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Sinergi	Penegakan	Hukum	Sebagai	Upaya	Pemberantasan	Budaya	

Korupsi	:	Perspektif	Temuan	BPK	
	 	 	 	 	

Rr	Maharani	Adiannarista	Wardhani1	
Fakultas	Ilmu	Sosial	dan	Ilmu	Politik	Universitas	Indonesia	

Email	:	rr.maharani@ui.ac.id		
	
	

Abstrak	

Penulisan	ini	dilihat	dari	perspektif	temuan	Badan	Pemeriksa	Keuangan	Republik	Indonesia	
(BPK)	yang	bermuara	pada	korupsi	yang	telah	menjadi	budaya	di	lingkungan	pemerintah	
pusat,	 daerah	 serta	 BUMN/BUMD.	 Korupsi	 disebut	 telah	 menjadi	 budaya	 karena	 pelaku	
korupsi	 tidak	 jera	dalam	melakukan	kecurangan	dan	bahkan	diteruskan	oleh	penerusnya	
atau	 rekan	 sejawat	 dengan	modus	 kecurangan	 yang	 sama.	 Penulisan	 ini	diolah	 dari	data	
pemeriksaan	 yang	 dilakukan	 oleh	 pemeriksa	di	 BPK	dalam	kurun	waktu	 2003	s.d.	 2017.	
Penulisan	 ini	 membahas	 tentang	 masih	 banyaknya	 temuan	 pemeriksaan	 BPK	 yang	
menimbulkan	 kerugian	 negara/daerah,	 namun	 karena	 keterbatasan	 kewenangan	 BPK	
sehingga	pelaku	hanya	diberi	 sanksi	mengembalikan	uang	kerugian	dan	 tidak	ada	 sanksi	
pidana	yang	membuat	pelaku	jera	sehingga	muncul	kesempatan	modus	kecurangan	tersebut	
dilakukan	secara	berulang	oleh	rekan	sejawatnya.	Banyaknya	temuan	BPK	dengan	kerugian	
negara/daerah	 merupakan	 tantangan	 bersama	 untuk	 memberantas	 budaya	 korupsi	
sehingga	diperlukan	penegakan	hukum	yang	tegas	dan	sinergi	yang	kuat	antara	BPK	dengan	
aparat	penegak	hukum	sebagai	upaya	pemberantasan	budaya	korupsi	yang	tentunya	akan	
menggentarjerakan	pelaku.	Namun	 tidak	 semua	 temuan	pemeriksaan	yang	menimbulkan	
kerugian	 negara/daerah	 merupakan	 indikasi	 korupsi,	 harus	 dipilah	 dan	 dikaji	 terlebih	
dahulu.		
	
Kata	Kunci	:	Law	Enforcement,	Corruption,	BPK,	Penegakan	Hukum,	Korupsi,	BPK	

		
	
Pendahuluan	

Latar	belakang	penulisan	ini	adalah	

permasalahan	korupsi	di	Indonesia	yang	

tidak	 kunjung	 surut	 dari	masa	 ke	masa.	

Berdasarkan	Indeks	Persepsi	Korupsi	per	

                                                        
1	 Pemeriksa	 di	 Badan	 Pemeriksa	 Keuangan	 Republik	 Indonesia	 dan	mahasiswi	 Pasca	 Sarjana	 Kriminologi	
Universitas	Indonesia.		
2	Transparency	International,	sumber	:	
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017	diakses	tanggal	21	
Januari	2019	pada	pukul	07.00	WIB	

2017,	Indonesia	menduduki	peringkat	ke	

96	 dari	 180	 negara	 yang	 disampel.2	

Modus	korupsi	yang	semakin	marak	dan	

beraneka	 ragam	 membuat	 aparat	

penegak	hukum	disibukkan	dengan	kasus	
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korupsi	 yang	 menumpuk.	 Selain	 kinerja	

yang	 baik	 dari	 para	 aparat	 penegak	

hukum	dalam	mengungkap	tindak	pidana	

korupsi,	 BPK	 juga	 melakukan	 upaya	

dalam	 partisipasi	 aktifnya	 memerangi	

korupsi,	maka	penulisan	 ini	 akan	dilihat	

dari	 sudut	 pandang	 perspektif	 temuan	

BPK.		

Selama	 periode	 2003	 s.d.	 30	 Juni	

2017,	 BPK	 telah	 menyampaikan	 temuan	

pemeriksaan	 yang	 mengandung	 indikasi	

pidana	 kepada	 instansi	 yang	 berwenang,	

yaitu	 Kepolisian	 RI,	 Kejaksaan	 RI,	 dan	

Komisi	Pemberantasan	Korupsi	sebanyak	

232	 surat	 yang	 memuat	 447	 temuan	

pemeriksaan	mengandung	indikasi	pidana	

senilai	Rp33,52	triliun	dan	US$841,88	juta	

atau	seluruhnya	ekuivalen	Rp45,65	triliun.	

Dari	temuan	itu,	instansi	yang	berwenang	

telah	menindaklanjuti	425	temuan	(95%)	

senilai	Rp33,05	triliun	dan	US$763,50	juta	

atau	 seluruhnya	 ekuivalen	 Rp44,05	

triliun.3	Dari	nilai	indikasi	pidana	korupsi	

sebesar	 Rp44,05	 triliun	 tersebut	 masih	

berasal	 dari	 satu	 sumber	 yaitu	 BPK,	

sedangkan	 sumber	 lain	 yaitu	 dari	 aparat	

penegak	 hukum	 sendiri	 memiliki	 data	

                                                        
3	 Ikhtisar	 Hasil	 Pemeriksaan	 (IHPS)	 Semester	 I	
Tahun	 2018	 BPK	 RI.	 Hlm	 lvi.	 Sumber	 :	
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2018/I/i

korupsi,	sehingga	dapat	dipastikan	bahwa	

jumlah	korupsi	dan	nilai	kerugian	negara	

sangatlah	 besar.	 Sehingga	 dapat	

dibayangkan	dengan	nilai	kerugian	negara	

/	 daerah	 tersebut	 seandainya	 sebesar	

Rp44,05	 triliun	 tidak	dikorupsi,	 tentunya	

dapat	 dimanfaatkan	 secara	 maksimal	

untuk	 pembangunan	 atau	 dialokasikan	

untuk	kesejahteraan	masyarakat.		

Masalah	yang	akan	dibahas	adalah	

bagaimana	peluang	dan	 tantangan	dalam	

penegakan	 hukum	 untuk	 memberantas	

tindak	 pidana	 korupsi.	 Masalah	 tersebut	

akan	diteliti	secara	literatur	reviu	dengan	

menggunakan	 kacamata	 analisis	 secara	

kriminologi	 serta	 mengunakan	 data	

sekunder	 hasil	 pemeriksaan	 BPK	 serta	

media	daring.	

	
Korupsi	sebagai	Budaya	dalam	Teori	

Differential	Association	

Dalam	 kriminologi	 terdapat	

berbagai	 macam	 teori	 penyebab	

kejahatan,	 William	 III	 dan	 Marilyn	

McShane	mengklasifikasikan	menjadi	tiga	

kelompok	 yaitu	 macro	 theories,	 micro	

hps_i_2018_1538459607.pdf	 diakses	 tanggal	 21	
Januari	2019	pada	pukul	03.01	WIB	
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theories	 dan	bridging	 theories.4	Meskipun	

banyak	 teori	 dalam	 kriminologi,	 namun	

teori	 differential	 association	 yang	

dirumuskan	 oleh	 Sutherland	 cukup	

menarik	 karena	 dapat	 digunakan	 dalam	

menjelaskan	 berbagai	 kejahatan	 hingga	

kejahatan	 masa	 kini	 dan	 proses	 dimana	

seseorang	 menjadi	 pelaku	 kejahatan.	

Menurut	 teori	 ini,	 Sutherland	 menolak	

beberapa	 pemikiran	 teori	 lain	 seperti	

pemikiran	Lombroso	dan	Merton.	Inti	dari	

teori	 differential	 association	 ini	 adalah	

tingkah	laku	jahat	dapat	dipelajari	melalui	

interaksi	dan	komunikasi,	yang	dipelajari	

dalam	 kelompok	 tersebut	 adalah	 teknik	

untuk	melakukan	kejahatan	dengan	alasan	

(nilai,	 motif,	 rasionalisasi,	 serta	 tingkah	

laku)	 yang	 mendukung	 perbuatan	 jahat	

tersebut.	

Sutherland	 dan	 Cressey	

mengenalkan	 konsep	White	 Collar	 Crime	

(WCC),	 dimana	 kejahatan	 yang	

dikategorikan	WCC	tidak	didasarkan	pada	

bentuk	 tindakan	 yang	merugikan	 namun	

pada	 ciri	 profil	 pelakunya.	 Pengertian	

dasar	 dari	 konsep	WCC	 adalah	 tipe	 atau	

profil	 pelaku	 kejahatan	 yaitu	 orang	 yang	

                                                        
4	Frank	P.	William	III	dan	Marilyn	McShane.	(1988).	
Criminological	 Theory.	 New	 Jersey	 Printice	 Hall,	
Englewood	Cliffs.	Hlm	4	

berasal	 dari	 kelas	 sosial	 ekonomi	 tinggi	

yang	 melakukan	 pelanggaran	 -	

pelanggaran	terhadap	hukum	yang	dibuat	

untuk	mengatur	pekerjaanya.	Kelas	sosial	

ekonomi	 tinggi	 yang	 dimaksud	 adalah	

seseorang	yang	biasanya	memiliki	jabatan	

atau	 wewenang	 tertentu	 untuk	

melaksanakan	 aksinya,	dan	disebut	kelas	

sosial	 ekonomi	 tinggi	 dengan	 maksud	

untuk	 membedakan	 kejahatan	 jalanan	

yang	biasanya	dilakukan	oleh	orang	yang	

melakukan	 kejahatan	 karena	 tekanan	

ekonomi	 untuk	 bertahan	 hidup.	 Konsep	

WCC	 terus	 berkembang	 secara	 tipologis	

seperti	 cyber	 crime,	 corporate	 crime,	

governmental	 crime,	 occupational	 crime,	

professional	crime.	Pola	WCC	di	Indonesia	

yang	 dikenalkan	 oleh	 Prof.	 Mustofa	

diwarnai	 adanya	 persekongkolan	 antara	

birokrat	 dan	 korporat.	 Korban	 dari	

kejahatan	 yang	 dilakukan	 oleh	 birokrat	

dan	korporat	adalah	negara.	Berdasarkan	

realitas	 tersebut,	 maka	 tipe	 kejahatan	

yang	 terutama	 merugikan	 keuangan	

negara	 maka	 disebut	 kleptokrasi.5	 Maka	

dapat	disimpulkan	bahwa	pelaku	korupsi	

biasanya	dilakukan	oleh	para	pelaku	yang	

5	Mustofa,	Muhammad.	(2010).	Kriminologi	:	Kajian	
Sosiologi	 Terhadap	 Kriminalitas,	 Perilaku	
Menyimpang	 dan	 Pelanggaran	 Hukum.	 Sari	 Ilmu	
Pratama	(SIP).	Edisi	Kedua.	Hlm	192	–	196.		
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memiliki	jabatan	atau	wewenang	tertentu	

dalam	 menjalankan	 aksinya	 karena	

memiliki	 kesempatan	 yang	 lebih	 besar	

dalam	 pengambilan	 keputusan	 untuk	

melancarkan	aksi	kejahatannya.	

Jika	dilihat	dari	sisi	pelaku	korupsi,	

Tirto.id	 pada	 12	 April	 2018	 melaporkan	

bahwa	 dalam	 kurun	 waktu	 13	 tahun,	

sebanyak	56	Kepala	Daerah	jadi	Terpidana	

Korupsi.6	 Berdasarkan	 berita	 tersebut,	

yang	mengolah	 data	 sumber	 dari	 Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi	 (KPK),	 tindak	

pidana	 korupsi	 kepala	 daerah	

berdasarkan	 propinsi	 dengan	 ilustrasi	

gambar	sebagai	berikut.	

	
Dari	 gambar	 tersebut	

menunjukkan	 bahwa	 korupsi	 yang	

dilakukan	 oleh	 kepala	 daerah	 telah	

merajalela	 ke	 19	 provinsi.	 Korupsi	 telah	

menjadi	 budaya	 dimana	 lingkungan	

tertinggi	 yang	 pelaku	 korupsinya	 kepala	

daerah	 adalah	 di	 Sumatera	 Utara.	 Jika	

dikaji	dengan	teori	differential	association,	

                                                        
6	 Gerintya,	 Scholastica.	 Periksa	 Data	 Dalam	 13	
Tahun,	56	Kepala	Daerah	Jadi	Terpidana	Korupsi.	
Sumber	 :	 https://tirto.id/dalam-13-tahun-56-

ketika	 korupsi	 bukan	 hal	 yang	 dianggap	

tabu	 di	 lingkungan	 kerjanya,	 dan	 ketika	

kepala	 daerah	 sebagai	 pemimpin	

daerahnya	 tidak	 memberi	 contoh	 nyata	

dalam	 anti	 korupsi,	 maka	 kejahatan	

korupsi	 akan	 menjadi	 budaya	 karena	

dianggap	 hal	 biasa	 terjadi	 di	 lingkungan	

kerjanya.		

Pelaku	 korupsi	 jika	 dilihat	

berdasarkan	jabatan,	bupati	paling	banyak	

ditetapkan	sebagai	pelaku	 korupsi	 seperti	

yang	dijelaskan	pada	gambar	berikut	ini.	

	
Apabila	 ditinjau	 dari	 teori	

differential	association,	kepala	daerah	dari	

generasi	 ke	 generasi	 penggantinya	

melakukan	 korupsi	 karena	 telah	 terbiasa	

dalam	 proses	 pembelajaran	 ketika	

melaksanakan	tugasnya	sebagai	pengguna	

anggaran	 yang	 dikuasainya.	 Selain	 itu,	

kepala	 daerah	 sebagai	 penentu	

keberlangsungan	 proyek	 di	 suatu	daerah	

juga	 memiliki	 kesempatan	 dalam	

melaksanakan	 aksinya	 untuk	 korupsi	

dalam	 hal	 ini	 gratifikasi	 dan	 suap	 yang	

kepala-daerah-jadi-terpidana-korupsi-cHDy	
diakses	tanggal	21	Januari	2019	pada	pukul	03.05	
WIB	
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digolongkan	 sebagai	 korupsi	 dalam	

Undang	–	Undang	Tindak	Pidana	Korupsi.	

Selain	kepala	daerah,	 berdasarkan	

IHPS	 BPK	 RI7,	 jabatan	 bendahara	 juga	

memiliki	peran	besar	dalam	menimbulkan	

kerugian	 negara,	 namun	 tidak	 semua	

bendahara	tersebut	diproses	melalui	jalur	

hukum	 di	 pengadilan,	 Hasil	 pemantauan	

pada	 IHPS,	 pelanggaran	 yang	 dilakukan	

oleh	 bendahara	 yang	 menyebabkan	

kerugian	negara	adalah	seperti	diuraikan	

pada	gambar	berikut	ini.	

	

	

	

	

	

	

Dari	 gambar	 tersebut	 me-

nunjukkan	 bahwa	 tingginya	 kasus	

                                                        
7	 Ikhtisar	 Hasil	 Pemeriksaan	 (IHPS)	 Semester	 I	
Tahun	2018	BPK	RI.	Op.	cit.	Hlm	360	-	364	

tuntutan	ganti	rugi	ke	bendahara	sebagai	

bentuk	 pertanggungjawaban	 bendahara	

dalam	 penyimpangannya	 ketika	

menjalankan	 tugasnya	 untuk	 mengelola	

keuangan	 di	 pemerintah	 pusat	 sebanyak	

103	kasus,	di	pemerintah	daerah	sebanyak	

1.060	 kasus	 dan	 di	 BUMN	 sebanyak	 dua	

kasus.		

Terkait	 dengan	 pelaku	 kejahatan	

yang	 dilakukan	 oleh	 bendahara	

mengingatkan	 pada	 hipotesa	 tiga	 proses	

psikologis	 pelanggaran	 yang	 dirumuskan	

oleh	Cressey.	Bendahara	atau	dalam	istilah	

Cressey	 dipinjam	 dengan	 istilah	 sebagai	

manajer	 keuangan,	 dipercaya	 untuk	

mengelola	 keuangan	 dengan	 berbagai	

kompleksitas	 kondisinya.	 Kesulitan	

keuangan	atau	kesulitan	dalam	mengelola	

keuangan	 yang	 dipercayakan	 kepadanya	

merupakan	 awal	 terjadinya	 proses	

psikologis	 pelanggaran	 yang	 disebabkan	

oleh:	

a. Masalah	 kesulitan	 keuangan	 yang	

dihadapi	 tidak	 dapat	 diceritakan	

kepada	orang	lain;	

b. Mengetahui	 cara	 menyelesaikan	

masalah	 tersebut	 secara	 rahasia,	

yaitu	 menggunakan	 uang	 milik	
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perusahaan	 (BUMN/BUMD)	 atau	

pemerintah	 pusat/daerah	 dengan	

melanggar	 kepercayaan	 yang	

diberikan	kepadanya;	

c. Mempunyai	 alasan	 untuk	

membenarkan	 pelanggaran	 yang	

dilakukannya,	 misalnya	 hanya	

untuk	 sekedar	 meminjam	 untuk	

kepentingan	 pribadi	 atau	

dipinjamkan	oleh	pihak	lain.	

