan, sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-

saksi sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Keterangan saksi atas pertanyaan PU

Kesaksian dalam persidangan menerangkan 
di bawah sumpah sebagai berikut:

Keterangan dalam persidangan menerangkan 

sebagai berikut:

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan keterangan 

Terdakwa di atas, maka diperoleh fakta hukum yang jelas 

Hal. 12

Gani Abdul Gani

Margo Santoso

Terdakwa

Ø

Ø

Ø

•

•

•

•

Bahwa Netway management berinisiatif sendiri mengajukan 
proposal ke PLN Disjaya dan Tangerang.

:
PU : Disini didalam BAP saudara no 32 

menyebutkan bahwa, saudara 

menyampaikan agar PT.  Netway, menyampaikan agar PT. 

Netway Utama melanjutkan kerjasama dengan pihak PLN 

Disjaya, bener ya, disini ya?

SAKSI : A….. iya itu mungkin setelah beberapa kali

bertemu, saya lupa saya pak, tapi memang betul.

  Bahwa pada tahun 2000 ada presentasi dari Gani Abdul Gani 
di PLN Disjaya dan Tangerang atas inisiatif dari PT. Netway 

sendiri yang dihadiri oleh Pamus Honando, Djoko Tetratmo, 

kemudian ada Adi Santoso dan beberapa teman seperti Budi 

Harsono dan lain-lain.
.

  Bahwa tidak benar Terdakwa meminta atau memerintahkan 

kepada Gani Abdul Gani agar mengajukan penawaran kepada 

Disjaya.

(vide Berita Acara 
Persidangan Hal. 256)

Eddie Widiono 

(vide Berita Acara Persidangan Hal. 
19)
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yaitu Terbanding tidak pernah meminta atau 

memerintahkan kepada Gani Abdul Gani agar 

mengajukan penawaran kepada Disjaya. 

yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai 

pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada 

yang menyatakan:

Merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena 

tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan 

persidangan, sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-

saksi sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 13

3.4. Bahwa Fakta hukum yang tertuang pada halaman 587

halaman 598, 

Aziz Sabarto

“Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi 
PT. PLN Pusat telah memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat 
Nomor: 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang 
ditujukan kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang 
isinya memberikan izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang 
untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi 
CIS RISI di PT. PLN Disjaya dan Tangerang serta 
memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran 
implementasi Januari 2001. 

  Bahwa Khusus surat 4323 tahun 2000 tanggal 14 Oktober 

2000 dibuat berdasarkan laporan Terdakwa dalam sidang 
Direksi. Terdakwa tidak pernah memberikan Letter of Intent 

kepada Margo Santoso

Ø

•

(vide Berita Acara Persidangan Hal. 
59)
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Keterangan dalam persidangan 
menerangkan sebagai berikut:

Disamping itu, berdasarkan alat bukti surat Nomor: 

1308/06l/D.IV /2000 tanggal 6 Oktober 2000 

menyatakan:-

Dengan demikian, Berdasarkan keterangan saksi, 

keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana 

tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang jelas 

yaitu GM Margo Santoso dalam suratnya Nomor: 

1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyebutkan

meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem 

outsourcing. Aziz Sabarto membuat Surat dimaksud 

berdasarkan laporan dalam Sidang Direksi serta 

Terbanding tidak pernah memberikan 

Hal. 14

Terdakwa

•

•

  Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan perintah mengenai 

anggaran. Dalam surat 4323 tidak ada membicarakan mengenai 

anggaran. Surat 4323 hanya mengatakan bahwa ada efisiensi di 
PLN dan tidak mengatakan investasi jangka panjang. Itu yang 

disarankan Direksi dan Terdakwa kepada Saksi dan juga jangan 

sampai merugikan PLN.

Bahwa tidak benar Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/2000 

tanggal 13 Oktober 2000 tersebut tidak sepengetahuan dan 

persetujuan Direksi PT. PLN Pusat (tidak ada dalam berita 

acara persidangan)

“Guna meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem 
outsourcing serta adanya proposal CIS Outsourcing Solution dan 
PT Netway dengan nomor NetIDIRII/00191IX12000 tanggal 27 
September 2000, kami mohon ijin untuk mengirimkan Letter of 
Intent kepada PT Netway agar kami dapat mengadakan 
pembicaraari lebih lanjut……dst.”------------------------------------

Letter of Intent

(vide Berita Acara Persidangan 
Hal. 256)

Ø
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kepada Margo Santoso sebagaimana tertuang dalam Surat 

Nomor: 4323/060/DITSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000.

yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai 

pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada 

yang menyatakan:

Merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena 

tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan 

persidangan, sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-

saksi sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 15

3.5. Bahwa Fakta hukum yang tertuang pada halaman 589

halaman 600, 

Margo Santoso

“Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi Margo Santoso pada 

tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 

kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan 

dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen

proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan 
kajian hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama 

sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, 

sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa 

Paramita menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek 

Teknologi Informasi pada PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang 

memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT. Netway 

Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out 

CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan 
Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.”----------------------

  Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan dari Terdakwa 

untuk melakukan pemilihan RSP sebagai konsultan hukum.

Ø

•
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Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan menerangkan di 
bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 16

Aziz Sabarto

Dodoh Rahmat

Nuraini

•

•

•

•

•

•

Bahwa ada permintaan dari Dewan Komisaris, agar supaya 

proposal dilengkapi dengan kajian hukum. Yang pertama, 

terkait dengan IPR dan yang kedua mengenai penunjukan 
langsung.

Bahwa saksi pernah mengarahkan Margo Santoso, agar 
melakukan kajian hukum kepada kajian hukum aspek legal PT. 
Netway ke kantor hukum Reksa Paramita. Karena di sana 
menyangkut masalah bahwa SIMPEL RISI milik PLN, dan 
kalau itu dinyatakan ada tambahan milik orang lain, itu yang 
perlu diteliti secara hukum. 

Bahwa Saksi membuat draft surat ke RSP. 

  Saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam pembuatan draft surat 

tersebut untuk melakukan kajian hukum

Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Pak 

Gani.

Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa 
sebagai Dirut. Untuk melakukan kajian hukum, Saksi 

diperintah oleh Margo Santoso.

