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Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK, Eks Kadisdik Banten 

Dituntut 1,5 Tahun  

 

 

(Sumber: www.regional.kompas.com) 

 

Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim memberikan hukuman 1,5 tahun penjara kepada 

empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan 1.800 unit komputer untuk Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) tahun 2018. Keempat terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Banten Engkos Kosasih Samanhudi, Sekretaris Disdikbud Banten Ardius Prihantono. 

Kemudian, terdakwa Ucu Supriatna selaku Komisaris PT Cahaya Akbar Mediateknologi (CAM), dan 

Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) Sahat Manahan Sihombing. 

 

Hukuman itu diminta JPU dari Kejati Banten pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan 

di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Serang. Kamis (14/7/2022) malam. JPU Subardi saat 

membacakan berkas tuntutan empat terdakwa secara bergantian itu menilai, keempatnya bersalah 

melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1990 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Engkos Kosasih Samanhudi berupa pidana penjara 

selama satu tahun enam bulan, dan membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata 

Subardi dihadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo. Sementara ketiga terdakwa lainnya 

Ardius Prihantono, Ucu Supriatna, dan Sahat Manahan Sihombing dituntut sama dengan terdakwa 

Engkos Kosasih yakni 1,5 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. 

 

Tuntutan jaksa lainnya kepada terdakwa Sahat Manahan Sihombing untuk membayar uang pengganti1 

                                                           
1 Pidana tambahan uang pengganti demikian diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang berbunyi: 
"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan 
adalah: a. ... dst; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang 
diperoleh dari tindak pidana korupsi." 
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terhadap kerugian negara2 senilai Rp 8,9 miliar. Uang pengganti itu telah dibayarkan untuk 

dikembalikan kepada negara. Sebelum memberikan hukuman, JPU mempertimbangkan hal yang 

memberatkan. Subardi menyebutkan, keempat terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah 

memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan hak yang meringankan, terdakwa bersikap sopan 

selama persidangan, menyesali perbuatannya, dan memiliki tanggungan keluarga. "Keringanan lainnya 

bahwa kerugian negara sudah dipulihkan," ujar Subardi. Kasus tersebut bermula saat Pemprov Banten 

melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan Banten pada tahun  2018 menganggarkan Rp 25,5 miliar 

untuk pengadaan 1.800 unit komputer kebutuhan pelaksanaan Ujian Nasional berbasis Komputer 

(UNBK).   

 

Namun, pada proses pengadaan terjadi penyimpangan, keempat terdakwa merekayasa pemilihan barang 

di e-Katalog. Selain itu, spesifikasi barang yang dipesan tidak sesuai dengan kontrak. Ketidaksesuaian 

yakni software yang terpasang di komputer UNBK dan servernya tidak memiliki lisensi resmi dari 

Microsoft Indonesia. Akibat perbuatan keempat terdakwa, mengakibatkan kerugian keuangan negara 

Rp 8.987.130.000,00 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi 

Banten. 
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Catatan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada: 

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

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

                                                           
2 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah 

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah 
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang 
ditunjuk. 

http://www.regional.kompas.com/
https://banten.tribunnews.com/2022/07/15/eks-kadisdik-banten-dituntut-15-tahun-penjara-diduga-korupsi-pengadaan-komputer-unbk
https://banten.tribunnews.com/2022/07/15/eks-kadisdik-banten-dituntut-15-tahun-penjara-diduga-korupsi-pengadaan-komputer-unbk
https://www.radarbanten.co.id/eks-kadindikbud-banten-dituntut-15-tahun/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/nprt/825/uu-no-15-tahun-2006-badan-pemeriksa-keuangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

2. Pasal 3 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang 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, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda 

paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah).  

3. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :  

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak 

bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang 

yang menggantikan barang-barang tersebut;  

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;  

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;  

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian 

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.  

4. Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  

5. Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah 

ditentukan dalam putusan pengadilan.  

 