Untuk	lebih	memperjelas	secara	

konkrit,	 berikut	 ini	 adalah	 beberapa	

contoh	 kasus	 korupsi	 berjamaah	 yang	

biasanya	terkait	Anggaran	Pendapatan	

dan	 Belanja	 Negara	 (APBN)	 dan	

Anggaran	 Pendapatan	 dan	 Belanja	

Daerah	(APBD):	

a. Sejumlah	 Pejabat	 Pemkab	

Lampung	 Tengah	 mengumpulkan	

dana	suap	sebesar	Rp1	Milyar	yang	

akan	 diberikan	 kepada	 anggota	

DPRD	 untuk	 menyetujui	 langkah	

Pemkab	 meminjam	 dana	 sebesar	

Rp300	 Milyar	 kepada	 salah	 satu	

                                                        
8	Ihsanuddin.	Kronologi	KPK	OTT	19	Orang	Terkait	
Suap	 di	 Lampung	 Tengah.	 Sumber	 :	
https://today.line.me/id/pc/article/Kronologi+K
PK+OTT+19+Orang+Terkait+Suap+di+Lampung+
Tengah-R9Wgaw	diakses	tanggal	20	Januari	2019	
pada	pukul	01.27	WIB	
9	 Dylan	 Aprialdo	 Rachman.	 41	 dari	 45	 Anggota	
DPRD	 Kota	 Malang	 Tersangka	 Suap.	 Sumber	 :	
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/03/

BUMN	 yaitu	 PT	 Sarana	 Multi	

Infrastruktur.8		

b. 41	dari	total	45	anggota	DPRD	Kota	

Malang	 periode	 2014	 –	 2019	

menjadi	 tersangka	 suap	 dalam	

kasus	pembahasan	APBN-P	Pemkot	

Malang	TA	2015.9	

c. JPU	 KPK	 mendakwa	 Gubernur	

Jambi	 periode	 2016	 –	 2021	 telah	

menyuap	53	anggota	DPRD	periode	

2014	 –	 2019	 agar	 Rancangan	

Peraturan	 Daerah	 (Ranperda)	

APBD	Pemprov	Jambi	TA	2017	dan	

2018	disetujui.10	

d. KPK	 resmi	 mengumumkan	 38	

anggota	 DPRD	 Sumatera	 Utara	

(Sumut)	periode	2009	–	2014	dan	

2014	 –	 2019	 sebagai	 tersangka	

penerima	 suap	 yang	 diberi	 oleh	

Gubernur	 Sumut	 untuk	 empat	

pembahasan	 yaitu	 pengesahan	

APBD	 Sumut	 2014	 –	 2015,	

penolakan	 penggunaan	 hak	

interpelasi	oleh	DPRD	Sumut	pada	

21503011/41-dari-45-anggota-drpd-kota-
malang-tersangka-suap	diakses	tanggal	20	Januari	
2019	pada	pukul	01.35	WIB	
10	 Tari	 Oktaviani.	 Giliran	 Jambi,	 KPK	 Mulai	 Usut	
Korupsi	 Berjamaah	 di	 DPRD.	 Sumber	 :	
http://rilis.id/giliran-jambi-kpk-mulai-usut-
korupsi-berjamaah-di-dprd-nya	diakses	tanggal	20	
Januari	2019	pada	pukul	01.41	WIB		
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2015,	 persetujuan	 laporan	

pertanggungjawaban	 Pemprov	

Sumut	 2012	 –	 2014	 oleh	 anggota	

DPRD	 dan	 persetujuan	 perubahan	

APBD	TA	2013	–	2014.11	

Korupsi	berjamaah	dengan	pola	

kejahatan	 yang	 serupa	 tersebut	 jika	

dianalisa	 menurut	 teori	 differential	

association	 secara	 satu	 persatu	 adalah	

sebagai	berikut:	

a. Perilaku	 kejahatan	 dipelajari	 =	

untuk	 memperoleh	 persetujuan	

dari	DPRD,	maka	sejumlah	pejabat	

memberikan	 imbalan	 agar	

kepentingannya	 disetujui	 bukan	

sebuah	 hal	 baru	 ataupun	 rahasia	

karena	 telah	 menjadi	 budaya	

kejahatan	 yang	 dipelajari	 dari	

generasi	ke	generasi	di	lingkungan	

pemerintah	dan	DPRD.	

b. Perilaku	kejahatan	dipelajari	dalam	

interaksi	 dengan	 orang	 lain	 dan	

komunikasi	 =	 kejahatan	 tersebut	

dipelajari	 dengan	 komunikasi	 dan	

interaksinya	 dengan	 sesama	

pejabat	di	daerah	 lain	dan	 sesama	

anggota	DPRD.	

                                                        
11	Santi	Dewi.	Korupsi	Berjamaah,	Setiap	Anggota	
DPRD	 Sumut	 Terima	 Suap	 Rp300	 Juta.	 Sumber	 :	
https://www.idntimes.com/news/indonesia/sant

c. Dasar	pembelajaran	perilaku	 jahat	

terjadi	 dalam	 kelompok	 pribadi	

yang	 intim	 =	 dasar	 pembelajaran	

terjadi	 di	 lingkungan	 pejabat	

pemerintah	dan	DPRD.	

d. Ketika	 perilaku	 jahat	 dipelajari,	

pembelajaran	 itu	 termasuk	 (a)	

teknik	 melakukan	 kejahatan,	 (b)	

arah	 khusus	 dari	motif,	 dorongan,	

rasionalisasi,	 dan	 sikap-sikap	 =	

teknik	 melakukan	 kejahatan	

diperoleh	 dari	 hasil	 komunikasi	

dan	 interaksinya	 para	 pejabat,	

kepala	 daerah	 dan	 anggota	 DPRD,	

ada	 arahan	 dari	 kepala	 daerah	

untuk	meloloskan	 kepentingannya	

disetujui	 oleh	 DPRD,	 motif	 kepala	

daerah	 jika	 kepentingannya	

disetujui	 maka	 program	 mereka	

akan	dipercaya	masyarakatnya	dan	

dapat	 dipilih	 kembali,	

rasionalisasinya	 adalah	

kepentingan	 anggaran	 akan	

digunakan	 untuk	 pembangunan	

yang	berguna	bagi	masyarakatnya.	

e. Arah	 khusus	 dari	 motif	 dan	

dorongan	 dipelajari	 dari	 definisi	

i-dewi/korupsi-berjamaah-setiap-anggota-dprd-
sumut-terima-suap-rp300-juta-1/full	 diakses	 20	
Januari	2019	pada	pukul	01.48	WIB	
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aturan	 hukum	 yang	

menguntungkan	 atau	 tidak	

menguntungkan	 =	 pejabat	

pemerintah	 tersebut	 telah	

mempelajari	 dan	 mengerti	 bahwa	

sesuai	 aturan	 hukum,	

kepentingannya	 membutuhkan	

persetujuan	 dari	 DPRD	 tersebut.	

Yang	dimaksud	kepentingan	disini	

adalah	 dalam	 aturan	 hukum,	

memang	 APBD	 membutuhkan	

persetujuan	DPRD.		

f. Seseorang	 menjadi	 jahat	

disebabkan	 pemahaman	 terhadap	

definisi	 yang	menguntungkan	 dari	

pelanggaran	 terhadap	 hukum	

melebihi	 definisi	 yang	 tidak	

menguntungkan	 untuk	 melanggar	

hukum	 =	 pejabat	 pemerintah	

memahami	 bahwa	 dengan	

memberi	 imbalan	 maka	

kepentingannya	 akan	 tercapai,	 di	

sisi	 lain	 DPRD	 memahami	 bahwa	

menerima	 imbalan	 akan	 memberi	

keuntungan	 pribadinya,	 maka	

mereka	 sepakat	 adanya	 win	 win	

solution	 dengan	 cara	 melanggar	

hukum.	

g. Asosisasi	 yang	 berbeda	 beraneka	

ragam	 dalam	 frekuensi,	 periode,	

prioritas	 dan	 intensitas	 =	 adanya	

asosiasi	 yang	 berbeda	 dalam	

lingkungan	 DPRD,	 dalam	

lingkungan	 pejabat	 pemerintah,	

dalam	 lingkungan	 sesama	 pejabat	

dalam	frekuensi,	periode,	prioritas	

dan	 intensitas.	 Meskipun	 untuk	

membuktikan	teori	dalam	point	ini	

membutuhkan	 observasi	 lebih	

lanjut,	 namun	 sekilas,	 dari	 empat	

contoh	kasus	tersebut	yang	terlibat	

adalah	 anggota	 DPRD	 di	 masing-

masing	 daerah	 dengan	 periode	

yang	sama.	

h. Proses	pembelajaran	perilaku	jahat	

melalui	 persekutuan	 pola	

kejahatan	 dan	 anti	 kejahatan	

meliputi	 seluruh	mekanisme	 yang	

rumit	 dalam	 setiap	 pembelajaran	

lainnya	=	pola	kejahatan	yang	sama	

yaitu	 suap	 merupakan	 kejahatan	

yang	dapat	 terjadi	di	daerah	mana	

saja,	 sangat	 umum	 dan	 sangat	

mudah	 dilakukan	 oleh	 pejabat	

pemerintah	 untuk	 meloloskan	

kepentingannya.	 Selain	 sebagai	

pihak	 aktif	 yang	 melakukan	 suap,	

pejabat	 pemerintah	 tersebut	 juga	

dapat	 sebagai	 pihak	 pasif	 yang	

menerima	 suap	 untuk	 meloloskan	
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kepentingan	 pihak	 lain.	 Program	

anti	 suap	 atau	 anti	 korupsi	 juga	

dipelajari	 telah	 tersedia	 di	

lingkungan	 pemerintah,	 bahkan	

dalam	 setiap	 proyek	 diwajibkan	

menandatangani	 pakta	 integritas	

yang	 isinya	 adalah	 tidak	 akan	

melakukan	kejahatan	korupsi.	

i. Walaupun	 perilaku	 jahat	

merupakan	 penjelasan	 dari	

kebutuhan	dan	nilai	umum,	namun	

kejahatan	 tidak	 dijelaskan	 dari	

kebutuhan	 dan	 nilai	 umum	

tersebut.	 Perilaku	 non	 kriminal	

dapat	 tercermin	 dari	 kebutuhan	

dan	 nilai	 yang	 sama	 =	 proses	

pembelajaran	 suap	 adalah	 materi	

pembelajaran	 kejahatan,	 namun	

proses	pembelajaran	dalam	rangka	

melaksanakan	 tugasnya	 sebagai	

pejabat	 pemerintah	 dan	 anggota	

DPRD	juga	tersedia.	

	
Penanganan	Temuan	BPK	yang	

Disampaikan	ke	APH	

Korupsi	 telah	 mengakar	 dan	

menjadi	 budaya	 ketika	 dilakukan	 setiap	

ada	 kesempatan	 dan	 tidak	 ada	 perasaan	

bersalah	pelakunya,	modus	dalam	korupsi	

dipelajari	 dan	 diikuti	 jejaknya	 sehingga	

dengan	 modus	 yang	 sama	 dipraktekkan	

bersama	 sehingga	 menjadi	 terbiasa	

melakukan	 praktek	 yang	 tidak	 sesuai	

dengan	aturan	hukum.	Jika	tidak	ketahuan	

oleh	 pemeriksa	 atau	 penegak	 hukum,	

pelaku	korupsi	dapat	melakukannya	tanpa	

jera.	 BPK	 melakukan	 pemeriksaan	 atas	

pengelolaan	 dana	 yang	 masuk	 lingkup	

keuangan	 negara/daerah	 yang	 berasal	

dari	 APBN/APBD	 secara	 berkala	 melalui	

pemeriksaan	 atas	 laporan	 keuangan,	

pemeriksaan	 kinerja	 atau	 pemeriksaan	

dengan	tujuan	tertentu.	Dikaitkan	dengan	

pemeriksaan	 yang	 dilakukan	 oleh	 BPK,	

banyak	modus	korupsi	dengan	pola	sama	

yang	terjadi	berulang.	Namun	karena	BPK	

memiliki	keterbatasan	kewenangan,	maka	

rekomendasi	yang	dapat	diberikan	dalam	

laporan	 pemeriksaan	 adalah	 penyetoran	

sejumlah	 nilai	 kerugian	 negara	 /	 daerah	

yang	 ditimulkan	 tanpa	 diberikan	 sanksi	

pidana.	 Usaha	 maksimal	 yang	 dilakukan	

oleh	 BPK	 adalah	 dengan	 menyampaikan	

temuan	 yang	 berindikasi	 tindak	 pidana	

korupsi	 tersebut	 ke	 aparat	 penegak	

hukum.	 Namun,	 masih	 banyak	 temuan	

yang	 tidak	 terkena	 sanksi	 pidana	 karena	

telah	 menyetorkan	 ke	 kas	 Negara	 sesuai	

rekomendasi	 BPK.	 Meskipun	 demikian,	

tidak	 semua	 kecurangan	 dapat	 dideteksi	
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oleh	 pemeriksa,	 sehingga	 masih	 ada	

kemungkinan	 kebocoran	 lain	 yang	 dapat	

dilakukan	oleh	pelaku.		

Berikut	 ini	 adalah	 hasil	

pemantauan	 penanganan	 temuan	 yang	

disampaikan	ke	APH	dalam	kurun	waktu	

tahun	 2003	 s.d.	 2017.	 Data	 di	 bawah	 ini	

diambil	 dari	 sumber	 Ikhtisar	 Hasil	

Pemeriksaan	BPK.	

	

	

	
Diolah	dari	sumber	:	Laporan	IHPS	BPK	

BPK	 telah	 menyampaikan	 hasil	

temuan	 pemeriksaan	 yang	 berindikasi	

pidana	 ke	 APH	 sesuai	 dengan	 yang	

diamanatkan	 dalam	 Pasal	 14	 Undang-

Undang	Nomor	15	Tahun	2004	dan	Pasal	

8	Undang-Undang	Nomor	15	Tahun	2006.	

Dari	232	surat	yang	memuat	447	temuan	-

temuan	 pemeriksaan	 dengan	 total	

seluruhnya	 ekuivalen	 sebesar	 Rp45,65	

triliun.	 Dari	 nilai	 tersebut	 telah	

ditindaklanjuti	 oleh	 APH	 sebanyak	 95%	

senilai	ekuivalen	Rp44,05	triliun.	Namun,	

masih	 terdapat	 temuan	 yang	 belum	

ditindaklanjuti	 atau	 belum	 diperoleh	

informasi	tindak	lanjut	dari	instansi	yang	

berwenang	 sebesar	 5%	 atau	 senilai	

seluruhnya	 ekuivalen	 dengan	 Rp1,60	

triliun	(22	temuan).	Temuan	pemeriksaan	

yang	 berindikasi	 tindak	 pidana	 tersebut	

tidak	 seluruhnya	 berasal	 dari	

pemeriksaan	 berkala,	 namun	 juga	

terdapat	5	hasil	pemeriksaan	investigative	

dengan	 nilai	 indikasi	 kerugian	

Negara/daerah	 sebesar	 Rp7,99	 triliun	

yang	 laporannya	 telah	 disampaikan	 ke	

APH.	

Nilai	 kerugian	 atas	 temuan	 yang	

berindikasi	 pidana	 tersebut	 sangat	

bombastis	 dengan	 rentang	 waktu	 2003	

s.d.	 2017	 belum	 termasuk	 dengan	
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kerugian	 yang	 tidak	 dilaporkan	 ke	 APH	

dengan	 alasan	 sudah	 disetorkan	 ke	 kas	

negara	 karena	 ketahuan	 pada	 saat	

pemeriksaan	 berlangsung	 atau	 kerugian	

yang	 tidak	 dikategorikan	 berindikasi	

pidana	 atau	 kerugian	 berindikasi	 pidana	

dengan	 nilai	 kecil	 per	 kasus	 yang	 tidak	

dilaporkan	 yang	 saling	 beririsan	 dengan	

analogi	gambar	sebagai	berikut.	

	

	

Diolah	dari	sumber	:	Laporan	IHPS	BPK	

A	=	Kerugian	Negara	/	daerah	

B	 =	 Dikategorikan	 tidak	 terindikasi	

tindak	 pidana	 korupsi	 yang	 sebagian	

beririsan	dengan		

yang	 telah	 disetorkan	 ke	 kas	

Negara	dan	sebagian	belum	disetorkan	ke	

kas	Negara	

C	 =	 Terindikasi	 tindak	 pidana	 korupsi	

namun	telah	disetorkan	ke	kas	Negara	

D	 =	 Terindikasi	 tindak	 pidana	 korupsi	

dengan	nilai	kecil	atau	tidak	dilaporkan	ke	

APH	 yang	 sebagian	 beririsan	 telah	

disetorkan	 ke	 kas	 Negara	 dan	 sebagian	

belum	 disetorkan	 E	 =	 Terindikasi	 tindak	

pidana	 korupsi	 yang	 dilaporkan	 ke	 APH	

yang	dilaporkan	dalam	kurun	waktu	2003	

s.d.	Juni	2017	sebesar	Rp45,65	triliun	yang	

beririsan	 dengan	 telah	 disetorkan	

sebagian	 ke	 kas	 negara	 dan	 sebagian	

belum	 disetorkan	 serta	 sebagian	 belum	

ditindaklanjuti.	

Sedangkan	modus	pola	kecurangan	

yang	popular	dilakukan	dari	masa	ke	masa	

biasanya	 selalu	 sama.	 Sebagai	 gambaran	

berikut	 ini	 adalah	 grafik	 permasalahan	

yang	 mengakibatkan	 kerugian	 per	 tahun	

2017	 berdasarkan	 laporan	 BPK	 sebagai	

berikut.	

	
	

	
Diolah	dari	sumber	:	Laporan	IHPS	BPK	

Dari	 gambar	 permasalahan	 di	

daerah	 dan	 pusat	 tersebut	menunjukkan	

bahwa	 kecurangan	 dengan	 persentase	

terbesar	 dilakukan	 dengan	 pola	

A 
B 

C 

D 

E 
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kekurangan	 volume	 pekerjaan	 dan/atau	

barang.		

	
Efektivitas	Penegakan	Hukum	dalam	

Upaya	Pemberantasan	Tindak	Pidana	

Korupsi	

Salah	 satu	 tugas	 sosiologi	 hukum	

adalah	 mengungkap	 sebab	 musabab	

ketimpangan	 antara	 yang	 seharusnya	

dengan	realitanya.	Fungsi	hukum	menurut	

sosiologi	hukum	adalah:12	(a)	sebagai	alat	

kontrol	 atau	 pengendalian	 sosial	 dan	

untuk	 menghasilkan	 ketaatan	 pada	

norma;	 (b)	 Hukum	 berguna	 untuk	

menyelesaikan	konflik.	

Sedangkan	 efektifitas	 adalah	

kemampuan	untuk	mencapai	tujuan	suatu	

usaha	 yang	menunjuk	 pada	 keberhasilan	

suatu	 usaha	 dalam	 mencapai	 tujuan	

tertentu	 tersebut.13	 Jadi	 hukum	 dapat	

disebut	efektif	jika	pada	realitanya	hukum	

dapat	sesuai	dengan	fungsinya.		