Ø

Ø

Ø

(vide Berita Acara Persidangan 
Hal. 55)

(fakta ini ada 
dalam Transkrip persidangan namun tidak ada di dalam 
Berita Acara Sidang)

(keterangan saksi 
ini ada dalam Transkrip persidangan namun tidak sesuai 
dengan apa yang tertuang dalam halaman 36 Berita 
Acara Persidangan, penasehat hukum terdakwa 
menanyakan bahwa apakah saksi tahu atau tidak 
perannya Terdakwa “didalam pembentukan Tim 
Evaluasi “ (Bukan dalam pembuatan draft surat untuk 
melakukan kajian hukum), saksi menjawab “tidak tahu”) 
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Keterangan dalam persidangan 
menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 

Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, maka diperoleh 

fakta hukum yang jelas yaitu yang meminta untuk 

dilakukan kajian hukum adalah saksi Aziz Sabarto bukan 

Terbanding. 

3.6.

yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai 

pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada 

yang menyatakan:----------------------------------

Hal. 17

Terdakwa

(keterangan Terdakwa ada 
dalam Transkrip Persidangan namun tidak dimuat
dalam Berita Acara Sidang)

Bahwa Fakta hukum yang tertuang pada halaman 589-

590

halaman 600, 

•

•

Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk RSP.

  Bahwa tidak benar Terdakwa memerintahkan Margo Santoso 
untuk mengirim Surat Nomor: 546/060/D.IV/2001 kepada 

Kantor Hukum Reksa Paramita.

“ bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari saksi Margo 
Santoso tentang hasil kajian hukum tersebut kepada Terdakwa 

berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama sebagai 

Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor 

: 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP 

tanggal 28 Mei 2001 dan laporan tentang adanya permintaan 
Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, 

dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang 

telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN 

(kesaksian Nuraini sama sekali tidak dimuat kedalam 

Berita Acara Sidang)

Ø
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Merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena 

tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan 

persidangan, sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-

saksi sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 18

Margo Santoso

.

.

.

.

Gani Abdul Gani

(vide Berita Acara Sidang, halaman 257 
dan Transkrip Sidang Kasus CIS-RISI PT. PLN Persero 
(hari Selasa, 1 November 2012), halaman 46).

Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik 

(TDL) tahun 2001. Terdakwa mempersilahkan Margo Santoso 

menunjuk langsung PT. Netway Utama untuk melaksanakan 

pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan 
aplikasi SIMPEL RISI tersebut,…..dst.” -------------------------------

Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa 

terkait pelaksanaan 6 kontrak antara PT. PLN Disjaya dengan 

PT. Netway Utama. 

Bahwa Saksi hanya melaporkan perjanjian I dengan PT. 

Netway Utama secara lisan. 

Bahwa Saksi tidak pernah memintakan izin kepada Terdakwa 
untuk pelaksanaan 6 kontrak. 

Bahwa tanpa ada persetujuan dari Terdakwa, Saksi bisa 
membuat perjanjian dengan PT. Netway Utama secara 

langsung

Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa agar diberikan 

pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan SIMPEL RISI ini 

dengan Disjaya.. 

Ø

Ø

•

•

•

•

•

(fakta ini ada dalam Transkrip 
persidangan namun tidak dimuat di dalam Berita Acara 
Sidang)

(fakta ini ada dalam Transkrip 
persidangan namun tidak dimuat di dalam Berita Acara 
Sidang)

(fakta ini ada dalam 
Transkrip persidangan namun tidak dimuat di dalam 
Berita Acara Sidang)

(fakta ini ada dalam Transkrip persidangan 
namun tidak dimuat di dalam Berita Acara Sidang)
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Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa pada saat Saksi dijadikan Tim Re-Evaluasi dan 
Negosiasi terungkap bahwa Margo Santoso selaku GM 
PT. PLN Disjaya dan Toni Duyono sudah melakukan 
kontrak dengan PT. Netway. saksi mengatakan,

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Kesaksian dalam persidangan 
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Kesaksian dalam 
persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai 
berikut:

Hal. 19

Aziz Sabarto

Budi Harsono

Budi Santoso

Muljo Adji Abdoel Gonie

•

•

•

•

•

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai 6 kontrak yang 

dibuat untuk SIMPEL RISI mulai 4 Juli 2001 sampai dengan 
kontrak yang ke 6 tanggal 29 September 2003 antara PT. 

Netway Utama dengan Disjaya yang ditandatangani oleh saksi 

dan Margo Santoso.

  

“loh, PLN Pusat belum tahu, karena tidak pernah 

dilaporkan”.   

Bahwa kontrak-kontrak kecil dengan Netway Utama tidak 

pernah dikonsultasikan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak 

mengetahui kontrak-kontrak kecil tersebut. Kontrak-kontrak 
kecil tersebut inisiatif dari GM Margo Santoso sendiri. Tim 

untuk pelelangan kontrak-kontrak kecil tersebut terpisah dan 

bertanggung jawab langsung kepada GM.(

)

Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kontrak-kontrak 
kecil.

  Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kontrak-kontrak 
kecil.

(vide berita Acara Sidang Hal. 257)

(vide Berita acara Sidang Hal. 56)

vide Berita Acara 
Sidang hal. 184

(vide Berita Acara Sidang hal. 22)

(vide berita acara sidang hal. 94)

Ø

Ø

Ø

Ø
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Keterangan dalam persidangan 
menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa 

sebagaimana dimaksud di atas, maka diperoleh fakta hukum 

yang jelas yaitu Terbanding (terdakwa) tidak pernah 

mendapatkan laporan dari Margo Santoso mengenai 6 kontrak. 

Apalagi mempersilahkan Margo Santoso untuk 

menandatangani perjanjian 6 kontrak tersebut. 

4. Bahwa merujuk pada KUHAP dan/atau Undang-Undang No. 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

perundang-undangan tersebut tidak pernah mengatur 

mengenai jenis/bentuk surat dakwaan, yang mana bentuk-

bentuk surat dakwaan tersebut hanya dikenal di dalam praktek 

peradilan.

Hal. 20

Terdakwa

(

.

.

Ø

•

•

Bahwa terdakwa tidak menerima laporan dari Margo Santoso 

tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk 

melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan 

pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI.. 

  Bahwa tidak benar adanya perintah agar supaya Margo 
Santoso memenuhi permintaan Gani Abdul Gani, dengan 

“menunjuk langsung PT. Netway” sebagai pelaksana tanpa 
melalui proses pelelangan sebagaimana diatur dalam SK 
Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998 
untuk 6 Kontrak. 

