
Corporate Political Engagement Index
Penilaian terhadap 90 Perusahaan Pengelola PLTU di Indonesia



Dominasi batu bara dalam Kelistrikan Indonesia

• Suplai listrik di Indonesia meningkat pesat à Skor Getting Electricity dalam
Ease of Doing Business Indonesia tahun 2020 meningkat (87,3) dari
sebelumnya (86,4)

• Bauran energi pembangkit listrik didominasi oleh batu bara: 62,98% dan gas
sebesar 21,4% à EBT hanya menyumbang bauran energi sebesar 11,4% dan 
BBM sebesar 4,18%. Kementerian ESDM menilai bauran energi dari batubara 
memiliki porsi terbesar karena harganya yang relatif murah

• Minimnya komitmen pemerintah à porsi energi terbarukan yang pada akhir 
tahun 2020 (11,5%). Dalam PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional,
energi terbarukan di tahun 2025 ditargetkan mencapai angka 23%.



Korupsi dan Peran Koneksi Politik di Sektor Kelistrikan
• Proses perencanaan kelistrikan di Indonesia dinilai tidak 

transparan: proses Rencana Umum Penyediaan Tenaga 
Listrik (RUPTL) tidak open for public à Eni Saragih & 
Idrus Marham

• Transparency in Corporate Reporting (TRAC) 2019: 

menilai transparansi sistem pencegahan korupsi dari 95 
Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), 51 perusahaan 

yang sama sekali tidak memiliki sistem pencegahan 

korupsi. 

• Swasta: Advisor perusahaan, pemerintah, APINDO, 
KADIN

• Rentan konflik kepentingan karena beberapa nama yang 
berposisi sebagai pejabat publik aktif atau terafilisasi 
dengan mereka yang menduduki jabatan tersebut 
(politically-exposed persons) turut memiliki bisnis PLTU

• Mis: Nusamba Group, Salim Group dan Barito Pacific 
Group pada masa Orba
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Corporate Political Engagement Index
• menilai interaksi antara perusahaan PLTU dengan

pejabat publik/pemerintah: nilai/prinsip dalam
kebijakan, dan praktik di perusahaan

• Politically Exposed Person (PEP) di perusahaan PLTU
à relasi dan interaksi antara perusahaan dengan
pejabat publik difasilitasi oleh PEP.

• Selain itu, penilaian ini juga menilai bagaimana

mekanisme kontrol perusahaan dalam mencegah
tindakan ilegal yang bertujuan untuk mempengaruhi

kebijakan publik.



Dimensi CPEI

Lingkungan
Pengendalian

Lobi yang 
Bertanggung Jawab

Suap di 
Pelayanan Publik

Peran Publik

nilai dan kode perilaku 
perusahaan dalam interaksi 
dengan pejabat publik, serta 

mekanisme pengendalian 
internal di dalam 

perusahaan

Donasi Politik “Keluar-Masuk Pintu” Transparansi
Pelaporan

kebijakan dan prosedur 
mengenai pemberian 

donasi politik oleh 
perusahaan

kebijakan lobi yang 
dilakukan oleh perusahaan 

untuk mempengaruhi 
proses pengambilan 
keputusan, baik yang 

dilakukan secara langsung 
maupun secara tidak 

langsung

kebijakan yang bertujuan 
untuk mencegah konflik 

kepentingan dalam bentuk 
praktik keluar masuk pintu 
(revolving door) dan upaya 

pencegahan praktik 
tersebut melalui 

penerapan masa jeda 

kemudahan akses dan 
ketersediaan informasi 

mengenai kegiatan politik 
perusahaan



• Pengumpulan data: 90 perusahaan yang mensponsori,
membangun, dan mengoperasikan PLTU di wilayah Indonesia,
TI Indonesia menggunakan data dari situs Global Coal Plant

Tracker

• Analisis dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan dan dapat
diakses oleh publik à laporan tahunan, laporan

keberlanjutan, laporan keuangan, pedoman perilaku

perusahaan, panduan tata kelola perusahaan, dan kebijakan

antikorupsi perusahaan yang terbit pada periode 2018 – 2020.
• Analisis: Juli 2020 – Desember 2020.
• Umpan balik ke perusahaan

Metode Penilaian CPEI



Hasil Penelitian



Dimensi Lingkungan Pengendalian

• Kode perilaku yang mengatur secara 
khusus mengenai interaksi antara 
perusahaan dengan pejabat publik serta 
mengidentifikasi seluruh kegiatan-
kegiatan perusahaan yang bersifat 
politis

• Rerata persentase pemenuhan indikator 
dalam dimensi lingkungan pengendalian 
(control environment):10%. 