Yang	 sering	 muncul	 sebagai	

kritikan	masyarakat	adalah	ketika	hukum	

telah	 dibangun	 sedemikian	 rupa	 oleh	

pakar	 hukum	 serta	 para	 penegak	 hukum	

                                                        
12	 Schuyt,	 C.J.	 M.	 (1973).	 Rechtvaardigheid	 en	
Effectiviteit	in	de	Verdeling	van	de	Levenskansen”.	
Keadilan	 dan	 Efektifitas	 Dalam	 Pembagian	
Kesempatan	 Hidup	 (Suatu	 Tinjauan	 Sosiologi	
Hukum).	Hlm	9	

telah	 bekerja	 keras	 berupaya	

memberantas	 korupsi,	 namun	 mengapa	

pelaku	korupsi	selalu	ada	dan	justru	telah	

menjadi	budaya?	Apakah	hukuman	pidana	

dan	 pemiskinan	 bagi	 pelaku	 korupsi	

kurang	 memberi	 efek	 penggentarjeraan?	

Kemudian	 bagaimana	 dengan	 korupsi	

yang	tidak	dilaporkan	dan	tidak	dikenakan	

sanksi	pidana?	Ada	beberapa	 faktor	yang	

mempengaruhi	efektifitas	hukum.	

Faktor	 yang	 mempengaruhi	

efektifitas	 hukum	 menurut	 Prof.	 Dr.	

Soerjono	Soekanto,	antara	lain:14	

1. Faktor	 hukum	 itu	 sendiri.	 Hukum	

berfungsi	 untuk	 keadilan,	

kepastian	dan	kemanfaatan.	Dalam	

praktik	penyelenggaraan	hukum	di	

lapangan	 ada	 kalanya	 terjadi	

pertentangan	 antara	 kepastian	

hukum	 dan	 keadilan.	 Kepastian	

Hukum	sifatnya	konkret	berwujud	

nyata,	sedangkan	keadilan	bersifat	

abstrak	 sehingga	 ketika	 seseorang	

hakim	memutuskan	suatu	perkara	

secara	 penerapan	 undang-undang	

13	Ibid.	Hlm	8	
14	 Soekanto,	 Soerjono.	 Sosiologi	 suatu	 Pengantar.	
Ed.	 Baru	 4,	 Cet.	 30,	 Jakarta	 :	 PT	 Raja	 Grafindo	
Persada.	Hlm	17	
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saja	 maka	 ada	 kalanya	 nilai	

keadilan	itu	tidak	tercapai.	

2. Faktor	 Penegak	 Hukum.	 Dalam	

berfungsinya	 hukum,	 mentalitas	

atau	 kepribadian	 petugas	 penegak	

hukum	 memainkan	 peranan	

penting,	 kalau	 peraturan	 sudah	

baik,	tetapi	kualitas	petugas	kurang	

baik,	ada	masalah.	Oleh	karena	itu,	

salah	 satu	 kunci	 keberhasilan	

dalam	 penegakan	 hukum	 adalah	

mentalitas	 atau	 kepribadian	

penegak	hukum.		

3. Faktor	sarana	atau	 fasilitas.	Tanpa	

adanya	 sarana	 atau	 fasilitas	

tersebut,	 tidak	 akan	 mungkin	

penegak	 hukum	 menyerasikan	

peranan	 yang	 seharusnya	 dengan	

peranan	yang	aktual.	

4. Faktor	 masyarakat.	 Apabila	

masyarakat	tidak	sadar	hukum	dan	

atau	tidak	patuh	hukum	maka	tidak	

ada	 keefektifan.	Kesadaran	 hukum	

merupakan	 konsepsi	 abstrak	

didalam	 diri	 manusia,	 tentang	

keserasian	 antara	 ketertiban	 dan	

ketentraman	 yang	 dikehendaki	

atau	sepantasnya.		

5. Faktor	 kebudayaan.	 Kebudayaan	

fungsinya	 untuk	 mengatur	 agar	

manusia	 dapat	 mengerti	

bagaimana	 seharusnya	 bertindak,	

berbuat,	dan	menentukan	sikapnya	

ketika	 berhubungan	dengan	orang	

lain.	

	
Kesimpulan	

Baik	 APH	 seperti	 Kepolisian,	 KPK	

atau	 Kejaksaan	 telah	 berupaya	 keras	

dalam	 usahanya	 memberantas	 korupsi,	

namun	 masih	 terdapat	 factor	 lain	 ytang	

mempengaruhi	 efektifitas	 penegakan	

hukum	untuk	memberantas	tindak	pidana	

korupsi.	 BPK	 juga	 telah	 berperan	 aktif	

dalam	 usahanya	 memerangi	 korupsi,	

namun	yang	kejaring	dalam	laporan	APH	

hanya	 sebagian,	 sehingga	 pelaku	 yang	

lolos	 tidak	 dilaporkan	 ke	 APH	 masih	

tenang	 ketika	 mengulangi	 aksi	

kecurangannya	 dan	 lebih	 lihai	 agar	 tidak	

ketahuan.	Modus	dan	pola	kejahatan	yang	

sama	 seringkali	 muncul	 dalam	 temuan	

BPK.		

Dari	 uraian	 temuan	 kerugian	 BPK	

yang	 saling	 beririsan	 maupun	 pola	

kecurangan	 yang	 digambarkan	 dalam	

grafik	 menunjukkan	 bahwa	 masih	

terdapat	 tantangan	 yang	 berat	 untuk	

memberantas	 korupsi.	 Masih	 banyak	

peluang	 kasus	 yang	 dapat	 diperlakukan	
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secara	 tegas	 dalam	 penegakan	 hukum	

sebagai	upaya	pemberantasan	korupsi.	

	
Saran	dan	Rekomendasi	

Dari	 serangkaian	 pembahasan	

tersebut,	terdapat	saran	dan	rekomendasi	

dari	penulis	agar	penegakan	hukum	dapat	

berjalan	 maksimal	 dan	 efektif	 sebagai	

berikut:	

1. Perlunya	 sinergi	 yang	 kuat	 antara	

BPK	 dan	 APH	 dalam	 bekerjasama	

memberantas	korupsi,	karena	dari	

temuan	BPK	masih	banyak	peluang	

kasus	 yang	 belum	 terungkap	 dan	

belum	dikenakan	sanksi	yang	dapat	

menggentarjerakan	 pelaku	

korupsi.	 APH	 dan	 BPK	 perlu	

keterbukaan	 dan	 saling	 percaya	

sebagai	 tim	 dalam	 upayanya	

melakukan	 penegakan	 hukum	

untuk	 memerangi	 korupsi	 yang	

telah	menjadi	budaya;	

2. Produk	 hukum,	 sanksi	 serta	

kebijakan	 dalam	 usahanya	

menggentarjerakan	 pelaku	 perlu	

dikaji	 ulang	 agar	 dapat	 efektif	

dalam	 menggentarjerakan	 pelaku.	

Misalnya	 kebijakan	 dalam	

membedakan	 besar	 kecilnya	 nilai	

korupsi	 yang	 telah	 disetorkan	

seringkali	 mematahkan	 semangat	

pemeriksa	untuk	tidak	melaporkan	

nilai	 korupsi	 kecil	 apalagi	 yang	

telah	disetorkan	ke	kas	Negara.	Hal	

tersebut	 menyebabkan	 pelaku	

tidak	 jera	 melakukannya	 lagi	

dengan	 peluang	 lolos	 tidak	

terdeteksi.	 Untuk	 itu	 perlu	 sanksi	

yang	 tegas	 untuk	 pelaku	 selain	

pengembalian	kerugian.		
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Pembentukan	Komisi	Pemberantasan	Korupsi	Di	Daerah	Sebagai	Upaya		
Peningkatan	Pemberantasan	Korupsi	Di	Indonesia	

 
Muhamad	Fatahillah	Akbar	

	

Abstrak	

Dengan	perkembangan	otonomi	daerah	tidak	dapat	dipungkiri	bahwa	terjadi	desentralisasi	
kekuasaan	yang	dapat	berakibat	pada	desentralisasi	 tindak	pidana	korupsi	dimana	kasus	
korupsi	di	daerah	meningkat.	ICW	pada	tahun	2015	menyatakan	bahwa	69	Kepala	Daerah	
terlibat	kasus	korupsi	dan	terdapat	ratusan	kasus	korupsi	di	daerah.	Tidak	sedikit,	kasus	
korupsi	di	yang	melibatkan	KPK	sebagai	penyidik	dan	penuntut	umum.	Tidak	sedikit	juga	
kasus	yang	kemudian	harus	diselesaikan	di	pengadilan	tipikor	Jakarta	Pusat	karena	dituntut	
oleh	 KPK.	 Dengan	 dinamika	 tersebut	 menjadi	 timbul	 pertanyaan,	 bagaimana	 dengan	
pembentukan	KPK	di	daerah.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengeksplorasi	hukum	positif	
mengenai	pemberantasan	korupsi	di	daerah	dan	kaitannya	dengan	solusi	pembentukan	KPK	
di	 daerah.	 Metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 penelitian	 normatif	 digabungkan	
dengan	 penelitian	 empiris	 untuk	 memperkuat	 data	 normatif.	 Dari	 hasil	 penelitian,	
ditemukan	 bahwa	 pada	 dasarnya	 KPK,	 Kepolisian,	 dan	 Kejaksaan	memiliki	 peran	 dalam	
pemberantasan	korupsi	dimana	KPK	sebagai	kordintor.	Tidak	 sedikit,	perkara	korupsi	di	
daerah	yang	ditangani	oleh	KPK	dan	diselesaikan	di	Jakarta	Pusat.	Setiap	gelar	perkara	KPK	
juga	 sering	 dilibatkan,	 dalam	 hal	 ini	 peran	 KPK	 di	 daerah	 menjadi	 penting.	 Namun,	
pembentukan	 KPK	 di	 daerah	 berdasarkan	 penelitian	 ini	 bukanlah	 pembentukan	 KPK	
permanen,	namun	pembentukan	KPK	di	daerah	yang	temporer	berdasarkan	tingkat	korupsi	
di	daerah	tersebut.	Penguatan	lembaga	penegak	hukum	yang	sudah	ada	adalah	salah	satu	
tujuan	pembentukan	KPK	di	daerah.		

Kata	Kunci	 :	Korupsi,	Otonomi	Daerah,	KPK	

	

Pendahuluan	

Korupsi	 telah	 menjadi	

permasalahan	 bangsa	 Indonesia	 bahkan	

sejak	 kemerdekaan	 Indonesia.	 Dengan	

seiring	 perkembangan	 zaman,	 modus	

operandi	 korupsi	 terus	 berkembang.	

Korupsi	yang	pada	hakikatnya	merupakan	

kejahatan	 yang	 dekat	 dengan	 kekuasaan	

mulai	 menjangkiti	 kekuasaan	 di	 daerah	

yang	 diampu	 oleh	 pemerintah	 daerah	

setempat.	 Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 konsep	

desentralisasi	 yang	 dianut	 Indonesia	

dalam	 menyelenggarakan	 Negara	

Kesatuan	 Republik	 Indonesia.	 Hal	 ini	

didukung	 data	 Indonesian	 Corruption	

Watch	yang	menyatakan	bahwa	43	Kepala	

Daerah	 menjadi	 tersangka	 korupsi	 pada	

tahun	2014	dan	81	anggota	DPRD	menjadi	
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tersangka	 korupsi.1	Hal	 ini	menunjukkan	

bahwa	 korupsi	 pada	 penyelenggaraan	

pemerintahan	 daerah	 telah	 sampai	 pada	

angka	yang	cukup	tinggi.	

Hal	 ini	 berkaitan	 dengan	 konsep	

desentralisasi	 yang	 digunakan	 Negara	

Kesatuan	 Republik	 Indonesia	 dalam	

menjalankan	 otonomi	 pemerintahan	

daerah.2	 Desentralisasi	 adalah	

penyerahan	 urusan	 pemerintahan	 oleh	

pemerintah	pusat	kepada	daerah	otonom.3	

Dengan	 adanya	 penyerahan	 urusan	 ini,	

tidak	 dapat	 dipungkiri	 tindak	 pidana	

korupsi	 yang	 erat	 kaitannya	 dengan	

urusan	 pemerintahan	 akan	 berkembang	

pula	di	daerah.	Sebagian	besar	pasal-pasal	

dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	

1999	 tentang	 Pemberantasan	 Tindak	

Pidana	 Korupsi	 dan	 Undang-Undang	

Nomor	20	Tahun	2001	tentang	perubahan	

Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	 1999	

tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	

                                                             

1   Indonesian Corruption Watch, “Tren 
Pemberantasan Korupsi 2014”, report, 2014. 
Hlm. 18.  

2   Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

3   Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

4   Hukum Online, “Ini 10 Kepala Daerah yang 
tersandung Korupsi di 2014”, 

Korupsi	(selanjutnya	disebut	“UU	PTPK”)	

mengatur	 spesifikasi	 subjek	 hukum	 yang	

dapat	 dijerat	 tidak	 pidana	 korupsi	 yang	

meliputi	 “pegawai	 negeri”	 dan	

“penyelenggara	 Negara”.	 Penyelenggara	

pemerintah	daerah	tentu	masuk	ke	dalam	

subjek-subjek	 hukum	 tersebut.	 Sehingga	

potensi	korupsi	di	daerah	cukup	tinggi.		

Berbagai	 kasus	 korupsi	 di	 daerah	

tidak	 hanya	 menjerat	 kepala	 daerah	 di	

tingkat	 kabupaten	 atau	 kota,	 tetapi	

menjerat	 kepala	 daerah	 tingkat	 provinsi.	

Mantan	 Gubernur	 Riau	 Annas	 Maamun	

dan	 Mantan	 Gubernur	 Banten	 Ratu	 Atut	

Chosiyah	 merupakan	 dua	 mantan	

gubernur	 yang	 terjerat	 kasus	 korupsi	

besar	 di	 tahun	 2014.4	 Di	 tahun	 2015,	

Mantan	 Gubernur	 Sumatera	 Utara	 Gatot	

Pudjo	 juga	 terjerat	 kasus	 suap	 dan	 telah	

divonis	 Pengadilan	 Tipikor	 Jakarta.5	

Ketiga	 kasus	 korupsi	 yang	 menjerat	

gubernur	tersebut	hanyalah	sebagian	kecil	

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5
4afebb14ae5a/ini-10-kepala-daerah-yang-
tersandung-korupsi-di-2014 diakses 26 
Februari 2015. 

5   Batara, “Daftar Kasus Dugaan Korupsi 
Gubernur Sumut Gato Pujo Nugroho”, 
http://bataranews.com/2015/09/24/daftar-
kasus-dugaan-korupsi-gubernur-sumut-gatot-
pujo-nugroho/ diakses pada 16 Februari 2016. 
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dari	 kasus	 korupsi	 lain	 yang	 terjadi	 di	

daerah.	 Dengan	 berbagai	 bentuk	 korupsi	

di	 daerah	 tersebut,	 sudah	 seharusnya	

penegakkan	 korupsi	 di	 daerah	

ditingkatkan.		

Ketiga	 kasus	 gubernur	 tersebut	

ditangani	KPK	dan	diadili	pada	Pengadilan	

Tipikor	 Jakarta.	 Hal	 ini	 menunjukkan	

bahwa	 penegak	 hukum	 di	 daerah	 belum	

memadai.	 Pada	 dasarnya	 untuk	 awalan	

pembentukan	 Pengadilan	 Tipikor,	

Pengadilan	 Tipikor	 harus	 dimiliki	 tiap	

Provinsi	 untuk	 mengadili	 tindak	 pidana	

korupsi	 yang	 terjadi	 di	 daerah	 tersebut.6	

Namun,	 Undang-Undang	 mewajibkan	

dibentuknya	 Pengadilan	 Tipikor	 pada	

setiap	 kabupaten/kota.7	 Oleh	 karena	 itu,	

memperkuat	penegakan	hukum	di	daerah	

itu	sangat	penting.	Pada	dasarnya	Komisi	

pemberantasan	Korupsi	dapat	dibentuk	di	

daerah	 untuk	 memperkuat	 penegakan	

tindak	pidana	korupsi	di	daerah8	dan	hal	

ini	 tentu	 dapat	 memperkuat	 pengadilan	

tipikor	 pada	 daerah	 tersebut.	 Namun,	

                                                             

6   Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi 

7   Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi 

sampai	saat	ini	sejak	dibentuk	tahun	2002	

KPK	 tidak	 ada	 di	 daerah.	 KPK	 juga	

memiliki	kewenangan	yang	lebih	daripada	

penegak	 hukum	 lain	 seperti	 Jaksa	 dan	

kepolisian.	Oleh	karena	 itu,	penelitian	 ini	

disusun	 untuk	 mengkaji	 Pembentukan	

KPK	 di	 Daerah	 dalam	 Meningkatkan	

Pemberantasan	Korupsi	di	Indonesia.	

	

Pembahasan	

1. Pembentukan	KPK	di	Daerah	

a) Korupsi	di	Daerah	

Korupsi	yang	ada	di	Indonesia	saat	

ini	 tidak	 hanya	 terjadi	 di	 tingkat	 pusat	

melainkan	 telah	mewabah	hingga	 tingkat	

daerah.	Hal	ini	dimulai	sejak	berakhirnya	

era	 sentralisasi	 dan	 menuju	 era	

desentralisasi	pada	saat	pemerintahan	BJ	

Habibie	 yang	 melaksanakan	 Undang-

Undang	 Nomor	 22	 Tahun	 1999	 tentang	

Pemerintah	Daerah,	serta	Undang-Undang	

Nomor	 25	 Tahun	 1999	 Tentang	

Perimbangan	Keuangan	Pusat	dan	Daerah.		

Meluasnya	 korupsi	 didaerah	 tidak	 berati	

8   Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
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mengurangi	korupsi	yang	terjadi	di	tingkat	

pusat,	 namun	 korupsi	 ditingkat	 pusat	

relatif	 terbatas	 jika	dibandingkan	dengan	

kasus-kasus	 korupsi	 di	 Daerah.9	

Kemudian	 Undang-Undang	 tentang	

Pemerintahan	 Daerah	 diganti	 dengan	

Undang-Undang	 Nomor	 32	 tahun	 2004	

yang	 terakhir	 diganti	 kembali	 dengan	

Undang-Undang	 Nomor	 23	 Tahun	 2014	

tentang	 Pemerintahan	 Daerah.	 Pada	

dasarnya	 pergantian	 bentuk	 Undang-

Undang	 tersebut,	menunjukkan	kekuatan	

asas	 desentralisasi	 yang	 tetap	 digunakan	

secara	penuh	di	Indonesia.	Hal	ini	bahkan	

ditegaskan	 dalam	 definisi	 Pemerintahan	

Daerah	 yang	 diartikan	 sebagai	

penyelenggaraan	 urusan	 pemerintahan	

oleh	 pemerintah	 daerah	 dan	 dewan	

perwakilan	 rakyat	 daerah	 menurut	 asas	

otonomi	 dan	 tugas	 pembantuan	 dengan	

prinsip	 otonomi	 seluasluasnya	 dalam	

sistem	 dan	 prinsip	 Negara	 Kesatuan	

Republik	 Indonesia	 sebagaimana	

dimaksud	 dalam	 Undang-Undang	 Dasar	

                                                             

9  Suharyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi 
Dalam Era Desentralisasi Di Indonesia,” 
Jurnal Rechtvindings, Volume 3 Nomor 3, 
Desember 2014, hlm. 306. 