(fakta ini ada dalam 
Transkrip persidangan namun tidak dimuat di dalam 
Berita Acara Sidang)

(fakta ini ada dalam Transkrip 

persidangan namun tidak dimuat di dalam Berita Acara 
Sidang)
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5. Bahwa di dalam praktek pengadilan, bentuk/jenis surat 

dakwaan maupun yang Subsidiaritas dapat dibuat 

dengan menggunakan kalimat dakwaan Kesatu, dakwaan 

Kedua dst.  Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor: 606 K/Pid/1984, tanggal 30 Maret 1985 berbunyi

Walaupun lazimnya, yang disusun dengan menggunakan 

kalimat dakwaan Kesatu, kedua, dst biasanya adalah dakwaan 

Subsidiaritas.

6. Bahwa apabila Majelis Hakim berpandangan mengenai 

dakwaan mana yang akan diterapkan didalam pertimbangan 

hukumnya, Terdakwa/Pembanding berpendapat bahwa hal 

tersebut adalah discrecy dari Majelis Hakim. Oleh karenanya 

alasan Penuntut Umum tentang Hakim keliru dalam 

menerapkan hukum acara haruslah ditolak  atau setidak-

tidaknya harus dikesampingkan.

7. Bahwa sepanjang perbedaan pendapat antara Penuntut Umum 

dengan Tingkat Pertama mengenai bentuk dakwaan 

ataukah dakwaan alternatif, Terbanding (Terdakwa) 

sependapat dengan Tingkat Pertama. Karena 

menurut pertimbangan Tingkat Pertama setelah 

mengkaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkat 

dipersidangan, maka dakwaan yang paling mendekati yang 

dapat diterapkan kepada diri Terdakwa, yakni dakwaan 

Subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 

2001.  Namun demikian, dalam hal penerapan ketentuan Pasal 

Hal. 21

Alternative

“isi 

dakwaan bersifat alternative meskipun tertulis adalah Kesatu dan 

Kedua karena kejahatan yang dapat dilakukan para Terdakwa adalah 

sama. 

judex facti 

subsidaritas 

judex facti 

judex facti 
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3 tersebut terhadap diri Terbanding (Terdakwa) dalam 

perkara Terbanding (Terdakwa) menolak dan tidak 

sependapat dengan Tingkat Pertama. 

1. Bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum 

menyatakan tidak sependapat dengan Tingkat 

Pertama yang meniadakan pidana tambahan berupa uang 

pengganti dalam perkara dengan pertimbangan 

sebagaimana dimuat pada halaman 612 alinea ketiga. 

Selanjutnya Penuntut Umum berpendapat dalam hal 8 point 
kesatu “

Selanjutnya Penuntut Umum berperdapat dalam hal 11 point 
kedua 

Selanjutnya dalam hal 11 butir 3, 

Hal. 22

II. Tentang Penjatuhan Pidana Tambahan :

subsidair 

a quo,

judex facti 

judex facti 

a quo

berdasarkan bahwa di persidangan terungkap Fakta dari 
hasil pembayaran CIS RISI kepada PT. Netway Utama ada dana-dana 
yang dikeluarkan untuk biaya entertainment yang dicatat sebagai 
marketing expense bagi pejabat di lingkungan PT. PLN antara lain 
kepada: 

- Terdakwa dengan kode PLN 1 sebesar Rp.      2.000.000.000,-
- Saksi Fahmi Mochtar Rp. 1.000.000.000,-
- Saksi Margo Santoso Rp. 1.000.000.000,-“

“bahwa terdakwa menyangkal telah menerima uang dari PT. 
Netway Utama dan membantah kebenaran data Bussines Plan 2005 
dan 2007 PT. Netway Utama tersebut dengan alasan hal tersebut 
tidak pernah dipertanyakan oleh penyidik kepada Terdakwa, dst......., 
sebab dalam catatan Bussines Plan dengan jelas tertulis nama PLN 
1. Istilah PLN 1 sebagai penyebutan orang nomor 
1 di PLN 
bahwa pimpinan tertinggi lembaga negara seperti Presiden disebut 
dengan RI-1, Wapres dengan RI-2 dan sebagainya.

“bahwa selain itu, di 
persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat 

dapat dipahami
sebagaimana telah diketahui oleh khalayak umum
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Selanjutnya hal 11 butir 4,” 

Selanjutnya dalam hal 11 butir 5,

Selanjutnya dalam hal 12 butir 1,

  

  

Hal. 23

dari Bank Mandiri nomor: CHC.CPL/APU-PPT.254/2011/RHS 
tanggal 04 Agustus 2011 tentang penjelasan pencairan Mandiri 
Travellers Chegue (MTC) senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus 
lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Mustafa Sjewket Salim 
(adik ipar istri terdakwa) untuk dijadikan alat pembayaran atas 
pembelian rumah atas nama isteri terdakwa...dst.”

bahwa Arthur Pelupessy adalah 
pemilik PT. Arti Duta Aneka Usaha yang pada tahun 2009 telah 
didakwa bersama-sama Saleh Abdul Malik(Pemilik PT. Altelindo 
Karyamandiri) dan A. Fathony (Direktur Keuangan PT. Altelindo 
Karyamandiri serta Ir. Hariadi Sadono, MM selaku GM PT. PLN 
Disjatim ....dst.”

” bahwa mengingat perkara 
tindak pidana dalam pengadaan outsourcing CMS di PT. PLN 
Disjatim tahun 2004 adalah perkara yang modus operandinya sama 
dengan perkara tindak pidana dalam pelaksanaan outsourcing CIS 
RISI di PT. PLN Disjaya tahun 2004 yaitu sengaja menyimpangi 
SK Direksi PT. PLN untuk melakukan penunjukan langsung dan 
penetapan harga tanpa melalui proses negosiasi yang seharusnya 
sehingga terjadi mark up. Hasil mark up ini kemudian dibagi-bagi 
kepada pihak Pejabat PT. PLN.