• Indikator yang paling banyak dipenuhi 
dalam dimensi ini adalah “nilai atau 
prinsip dalam melakukan keterlibatan 
politik perusahaan”. 

• 16 dari 90 perusahaan telah 
menyatakan kepada publik bahwa 
perusahaannya memiliki nilai dan 
prinsip yang secara spesifik ditujukan 
pada interaksi antara perusahaan 
dengan pejabat publik

Indikator 2 1 0

Nilai atau prinsip dalam melakukan 
keterlibatan politik perusahaan

16 6 68

Pendekatan terintegrasi dalam melakukan 
keterlibatan politik perusahaan

0 5 85

Peran dan akuntabilitas direksi atau komisaris 0 25 65

Persetujuan pimpinan terhadap anggaran 
untuk keterlibatan politik perusahaan

1 1 88

Monitoring keterlibatan politik perusahaan 0 21 69



Dimensi Donasi Politik

• Terkait kebijakan pemberian donasi 
politik atau perusahaan 
memperbolehkan pemberian 
donasi politik dibawah persyaratan 
tertentu. 

• Rerata persentase dimensi 
penilaian donasi politik hanya 
sebesar 15%. Hanya 15 dari 90 
perusahaan yang telah memiliki 
kebijakan donasi politik. Sedangkan 
68 perusahaan sama sekali tidak 
memiliki kebijakan donasi politik. 

Indikator 2 1 0

Kebijakan Donasi Politik 15 7 68

Transparansi Pemberian Donasi Politik 6 6 78



Dimensi Lobi yang bertanggung jawab
• Penilaian: upaya-upaya yang 

dilakukan secara langsung maupun 
secara tidak langsung dalam 
mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan yang 
bersifat politis. 

• Rerata persentase dari dimensi 
penilaian mengenai lobi yang 
bertanggung jawab hanya 5%. 

Indikator 2 1 0
Kebijakan lobbying 0 0 90
Kebijakan lobbying untuk pihak ketiga 0 0 90
Prosedur identifikasi keanggotaan perusahaan 
dalam organisasi yang melakukan lobi

0 0 90

Konsultasi perusahaan dengan pemangku 
kepentingan

3 9 78

Publikasi isu yang menjadi perhatian oleh 
perusahaan

14 1 75

Transparansi biaya lobbying 0 0 90
Transparansi keanggotaan perusahaan dalam 
asosiasi bisnis

7 3 80



Dimensi Keluar-Masuk Pintu
• post-public employment: 
Bapak A merupakan salah satu
Menteri à membuat kebijakan à
pensiun à ditarik ke perusahaan A1

• pre-employment:
Bapak B merupakan salah satu direksi
perusahaan B1 à ditunjuk menjadi
Wakil Menteri

Indikator 2 1 0

Kebijakan revolving door 0 1 89

Kebijakan cooling-off period 1 1 88



Dimensi Transparansi dalam Pelaporan Kegiatan Politik
Perusahaan
• kemudahan akses dan ketersediaan informasi mengenai kegiatan politik perusahaan. 
• Rerata persentase dalam dimensi penilaian ini hanya 13%. 24 dari 90 perusahaan hanya mampu 

memenuhi sebagian indikator. 

Indikator 2 1 0

Transparansi pelaporan perusahaan 0 24 66



Perbandingan CPEI

No Pengendali perusahaan Jumlah Rerata skor CPEI Skor CPEI 0
1 BUMN 13 2,18 3
2 Modal Internasional 41 0,82 28
3 Oligarki 10 1,16 5
4 Modal domestik 11 0,17 9
5 BUMN+modal internasional 4 0,00 4
6 BUMN+oligarki 1 0,00 1
7 Oligarki+modal internasional 7 0,71 6
8 Modal internasional+modal domestik 2 0,00 2
9 N/A 1 0,00 1

Jumlah 90 59



Politically Exposed Persons (PEPs)
• Why? mengetahui prevalensi keberadaan PEPs di dalam sektor pembangkitan

listrik

• Who? Mengacu pada definisi PPATK Per-02/1.02/PPATK/02/15 dan FATF
Guidance: Politically Exposed Persons

• How? (1) TI Indonesia membuat kategori pengendali perusahaan berdasarkan
kategori modal. Secara umum, modal dibagi menjadi dua kategori, yakni modal
internasional (perusahaan internasional )dan modal domestic (modal negara
BUMN, BUMD, oligarki, swasta non oligarki)

• How? (2) Penelusuran informasi dan profiling yang diperoleh dari situs
perusahaan dan situs-situs lainnya. Selain itu, TI-Indonesia juga dibantu oleh
sejumlah jurnalis ekonomi dari media terkemuka dalam melakukan profiling.
Identifikasi PEPs dilakukan pada periode Januari 2021 – April 2021.