10  Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945.10	

Oleh	karena	itu,	dengan	otonomi	tersebut	

menjadi	rentan	adanya	korupsi	di	daerah.	

Van	Der	Walle	sebagaimana	dikutip	

oleh	 Suharyo	 mengatakan,	 dalam	

desentralisasi	 paling	 tidak	 ada	 empat	

konsekuensi	 yang	 terdiri	 dari,	 adanya	

peningkatan	 partisipasi	 masyarakat,	

pelayanan	 yang	 lebih	 efisien,	 paksaan	

kepada	 pemerintah	 daerah	 untuk	 lebih	

akuntabel,	 dan	 untuk	 lebih	 mendengar	

suara	masyarakat	marginal.11	Oleh	karena	

itu,	 dengan	 paksaan	 akuntabilitas	 yang	

tidak	 dilaksanakan	 dengan	 baik	 akan	

menjadi	 rentan	 meningginya	 tindak	

pidana	 korupsi.	 Pada	 tahun	 2015,	 KPK	

menyatakan	 bahwa	 terdapat	 64	 kasus	

korupsi	 yang	 menyangkut	 para	 kepala	

daerah	 di	 negeri	 ini.	 Dari	 64	 kasus	 tadi,	

sebanyak	 51	 kasus	 sudah	 diputuskan	

pengadilan.12	 Tingginya	 angka	 korupsi	 di	

daerah	 tersebut,	 menjadi	 penting	 untuk	

ada	 penanganan	 korupsi	 di	 daerah	 yang	

terintegrasi.	

11  Suharyo, Op.cit., hlm. 307. 
12  KPK, “Makin banyak Kepala Daerah 

Korupsi”, 
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-
sub/2870-makin-banyak-kepala-daerah-
korupsi diakses tanggal 20 Oktober 2010. 
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Faktor	 penyebab	 terjadinya	

korupsi	 didaerah	 yang	 paling	 signifikan	

adalah	 faktor	 politik	 dan	 kekuasaan,	

dalam	 hal	 ini	 bahwa	 sekitar	 85%	

terjadinya	 korupsi	 didaerah	 banyak	

dilakukan	oleh	para	pemegang	kekuasaan	

baik	 eksekutif	 maupun	 legislatif.	 Modus	

yang	dilakukanpun	sangat	beragam	mulai	

dari	 perjalanan	 dinas	 fiktif,	

penggelembungan	 dana	 	 APBD	 maupun	

cara-cara	 lainya	 yang	 tujuanya	 untuk	

menuntungkan	 diri	 sendiri,	 kelompok	

maupun	 golongan,	 dengan	menggunakan	

dan	menyalahgunakan	uang	negara.13	

Berdasarkan	 data	 dari	 Indonesia	

Corruption	Watch	bahwa	selama	semester	

satu	 pada	 tahun	 2016	 yang	 terhitung	

mulai	 tanggal	 1	 Januari	 hingga	 30	 Juni	

2016,	sebanyak	205	atau	97	persen	kasus	

korupsi	terjadi	pada	pemerintahan	daerah	

sedangkan	 sebanyak	 2	 persen	 saja	 kasus	

korupsi	 yang	 terjadi	 secara	 nasional.14	

Daerah	 yang	 paling	 banyak	 menindak	

kasus	korupsi	adalah	Provinsi	Jawa	Timur,	

                                                             

13  Ismansyah dan Purwanto Agung Sulistyo, 
2010, Permasalahan Korupsi,Kolusi, dan 
Nepotisme di Daerah serta Strategi 
Penanggulanganya, Volume 9 No 1 hlm 8 

14  Indonesian Corruption Watch, Kinerja 
Penanganan Korupsi Semester I 2016, 
Laporan, ICW, Jakarta, 2016. 

yaitu	sebanyak	19	kasus	dengan	kerugian	

negara	 mencapai	 Rp	 223,5	 miliar,	

sedangkan	 urutan	 selanjutnya	 Provinsi	

Jawa	 Tengah	 dengan	 16	 kasus	 dengan	

kerugian	 negara	 sebesar	 Rp13,5	 miliar,	

Jawa	 Barat	 dengan	 15	 kasus	 dengan	

kerugian	 sebesar	 Rp	 76,6	 miliar,	 disusul	

Sumatra	 Utara	 dengan	 14	 kasus	 dan	

kerugian	 33	 miliar	 serta	 DKI	 Jakarta	

sebanyak	 11	 kasus	 dengan	 kerugian	 Rp	

110,5	miliar.15	

Berdasarkan	 data	 dari	

Kementerian	Dalam	Negeri	yang	diungkap	

Menteri	 Dalam	 Negeri	 Tjahjo	 Kumolo		

sepanjang	tahun	2015	saja	sudah	terdapat	

343	 kepala	 daerah	 yang	 terlibat	 dengan	

kasus	 hukum	 sebagaian	 besar	 karena	

tersangkut	 masalah	 pengelolaan	

keuangan	 daerah.	 Kemudian	 sepanjang	

tahun	 2015	 total	 	 terdapat	 5.694	

pengaduan	 masyarakat	 kepada	 KPK	

terkait	 adanya	 indikasi	 korupsi	 yang	

terjadi	didaerah	

15  Beritametro, ICW : Sebanyak 97 Persen 
Korupsi di Daerah, Jatim Juaranya, 
http://www.beritametro.news/nasional/icw-
sebanyak-97-persen-korupsi-di-daerah-jatim-
juaranya diakses 29 Agustus 2016 pukul 01.12 
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Beberapa	 contoh	 kasus	 tindak	

pidana	 korupsi	 yang	 terjadi	 didaerah	

yaitu,	 Pertama,	 kasus	 operasi	 tangkap	

tangan	yang	dilakukan	oleh	KPK	terhadap	

Bupati	 Banyuasin	 Sumatra	 	 Selatan	 Yan	

Anton	 karena	 diduga	 menerima	 suap	

sebesar	 1	miliar	 dari	 pengusaha	 Zulfikar	

yang	 merupakan	 direktur	 CV	 PP	 dimana	

suap	 tersebut	 merupakan	 imbalan	 atas	

sebuah	 janji	 yang	 diberikan	 oleh	 Yan	

terkait	dengan	proyek	didinas	pendidikan	

Banyuasin.	16	

Kedua,	 kasus	 korupsi	 yang	

melibatkan	Wakil	 Bupati	Ogan	Komering	

Ulu	 Johan	 Anuar	 ,	 dimana	 Johan	 diduga	

terlibat	 dalam	 melakukan	 perbuatan		

tindak	 pidana	 korupsi	 pada	 anggaran	

lahan	 kuburan	 seluas	 10	 hektar	 pada	

tahun	 2012	 sehingga	 mengakibatkan	

kerugian	 negara	 sebesar	 6,1	 miliar	 yang	

terungkap	pada	tahun	2014	dan	sekarang	

sedang	dilakukan	proses	penyidikan	oleh		

                                                             

16  Kompas.com, Diperiksa Perdana, Bupati 
Banyuasin Yan Anton Belum Dicecar soal 
Substansi Kasus 
http://nasional.kompas.com/read/2016/09/13/
17160071/diperiksa.perdana.bupati.banyuasi
n.yan.anton.belum.dicecar.soal.substansi.kas
us diakses pada tanggal 13 September 2016 
pukul 17.16 

penyidik	 Ditreskrimsus	 Polda	 Sumatra	

Selatan17	

Ketiga,	 kasus	 korupsi	 yang	

melibatkan	Walikota	Makasar	Ilham	Arief	

Sirajuddin	 dimana	 Ilham	 diduga	

melakukan	 korupsi	 dalam	 Kerja	 Sama	

Rehabilitasi	 Kelolah	 dan	 Transfer	 untuk	

instalasi	 Perusahaan	 Daerah	 Air	 Minum	

(PDAM)	 Maksar	 tahun	 anggaran	 2006-

2012.	 Politisi	 partai	 Demokrat	 ini	

ditetapkan	 sebagai	 tersangka	 bersama	

Direktur	Utama	PT	Traya	Tirta	Makasarr	

Hengky	 Widjaja.	 Keduanya	 diduga	

memperkaya	 diri	 sendiri,	 orang	 lain,	

korporasi	 secara	 melawan	 hukum	 atau	

menyalahgunakan	 kewenanganya.	 Akibat	

perbuatan	 tersebut,	 kerugian	 negara	

ditaksir	mencapai	38,1	miliar.	

Ilham	 juga	 pernah	 terlibat	 dalam	

kasus	 tindak	 pidana	 pencucian	 uang	

(TPPU)	mantan	 Presiden	 Partai	 Keadilan	

Sejahtera	 (PKS)	 Luthfi	 Hasan	 Ishaaq.	

Ilham	 yang	 kala	 itu	menjadi	 saksi	 dalam	

17  Irwanto, Diperiksa Kasus Korupsi Lahan 
Kuburan, Wabup OKU Bilang “Sory Bos”, 
https://www.merdeka.com/peristiwa/diperiks
a-kasus-korupsi-lahan-kuburan-wabup-oku-
bilang-sorry-bos.html diakses pada tanggal 19 
September 2016 Pukul 13.38 
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perkara	Luthfi	mengaku	menyetorkan	Rp	

8	 miliar	 untuk	 mendapatkan	 restu	 PKS	

ketika	mencalonkan	diri	sebagai	Walikota	

Makasar18	

Kasus-kasus	tindak	pidana	korupsi	

tersebut	terjadi	di	daerah	dan	tentu	sangat	

berpengaruh	signifikan	pada	pembangun-

an	 di	 daerah.	 Keterlibatan	 KPK	 dalam	

kelima	 kasus	 tersebut	 juga	 sangat	

signifikan,	 KPK	 menangani	 kasus-kasus	

tersebut.	 Pada	 dasarnya,	 menurut	 Imam	

Awn	 sebagai	 Narasumber	 dari	 Biro	

Hukum	 KPK,	 dalam	 hal	 ini	 KPK	

menggunakan	 Pasal	 85	 KUHAP	 dimana	

dalam	kondisi	tertentu	Kompetensi	Relatif	

Pengadilan	bisa	tidak	sesuai	dengan	Pasal	

84	KUHAP	yang	berdasarkan	pada	Tempat	

Kejadian	 Perkara.19	 Namun,	 kondisi	

tersebut	 menjadi	 permasalahan.	 Hal	

utama	 yang	 perlu	 dijawab	 dalam	 hal	 ini	

adalah	 bagaimana	 secara	 keseluruhan	

                                                             

18  Hukum Online.com, Ini 10 Kepala Daerah 
yang Tersandung Korupsi di 2014, 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5
4afebb14ae5a/ini-10-kepala-daerah-yang-
tersandung-korupsi-di-2014 diakses pada 
tanggal 09 Januari 2016 

19  Wawancara dengan Imam Awn, Biro Hukum 
KPK, 28 Juni 2016. 

20  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 
Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 

penanganan	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

daerah.	

	

b) Proses	Penanganan	Korupsi	di	

Daerah		

Banyaknya	 kasus	 korupsi	 yang	

terjadi	 di	 daerah	 ini	 membuat	

diperlukannya	 penanganan	 yang	 tepat	

untuk	 melakukan	 pemberantasan	 tindak	

pidana	 korupsi	 yang	 terjadi	 didaerah.	

Perlunya	 melakukan	 penegakan	 hukum	

yang	bersungguh-sungguh	terhadap	kasus	

tindak	 pidana	 korupsi	 agar	 dapat	

meningkatkan	 pemberantasan	 tindak	

pidana	 korupsi	 sebagaimana	 yang	 telah	

diamanatkan	 oleh	 Tap	 MPR	 No	

VIII/MPR/2001.20Terdapat	 5	 indikator	

keberhasilan	 dalam	 melakukan	

pemberantasan	 	 kasus	 tindak	 pidana	

korupsi	pada	bidang	penindakan	yaitu	;:21	

1 Presentase	penyelesaian	pengadu-
an	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 ,	 yang	

Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 1960 sampai 
dengan Tahun 2002 hlm 97 

21  Susilo Bambang Yudhoyono,2012,Strategi 
Nasional Pencegahan & Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan 
Jangka Menengah (2012-2014),Jakarta, hlm 
31-32 
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dihitung	 berdasarkan	 jumlah	
pengaduan	Tindak	Pidana	Korupsi	
yang	 ditingkatkan	 ke	 tahap	
penyelidikan	dibandingkan	dengan	
total	pengaduan	yang	diterima	oleh	
aparat	penegak	hukum	

2 Persentase	 penyelesaian	
penyelidikan	 Tindak	 Pidana	
Korupsi	 ,	 yang	 dihitung	
berdasarkan	 jumlah	 penyelidikan	
Tindak	 Pidana	 Korupsi	 yang	
ditingkatkan	 ke	 tahap	 penyidikan	
dibandingkan	 dengan	 total	
penyelidikan	 kasus	Tindak	Pidana	
Korupsi	

3 Persentase	 penyelesaian	
penyidikan,	 yang	 dihitung	
berdasarkan	 jumlah	 penyidikan	
Tindak	 Pidana	 Korupsi	 yang	
ditingkatkan	 menjadi	 tuntutan	
dibandingkan	 dengan	 total	
penyidikan	Tindak	Pidana	Korupsi	

4 Conviction	 Rate	 yang	 dihitung	
berdasarkan	 jumlah	 pemidanaan	
kasus	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	
dibandingkan	 dengan	 pelimpahan	
berkas	 kasus	 Tindak	 Pidana	
Korupsi	ke	Pengadilan	

5 Presentase	 penyelesaian	 eksekusi	
putusan,	 yang	 dihitung	
berdasarkan	 jumlah	 putusan	 yang	
dieksekusi	 (badan)	 dibandingkan	
dengan	total	putusan	kasus	Tindak	
Pidana	 Korupsi	 yang	 berkekuatan	
hukum	tetap.	

                                                             

22  Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pembatasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250).  

Dalam	 membahasan	 penegakan	

hukum	 tindak	 pidana	 korupsi,	 berarti	

melakukan	 pembahasan	 mengenai	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi.	

Pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	

pada	 dasarnya	 adalah	 satu	 kesatuan	

sistem	 untuk	 mencegah	 maupun	

memberantas	 tindak	 pidana	 korupsi	

melalui	suatu	proses	kordinasi,	supervisi,	

monitor,	 penyelidikan,	 penyidikan,	

penuntutan,	 dan	 pemeriksaan	 sidang	 di	

pengadilan	 dengan	 peran	 serta	

masyarakat	 sesuai	 dengan	 peraturan	

perundang-undangan	 yang	 berlaku.22	

Dalam	 melakukan	 penindakan	 terhadap	

bentuk-bentuk	 tindak	 pidana	 korupsi	

sebagaimana	 diatur	 dalam	 UU	 PTPK,	

terdapat	berbagai	kekhususan.	Salah	satu	

kekhususan	 tersebut	 adalah	 perkara	

tindak	pidana	korupsi	harus	didahulukan	

dari	 tindak	 pidana	 lainnya.23	 Dengan	

kekhususan	 tersebut	 dapat	 dipahami	

bahwa	 perkara	 tindak	 pidana	 korupsi	

sangat	penting	untuk	diselesaikan	karena	

23  Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3874).  
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membiarkannya	 tergantung	 hanya	 akan	

memperburuk	 perkara	 korupsi	 tersebut.	

Selain	 itu,	 terdapat	 tiga	 institusi	 yang	

dapat	 menyelenggarakan	 penyidikan	

tindak	 pidana	 korupsi,	 yakni	 Kepolisian	

Negara	 Republik	 Indonesia	 (Polri),	

Kejaksaan	 Agung	 Negara	 Republik	

Indonesia	 (Kejagung),	 dan	 Komisi	

Pemberantasan	Korupsi	(KPK).		

Dalam	 pengaturannya,	 Polri	 tetap	

diberikan	 kewenangan	 melakukan	

penyidikan	 dan	 penyelidikan	 terhadap	

tindak	 pidana	 korupsi	 sepanjang	 masih	

berada	 di	 bawah	 koordinasi	 Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi.	 Polri	 juga	

memiliki	 kewajiban	 untuk	 mengirimkan	

Surat	 Perintah	 Dimulainya	 Penyidikan	

(SPDP)	tindak	pidana	korupsi	kepada	KPK	

untuk	 memberikan	 informasi	 bahwa	

sedang	 diselenggarakan	 penyidikan	 oleh	

Polri	pada	suatu	perkara	korupsi.24		

Selain	 Polri,	 Kejagung	 merupakan	

institusi	 yang	 dapat	 melakukan	

                                                             

24  Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250).  

25  Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  

penyidikan	 pada	 tindak	 pidana	 korupsi.	

Dalam	Pasal	1	angka	6	KUHAP	dinyatakan	

bahwa	 Jaksa	 adalah	 pejabat	 yang	 diberi	

kewenangan	 menjadi	 penuntut	 umum.25	

Namun,	 dengan	 pengaturan	 Pasal	 284	

KUHAP	 jaksa	 bias	 saja	 tidak	 sekedar	

melakukan	 penuntutan	 jika	 ditentukan	

oleh	Undang-Undang	lain.26	Pasal	30	ayat	

1	 huruf	 d	 Undang-Undang	 No	 16	 Tahun	

2004	 tentang	 Kejaksaan	 Republik	

Indonesia	 memberikan	 kewenangan	

penyidikan	pada	Kejaksaan	untuk	perkara	

tertentu.27	 Hal	 ini	 juga	 didukung	 fatwa	

Mahkamah	 Agung	 No	 KMA/102/2005	

tanggal	 9	 maret	 2005	 yang	 menyatakan	

bahwa	 kejaksaan	 mempunyai	

kewenangan	untuk	melakukan	penyidikan	

terhadap	pidana	khusus	 termasuk	 tindak	

pidana	korupsi.	28	Pada	Pasal	27	UU	PTPK	

diatur	ketika	terdapat	pembuktian	tindak	

pidana	korupsi	yang	sulit,	dapat	dibentuk	

tim	 penyidik	 yang	 berada	 di	 bawah	

26  Pasal 284 Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana 

27  Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 

28  Fatwa Mahkamah Agung No KMA/102/2005 
tanggal 9 maret 2005 
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koordinasi	 Kejaksaan	Agung.29	 Selain	 itu,	

UU	KPK	mengatur	bahwa	penyidikan	yang	

dilakukan	 Polri	 dan	 Kejaksaan	 Agung	

berada	 di	 bawah	 koordinasi	 KPK.30	

Dengan	pengaturan	pokok	 tentang	peran	

kejaksaan	 dalam	 tindak	 pidana	 korupsi,	

dapat	disimpulkan	bahwa	pada	dasarnya	

Kejaksaan	Agung	dapat	mengemban	tugas	

sebagai	 penyidik	 dalam	 tindak	 pidana	

korupsi.			