”bahwa meskipun surat dari 
Bank Mandiri telah sangat jelas menerangkan asal-usul MTC dan 
pencairnya yaitu Mustafa Swejket Salim yang didepan persidangan 
diakui benar adalah adik ipar istri terdakwa, namun kemudian di 
dalam pledoinya fakta tersebut masih dibantah oleh terdakwa. 
Bantahan terdakwa yang tanpa alasan jelas dan tidak dapat 
menunjukkan bukti sebaliknya seharusnya semakin menguatkan 
bukti bahwa terdakwa benar telah menerima uang dari pihak 
rekanan, in casu adalah PT. Netway Utama. Oleh karenanya kami 
berkeyakinan bahwa fakta tentang pemberian uang kepada terdakwa 
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah benar, 
sebagaimana tertera dalam Bussines Plan PT. Netway Utama.”  
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2. Bahwa Terhadap alasan tersebut, Terbanding (Terdakwa) 

keberatan dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai 

berikut :

2.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana

termuat dalam Berita Acara Persidangan, tidak ada fakta–

fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan oleh 

Penuntut Umum dalam halaman 8 sampai dengan 

halaman 12. Artinya 9 orang dari 11 saksi yang disebutkan 

di bawah ini oleh Penuntut Umum nyata-nyata 

. Oleh karenanya Memori Banding 

Penuntut Umum tersebut nyata-nyata merupakan 

manipulasi dan sangat menyesatkan. Nama-nama yang 

disebutkan dalam Memori Banding halaman 8 Point 

ketiga tersebut berkaitan dengan nama-nama pejabat yang 

menerima uang dari PT. Netway antara lain: 

.”

Hal. 24

tidak

pernah diajukan di depan persidangan untuk didengar 

keterangannya

1. sebesar Rp. 163.000.000. dan sebesar Rp. 
27.000.000

2. sebesar Rp. 81.000.000. dan sebesar 
Rp. 14.000.000

3. uang sebesar Rp. 95.000.000
4. sebesar Rp. 95.000.000
5. sebesar Rp. 500.000.000
6. atas uang sebesar Rp. 10.000.000
7. sebesar Rp. 1.000.000
8. sebesar Rp. 15.000.000
9. sebesar Rp. 13.000.000

10. sebesar Rp. 10.000.000
11. sebesar Rp. 1.500.000
12. uang sebesar Rp. 20.000.000

Amry

Nurachman Ma’arif

Abdul Gani
Erikson P Situmorang
Lindasari Hendayani
Zulkipli
Riyo Supriyanto
Pandu Angklasito
Djoko Tetratmo
Reddy Tjahyono
Budi Sudjanto
REX R Pnambunan
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2.2. Bahwa di samping fakta atau nama-nama tersebut di atas 

tidak pernah diungkapkan dipersidangan dan tidak 

pernah didengar keterangannya dipersidangan, fakta 

(nama-nama) tersebut juga tidak ada hubungannya sama 

sekali dengan 

Oleh karenanya fakta tersebut 

tidak dapat diakui sebagai fakta hukum, karena tidak 

pernah terungkap di hadapan persidangan. Hal ini sesuai 

dengan KUHAP Pasal 185 ayat (1), menyatakan:

“

2.3. Bahwa dan 

  adalah pegawai pajak. Mereka 

untuk 

dimintakan keterangannya terkait perkara yang sedang 

didakwakan kepada terdakwa. Di samping itu, uang yang 

diterima dan dijadikan sebagai barang bukti oleh 

Penuntut Umum dengan 

tindakan terdakwa yang dituduh telah melakukan tindak 

pidana korupsi dalam pengadaan 

CIS RISI di PT. PLN (Persero).

2.4. Bahwa adalah Pegawai Bagian 

Hukum PT. PLN Disjatim, tidak pernah diajukan didepan 

persidangan untuk dimintakan keterangannya terkait 

perkara yang sedang didakwakan kepada terdakwa, 

namun dalam tingkat penyidikan menyebutkan bahwa 

uang yang diterima oleh saksi sejumlah Rp.500.000.000,-

( ) 

Hal. 25

perkara yang didakwakan kepada diri 

Terbanding (Terdakwa).

Amry, Nurachman Ma’arif, Abdul Gani 

Erikson P Situmorang

tidak pernah diajukan di depan persidangan

tidak dapat dihubungkan

Lindasari Hendayani, 

merupakan uang sebagai dana 

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan”.

Outsourcing Roll Out

lima ratus juta rupiah
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yang telah dihukum dalam 

perkara tindak pidana korupsi terkait Custumor 

Information Service (CMS) dilingkungan Distribusi Jawa 

Timur. Oleh karenanya, uang sejumlah Rp.500.000.000,-

( ), t dengan 

tindakan terdakwa yang dituduh telah melakukan tindak 

pidana korupsi dalam pengadaan 

CIS RISI di PT. PLN (Persero).

2.5. Bahwa adalah Pegawai PT. PLN (Persero) Pusat,

juga tidak pernah diajukan didepan persidangan untuk 

dimintakan keterangannya terkait perkara yang sedang 

didakwakan kepada terdakwa, namun dalam penyidikan

menyebutkan bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-

( ) merupakan uang yang 

. Oleh 

karenanya, barang bukti berupa uang sejumlah 

Rp.10.000.000,- ( ) yang disita tersebut, 

dengan tindakan terdakwa 

yang dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi 

dalam pengadaan CIS RISI di PT. 

PLN (Persero).

2.6. Bahwa adalah Satuan Pengawas Internal 

PT. PLN (Persero) Pusat, tidak pernah diajukan di depan 

Hal. 26

taktis untuk hukum yang diberikan langsung oleh 

Hariadi Sadono yang berkedudukan sebagai General 

Manager PT. PLN Disjatim

idak dapat dihubungkan

Zulkifli 

diberikan oleh 

salah satu Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang 

dalam rangka perlombaan memancing dalam 

penyambutan Hari Listrik Nasional (HLN)

tidak dapat dihubungkan

Riyo Supriyanto 

lima ratus juta rupiah

Outsourcing Roll Out

sepuluh juta rupiah

sepuluh juta rupiah

Outsourcing Roll Out
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persidangan untuk dimintakan keterangannya terkait 

perkara yang sedang didakwakan kepada terdakwa.

Namun yang bersangkutan menerangkan di dalam BAP 

(Berita Acara Pemeriksaan) dalam tingkat penyidikan 

, oleh karenanya barang bukti sejumlah Rp. 

