
 

 
 

 
 

Patgulipat Membangun Pembenaran Penugasan/Penunjukan 

Langsung Pembangunan PLTU MT Riau-1 
Catatan atas pemeriksaan saksi Sofyan Basir (Dirut PLN) dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi 

pembangunan PLTU MT Riau-1 dengan terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo 

Jakarta, 1 November 2018 – PLTU Riau-1 dibangun dengan mengakali ketentuan mengenai 

penugasan/penunjukan langsung. Hal ini terungkap dari keterangan saksi Sofyan Basir, Direktur 

Utama PLN, pada persidangan keempat dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan 

pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang (PLTU MT) Riau-1 dengan terdakwa Johannes 

Budisutrisno Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 

25 Oktober 2018.   

Pada persidangan keempat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi yaitu Sofyan 

Basir (SB), Direktur Utama PT PLN, dan Supangkat Iwan Santosa, Direktur Pengadaan Strategis Dua PT 

PLN). Pada persidangan ini keterangan saksi dipisah karena hirarki struktur kedua saksi sebagai atasan 

dan bawahan dalam menjalankan tugasnya. 

Menjawab pertanyaan jaksa, Sofyan Basir menyampaikan bahwa mekanisme pengadaan PLTU Riau-1 

pada awalnya sama dengan produsen listrik swasta (IPP – independent power producer) yang lain yaitu 

melalui mekanisme tender. Namun, dengan adanya Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Perpres 4/2016), menurut Sofyan Basir PT 

PLN dapat melakukan penunjukan langsung atau penugasan kepada anak usahanya untuk 

membangun PLTU mulut tambang sepanjang kepemilikan PLN setidaknya 51%. Sofyan Basir juga 

menyebut bahwa yang disebut PLTU mulut tambang kepemilikan mayoritasnya harus di tangan PLN 

atau anak usahanya. Terhadap pembangunan PLTU non-mulut tambang, lagi-lagi menurut keterangan 

Sofyan Basir pada sidang tersebut, harus melalui mekanisme tender.   

Dalam kesaksiannya, Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN mewajibkan kepada investor peminat 

pembangunan PLTU MT Riau-1 untuk mencarikan tambahan dana kekurangan untuk memiliki 51% dar 

keseluruhan proyek pembangkit ini. Tambahan ini diperlukan karena, lagi-lagi menurut kesaksian 

Sofyan Basir, PT PJB Investasi (PJBI) sebagai cucu perusahaan PT PLN yang ditugaskan menjadi pihak 

dalam konsorsium pembangun PLTU MT Riau-1 hanya memiliki kemampuan dana sebesar 10% dari 

total keseluruhan proyek. Dengan demikian, diperlukan tambahan penyertaan 41% agar 

pembangunan proyek dapat berjalan. Tambahan penyertaan ini kemudian disanggupi oleh Johannes 

Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya telah menjadi bagian dari konsorsium bersama China Huadian 

Engineering Co. (Huadian) yang mana keduanya secara bersama telah memiliki penguasaan 49% dari 

keseluruhan proyek tersebut. 

Patut diduga Sofyan Basir sengaja menyesatkan pemaknaan Perpres 4/2016, karena tidak ada sama 

sekali pengaturan mekanisme pengadaan proyek ketenagalistrikan, baik PLTU Mulut Tambang 

maupun PLTU Non-Mulut Tambang dalam regulasi tersebut. Perpres ini pada dasarnya mengatur 

mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 



Aturan mengenai penunjukan langsung terdapat pada Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2015 dan 

Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2017. PermenESDM 3/2015 mengatur pengadaan melalui 

penunjukan langsung perjanjian jual beli listrik, sedangkan Permen ESDM 19/2017 mengatur 

penunjukan langsung pembelian listrik dari PLTU mulut tambang.  

Dengan demikian menjadi jelas bahwa tidak ada aturan mengenai penunjukan langsung 

pembangunan PLTU mulut tambang. 

Keterangan Sofyan Basir mengenai kewajiban memiliki 51% oleh PLN atau anak usahanya terhadap 

PLTU mulut tambang juga menyesatkan. Mengklaim bahwa dengan kepemilikan 51% bisa menjadi 

dasar penunjukan langsung terhadap PLN dan konsorsium Huadian dan BNR, patut diduga Sofyan Basir 

sedang membangun alibi atas patgulipat yang sedang dilakukan. 

Menurut kesaksian Sofyan Basir, PLN dan atau anak usahanya hanya memiliki kapasitas pendanaan 

10% terhadap proyek sehingga diperlukan tambahan penyertaan 41%. Yang menjadi pertanyaan 

adalah bagaimana penghitungannya sehingga kapasitas PLN hanya sebesar itu, dan kemudian pada 

hitungan berapa per saham 41% sisanya tersebut. Bila proporsi ini termasuk pada perjanjian jual beli 

listrik kelak, maka juga menjadi pertanyaa pada tingkat harga berapa nanti listrik tersebut akan dibeli 

oleh rakyat atau pengguna lainnya (melalui PLN). Meski disebutkan ditawarkan kepada enam 

perusahaan lainnya, namun pengalokasiannya kepada konsorsium Huadian dan BNR patut 

dipertanyakan, terutama mengingat konsorsium tersebut telah memiliki 49% porsi kepemilikan. 

Artinya, tindakan Sofyan Basir tersebut patut diduga justru membuat PLN bukan sebagai mayoritas 

tetapi memberikan porsi kepemilikan menjadi 90% (lihat grafik berikut) kepada konsorsium 

Huadian dan BNR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dirangkum dari keterangan saksi Rudi Herlambang dan saksi Sofyan Basir pada persidangan 

dugaan tindak pidana korupsi pembangunan PLTU MT Riau-1 dengan terdakwa Johanes 

Budisutrisno Kotjo 
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*PT PJBI (PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi) dimiliki secara mayoritas oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), sementara PJB 
dimiliki secara mayorityas oleh PLN. Dengan demikian, PJBI dimiliki secara tidak langsung oleh PLN 

 



Apalagi kemudian melalui kesaksiannya terungkap bahwa Sofyan Basir selaku Direktur Utama PLN 

menandatangani dokumen PPA kosong, meski ia beralasan bahwa ia sedang akan ke luar negeri 

sehingga akan terjadi penundaan panjang bila penandatanganan dilakukan sepulangnya dari luar 

negeri. Terungkap pula kemudian bahwa pada saat penandatanganan dilakukan bahkan perjanjian 

joint venture antara seluruh perusahaan yang terlibat belum ada sama sekali. Sehingga patut 

dipertanyakan apa dasar Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PLN menandatangani dokumen PPA 

kosong tersebut. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Jaksa KPK perlu meneliti kebenaran setiap keterangan saksi 

Sofyan Basir dan menguji silang dengan keterangan-keterangan saksi lain serta bukti-bukti lain yang 

terkait kasus korupsi PLTU MT Riau-1. KPK juga harus memeriksa lebih jauh konsekuensi-konsekuensi 

yang akan terjadi bila PLTU MT Riau-1 beroperasi, termasuk skema keuangan dan pembayaran 

pembelian listrik oleh warga negara pengguna melalui PLN. 
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Narahubung: 

Arip Yogiawan – YLBHI (+62 812 1416 4445, arip.yogi@ylbhi.or.id)  

Dwi Sawung – WALHI (+62 815 6104 606, sawung@walhi.or.id) 

Firdaus Ilyas – ICW (+62 821 25113199, deepink@antikorupsi.org)  

Hendrik Siregar - AURIGA (beggy@auriga.or.id) 
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