Pada	 dasarnya	 penegak	 hukum	

utama	dalam	tindak	pidana	korupsi	adalah	

KPK	 yang	 diberikan	 fungsi	 supervisi	 dan	

koordinasi	 dalam	 setiap	 tindak	 pidana	

korupsi	yang	memenuhi	salah	satu	unsur	

pada	Pasal	11	UU	KPK,	yakni:		

Dalam	 melaksanakan	 tugas	
sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	
6	 huruf	 c,	 Komisi	 Pemberantasan	
Korupsi	 berwenang	 melakukan	
penyelidikan,	 penyidikan,	 dan	
penuntutan	 tindak	 pidana	 korupsi	

                                                             

29  Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3874) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150).  

yang:	 a.	melibatkan	 aparat	 penegak	
hukum,	 penyelenggara	 negara,	 dan	
orang	 lain	 yang	 ada	 kaitannya	
dengan	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	
dilakukan	 oleh	 aparat	 penegak	
hukum	 atau	 penyelenggara	 negara;	
b.	 mendapat	 perhatian	 yang	
meresahkan	masyarakat;	dan/atau	c.	
menyangkut	kerugian	negara	paling	
sedikit	 Rp1.000.000.000,00	 (satu	
milyar	rupiah).31		

	
Dengan	 begitu	 secara	 tegas,	

Institusi	 KPK	 yang	 mempunyai	

kewenangan	 paling	 besar	 dalam	

melakukan	pemberantasan	tindak	pidana	

korupsi.	Walaupun	dalam	kewenangannya	

Kepolisian	 dan	 Kejaksaan	 mempunyai	

kewenangan	 dalam	 hal	 pemberantasan	

tindak	pidana	korupsi,	namun	hal	tersebut	

berlaku	 limitatif	 dan	 terbatas	 oleh	

kewenangan	 dari	 Komisi	 Pemberantasan	

Korupsi.	 Bahkan	 Komisi	 Pemberantasan	

Korupsi	dapat	mengambil	alih	penyidikan	

30  Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250).  

31  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5074).  
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yang	 sedang	 dilakukan	 Polri	 maupun	

Kejaksaan.32		

Dalam	hal	ini	terlihat	bahwa	Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi	 memiliki	

kekhususan	 dimana	 penyidikan	 dan	

penuntutan	 dapat	 dilakukan	 oleh	 satu	

institusi.	 Hal	 ini	 tentu	 berbeda	 dengan	

konsep	 diferensiasi	 fungsional	 yang	

dianut	 oleh	 KUHAP	 dimana	 penyidikan	

dan	 penuntutan	 dilakukan	 oleh	 institusi	

yang	berbeda.33	Dalam	hal	ini	secara	tegas	

kewenangan	 KPK	 sebagaimana	 diatur	

dalam	 Pasal	 11	 UU	 KPK	 yang	 mengatur	

bahwa	 KPK	 berwenang	 melakukan	

penyelidikan,	penyidikan,	dan	penuntutan	

terhadap	 perkara	 korupsi	 tertentu.34	

Secara	 implisit	 dapat	 ditafsirkan	 bahwa	

penyidikan	yang	dilakukan	oleh	KPK	tentu	

akan	 dilanjutkan	 penuntutan	 oleh	 KPK.	

                                                             

32  Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250).  

33  Yahya Harahap, 2002, Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
Penyidikan dan Penuntutan, Ed.2, Cet. 4, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.  

34  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

Sangat	 sulit	 terjadi	 dimana	 penyidikan	

oleh	 KPK	 berakhir	 dengan	 penuntutan	

oleh	institusi	lain.	Hal	ini	tentu	diperkuat	

dengan	 ketentuan	 pengambil	 alihan	

penyidikan	 dan	 penuntutan	 oleh	 KPK.35	

Dalam	pengambil	alihan	tersebut,	terlihat	

kewenangan	KPK	yang	begitu	kuat	dalam	

melaksanakan	 penuntutan	 terhadap	

tindak	pidana	korupsi.			

Dalam	 hal	 ini	 dapat	 dikatakan	

bahwa	 KPK	memiliki	 kewenangan	 dalam	

penyidikan	dan	penuntutan	dimana	dalam	

pelaksanaannya	 tentu	 bersinggungan	

dengan	institusi	lain.	Namun,	dalam	hal	ini	

telah	 diatur	 bahwa	 KPK	 yang	 memiliki	

kewenangan	 untuk	 mengkoordinasikan	

pemberantasan	 korupsi	 baik	

penyelidikan,	 penyidikan,	 dan	

penuntutan.36	 Hal	 tersebut	 juga	 didasari	

137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250).  

35  Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pembatasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250).  

36  Pasal 6 (a) dan 7 (a) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pembatasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
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bahwa	 KPK	melakukan	 penuntutan	 pada	

perkara	 korupsi	 tertentu	 yang	 bisa	 saja	

berbeda	 hasilnya	 ketika	 ditangani	 oleh	

institusi	lainnya.			

Selain	 berbicara	 mengenai	

penuntutan,	 pemeriksaan	 terhadap	

perkara	 korupsi	 yang	 diatur	 dalam	 UU	

PTPK	 dilakukan	 oleh	 Pengadilan	 Tindak	

Pidana	 Korupsi	 yang	 bertugas	 dan	

berwenang	 memeriksa	 dan	 memutus	

tindak	 pidana	 korupsi.37	 Hal	 tersebut	

dipertegas	 dengan	 ketentuan	 bahwa	

Pengadilan	 tindak	Pidana	Korupsi	 adalah	

satu-satunya	pengadilan	yang	berwenang	

memeriksa,	 mengadili,	 dan	 memutus	

tindak	 pidana	 korupsi.38	 Namun	 perlu	

diketahui	terlebih	dahulu	bahwa	pasal	53	

                                                             

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250).  

37  Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250).  

38  Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5074).  

39  Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

sampai	 dengan	 pasal	 62	 UU	 KPK	 telah	

dicabut	UU	Pengadilan	Tipikor.		

Mengenai	 kedudukan	 dari	

Pengadilan	Tindak	Pidana	Korupsi	berada	

di	Lingkungan	Peradilan	Umum.39	Perkara	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 diperiksa	 dan	

diputus	 oleh	 Pengadilan	 tindak	 Pidana	

Korupsi	dalam	waktu	90	(sembilan	puluh)	

hari	kerja	terhitung	sejak	tanggal	perkara	

dilimpahkan	ke	Pengadilan	Tindak	Pidana	

Korupsi.40	Untuk	pemeriksaannya	sendiri	

perkara	 korupsi	 tersebut	 dilakukan	 oleh	

Majelis	 Hakim	 yang	 berjumlah	 5	 (lima)	

orang	yang	terdiri	atas	(dua)	orang	Hakim	

Pengadilan	Negeri	yang	bersangkutan	dan	

3	 (tiga)	 orang	 hakim	 ad	 hoc.41	 Ditambah	

ketentuan	 Pengadilan	 Tindak	 Pidana	

Korupsi	 berkedudukan	 di	 setiap	 ibukota	

Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5074).  

40  Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5074).  

41  Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5074).  
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kabupaten/kota	 yang	 daerah	 hukumnya	

meliputi	daerah	hukum	pengadilan	negeri	

yang	bersangkutan.42	

Dari	 pembahasan	 di	 atas	 dapat	

ditarik	 kesimpulan	 bahwa	 proses	

penegakan	hukum	 tindak	pidana	korupsi	

di	 daerah	 secara	 komprehensif	 dimulai	

dari	penyidikan	yang	dapat	dilakukan	oleh	

Kepolisian,	 Kejaksaan,	 dan	 KPK.	

Kemudian,	 dilanjutkan	 Penuntutan	 oleh	

KPK	 atau	 Kejaksaan	 dimana	 berakhir	 di	

Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 yang	

berkedudukan	di	ibukota	provinsi.	Dalam	

hal	ini,	KPK	yang	berada	di	pusat	saja	tidak	

mungkin	 sepenuhnya	 mengambil	 semua	

perkara	 korupsi	di	 daerah.	Dalam	hal	 ini	

tentu,	 KPK	 hanya	 menjalankan	 fungsi	

kordinasi	dan	supervisi.	

Pada	 praktiknya	 ada	 beberapa	

bentuk	 supervisi	 dan	 kordinasi	 yang	

dijalankan	 oleh	 KPK	 yang	 dapat	 diambil	

sebagai	 contoh.	 Pada	 perkara	 Situbundo	

dimana	 terdapat	 penyalahgunaan	 kas	

                                                             

42  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5074). 

43  Febri Diansyah, Emerson Yuntho, dan Donal 
Fariz, “Penguatan Pemberantasan Korupsi 

daerah	 situbundo.43	 Dalam	 hal	 ini	 Gelar	

Perkara	 digelar	 dengan	 Polda	 Jatim	 dan	

KPK	untuk	mebahas	penyelesaian	dimana	

salah	 satunya	 mempertanyakan	 apakah	

KPK	 akan	 mengambil	 alih	 perkara	 atau	

tidak.44	 Akhirnya	 KPK	 mengambil	 alih	

perkara	 khusus	 untuk	 perkara	 yang	

melibatkan	 Bupati	 saja.45	 Dalam	 hal	 ini	

terlihat	bahwa	penegakkan	hukum	tindak	

pidana	 korupsi	 di	 daerah	 tidak	 mudah,	

karena	 hamper	 selalu	 melibatkan	 KPK	

dalam	menjalankan	 fungsi	 kordinasi	 dan	

supervisinya.		

Beberapa	 contoh	 terkait	 kasus	

korupsi	 yang	 terjadi	 didaerah	 yang	

melibatkan	 pejabat	 daerah	 tetapi	 tidak	

terdapat	 kejelasan	 dalam	 proses	

penangananya	 yaitu	 Pertama	 terkait	

korupsi	dana	bantuan	sosial	di	kabupaten	

Sidenreng	 Rappang	 yang	 ditangani	 oleh	

Kejakti	Sulawesi	Selatan		berdasarkan	dari	

Laporan	 Hasil	 Pemerikasaan	 (LHP)	

Keuangan	 oleh	 BPK	 RI	 bahwa	 terdapat	

melalui Fungsi Supervisi dan Kordinasi 
KPK”, Laporan Penelitian, Indonesian 
Corruption Watch, Oktober 2011, hlm. 40.   

44  Ibid, hlm. 41 
45  Ibid., hlm. 41 
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kerugian	negara	sebesar	4,	32	Miliar	dari	

dana	 bantuan	 sebesar	 7,1	 Miliar.	

Penyimpangan	 anggaran	 yang	 pertama		

dana	 bantuan	 sosial	 yang	 tidak	 dapat	

dipertanggungjawabkan	 penggunaanya	

oleh	 pemerintah	 Kabupaten	 Sidrap	

sebesar	Rp	2,3	Miliar	dan	dana	yang	tidak	

sesuai	dengan	peruntukanya	senilai	Rp	1,5	

Miliar	 serta	 lembaga	 penerima	 dana	

bantuan	sosial	yang	sifatnya	tidak	selektif	

atau	 fiktif	 sebesar	 Rp	 207	 juta.	 Bahwa	

dana	bantuan	tersebut	dianggarkan	tahun	

2011	 kemudian	 baru	 dicairkan	 pada	

anggaran	 2012	 setelah	 setahun	

diendapkan	 dengan	 penerima	 lembaga	

fiktif	yang	terus	berulang.		46	

Kedua,	 terkait	 kasus	 korupsi	 yang	

menyeret	 mantan	 Bupati	 Solok	 Selatan	

Syafrizal	J	dan	lima	pejabat	daerah	lainya,	

kasus	ini	mencuat	karena	adanya	temuan	

dana	APBD	2008	yang	berlebih	dan	tidak	

tersedia	dalam	plafon	Daftar	Penggunaan	

Anggaran	 (DPA).	 Selain	 itu,	 tidak	

dimasukan	ke	kas	daerah.	Padahal,	dalam	

                                                             

46  ANTARANEWS.COM ACC Pertanyakan 
Perkembangan Korupsi Bansos Sidrap,  
http://makassar.antaranews.com/berita/59694
/acc-pertanyakan-perkembangan-korupsi-
bansos-sidrap diakses 9 November 2014 
pukul 20.15 

aturanya	 anggaran	 sisa	 yang	 jumlahnya	

mencapai	Rp	10,	9	miliar	mesti	dimasukan	

dalam	 khas	 daerah.	 Berdasarkan	 hasil	

pemeriksaan	BPK	bahwa	terdapat	indikasi	

kerugian	 negara	 sebesar	 Rp	 7,	 3	 miliar	 .	

Namun	sejak	ditetapkanya	mantan	Bupati	

Solok	 Selatan	 Syafrizal	 J	 tahun	 2011	

sebagai	 tersangka	 oleh	 Kejati	 hingga	

sekarang	tidak	terdapat	kejelasanya47	

Ketiga,	 terkait	 kasus	 dugaan	

korupsi	 asuransi	 fiktif	 DPRD	 Kota	

Semarang	 Tahun	 Anggaran	 2003	 ini	

adalah	kasus	yang	ditangani	oleh	penyidik	

polwiltabes	Semarang	yang	sekarang	telah	

diganti	 ditangani	 oleh	 polrestabes	

Semarang.	Berdasarkan	hasil	audit	Badan	

Pengawas	 Keuangan	 dan	 Pembangunan	

(BPKP)	Jawa	Tengah	menyebutkan,	kasus	

tersebut	mengakibatkan	 kerugian	 negara	

senilai	 Rp	 1,7	 miliar	 dana	 APBD	 kota	

Semarang	tahun	2003.	

Dimana	 dalam	 kasus	 ini	 telah	

menyeret	 nama-nama	 yang	 terlibat	 dari	

legislatif		disinyalir	dinikmati	oleh	seluruh	

47  Sumbar.antaranews.com, Integritas 
Pertanyakan Kasus Tiga Mantan Kepala 
Daerah, 
http://sumbar.antaranews.com/berita/167960/
integritas-pertanyakan-kasus-tiga-mantan-
kepala-daerah.html diakses 15 Januari 2016 
pukul 21.13 
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anggota	 DPRD	 Kota	 Semarang	 periode	

1999-2004	yang	berjumlah	45	orang,	yang	

beberapa	diantaranya	merupakan	anggota	

dewan	 dari	 unsur	 TNI	 dan	 Polri48	

kemudian	 juga	 eksekutif	 yaitu	 mantan	

Walikota	 Semarang	 Sukawi	 Sutarip	 dan	

belasan	 anggota	 dewan	 DPRD	

Semarang.Namun	kasus	ini	hanya	sampai	

tahap	 p-19	 berkas	 dilimpahkan	 kepada	

Kejaksaan	tetapi	selalu	dikembalikan	oleh	

Kejaksaan	 hingga	 saat	 ini	 juga	 tidak	

terdapat	kejelasan.	49	

Hambatan	 yang	 dialami	 oleh	

Kepolisian	 dan	 Kejaksaan	 dalam	

melakukan	 pemberantasan	 korupsi	 di	

daerah	 ini	 karena	 adanya	 kewenangan	

yang	 terbatas	 dan	 regulasi	 yang	 tidak	

menunjang.	Selain	itu	penyebab	terjadinya	

hambatan	 yang	 dialami	 oleh	 Kepolisian	

dan	 Kejaksaan	 ini	 adalah	 karena	

kedudukanya	 dibawah	 eksekutif	

menyebabkan	indepedensi	kedua	institusi	

tersebut	 diragukan.	 Intervensi	 politik	

                                                             

48  Tribun Jateng, Diduga Oknom TNI-POLRI 
Terlibat Kasus Asuransi Fiktif DPRD Kota 
Semarang, 
http://jateng.tribunnews.com/2014/03/19/did
uga-oknum-tni-polri-terlibat-kasus-asuransi-
fiktif-dprd-kota-semarang diakses pada 
tanggal 19 Maret 2014 pukul 14.10 

49  Lawangsewu Post, Dugaan Korupsi Rp 1,7 
Miliar APBD Kota Semarang 2003, 

serta	munculnya	faktor	non-teknis	seperti	

praktek	 korupsi	 di	 internal	 penegak	

hukum	 menjadi	 penyebab	 terhambatnya	

upaya	 pemberantasan	 korupsi	 yang	

dilakukan	oleh	kedua	institusi	tersebut.50		

Hasil	 dari	 Lembaga	 Survey	

Indonesia	terkait	dengan	tingkat	kepuasan	

publik	 terhadap	 upaya	 pemberantasan	

korupsi	 di	 Indonesia	 dilihat	 dari	 sisi	

integritas	 penegak	 hukum	 dari	 empat	

pendekatan	:	

Pertama,	 pencegahan	 korupsi	

internal.	Nilai	untuk	kepolisian	ternyata	(-

18,3);	Kejaksaan	(-17,6);	Pengadilan	(-15),	

dan	KPK	+15.	Kedua	Independen	penegak	

hukum	 dari	 politik.	 Kepolisian	 (-11);	

Kejaksaan	 (-14),	 Pengadilan	 (-14),	 dan	

KPK+15.	 	 Ketiga,	 Independensi	 dari	

pengusaha.	Kepolisian	(-18);	Kejaksaan	(-

21);	 Pengadilan	 (-21),	 dan	 KPK	 +12,	

Keempat,	 Independensi	 dari	 korupsi.	