1.000.000,- ( ) yang disita tersebut tidak 

dapat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang 

telah memperkaya orang lain. Disamping itu, jumlah uang 

yang dikutip oleh Penuntut Umum, senyatanya 

bertentangan dengan keterangan saksi dalam BAP (Berita 

Acara Pemeriksaan) dalam tingkat penyidikan yang 

dinyatakan sejumlah Rp. 500.000,- ( ).

2.7. Bahwa adalah Deputi Manager Sistem 

Aplikasi TI PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, 

tidak pernah diajukan di depan persidangan untuk 

dimintakan keterangannya terkait perkara yang sedang 

didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya uang 

sejumlah Rp. 1.500.000,- ( ) 

yang disita, tidak dapat dihubungkan dengan perbuatan 

terdakwa yang telah memperkaya orang lain. 

2.8. Bahwa adalah Mantan Staff Bidang  

Pemasaran PT. PLN Pusat, tidak pernah diajukan di

depan persidangan untuk dimintakan keterangannya 

terkait perkara yang sedang didakwakan kepada 

terdakwa. Dalam tingkat penyidikan menyebutkan bahwa 

Hal. 27

pernah menerima parcel hari raya pada tahun 2002 dari 

PT. Netway seharga kira-kira Rp. 500.000,- (

)

Budi Sudjanto

Reddy Tjahyono 

lima ratus 

ribu rupiah

satu juta rupiah

lima ratus ribu rupiah

satu juta lima ratus ribu rupiah
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uang yang diterima oleh saksi sejumlah Rp. 10.000.000,-

( )  merupakan 

. Oleh karenanya uang tersebut 

tidak ada hubungannya dengan tuduhan tindak pidana 

korupsi terhadap CIS RISI.

2.9    Bahwa Mantan Kepala 

Satuan Pelayanan Hukum Corporate PT. PLN, tidak 

pernah diajukan di depan persidangan untuk dimintakan 

keterangannya terkait perkara yang sedang didakwakan 

kepada terdakwa. keterangan saksi dalam BAP (Berita 

Acara Pemeriksaan) dalam tingkat penyidikan juga 

menyebutkan bahwa saksi tidak pernah menerima uang 

terkait dengan PT. Netway Utama dan uang yang 

diterima oleh saksi sejumlah Rp. 20.000.000,- (

) 

. Oleh karenanya, barang bukti 

berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (

) tersebut, tidak dapat dihubungkan dengan

tuduhan tindak pidana korupsi terhadap 

CIS RISI.  

2.10. Bahwa saksi adalah Pegawai PT. PLN 

(Persero) Pusat, dalam memberikan keterangan di depan 

persidangan pada 20 September 2011, menyatakan, 

Hal. 28

uang yang diterima dari 

PT. PLN Distribusi Jawa Timur, dalam bentuk MTC 

yang terdapat di dalam kartu ucapan selamat Idul Fitri 

pada tahun 2006 dan 2007

Rex R. Panambunan adalah 

merupakan uang yang diberikan oleh

Sunaryo terkait dengan jasa hukum dari PT. PLN 

Disjaya sekitar tahun 2001

Djoko Tetratmo 

sepuluh juta rupiah

Outsourcing Roll Out 

dua puluh 

juta rupiah

dua puluh juta 

rupiah

Outsourcing Roll 

Out

bahwa 

Saksi pernah menerima uang dari Rp.2.000.000,- dan Kahar
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. Akan tetapi dalam 

keterangan Saksi di hadapan persidangan 

tidak pernah menyatakan bahwa saksi memberikan uang 

kepada saksi , dan keterangan saksi 

dihadapan persidangan tidak pernah 

menjelaskan maksud dan tujuan atas uang yang diterima 

dari saksi . Oleh karena itu, uang yang 

dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum tidak dapat 

dihubungkan dan dijadikan barang bukti untuk menjerat 

terdakwa telah “memperkaya orang lain”. Disamping itu, 

Saksi yang dikatakan sebagai pemberi uang 

kepada saksi , tidak pernah dihadirkan di 

hadapan persidangan untuk didengar keterangannya, 

sehingga keterangan Saksi yang hanya 

berdiri sendiri dan tidak menjelaskan maksud dan tujuan 

penerimaan uang tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di 

atas, maka Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam 

menghubungkan barang bukti untuk menjerat terdakwa terkait 

Penjatuhan Pidana Tambahan. Oleh karenanya alasan Penuntut 

Umum haruslah tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya 

harus dikesampingkan.

3. Bahwa dari fakta Persidangan yang terungkap baik 

berdasarkan Berita Acara Sidang maupun bukti transkrip 

Rekaman, menyatakan pernah 

melihat dokumen Busines Plan 2005 – 2007 , tetapi yang 

bersangkutan. menyatakan tidak pernah membahas rencana 

Hal. 29

Kahar Mulyani

Djoko Tetratmo

Djoko Tetratmo

Kahar Mulyani

Sunjoko

Djoko Tetratmo

Djoko Tetratmo

saksi Ricky Singh Bedi (alm)

dari Rp. 13.000.000,-Sunjoko
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pemberian uang, dan ini tidak direalisasikan, 

kemudian mendukung keterangan saksi tersebut, 

menyatakan bahwa  sekali pernah diajak bicara 

oleh majority stakeholder (Harmeet atau Chawla) masalah 

tapi yang bersangkutan bersama tidak 

setuju masalah pengeluaran uang untuk project, kemudian 

menyatakan baru melihat dokumen 

dimaksud di kantor KPK. 

4. Bahwa berdasarkan maupun 

, tidak ada satupun saksi 

yang memberikan keterangan atau membenarkan bahwa apa 

yang tertera di tersebut pernah direalisasikan. 

Demikian pula Terbanding (Terdakwa) bersama saksi-saksi

dari PLN yang dihadirkan oleh Pununtut Umum (

)

.

5. Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak dan membantah 

dengan tegas alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding 

halaman 11 butir ke 2. Alasan tersebut justru memperlihatkan 

Penuntut Umum berusaha untuk tidak mau mengakui fakta-

fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga harus 

melakukan manipulasi fakta tersebut seolah-olah merupakan 

fakta hukum. 