TI Indonesia membuat beberapa kategori:

(1) Birokrasi

(2) Orang dekat PEP

(3) Jabatan strategis

(4) Penegak hukum

(5) Militer

(6) Politisi

Ada 40 dari 90 (44%) perusahaan yang berbisnis PLTU yang memiliki direksi dan komisaris 
yang tergolong sebagai Politically-Exposed Persons (PEPs). Dari 90 perusahaan, 40 
perusahaan (44%) tidak dapat ditelusuri info lebih lanjut mengenai PEPs dalam posisi 
direksi dan komisaris perusahaan. PEPs pada umumnya menduduki jabatan komisaris 

perusahaan. 

Kendala: Banyak informasi tidak dapat ditelusuri karena bahasa

Politically Exposed Persons



Latar belakang Jumlah
Birokrasi 47
Orang dekat PEP 32
Jabatan strategis 37
Penegak hukum 4
Militer 9
Politisi 3

Jumlah 132

• Perusahaan swasta: penempatan
PEP akan memberi akses ke
pengambil kebijakan.

• BUMN dan perusahaan negara 

lainnya: PEP juga bentuk patronase

karena yang direkrut sebagai PEP 
adalah pendukung pemegang
kekuasaan atau memiliki jasa besar
dalam kompetisi politik. 

• Selain PEP, dari penelusuran direksi
dan komisaris, penelitian ini
menemukan ada beberapa nama
yang masuk dalam list Panama 
Paper

Hasil Penelusuran PEPs



Kesimpulan
Penilaian Corporate Political Engagement Index (CPEI) terhadap 90 Pengembang Pembangkit Listrik yang
mensponsori, membangun, dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah
Indonesia menunjukkan hasil yang sangat buruk. Skor Corporate Political Engagement Index (CPEI) dari 90
perusahaan yang dinilai hanya 0.9/10. Skor yang sangat rendah mengindikasikan bahwa perusahaan yang
berbisnis PLTU di Indonesia tidak transparan dalam aktivitas politik.
Kehadiran politically-exposed persons (PEPs) di perusahaan yang berbisnis PLTU ternyata juga telah menjadi
suatu hal yang lazim di sektor pembangkitan listrik. Ada 40 dari 90 perusahaan (44%) yang memiliki PEPs.
Meskipun keberadaan PEPs tidak selalu memiliki konotasi buruk—misalkan saja PEPs dengan latar belakang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun keberadaan PEPs perlu diberikan perhatian ekstra agar
kebijakan publik di sektor pembangkitan listrik tidak dibajak oligarki.



Rekomendasi
• Publikasi perusahaan yang memiliki dan membangun PLTU

PLN harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai rencana proyek PLTU, 
proses pengadaan proyek PLTU, serta perusahaan-perusahaan yang memenangkan 
pengadaan proyek PLTU. 

• Penyusunan dan Penegakan Regulasi mengenai Keterlibatan Politik Perusahaan

Mayoritas perusahaan belum menyadari pentingnya memiliki nilai, kode perilaku, dan 
kebijakan yang secara khusus mengatur interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik. 

• Pengaturan praktik lobi

Praktik lobi sangat variatif dan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Praktik lobi perlu 

diatur agar kegiatan tersebut dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat 
memonitor beragam praktik lobi yang dilakukan oleh perusahaan atau asosiasi bisnis kepada 
pejabat publik. 



Rekomendasi
• Pengaturan praktik keluar masuk pintu (revolving door)

Praktik keluar masuk pintu (revolving door) perlu diatur agar tidak informasi dan koneksi 
yang dimiliki oleh individu yang keluar dari sektor publik tidak dimanfaatkan oleh 
perusahaan yang merekrut individu. 

• Transparansi Pemilik Manfaat Akhir (Beneficial Owner) dan Identifikasi PEPs

Keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat akhir (beneficial owner) dari perusahaan
yang berbisnis PLTU sangat dibutuhkan karena ketidakjelasan dari siapa yang memiliki
perusahaan yang memenangkan tender adalah salah satu indikator proksi dari tindakan
korupsi. Perusahaan PLTU harus menerapkan prinsip Know Your Beneficial Owner yang sudah
dimandatkan lewat Perpres Nomor 13 tahun 2018 mengenai Beneficial Owner. Selain itu,
pemerintah dan PLN juga harus melakukan uji kepatutan terhadap politically-exposed
persons (PEPs) dari perusahaan yang berbisnis PLTU untuk mencegah konflik kepentingan
dan memperbaiki iklim usaha agar lebih kompetitif.