Kepolisian	 (-26),	 Kejaksaan	 (-18),	

Pengadilan	(-20),	dan	KPK	+1951	

, http://www.lawangsewupos.com/2013/01/te
rkubur-bangkai-kasus-asuransi-
fiktif.html#sthash.oGuuQtoZ.dpbs diakses 
pada tanggal 03 Januari 2013 

50  Febri Diansyah, et al, op.cit., hlm 10. 
51  Ibid hlm 15 
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Pemberantasan	 terhadap	 tindak	

pidana	 korupsi	 yang	 dilakukan	 oleh	KPK	

ini	 mendapat	 nilai	 kepuasan	 dari	 publik	

lebih	 baik	 jika	 kita	 bandingkan	 dengan	

Kepolisian	 dan	 Kejaksaan.	 Namun	

bukanya	 berati	 pemberantasan	 terhadap	

kasus	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	

dilakukan	 oleh	 KPK	 ini	 sudah	 maksimal,	

ini	 dikarenakan	 masih	 ada	

ketidakefektifan	 dalam	 menangani	 kasus	

tindak	 pidana	 korupsi	 yang	 terjadi	 di	

daerah	 .	 Salah	 satu	 contoh	 dari	

ketidakefektifan	 tersebut	 adalah	 dengan	

membawa	 kasus-kasus	 tindak	 pidana	

korupsi	 yang	 terjadi	 di	 daerah	 untuk	

diadili	 di	 Pengadilan	 Tindak	 Pidana	

Korupsi	yang	tidak	sesuai	dengan	wilayah	

hukumnya.	

Beberapa	 contoh	 kasus	 tindak	

pidana	korupsi	 	di	daerah	yang	ditangani	

oleh	KPK	 kemudian	 diadili	 di	 Pengadilan	

Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 yang	

tidak	 sesuai	 dengan	 wilayah	 hukumnya		

sebagai	berikut	:	

                                                             

52  Detiknews, 5 Fakta Fuad Amin, Eks Bupati 
Bangkalan Yang Korupsi Rp 414.2 Miliar, 
http://news.detik.com/berita/3246714/5-
fakta-fuad-amin-eks-bupati-bangkalan-yang-
korupsi-rp-4142-miliar diakses tanggal 1 Juli 
2016 pukul 13.43 

1. `Kasus	yang	melibatkan	Fuad	Amin,	

ketika	 menjabat	 sebagai	 	 Bupati	

Bangkalan,	 dimana	 Fuad	 Amin	

melakukan	 perbuatan	 yang	

bertentangan	 dengan	 tugasnya	

yakni	 menerima	 dana	 untuk	

kepentingan	 pribadi	 dari	 PT	Media	

Karya	 Sentosa	 dan	 pemotongan	

realisasi	 anggaran	 SKPD	sekitar	 10	

persen	 dari	 penerimaan	 dan	

penempatan	CPNS	yang	seluruhnya	

berjumlah	 Rp	 414.224.000.000.	

Kemudian	 	Fuad	Amin	divonis	oleh	

Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

Jakata	 Pusat	 dengan	 hukuman	 8	

tahun	 penjara	 dengan	 denda	 1	

Miliar	 dan	 subsider	 6	 bulan	

kurungan52.	Jika	kita	melihat	dalam	

kasus	 ini	 sebenarnya	 KPK	 juga	

dapat	 melimpahkan	 kepada	

Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

Surabaya	 yang	 lebih	 berwenang	

dimana	 Pengadilan	 Tindak	 Pidana	

Korupsi	 Surabaya	 telah	 dibentuk	

sejak	tanggal	1	Desember	201053	

53  Keputusan Mahkamah Agung  No 
191/KMA/SK/XII/2010 Tentang 
Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, 
Pengadilan Negeri Semarang, Dan Pengadilan 
Negeri Surabaya 
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2. Kasus	 yang	 melibatkan	 mantan	

Walikota	 Tomohon,	 Sumatra	 Utara	

Jefferson	 Sulaiman	 M	 Rumajar	 ,	

dimana	Walikota	Tomohon	tersebut	

diduga	 memperkaya	 diri	 sendiri	

atau	orang	lain	dalam	kasus	korupsi	

APBD	Kota	Tomohon	2006-2008.	Ia	

merintahkan	 Bendahara	 Umum	

Daerah	Tomohon	 Frans	A	 Sambow	

bersama	Kepala	Badan	Pengelolaan	

Keuangan	 dan	 Aset	 Daerah	 Yan	

Lamba	 menarik	 kas	 daerah	

Tomohon	senilai	total	Rp	30,8	miliar	

selama	 2006-2008	 untuk	

kepentingan	 pribadi	 Jefferson.	

Selain	 itu,	 Jefferson	 terbukti	

menggunakan	 dana	 bantuan	 sosial	

(bansos)	 untuk	 kepentingan	 lain,	

yakni	membayar	tagihan	tiket	yang	

dipakai	 pribadi	 dan	 keluarganya	

total	senilai	Rp	1,8	miliar	kepada	PT	

Maesa	Matuari.	Dana	bansos	senilai	

Rp	 702,2	 juta	 juga	 digunakannya	

untuk	 membayar	 pembelian	

                                                             

54  InfoKorupsi.Com, Terbukti Korupsi Dana 
APBD Walikota Tomohon Nonaktif Dituntut 
13 Tahun, 
http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=88
60&l=terbukti-korupsi-dana-apbd-wali-kota-
tomohon-nonaktif-dituntut-13-tahun diakses 
pada tanggal 12 April 2011  

karangan	 bunga	 untuk	 keperluan	

Jefferson	 dan	 keluarganya	 selama	

2006-2008.	

Perbuatan	Jefferson	tersebut	diduga	

merugikan	 keuangan	 negara		

sebesar	 Rp	 33,7	 miliar	 terlah	

terpenuhi	 .	Menurut	 Jaksa,	 terbukti	

melanggar	 Pasal	 2	 Ayat	 1	 Undang-

Undang	 Pemberantasan	 Tindak	

Pidana	 Korupsi	 sesuai	 dengan	

dakwaan	primer54	

Jefferson	 Solaiman	 Montesque	

Rumajar,	 divonis	 sembilan	 tahun	

penjara	 serta	 	 membayar	 uang	

pengganti	 senilai	Rp	31	miliar	dari	

Rp	 33,7	 miliar	 uang	 negara	 yang	

dikorupsi	 Jefferson	 oleh	 Majelis	

Hakim	 Pengadilan	 Tindak	 Pidana	

Korupsi	Jakarta	Pusat	55	

3. Kasus	 korupsi	 yang	 melibatkan	

Yesaya	Sombuk	sebagai	Bupati	Biak	

Numfor	 non	 aktif.	 Yesaya	 Sombuk	

telah	 terbukti	 menerima	 suap	

sebesar	 100	 ribu	 dollar	 singapur	

55 Tempo.co, Walikota Tomohon Di Vonis 9 
Tahun Penjara, 
https://m.tempo.co/read/news/2011/05/10/06
3333462/walikota-tomohon-divonis-9-tahun-
penjara  
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dari	 Direktur	 PT	 Papua	 Indah	

Perkasa,	 Teddy	 Renyut.	 Uang	 suap	

tersebut	 merupakan	 bagian	 dari	

upaya	 mendapatkan	 proyek	

pembangunan	rekonstruksi	tanggul	

laut	untuk	mencegah	Abrasi	Pantai	

dan	 proyek-proyek	 lain	 yang	

bersumber	 dari	 APBN	 2014	 di	

Kabupaten	Biak	Numfor.	Perbuatan	

tersebut	 terbukti	 melanggar	 Pasal	

12	 huruf	 a	 Undang-Undang	 (UU)	

Tipikor	juncto	Pasal	64	ayat	1	KUHP,	

atas	 perbuatan	 tersebut	 Yesaya	

Sombuk	 dijatuhi	 vonis	 pidana	

penjara	selama	4	tahun	6	bulan	dan	

denda	Rp200	 juta	subsider	4	bulan	

oleh	 majelis	 hakim	 Pengadilan	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 (Tipikor)	

Jakarta	 Pusat56.	 Sebenarnya	 dalam	

kasus	 ini	 KPK	 juga	 dapat	

melimpahkan	ke	Pengadilan	Tindak	

                                                             

56 Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati Biak 
Numfor Divonis Penjara 4 Tahun 6 Bulan, 
http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2284-
bupati-biak-numfor-divonis-penjara-4-tahun-
6-bulan diakses pada tanggal 3 Oktober 2014 
pukul 10.10 

57 Keputusan Mahkamah Agung No 
22/KMA/SK/II/2011 Tentang Pengoprasian 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Medan,Pengadilan Negeri 
Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, 
Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan 

Pidana	Korupsi	Jayapura	yang	lebih	

berwenang	 yang	 telah	 dibentuk	

sejak	 tanggal	 7	 Febuari	 2011	 dan	

mulai	 beroprasi	 pada	 tanggal	 28	

April	201157		

4. Kasus	 yang	 melibatkan	 Annas	

Maamun	sebagai	Gubernur	Riau	non	

aktif.	 Bahwa	 Annas	 Maamun	

tertangkap	 tangan	 dirumahnya	

didaerah	 cibubur	 Jakarta	 timur	

karena	 menerima	 suap	 sebanyak	

US$	 166,100	 Pemberian	 suap	 oleh	

seorang	 pengusaha	 bernama	 Gulat	

Medali	Manurung	terkait	pemberian	

izin	 lahan	 areal	 kebun	 sawit	 di	

Kabupaten	Kuantan	Singingi	 seluar	

kurang	 lebih	 1.188	 hektar	 dan	 di	

Bagan	 Sinembah	 di	 Kabupaten	

Rokan	 Hilir	 seluar	 kurang	 lebih	

1.214	hektar.58Kasus	Gubernur	Riau	

ini	 tidak	disidangkan	di	Pengadilan	

Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri 
Seran, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 
Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan 
Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri 
Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, 
Pengadilan Negeri Matarm, Pengadilan 
Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri 
Jayapura 

58 Liputan6.com, Gulat Medali Jadi ‘ATM 
Berjalan’ Gubernur Annas Maamun, 
http://news.liputan6.com/read/2151085/saksi-
gulat-medali-jadi-atm-berjalan-gubernur-
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Tindak	 Pidana	 Korupsi	 Jakarta	

Pusat	 justru	 disidangkan	 di	

Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

Bandung	dengan	diajatuhi	hukuman	

6	tahun	penjara	dan	denda	200	juta	

subsider	2	bulan	kurungan.	

5. Kasus	 yang	 melibatkan	 Mantan	

Gubernur	Papua	,	Barnabas	Suebu	,	

dimana	 Barnabas	 telah	 melakukan	

tindak	 pidana	 korupsi	 yang	

merugikan	 keuangan	 negara		

sebesar	 41,34	 Miliar	 karena	 telah	

mengarahkan	 kegiatan	 Detail	

Engineering	 Design	 atau	 lazim	

disebut	 Proyek	 Perencanaan	 Fisik	

untuk	 Pembangkit	 Listrik	 Tenaga	

Air	 (PLTA)	 di	 Danau	 Paniai	 dan	

Danau	Sentani	tahun	2008,	serta	di	

Sungai	 Urumuka	 dan	 Sungai	

Memberamo	 tahun	 anggaran	 2009	

dan	tahun	2010	di	Provinsi	Papua.	

Barnabas	 menginginkan	

pelaksana	 kegiatan	 tersebut	

adalah	 PT	 Konsultasi	

Pembangunan	 Irian	 Jaya	 (KPIJ)	

                                                             

annas-maamun Pidana Korupsi, diakses pada 
tanggal 23 Desember 2014 pukul 01.30 WIB   

59 Liputan6.com,  Eks Gubernur Papua Barnabas 
Suebu Dituntut 7,5 Tahun Penjara, 
http://news.liputan6.com/read/2355771/eks-
gubernur-papua-barnabas-suebu-dituntut-75-

miliknya,	 meski	 tidak	 memiliki	

kemampuan	 untuk	

melaksanakan	 proyek	

DED.59Dalam	 kasus	 ini	 KPK	

justru	 melimpahkan	 berkas	

perkara	 ke	 Penadilan	 Tindak	

Pidana	 Korupsi	 Jakarta	 Pusat	

yang	 divonis	 4	 tahun	 6	 bulan	

penjara	serta	denda	sebesar	150	

juta	subsider	3	bulan	yang	mana	

putusan	 ini	 jauh	 dari	 tuntutan	

jaksa	 sendiri	 yaitu	 dituntut	 7	

tahun	6	bulan	penjara	dan	denda	

200	juta	6	kurungan	

Selain	 tidak	 efektif	 hal	 ini	 juga		

bertentangan	dengan	peraturan	yang	ada	

yaitu	 sesuai	 dengan	 Undang-Undang	

Nomor	 46	 Tahun	 2009	 	 Tentang	

Pengadilan	Tindak	Pidana	Korupsi		bahwa	

Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

berkedudukan	 di	 setiap	 ibukota	

kabupaten/kota	 yang	 daerah	 hukumnya	

meliputi	daerah	hukum	pengadilan	negeri	

yang	bersangkutan.60	Menurut	Imam	Awn	

Biro	 Hukum	 KPK,	 pelaksanaan	 ini	

tahun-penjara diakses pada tanggal 03 
November 2015 pukul 06.45 

60 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009  
Tentang Pengadilan Tindak, (Lembaran 
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didasarkan	pada	Pasal	85	KUHAP	dimana	

untuk	 keadaan	 tertentu,	 penggunaan	

kompetensi	 relatif	 diluar	 yang	 diatur	

dalam	Pasal	84	KUHAP	dapat	dilakukan.61	

Terlebih,	 Imam	 menambahkan,	 belum	

terdengar	 KPK	 kalah	 dalam	 eksepsi	

kompetensi	relatif	dalam	perkara-perkara	

tersebut.62		

Undang-Undang	 Nomor	 46	 Tahun	

2009	 	Tentang	Pengadilan	Tindak	Pidana	

Korupsi	 	 	 ini	 telah	 mencabut	 ketentuan	

dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 30	 Tahun	

2002	 Tentang	 Komisi	 Pemberantasan	

Korupsi	 bahwa	 dibentuknya	 Pengadilan	

Tindak	Pidana	Korupsi	yang	bertugas	dan	

berwenang	 memeriksa	 dan	 memutus	

tindak	 pidana	 korupsi	 yang	

penuntutannya	 diajukan	 oleh	 Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi	 dan	 wiayah	

hukumnya	 meliputi	 seluruh	 wilayah	

negara	Republik	Indonesia.63	

Sehingga	 dapat	 diartikan	 bahwa	

sejak	 berlakunya	Undang-Undang	Nomor	

46	 Tahun	 2009	 	 Tentang	 Pengadilan	

Tindak	Pidana	Korupsi	seharusnya	sudah	

                                                             

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 155 ) 

61 Wawancara dengan Imam Awn, S.H., Biro 
Hukum KPK, 28 Juni 2016. 

62 Wawancaea 

dibentuk	 Pengadilan	 Tindak	 Pidana	

Korupsi	 di	 daerah	 yang	 wilayahnya	

hukumnya	 meliputi	 wilayah	 hukum	 dari	

Pengadilan	 negeri	 dimana	 Pengadilan	

Tindak	Pidana	Korupsi	tersebut	dibentuk	,	

atas	 dasar	 tersebut	 seharusnya	 sudah	

tidak	 terdapat	 lagi	 Pengadilan	 Tindak	

Pidana	Korupsi	yang	mempunyai	wilayah	

hukum	 seluruh	wilayah	 negara	 Republik	

Indonesia.	

Pada	 permasalahan	 ini	 pernah	

terjadi	 perdebatan	 hukum	 dalam	 kasus	

korupsi	 Direktur	 Utama	 PT	 Bank	 Jabar	

Banten,	 Umar	 Syariffudin	 telah	 diputus	

oleh	 Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

(Tipikor)	pada	Pengadilan	Negeri	 Jakarta	

Pusat,	 yaitu	 divonis	 tujuh	 tahun	 penjara	

dan	 denda	 Rp200	 juta	 subsider	 enam	

bulan	 kurungan	 dalam	 kasus	 penyuapan	

aparat	pajak	tersebut.	

Pada	 putusan	 tersebut	 terdapat	

dissenting	opinion	atau	pendapat	berbeda	

dari	Hakim	ad	hoc	Tipikor	I	Made	Hendra	

Kusuma.	 Menurutnya,	 setelah	 UU	 No	 46	

Tahun	 2009	 tentang	 Pengadilan	 Tipikor	

63 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 
2009  Tentang Pengadilan Tindak, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2009 
Nomor 155 ) 
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diberlakukan	 pada	 29	 Oktober	 2009,	

seharusnya	perkara	Umar	disidangkan	di	

Pengadilan	 Bandung	 mengingat	 locus	

delicti	 (tempat	 terjadinya	 pidana)	 ada	 di	

Bandung	dan	Jawa	Barat.64	

Jika	 hal	 ini	 dikarenakan	 untuk	

mempermudah	 KPK	 dalam	 melakukan	

penindakan	 disebabkan	 kedudukan	 KPK	

hanya	 terdapat	 dipusat	 sehingga	

membawa	 kasus-kasus	 yang	 terjadi	 di	

daerah	 ke	 pusat	 jelas	 hal	 ini	 perlulah	

untuk	 diperhatikan	 karena	 justru	 dapat	

menimbulkan	 penghambatan	 dalam	

melakukan	 penindakan	 kasus	 tindak	

pidana	 korupsi	 dengan	 timbulnya	

sengketa-sengketa	lainya.	