Hal. 30

Saksi Gani 

Abdul  Gani

Ronal 

Saksi Eva Indrawati

Berita Acara Persidangan bukti 

Transkrip Rekaman Persidangan

Margo 

Santoso, Fahmi Mohtar, Sunggu Anwar Aritonang, Hardiv 

Harris Situmeang, Pandu Angklasito, Aziz Sabarto dll

seluruhnya menyatakan tidak pernah menerima uang

sebagaimana disebutkan dalam tersebut

bussines plan

Bussines Plan

Bussines Plan

Bussines Plan
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6. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak pernah membantah 

menerima uang hanya karena hal tersebut tidak pernah 

dipertanyakan penyidik kepada Terbanding (Terdakwa). 

Bantahan dengan alasan tidak pernah ditanya oleh penyidik 

adalah jawaban atas pertanyaan terpisah. Terhadap fakta 

tersebut dapat dilihat dalam 

.

7. Bahwa sebelum Terbanding (Terdakwa) menguraikan

keberatannya terhadap alasan Penuntut Umum dalam Memori 

Bandingnya halaman 11 butir 3, perlu Terbanding (Terdakwa) 

tegaskan bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya angka 4 

Surat Tuntutan Nomor TUT-30/24/12/2011 tanggal 7

Desember 2011 menyebutkan bahwa nama Pencair MTC Bank 

Mandiri senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta 

rupiah) adalah bukan 

.

7.1. Bahwa adanya perbedaan nama tersebut bukanlah sebuah 

kesalahan penulisan oleh Penuntut Umum, melainkan 

dua nama tersebut adalah 2 (dua) orang yang berbeda. 

Memang benar adalah adik ipar 

istri terdakwa namun bukanlah 

sebagaimana disebut oleh Penuntut 

Umum dalam Surat Tuntutannya. 

7.2    Dalam persidangan Terbanding (Terdakwa) telah 

membantah bahwa adik ipar istri Terbanding (Terdakwa)

saudara telah mencairkan MTC senilai  Rp 

Hal. 31

Berita Acara Persidangan dan 

Bukti Transkrip Rekaman Persidangan

MUSTAFA SULAIMAN MUSTAFA 

SJEWKET SALIM

Mustafa Sjewket Salim 

Mustafa Sjewket Salim

Mustafa Sulaiman 

Mustafa Salim
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850 juta untuk membayar pembelian rumah jl. Brawijaya 

V no 42 Jaksel. Terbanding (Terdakwa) juga tidak diberi 

kesempatan  oleh Penuntut Umum untuk meneliti dengan 

cermat surat  bukti dari Bank Mandiri No CHC.CPI/APU-

PPT.254/2011/RHS dimaksud karena surat tersebut tidak 

pernah dilepaskan dari tangan Penuntut Umum,

, apalagi pada 

waktu menyampaikan hal ini Penuntut Umum menyebut 

nama sebagai pihak yang mencairkan 

dan bukan (nama adik ipar istri

Terbanding/Terdakwa). Karena ketidakjelasan isi dari 

surat tersebut Terbanding/ Terdakwa telah menyatakan 

protes dan dijawab oleh Hakim Ketua agar menjelaskan 

dalam Pleidoi bila Penuntut Umum memasukkan hal ini 

dalam tuntutan. (

)

7.3. Bahwa Terbanding (Terdakwa) juga tidak pernah 

menerima uang ataupun MTC dari sdr , 

sehingga otomatis bila ada surat yang menyatakan sdr 

mencairkan MTC yang dikeluarkan 

sdr untuk membayar rumah Jl. Brawijaya V no 42 

Jaksel, maka surat tersebut tidak benar dab tidak ada 

hubungannya dengan perkara Terbanding (terdakwa). 

Oleh karenanya dengan menuliskan nama

( )

dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum berusaha 

mencari celah untuk mendiskreditkan Terbanding 

(Terdakwa) dihadapan Majelis Hakim tingkat Banding. 

Hal. 32

bahkan 

tidak didaftarkan sebagai barang bukti

Mustafa Sulaiman

Mustafa Sjewket Salim

Vide Berita Acara Persidangan dan 

Bukti Transkrip Rekaman Sidang

. Arthur Pelupessy

Mustafa Sulaiman

Arthur 

Mustafa 

Swejket Salim Mustafa Sulaiman dalam Tuntutan
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Cara-cara Penuntut Umum menghalalkan segala tuduhan

yang keji dan kotor seperti ini sudah selayaknya ditolak 

oleh Hakim. 

7.4. Bahwa terhadap alasan Penuntut Umum dalam memori 

Bandingnya (halaman. 11 butir 5), Penuntut Umum telah 

membuat suatu kesimpulan keliru dengan menyatakan 

modus operandi yang sama dalam perkara 

  

Ide CMS adalah memberikan pekerjaan Outsourcing 

kepada rekanan yang memiliki aplikasi CMS, 

dilaksanakan sebagai proses top down dari GM Disjaya ke 

bawahannya. adalah diawali 

sebagai sehingga melibatkan Direksi 

dan Dekom. CMS menggunakan SK 138 sebagai dasar,

sedangkan CIS menggunakan SK 038 j0 SK 075 sebagai 

dasar pengadaannya. CMS menggunakan software dan 

hardware milik rekanan, CIS menggunakan -

- CIS RISI yang dikembangkan menjadi CIS 

RISI Standar Plus yang hak pakainya adalah milik PLN, 

dan memanfaatkan aplikasi jaringan 

komunikasi dan Infrastruktur. Dalam perkara CMS 

Penuntut Umum 

, sedangkan untuk perkara Terbanding (Terdakwa), 

Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kemahalan 

harga sehingga beralih menuduh adanya 

penggelembungan yang terkontrak. Penuntut 

Umum tidak dapat menunjukkan adanya penyimpangan 

Hal. 33

berusaha membuktikan kemahalan 

harga

Outsourcing 

Roll Out CIS RISI.

Outsourcing Roll Out CIS RISI

Jont Venture Company

sejauh 

memungkinkan

, hardware,

manmonth



Kontra Memori Banding
M:\u sers\Masayu Donny\PLN. EWS\BANDING

dalam proses yang menyangkut Terbanding (Terdakwa).  

Kalaupun ada kesamaan, maka kedua program tersebut 

telah memberikan manfaat kepada PLN, terhadap 

Konsumen dan terhadap Negara sebagai Pemilik Saham 

PLN yang jauh lebih besar daripada kerugian Negara 

yang disangkakan.