	

c) Perbedaan	Kewenangan	KPK	dan	

Penegak	Hukum	di	Daerah		

Jika	 kita	 melihat	 dalam	 peraturan	

perundang-undangan	maka	jelas	terdapat	

persamaan	 tugas	 antara	 Kepolisian,	

Kejaksaan	 dan	KPK	dalam	melaksanakan	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	

yaitu	dalam	hal	penyelidikan,	penyidikan	

                                                             

64 Hukumonline, Penanganan Korupsi Di Daerah 
Berpotensi Timbulkan Sengketa, 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4
bf6a3612b411/penanganan-korupsi-di-
daerah-berpotensi-timbulkan-sengketa 
diakses pada tanggal 21 Mei 2010  

maupun	 penuntutan	 tindak	 pidana	

korupsi.	 Namun,	 dalam	 hal	 ini	 terdapat	

beberapa	 perbedaan	 terkait	 kewenangan	

dalam	melaksanakan	tugas	tersebut	

Tidak	 semua	perkara	 tindak	pidana	

korupsi	ditangani	oleh	KPK	ada	beberapa	

kriteria	 khusus	 suatu	 perkara	 dapat	

ditangani	oleh	KPK	yaitu	:	

a. Melibatkan	 aparat	 penegak	
hukum,	 penyelenggara	 negara,	
dan	orang	lain	yang	ada	kaitanya	
dengan	 tindak	 pidana	 korupsi	
yang	 dilakukan	 oleh	 aparat	
penegak	 hukum	 atau	
penyelenggara	negara	

b. Mendapat	 perhatian	 yang	
meresahkan	 masyarakat,	
dan/atau	

c. Menyangkut	 kerugian	 negara	
paling	 sedikit	 Rp.	
1.000.000.000,00	 (satu	 milyar	
rupiah	)65	

Pada	 bidang	 penyelidikan,	 terkait	

pengaturan	 kewenangan	 bagi	 penyelidik	

dalam	 melakukan	 penyelidikan	 pada	

dasarnya	 diatur	 dalam	 pasal	 5	 KUHAP		

yaitu	:	

a.	karena	kewajibannya	mempunyai	

wewenang:	

65 Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137) 
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1.		menerima	laporan	atau	

pengaduan	dari	seorang	tentang	

adanya	tindak	pidana;	

2.	mencari	keterangan	dan	barang	

bukti;	

3.	menyuruh	berhenti	seorang	

yang	dicurigai	dan	menanyakan	

serta	memeriksa	tanda	

				pengenal	diri;	

4.	mengadakan	tindakan	lain	

menurut	hukum	yang	bertanggung	

jawab.	

b.	atas	perintah	penyidik	dapat	

melakukan	tindakan	berupa:	

1.	penangkapan,	larangan	

meninggalkan	tempat,	

penggeledahan	dan	penahanan;	

2.	pemeriksaan	dan	penyitaan	

surat;	

3.	mengambil	sidik	jari	dan	

memotret	seorang;	

4.	membawa	dan	menghadapkan	

seorang	pada	penyidik	

Namun,	 disini	 ada	 perbedaan	

kewenangan	 terkait	 penyelidikan	 yang	

dilakukan	 oleh	KPK	dengan	penyelidikan	

yang	 dilakukan	 oleh	 pihak	 kepolisian	

maupun	 kejaksaan	 yaitu	 dalam	 hal	

penyelidikan	 dilakukan	 oleh	 KPK	 maka	

penyelidik	 tidak	 hanya	 mempunyai	

kewenangan	 untuk	 menemukan	

keterangan	 dan	 barang	 bukti	 melainkan	

juga	alat	bukti.		

Alat	bukti	tersebut	tidak	terbatas	pada	

apa	yang	terdapat	dalam	pasal	184	KUHAP		

melainkan	 adanya	 pengakuan	 terhadap	

alat	 bukti	 elektronik	 sebagai	 alat	 bukti	

yang	 sah	 sebagaimana	 disebutkan	 dalam	

pasal	44	ayat	2	Undang-Undang	Nomor	30	

Tahun	 2002	 tentang	 Komisi	

Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

yaitu	bahwa	bukti	permulaan	yang	cukup	

dianggap	 	 telah	 	 ada	 	 apabila	 	 telah	

ditemukan	 sekurang-kurangnya	 2	 (dua)	

alat	 bukti,	 termasuk	 dan	 tidak	 terbatas	

pada	informasi	atau	data	yang	diucapkan,	

dikirim,	 diterima,	 	 atau	 	 disimpan	 	 baik		

secara	 	 biasa	 	 maupun	 	 elektronik	 	 atau	

optik.	

Kemudian	 pada	 tingkat	 penyidikan	

juga	 terdapat	 beberapa	 perbedaan	

kewenangan	 antara	 penyidikan	 yang	

dilakukan	 oleh	 KPK	 dengan	 penyidikan	

yang	dilakukan	oleh	pihak	kepolisian	dan	

kejaksaan	 yaitu	 Pertama	 terkait	 dengan	

kewenangan	dalam	melakukan	penyitaan,	

pada	dasarnya	terkait	penyitaan	ini	diatur	

dalam	pasal		38	KUHAP	bahwa	penyitaan	

hanya	 dapat	 dilakukan	 oleh	 penyidikan	

dengan	surat	izin	ketua	pengadilan	negeri	
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setempat.	 Hal	 ini	 berbeda	 dengan	

kewenangan	 KPK	 yang	 diberikan	 oleh	

Undang-Undang	 No	 30	 tahun	 2002	

tentang	 Komisi	 Pemberantasan	 	 Tindak	

Pidana	Korupsi	bahwa	atas	dasar	dugaan	

yang	 kuat	 adanya	 bukti	 permulaan	 yang	

cukup,	 penyidik	 dapat	 melakukan	

penyitaan	 tanpa	 izin	 Ketua	 Pengadilan	

Negeri	 berkaitan	 dengan	 tugas	

penyidikanya.	

Kedua,	 terkait	 kewenangan	 dalam	

melakukan	 penyidikan	 terhadap	 pejabat	

daerah,	 ketika	 kepolisian	 maupun	

kejaksaan	 melakukan	 penyidikan	

terhadap	 pejabat	 daerah	 maka	

berdasarkan	 pasal	 90	 Undang-Undang	

Nomor	 23	 Tahun	 2014	 tentang	

Pemerintah	 Daerah	 bahwa	 ketika	 akan	

melakukan	 tindakan	 penyidikan	 yang	

dilanjutkan	 dengan	 penahanan	 terhadap	

gubernur	 dan/atau	 wakil	 gubernur	

memerlukan	 persetujuan	 tertulis	 dari	

Presiden	 dan	 terhadap	 bupati	 dan/atau	

wakil	bupati	atau	wali	kota	dan/atau	wakil	

walikota	memerlukan	persetujuan	tertulis	

dari	Menteri	

Hal	 tersebut	 jelas	 berbeda	 dengan	

kewenangan	yang	dimiliki	oleh	KPK	dalam	

melakukan	 penyidikan	 terhadap	 pejabat	

daerah	 yaitu	 berdasarkan	 	 pasal	 46	

Undang-Undang	 Nomor	 30	 tahun	 2002	

tentang	 Komisi	 Pemberantasan	 	 Tindak	

Pidana	Korupsi	yaitu	“dalam	hal	seseorang	

ditetapkan	sebagai	tersangka	oleh	Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi,	 terhitung	 sejak	

tanggal	 penetapan	 tersebut	 prosedur	

khusus	 yang	 berlaku	 dalam	 rangka	

pemeriksaan	tersangka	yang	diatur	dalam	

peraturan	perundangan	lain,	tidak	berlaku	

berdasarkan	 Undang-Undang	 Nomor	 30	

tahun	 2002	 tentang	 Komisi	

Pemberantasan		Tindak	Pidana	Korupsi.	

Selain	 itu	 kewenangan	 yang	 berbeda		

dimiliki	 oleh	 KPK	 dalam	 tahap	

penyelidikan,	penyidikan,	dan	penuntutan	

yaitu	 adanya	 kewenangan	 KPK	 dalam	

melakukan	 penyadapan	 sebagaimana	

yang	 terdapat	 dalam	 pasal	 12	 huruf	 a		

Undang-Undang	 Nomor	 30	 tahun	 2002	

tentang	 Komisi	 Pemberantasan	 Tindak	

Pidana	Korupsi	yaitu	dalam	melaksanakan	

tugas	 penyelidikan,	 penyidikan,	 dan	

penuntutan	sebagaimana	dimaksud	dalam	

Pasal	 6	 huruf	 c,	 Komisi	 Pemberantasan	

Korupsi	 berwenang	 untuk	 melakukan	

penyadapan	dan	merekam	pembicaraan.	

Selain	 itu	 KPK	 juga	 mempunyai	

kewenangan	 yang	 berbeda	 dengan	 pihak	

kepolisian	 maupun	 kejaksaan	 dimana	

kewenangan	tersebut	terkait	dengan	tugas		
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KPK			dalam	melakukan	koordinasi	dengan	

instansi	 yang	 berwenang	 melakukan	

pemberantasan	korupsi	yaitu	:	

a. mengkoordinasikan	 penyelidikan,	
penyidikan,	dan	penuntutan	tindak	
pidana	korupsi;	

b. menetapkan	 sistem	 pelaporan	
dalam	 kegiatan	 pemberantasan	
tindak	pidana	korupsi;	

c. meminta	 informasi	 tentang	
kegiatan	 pemberantasan	 tindak	
pidana	 korupsi	 kepada	 instansi	
yang	terkait;	

d. melaksanakan	 dengar	 pendapat	
atau	 pertemuan	 dengan	 instansi	
yang	 berwenang	
melakukan	 pemberantasan	 tindak	
pidana	korupsi;	dan	
meminta	 laporan	 instansi	 terkait	
mengenai	 pencegahan	 tindak	
pidana	korupsi		

Kedua,	 kewenangan	 KPK	 terkait	

tugasnya	 dalam	 melakukan	 supervisi	

terhada	 instansi	 yang	 berwenang	

melakukan	pemberantasan	tindak	pidana	

korupsi	 yaitu	 berwenang	 untuk	

melakukan	 pengawasan,	 penelitian,	 atau	

penelaahan	 terhadap	 instansi	 yang	

menjalankan	 tugas	 dan	 wewenangnya	

yang	 berkaitan	 dengan	 pemberantasan	

tindak	 pidana	 korupsi,	 dan	 instansi	 yang	

dalam	 melaksanakan	 pelayanan	 publik.	

Untuk	melaksanakan	wewenang	 tersebut	

KPK	 juga	 berwenang	 mengambi	 alih	

penyidikan	 atau	 penuntutan	 terhadap	

pelaku	tindak	pidana	korupsi	yang	sedang	

dilakukan	 oleh	 kepolisian	 dan	 kejaksaan.	

Ada	 beberapa	 alasan	 dalam	 pengambil	

alihan	 penyidikan	 maupun	 penuntutan	

oleh	KPK	yaitu	:	

a. laporan	masyarakat	mengenai	

tindak	pidana	korupsi	tidak	

ditindaklanjuti;	

b. proses	penanganan	tindak	pidana	

korupsi	secara	berlarut-larut	atau	

tertunda-tunda	tanpa	alasan	yang	

dapat	dipertanggungjawabkan;	

c. 	penanganan	tindak	pidana	

korupsi	ditujukan	untuk	

melindungi	pelaku	tindak	pidana	

korupsi	yang	sesungguhnya;	

d. 	penanganan	tindak	pidana	

korupsi	mengandung	unsur	

korupsi;	

e. 	hambatan	penanganan	tindak	

pidana	korupsi	karena	campur	

tangan	dari	eksekutif,	

yudikatif,atau	legislatif;	atau	

f. keadaan	lain	yang	menurut	

pertimbangan	kepolisian	atau	

kejaksaan,	penanganan	tindak	

pidana	korupsi	sulit	dilaksanakan	

secara	baik	dan	dapat	

dipertanggungjawabkan.	

Ketiga,	 kewenangan	 KPK	 terkait	

tugasnya	 dalam	 melaksanakan	 monitor	
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yaitu	 pertama	 berwenang	 melakukan	

pengkajian	 terhadap	 sistem	 pengelolaan	

administrasi	di	semua	lembaga	negara	dan	

pemerintah;	 kedua,	 memberi	 saran	

kepada	 pimpinan	 lembaga	 negara	 dan	

pemerintah	 untuk	melakukan	 perubahan	

jika	berdasarkan	hasil	pengkajian,	 sistem	

pengelolaan	 administrasi	 tersebut	

berpotensi	korupsi;	

Adanya	 perbedaan	 kewenangan	

antara	 KPK	 dengan	 kepolisian	 dan	

kejaksaan	 dalam	 pemberantasan	 tindak	

pidana	 korupsi	 dikarenakan	 dalam	

pembentukan	 KPK	 ditujukan	 secara	

khusus	untuk	melakukan	pemberantasan	

terhadap	 tindak	pidana	korupsi	 sehingga	

dapat	meningkatkan	daya	guna	dan	hasil	

guna	 terhadap	 upaya	 pemberantasan	

tindak	pidana	korupsi	

Berbeda	 dengan	 kepolisian	

maupun	 kejaksaan	 yang	 dibentuk	 tidak	

hanya	 terfokus	 dalam	 penanganan	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi,	

melainkan	 juga	 terhadap	 tindak	 pidana	

umum	 maupun	 khusus	 yang	 lainya	

sehingga	 inilah	 yang	 membuat	 dalam	

prakteknya	 penanganan	 kasus	 korupsi		

yang	 ditangani	 oleh	 Kepolisian	 dan	

Kejaksaan	cenderung	lambat	hingga	tidak	

ada	kejelasan	dalam	penyelesaianya	

d) Urgensi	

Pembentukan	KPK	di	Daerah	

Pada	 praktiknya,	 penyelesaian	

perkara	 di	 daerah	 banyak	 yang	

membutuhkan	 KPK	 untuk	 gelar	 perkara	

terutama	 ketika	 melibatkan	 kepala	

daerah.	 Hal	 ini	 tentu	 akan	 memberikan	

beban	yang	cukup	besar	untuk	KPK.	Dalam	

hal	 ini,	 KPK	 pasti	 terbatas	 dana	 dan	

sumber	 daya	 manusianya	 jika	 harus	

melakukan	hal	 ini.	Terlebih,	dalam	angka	

korupsi	 di	 daerah	 yang	 sampai	 dengan	

saat	 ini	 masih	 cukup	 tinggi.	 Oleh	 karena	

itu,	 terdapat	 dua	 cara	 untuk	 menangani	

permasalahn	 tersebut,	 yakni	membentuk	

KPK	 di	 daerah	 atau	 membuat	 SOP	 baru	

terkait	 pelaksanaan	 fungsi	 supervisi	 dan	

kordinasi.		

Dalam	 menjalankan	 fungsi	

supervisi	 dan	 kordinasi,	 KPK	 cukup	

menerima	berkas-berkas	pembuktian	dan	

laporan	dari	masyarakat	untuk	kemudian	

menindaklanjuti	dengan	pengambil	alihan	

atau	 tidak.	 KPK	 tidak	 perlu	 selalu	

mengikuti	 gelar	 perkara.	 Kelemahan	

utama	 dari	 prinsip	 ini	 KPK	 tidak	 dapat	

sepenuhnya	 melihat	 pelaksanaan	

penyelidikan	 dan	 penyidikan	 sebuah	

kasus	 korupsi.	 Metode	 ini	 yang	
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sebenernya	 mengakibatkan,	 masih	

tingginya	angka	korupsi	di	daerah.	

Dalam	hal	ini,	pembentukan	KPK	di	

daerah	 menjadi	 penting	 untuk	

meningkatkan	 fungsi	 supervisi	 dan	

kordinasi.	Dengan	adanya	KPK	di	daerah,	

KPK	 dapat	 menyelidiki	 secara	 langsung	

kasus	 korupsi	 di	 daerah.	 Namun,	

pembiayaan	pembentukan	KPK	di	daerah	

ini,	pasti	memakan	biaya	yang	 jauh	 lebih	

besar	ketimbang	ketika	KPK	dapat	datang	

ke	 daerah	 langsung	 mengikuti	 gelar	

perkara.	 Terlebih,	 pembentukan	 KPK	 di	

daerah	 harus	 dilihat	 pengawasannya.	

Menjamin	 pengawasan	 KPK	 di	 daerah	

harus	 dipastikan	 terlebih	 dahulu.	

Memperkuat	 pengawasan	 internal	 KPK	

sangat	 diperlukan	 dalam	 hal	 ini.	

Berdasarkan	 pada	 asas	 cost	 and	 benefit	

pada	 dasarnya	 menjadi	 harus	

dipertimbangkan	 beban	 pembentukan	

KPK	 di	 daerah	 harus	 sesuai	 dengan	

fungsinya	memberantas	korupsi	di	daerah	

secara	 optimal.	 Dengan	 memperhatikan	

konsep	 ini,	 pada	 dasarnya	 KPK	 dapat	

dibentuk	 di	 daerah	 secara	 temporer	

dengan	 evaluasi	 setiap	 tahunnya.	 Dalam	

                                                             

66 Wawancara hakim PN Tipikor Semarang, 20 
Oktober 2016. 

hal	 ini,	 harapannya	 KPK	 tidak	 bersifat	

permanen.		

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	

dengan	 Hakim	 Pengadilan	 Tipikor	

Semarang	didapatkan	bahwa	sampai	saat	

ini,	 perkara	 korupsi	 jawa	 tengah	 yang	

ditangani	 kepolisian	 dan	 kejaksaan	

berjalan	 dengan	 lancar.66	 Harapannya	

memang	 lembaga	 kepolisian	 dan	

kejaksaan	yang	diperkuat	ketimbang	dari	

memperkuat	 KPK.67	 Dalam	 hal	 ini,	

berdasarkan	 pemahaman	 ini,	 harusnya	

pembentukan	 KPK	 di	 daerah	

mendasarkan	 pada	 tujuan	 memperkuat	

lembaga	 penegak	 hukum	 lainnya,	

sehingga	 dapat	 secara	 massif	 membantu	

pemberantasan	korupsi	di	daerah.	

	

2. Desain	KPK	di	Daerah	

Merujuk	 pada	 pembentukan	

penegak	hukum	di	daerah,	pada	dasarnya	

KPK	 dapat	 saja	 dibentuk	 di	 daerah	

sebagaimana	diatur	dalam	UU	KPK	bahwa	

KPK	dapat	dibentuk	pada	tingkat	Provinsi.	

Kebutuhan	 tersebut	 telah	 terjawab	 pada	

sub	bab	pertama	bab	ini.	Terlihat	dengan	

adanya	 praktik	 penegakan	 hukum	

67 Wawancara dengan PN Hakim Tipikor 
Semarang, 20 Oktober 2016. 



PROSIDING		
SEMINAR	NASIONAL	DAN	CALL	FOR	PAPER	
HUKUM	PIDANA	DAN	KRIMINOLOGI	

 43	MAHUPIKI	(Masyarakat	Hukum	Pidana	dan	Kriminologi	Indonesia)	

terhadap	tindak	pidana	korupsi	di	daerah	

yang	melibatkan	KPK	dan	juga	perbedaan	

kewenangan	yang	cukup	signifikan	antara	

KPK	 dan	 penegak	 hukum	 lain,	

pembentukan	 KPK	 dirasa	 cukup	 penting.	