7.5. Bahwa Pembelian rumah Jl. Brawijaya V  no 42, Jaksel.  

telah dijelaskan oleh Terbanding (Terdakwa) dalam BAP 

19-7-2011, pertanyaan 176 dan 177. Rumah tersebut dibeli 

sehubungan dengan adanya peluang untuk menyewakan 

rumah kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan 

persyaratan keamanan yang tinggi tetapi dengan harga 

sewa yang cukup menarik. Persyaratan keamanan yang 

diminta antara lain adalah pagar kawat keamanan, atap 

dua lapis, CCTV dan . 

Harga rumah disepakati Rp 2.500.000.000, (akta jual beli 

dari notaris ada dalam berkas perkara) 

dan penjual sdr memberi batasan waktu 

yang ketat (Desember 2004) sehingga rencana untuk 

mengunakan fasilitas kredit dari BII terlambat . Apalagi 

karena Sertifikat Rumah Terbanding (Terdakwa) yang 

semula akan dipakai sebagai jaminan pinjaman kemudian 

hilang dan dibutuhkan waktu cukup panjang untuk 

mendapatkan duplikatnya. Untuk pembayarannya 

terpaksa berhutang kepada kakak Terbanding (Terdakwa)

sdr. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua 

milyar rupiah), hutang mana telah dibayarkan setelah 

Hal. 34

Henny Singgih 

Yosua Mekes

Didie Suwondho 

panic button
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pinjaman BII cair di bulan Mei 2005.  

Aplikasi kredit dilakukan 24 November 2004 Transaksi 

penerimaan pencairan kredit dan 

pembayaran kepada rekening sdr. 

tercatat dalam laporan BII 31 Mei 2005 terlampir.

Bahwa pinjaman BII dibayar secara cicilan dari 

penghasilan Terbanding (Terdakwa) sebagai Dirut. Dari 

penghasilan sah  Terbanding (Terdakwa) selaku anggota 

DEN maupun pencairan simpanan,   dan baru lunas pada 

awal tahun 2010. (

).

Bahwa pembelian rumah ini telah dilaporkan dalam 

LHKPN 2005 kepada KPK sebagai penambahan aset , 

demikian pula dilaporkan hutang total yang  mencapai Rp 

4.000.000.000,- sebagai akibat dari transaksi 

terkait. Rumah tersebut telah dikontrakkan pada 

Kedutaan Amerika Serikat untuk jangka waktu 3 (tiga)

tahun  dan hasilnya langsung dibayarkan untuk 

pembayaran hutang-hutang terkait transaksi rumah 

tersebut.

Pada tahun 2006, karena kebutuhan yang mendesak, 

rumah tersebut telah dijual kembali dalam keadaan masih 

terkontrak kepada Bpk. 

Hal. 35

Pinjaman  Rp 

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kredit Murabahah

tersebut seluruh data-datanya telah diperoleh KPK dari 

Bank BII tgl 27 Mei 2010 dan ada dalam berkas perkara.

Murabahah

Didie Suwondho

Copy surat keterangan lunas No. 

S.201.119/DIR SMEC-Banking Syariah tanggal 6 Maret 

2010 ada dalam berkas perkara

Let. Jen. ( Pur )Kiki Syahnakri 

(empat milyar)
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dengan harga Rp. 2,1 milyar dan telah dibayar lunas. 

Transaksi ini pun sudah dilaporkan kepada KPK sebagai 

perubahan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam 

LHKPN 2006 . 

Dengan demikian tidak benar bila tuduhan bahwa pembelian 

rumah tersebut berasal dari dana hasil korupsi. Karena 

kenyataannya total harta Terbanding (Terdakwa) ditahun 2006 

justru menurun dari total nilai 2005. ( LHKPN 2005, 2006 dan 

2008 terlampir ).

Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, 

maka Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam 

menghubungkan barang bukti untuk menjerat terdakwa terkait 

Penjatuhan Pidana Tambahan. Oleh karenanya alasan Penuntut 

Umum haruslah tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya harus 

dikesampingkan.

1. Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum keberatan 

dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak membebankan 

Terbanding (Terdakwa) untuk mengembalikan uang sejumlah 

Rp. 850.000.000 kepada Negara dalam perkara dengan 

pertimbangan sebagaimana dimuat pada halaman 613 alinea 

pertama.

Selanjutnya Penuntut Umum dalam hal. 14 point ketiga 

menyatakan” 

Hal. 36

III. Tentang Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa 
Mengembalikan Uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan 
ratus lima puluh juta rupiah) kepada negara 

a quo

bahwa ........., yang mana seluruh MTC tersebut 
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Bahwa pendapat Penuntut Umum di atas adalah Pendapat 

yang sangat menyesatkan dan keliru dengan alasan sebagai 

berikut:

1.1. Penuntut Umum nyata-nyata telah sengaja melakukan 

kekhilafan dan penyesatan dengan menyatakan bahwa 

MTC Bank Mandiri dicairkan oleh 

karena berdasarkan

Penuntut Umum 

menyatakan di depan persidangan tanggal 30 November 

2011 bahwa yang mencairkan MTC Bank Mandiri adalah 

Antara dengan 

adalah 2 (dua) orang yang 

berbeda. 

1.2. Bahwa barang bukti yang dijadikan Penuntut Umum 

untuk melakukan tuduhan terhadap terdakwa telah 

menerima MTC (Mandiri Travel Cek) dari 

yang berjumlah sebesar Rp. 850.000.000 yang 

dijadikan pembayaran terhadap pembelian rumah dari 

Jozua Makes, 

Oleh karenanya, tuduhan Penuntut Umum 

tersebut yang menyatakan 

Hal. 37

Mustafa Sjewket 

Salim, hasil rekaman persidangan 

baik secara audio dan Video, 

Mustafa Sulaiman. Mustafa Sulaiman

Mustafa Sjewket Salim

Arthur 

Pelupessy 

tidak pernah dibicarakan dan dikaji 

apalagi terbukti didepan persidangan karena Arthur 

Pelupessy dan Jozua Makes yang disebut oleh Penuntut 

Umum tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara 

terdakwa.

dicairkan oleh yang diakui Terbanding 

(Terdakwa)...dst”

“

MTC-MTC yang diberikan 

Mustafa Sjewket Salim

tidak logis dan tidak 

mungkin Arthur Pelupessy 
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, 

Adapun asumsi atau prasangka Penuntut Umum tersebut 

hanya berdasarkan keterangan dalam 

persidangannya sebagai terdakwa dalam kasus CMS di 

PLN Disjatim, yang menyatakan “

Oleh karenanya, asumsi atau 

prasangka tersebut tidak sah dan tidak mengikat menurut 

hukum karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa 

alat bukti 

2. Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum dalam Memori 

Bandingnya halaman 15 point kelima, menyatakan 

kami sangat tidak 

sependapat dan menolak dengan tegas karena pendapat 

Penuntut Umum sangat menyesatkan, dengan alasan:

2.1. Bahwa dalam Persidangan tanggal 14 Desember 2011, 

melalui Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Hal. 38

hanya berdasarkan Asumsi dan prasangka dari Penuntut 

Umum tanpa didasari oleh alat Bukti yang cukup.

Arthur Pelupessy 

tersebut dapat begitu saja masuk kedalam rekening Jozua Makes 

sebagai pembayaran atas sebagian harga pembelian rumah istri 

terdakwa yang diakui terdakwa saat itu seharga Rp. 

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya 

hubungan khusus antara terdakwa dengan ”

sebab berdasarkan 

persidangan dalam perkara ianya mengakui 

bahwa PT. Arti Duta Usaha adalah rekanan yang sudah lama di 

PLN terkait dengan pengadaan CMS Di PLN Disjatim, Yang 

telah mendapatkan pekerjaan melalui subkontrak dari PT. 

Altelindo Karya Mandiri.” 

petunjuk dalam suatu perkara pidana merupakan 

alat bukti yang tidak berdiri sendiri. 

”..., tidak 

dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa sumber dana pembeliannya 

bukan dari hasil tindak pidana korupsi.....dst” , 

Arthur Pelupessy

Arthur Pelupessy 
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pada Pengadilan Jakarta Pusat, Terdakwa telah 

menyerahkan Barang Bukti Copy sesuai Asli yang diberi 

yaitu sebuah 

2.2. Bahwa dengan meyerahkan bukti , terdakwa dengan 

meyakinkan dapat membuktikan bahwa sebagian 

pembelian Rumah di Jalan Brawijaya V No. 42 RT 

001/RW 05 Blok P/V dibeli bukan dari MTC Mandiri 

sebagaimana yang diuraikan secara salah oleh Penuntut 

Umum dalam Memori Bandingnya.

2.3. Bahwa oleh karena fakta mengenai harta benda milik 

Terbanding (Terdakwa) yang diduga berasal dari tindak 

pidana dan belum didakwakan oleh Penuntut Umum 

tersebut diabaikan oleh Tingkat Pertama, maka 

menurut kami, Tingkat Pertama sudah tepat 

dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimuat 

dalam putusan halaman 613 alinea pertama serta tidak 

diputusnya tuntutan Penuntut Umum terkait hal tersebut 

oleh Tingkat Pertama tidak bertentangan 

dengan kewajiban hukum Tingkat Pertama 

dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

tindak pidana Korupsi.

2.4. Bahwa terkait dengan Kewajiban Terbanding (Terdakwa)

untuk membuktikan secara terbalik (sebaliknya) 

sebagaimana dijelaskan oleh (dalam 

Hal. 39

Kode BB. 15 FC Surat Perjanjian Kredit 

antara Eddie Widiono Suwondho dengan BII Syariah 

cabang Pasaraya, untuk Kredit Pemilikan Rumah 

(“KPR”) Jl. Brawijaya.

Adami Chazawi

a quo

judex facti 

judex facti 

judex facti 

judex facti 
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bukunya , Alumni 

Bandung, Tahun 2000, Hal 115) serta pendapat 

(

, Prestasi 

Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hal 164 s/d 165), Terbanding

(Terdakwa) telah secara terang benderang mampu 

membuktikan kepada tingkat pertama bahwa 

sebagian pembelian Rumah di Jalan Brawijaya V No. 42 

RT 001/RW 05 Blok P/V 

Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, 

maka Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam 

menghubungkan barang bukti untuk menjerat Terbanding

(Terdakwa) terkait 

. 

Oleh karenanya alasan Penuntut Umum haruslah ditolak atau 

setidak-tidaknya harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap alasan Penuntut Umum hal 18 yang pada pokoknya 

Penuntut Umum keberatan karena tidak dimasukkan Barang Bukti 

No. BB.1 sampai dengan BB.741, pada prinsipnya terdakwa 

sependapat dengan Penuntut Umum.

Hal. 40

Joko 

Sumaryanto

bukan dibeli atau diperoleh 

Terbanding (Terdakwa) dari hasil tindak pidana 

korupsi.

Tuntutan agar terdakwa mengembalikan uang 

sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

IV. Tentang Barang Bukti Berupa Dokumen/Surat yang tidak 
disebutkan dalam Amar Putusan

“hukum pembuktian tindak pidana korupsi”

Joko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak 

Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara

Judex Facti
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Bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 1984 menyatakaan “

Namun, frasa 

kata tidak dapat diartikan sebagai 

untuk menentukan status setiap Barang Bukti sebagaimana yang 

dimaksud Penuntut Umum dalam memori Bandingnya. Oleh 

karenanya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING (TERDAKWA) mohon 

agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan:

1. Menolak sebagian permohonan banding dari Penuntut Umum pada 

Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan 

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

Memori Banding.

3. Menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Nomor : 37/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 21 

Desember 2012, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan 

Primair;

Hal. 41

hendaknya suatu kewajiban 

mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan barang-barang 

bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam putusan.

meskipun yang diatur pasal 

197 (1) huruf i KUHAP (mengenai barang bukti) tidak mengakibatkan 

batalnya putusan demi hukum apabila tidak dipenuhi, para 

hakim tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya 

mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dalam 

persidangan, oleh karena kekhilafan yang demikan 

pihak kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti tersebut.” 

hendaknya

akan menyulitkan
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Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap 
Terdakwa.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, Terimakasih atas 
perhatian serta perkenannya.

Hormat kami,

Hal. 42

Mengadili sendiri:

Tim Penasihat Hukum TERDAKWA.

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.              Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.

M. Rudjito, S.H., LL.M.                         Dasril Affandi,S.H.,M.H.

Masayu D. Kertopati, S.H.                              Ade Kurniawan, S.H.

Heru Pamungkas, S.H.                  Wisnu Priyo Wibisono, S.H.

Mohammad Ikhsan, S.H.                          Amin Setyono,S.H