Namun,	 tetap	 harus	 diingat	 bahwa	

pembentukan	 KPK	 di	 daerah	 jangan	

sampai	 melemahkan	 posisi	 penegak	

hukum	 yang	 telah	 ada	 dan	 pengawasan	

internal	 KPK	 harus	 kuat	 untuk	

memperluas	 pengawasan	 hingga	 ke	

daerah.		

Dalam	 menjawab	 permasalahan-

permasalahan	 yang	 harus	 dijawab	dalam	

pembentukan	 KPK	 di	 daerah.	 Pada	

dasarnya,	 pembentukan	 KPK	 di	 daerah	

harus	 mendasarkan	 pada	 tujuan	

meningkatkan	 pemberantasan	 korupsi	 di	

daerah.	 Dalam	 hal	 ini,	 KPK	 di	 daerah	 di	

bentuk	 sebagai	 dasar	 memperkuat	

lembaga	 yang	 telah	 memiliki	 perwakilan	

di	daerah.	Kepolisian	dan	Kejaksaan	yang	

telah	memiliki	wakil	di	daerah	tentu	lebih	

kaya	SDM	dan	biaya	untuk	memberantas	

korupsi	 di	 daerah.	 Oleh	 karena	 itu,	 jika	

dalam	 kondisi	 tingkat	 korupsi	 suatu	

daerah	 semakin	 tinggi,	 KPK	 di	 daerah	

diperlukan.	 Namun,	 KPK	 tersebut	 tidak	

dapat	bersifat	permanen.	

KPK	 di	 daerah	 harus	 dapat	

membangun	 sistem	 pemberantasan	

korupsi	 di	 daerah.	 KPK	 membangun	

konsep	pencegahan	tindak	pidana	korupsi	

dengan	 cara-cara	 administrasi	 Negara	

yang	memenihi	 prinsip	good	 governance.	

Selain	 itu,	 KPK	 menciptakan	 sistem	

penegakan	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

kepolisian	dan	kejaksaan	wakil	di	daerah	

agar	 terdapat	 mekanisme	 yang	 lebih	

optimal	 memberantas	 tindak	 pidana	

korupsi	 di	 daerah.	 Konsep	 ini	 harus	

dievaluasi	secara	rutin.	Jika	hasil	evaluasi	

menunjukkan	 bahwa	 sistem	

pemberantasan	 korupsi	 sudah	 mapan,	

maka	KPK	di	daerah	 dapat	 dikembalikan	

ke	 pusat.	 Dalam	 pelaksanaannya,	 konsep	

supervise	dan	kordinasi	KPK	harus	 tetap	

dijalankan	 sebagai	 media	 pengawasan	

KPK	di	daerah.		

Selain,	 bentuk	 temporer,	

Pengawasan	KPK	harus	diperkuat.	Saat	ini	

KPK	hanya	memiliki	pengawasan	internal.	

Pengawasan	 internal	 tersebut	 dirasa	

sudah	 cukup	 baik	 dalam	 menangani	

permasalahan	 pelanggaran	 anggota	
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KPK.68	 Dengan	 konsep	 KPK	 di	 daerah,	

pengawasan	 tersebut	 tetap	 harus	 berada	

di	 pusat,	 namun	 memperluas	

pengawasannya	 hingga	 di	 daerah.	

Pengawasan	 ini	 menjadi	 penting,	

mengingat	 potensi	 pelanggaran	 akan	

semakin	besar	jika	tidak	hanya	lembaga	di	

pusat.	 Hal	 ini	 yang	 perlu	 menjadi	

pertimbangan	dalam	pembentukan	KPK	di	

daerah.	

Selain	 itu,	 pembentukan	 KPK	 di	

daerah	 tidak	 dapat	 serentak	 semua	

daerah.	 Dalam	 hal	 ini	 KPK	 harus	

melakukan	 riset	 untuk	 menentukan	

daerah	yang	memiliki	tingkat	korupsi	yang	

cukup	 tinggi.	 Dari	 hasil	 riset	 tersebut,	

maka	KPK	akan	menjadi	penting	dibentuk	

pada	daerah	dengan	tingkat	korupsi	yang	

tinggi.	 Sehingga	 pembentukan	 KPK	 di	

daerah	akan	menciptakan	pemberantasan	

tindak	pidana	korupsi	yang	optimal.		

Dalam	hal	 ini,	dapat	dilihat	bahwa	

pembentukan	 KPK	 di	 daerah	 adalah	 hal	

yang	niscaya.	Namun,	penguatan	lembaga	

penegak	 hukum	 yang	 telah	 ada	 adalah	

tujuan	 utamanya.	 Sehingga,	

pemberantasan	korupsi	dapat	melibatkan	

                                                             

68 Wawancara dengan Imam Awn, Biro Hukum 
KPK, 28 Juni 2016. 

semua	 aparat	 penegak	 hukum	di	 daerah.	

Pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

daerah	 sudah	 seharusnya	 menjadi	 fokus	

pemberantasan	korupsi	saat	ini.		

Penutup	

1. Kesimpulan	

Penelitian	 ini	 disusun	 berdasarkan	

dua	 rumusan	 masalah	 yang	 kemudian	

dijawab	 dengan	 dua	 sub	 bab	 penelitian	

sehingga	 melahirkan	 dua	 kesimpulan	

sebagai	berikut:	

1. Tindak	pidana	korupsi	di	daerah	

semakin	 meningkat	 seiring	

dengan	 perkembangan	 otonomi	

daerah	 pada	 pemerintahan	

daerah.	Berbagai	kasus	korupsi	di	

daerah,	 tidak	 sedikit	melibatkan	

kepala	 daerah.	 Dalam	

penegakkannya,	KPK	terlibat	baik	

dalam	 menjalankan	 fungsinya	

melakukan	 supervisi	 dan	

kordinasi	 hingga	 melakukan	

penyidikan	 secara	 langsung.	

Ketika	KPK	melakukan	kordinasi,	

supervisi,	 dan	 bahkan	

penyidikan,	 KPK	 harus	

mengirimkan	 wakil	 ke	 daerah	
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dan	 melakukan	 pemeriksaan	

secara	 mendalam	 di	 daerah.	

Tidak	 jarang	 KPK	 membawa	

perkara	 di	 daerah	 untuk	

kemudian	 diperiksa	 pada	

Pengadilan	Tipikor	Jakarta	Pusat.	

Dengan	 pelaksanaan	 tersebut,	

terlihat	pentingnya	pembentukan	

KPK	 di	 daerah.	 Meskipun	 ada	

beberapa	 pendapat	 penegak	

hukum	 di	 Daerah	 bahwa	 lebih	

penting	 memperkuat	 lembaga	

yang	 sudah	 ada	 ketimbang	

memperbanyak	 KPK.	 KPK	

harusnya	 berfungsi	 untuk	

memperkuat	lembaga	yang	sudah	

ada.	

2. Dari	 kesimpulan	 tersebut,	

terjawab	 tentang	 pentingnya	

pembentukan	 KPK	 di	 daerah.	

Untuk	pembentukannya	tersebut	

harus	 diingat	 dua	 hal,	 yakni	

pembentukan	 KPK	 adalah	 untuk	

memperkuat	 lembaga	 penegak	

hukum	yang	telah	ada	dan	untuk	

menciptakan	 sistem	

pemberantasan	 korupsi	 di	

daerah.	 Dalam	 hal	 ini,	 usulan	

pembentukan	 KPK	 di	 daerah	

harus	 bersifat	 temporer.	 KPK	

dibentuk	 di	 daerah	 dengan	 dua	

tujuan,	 memperkuat	 penegak	

hukum	 yang	 sudah	 ada	 dan	

membangun	 sistem	

pemberantasan	korupsi.	Sebelum	

dibentuk	 perlu	 dilihat	 daerah	

yang	 tingkat	 korupsinya	 sudah	

cukup	 tinggi	 untuk	 kemudian	

dibentuk	 KPK	 pada	 daerah	

tersebut.	 Kemudian,	 KPK	 di	

daerah	tersebut	harus	dievaluasi	

secara	 rutin.	 Jika	 sistem	 sudah	

terbangun	 dengan	 baik	 KPK	 di	

daerah	 dapat	 dibubarkan	 untuk	

kemudian	 dibuka	 pada	 daerah	

lainnya.		

2. Saran	

Agar	penelitian	ini	dapat	mencapai	

tujuan	 dan	 manfaatnya,	 dirumuskan	

beberapa	saran	sebagai	berikut:	

1. Untuk	penegak	hukum,	kordinasi	

antara	penegak	hukum	di	bawah	

kordinasi	 KPK	 dalam	

pemberantasan	 korupsi	 harus	

ditingkatkan.	 Penegak	 hukum	

yang	merupakan	wakil	di	daerah	

harus	 memperbanyak	

komunikasi	dengan	KPK	sehingga	

KPK	dapat	memberikan	bantuan	

yang	 maksimal.	 Dengan	
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komunikasi	yang	baik	seperti	ini,	

pembentukan	 KPK	 di	 daerah	

tidak	menjadi	hal	yang	mendesak.	

2. Untuk	 Komisi	 Pemberantasan	

Korupsi,	 perlu	 meningkatkan	

kordinasi	dan	supervise	terhadap	

penegakkan	 kasus	 korupsi	 di	

daerah.	 KPK	 harus	 memiliki	

sistem	 yang	 baik	 untuk	

mengawasi	 penyidikan	 dan	

penuntutan	 di	 daerah.	

Keterlibatan	KPK	di	daerah	tentu	

harus	 mulai	 dibatasi,	 jika	 KPK	

terlibat	 di	 daerah	 terlalu	 dalam	

maka	 tetap	 akan	 menimbulkan	

ketidakpercayaan	 kepada	

lembaga	 penegak	 hukum	 lain	

yang	menjadi	wakil	di	daerah.
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Konsistensi	Pemerintah	Dalam	Pemberantasan	Tindak	Pidana		
Korupsi	Di	Indonesia	

	

Ali	Dahwir	
Fakultas	Hukum	Universitas	Palembang	

Email:	dahwirali@yahoo.com		
	

Abstrak	

Korupsi	yang	terjadi	di	Indonesia	merupakan	kejahatan	yang	bersifat	extra	ordinary	crime,	
yang	berakibat	masif	yang	sudah	masuk	pada	seluruh	sendi	kehidupan.	Penerapan	norma-
norma	yang	tegas	yang	diikuti	oleh	ancaman	pidana	yang	berat	merupakan	peluang	yang	
sangat	efektif	yang	dapat	diterapkan	dalam	rangka	pemberantasan	tindak	pidana	korupsi	di	
Indonesia.	 Pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	 harus	 dilaksanakn	 oleh	 semua	 pihak	
secara	 konsisten.	 Semua	 sub-sistem	 dalam	 sistem	 hukum	 pemberantasan	 korupsi	 harus	
berjalan	baik.	Substansi	hukum	harus	dibuat	sebaik	mungkin	agar	dapat	diaplikasikan	oleh	
struktur	 hukum,	 selanjutnya	 struktur	 hukum	 harus	 konsisten	 dan	 konsekwen	 dalam	
penerapan	 substansi	 hukum	 yang	 pada	 akhirnya	 budaya	 hukum	masyarakat	 akan	 dapat	
dipengatruhi	oleh	hukum	itu	sendiri.	

	
Kata	Kunci:	Konsistensi,	Pemberantasan	dan	Tindak	Pidana	Korupsi	

	
Pendahuluan	

Kejahatan	korupsi	merupakan	salah	

satu	tindak	pidana	yang	sangat	merugikan	

masyarakat	 luas,	 hal	 ini	 dikarenakan	 oleh	

dampak	 dari	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	

sangat	 massif.	 Hal	 tersebutlah	 salah	 satu	

yang	menyebabkan	 tindak	pidana	 korupsi	

dapat	digolongkan	sebagai	kejahatan	yang	

bersifat	 luar	 biasa	 (extra	 ordinary	 crime).	

                                                
1 Konsep tentang White Collar Crime 

dikembangkan oleh Sutherland sebagai 
sebuah bentuk kritik terhadap teori-teori 
kriminologi yang mencoba menjelaskan 
suatu kejahatan berdasarkan pada struktur 
sosial dan tingkat ekonomi. Masyarakat 
miskin dan berasal dari kelas menengah 
bawah saja yang dianggap sebagai pelaku 
kejahatan atau kriminal atau calon pelaku 

Selain	 itu	 pelaku	 tindak	 pidana	 korupsi	

biasanya	 adalah	 mereka	 yang	 memiliki	

status	 social	 tinggi,	 dan	 memiliki	

kedudukan	 dalam	 suatu	 organisasi.	

Sehingga	 tindak	 pidana	 korupsi	 juga	

digolongkan	 sebagai	 white	 collar	 crime	

(kejahatan	 kerah	 putih),1	 dimana	 mereka	

adalah	orang-oranmg	yang	berpenampilan	

rapi	 an	 parlente,	 tidak	 seperti	 pelaku	

kejahatan atau kriminal . Kejahatan hanya 
ditampilkan sebagai sebuah dampak yang 
diperoleh dari adanya kemiskinan dan 
kesengsaraan sehingga akhirnya kejahatan 
hanya mengacu pada “street crime” saja, 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_ker
ah_putih, diakses 18 Januari 2019 pkl. 10.50 
wib 
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tindak	pidana	blue	collar	crime	 (kejahatan	

kerah	 biru)2	 pada	 umumnya.	 Sehingga	

korupsi	 merupakan	 musuh	 bersama	 dan	

harus	diberantas	secara	bersama-sama.	

Akar	 dari	 korupsi	 ada	 bermacam-

macam.	 Sehingga	wacana	 tentang	 korupsi	

pun	 bertebaran	 di	 berbagai	 bidang	

keilmuan,	 mulai	 dari	 filsafat,	 teologi,	

hukum,	sampai	dengan	ilmu	ekonomi.	Pada	

ranah	 moral	 korupsi	 dapat	 diartikan	

sebagai	 segala	 sesuatu	 yang	 merusak	

moral,	atau	yang	mencerminkan	kerusakan	

moral.	 Tindakan	 korup	 adalah	 tindakan	

yang	menjauh	dari	yang	baik,	dan	menjauh	

dari	 tindakan	yang	 ideal.3	Pada	 level	 yang	

lebih	 parah,	 korupsi	 sudah	 menjadi	

penyakit	sistemik	sehingga	sudah	dianggap	

biasa,	 dan	 orang	 sudah	 tak	 lagi	 punya	

harapan	untuk	memberantasnya.	Biasanya	

korupsi	 amat	 luas	 tersebar	 dan	 tertanam	

amat	dalam	di	sistem	politik	dan	ekonomi	

negara-negara	berkembang.4	

Tindak	 pidana	 korupsi	 merupakan	

perbuatan	 yang	 bukan	 saja	 dapat	

merugikan	 keuangan	 negara	 akan	 tetapi	

                                                
2 Kejahatan kerah biru (blue collar crime) 

adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-
orang golongan rendah. Contohnya mencuri 
jemuran, sandal di masjid dan sebagainya, 
ibid.,  

3 Reza A.A Wattimena, Filsafat Anti Korupsi 
(Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan 

juga	 dapat	 menimbulkan	 kerugian-

kerugian	pada	perekonomian	rakyat.	Barda	

Nawawi	Arief	 	berpendapat	bahwa,	tindak	

pidana	korupsi	merupakan	perbuatan	yang	

sangat	tercela,	terkutuk	dan	sangat	dibenci	

oleh	 sebagian	 besar	 masyarakat,	 tidak	

hanya	 oleh	 masyarakat	 dan	 bangsa	

Indonesia	 tetapi	 juga	 oleh	 masyarakat	

bangsa-bangsa	di	dunia.5	

Korupsi	 yang	 terjadi	 di	 Indonesia	

bukanlah	 merupakan	 permasalahan	 yang	

baru,	 akan	 tetapi	 kejahatan	 ini	 sudah	 ada	

dan	 dikenal	 jauh	 sebelum	 Indonesia	

merdeka.	 Meskipun	 pada	 saat	 itu	 nama	

tindak	 pidana	 tersebut	 belum	 disebutkan	

sebagai	 korupsi.	Hal	 ini	 dapat	 dilihat	 dari	

perumusan	 norma-norma	 dalam	 Kitab	

Undang-undang	 Hukum	 Pidana	 (KUHP)	

yang	 menjadi	 rujukan	 pembentukan	

Undang-undang	Nomor	31	Tahun	1999	 jo	

Undang-undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2001	

Tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	

Korupsi.		

Disamping	 itu	 upaya	 pemberantas-

an	tindak	pidana	korupsi	di	Indonesia	telah	

Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di 
Balik Korupsi, Penerbit Kanisius, Surabaya, 
2012, hal. 7-8 

4 Ibid, hal. 8 
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai 

Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992, hal. 133 
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dilakukan	 sejak	 awal	 Indonesia	 merdeka.	

Upaya	 pencegahan	 dan	 penanggulangan	

terhadap	 tindak	 pidana	 korupsi	 telah	

dilakukan	 10	 (sepuluh)	 tahun	 sejak	

kemerdekaan	 Indonesia.6	 	 Bahkan	 	 upaya	

penanggulangan	 tindak	 pidana	 korupsi	

sudah	diatur	 dalam	Kitab	Undang-undang	

Hukum	 Pidana	 (KUHP).	 Sekalipun	

pergantian	 undang-undang	 telah	 banyak	

dilakukan,	 akan	 tetapi	 filosofi,	 tujuan,	dan	

misi	pemberantasan	korupsi	tetap	sama.	

Upaya	demi	upaya	telah	dilaksanak-

an	 dalam	 rangka	 pemberantasan	 tindak	

pidana	korupsi	tersebut,	namun	kenyataan	

yang	 terjadi	 dalam	 masyarakat	 tindak	

pidana	 korupsi	 baik	 di	 pusat	 maupun	 di	

                                                
6 Pada 20 Agustus 1955, Perdana Menteri 

Burhanuddin Harahap menyatakan kepada 
media: “Banyak orang kaya mendadak harus 
buktikan dia tidak korupsi.” Untuk 
memperbaiki keadaan yang tak sehat itu, 
pemerintah menganggap perlu menjalankan 
tindakan keras dan tegas terhadap orang-
orang yang korupsi. Harahap malah ingin 
mengeluarkan undang-undang antikorupsi 
itu sebagai undang-undang darurat agar 
pekerjaan dapat segera dimulai. Tapi RUU 
tersebut tidak pernah dibahas oleh 
Palrlemen. Hendri F. Isnaeni, Keadaan 
Darurat Korupsi, 
https://historia.id/modern/articles/keadaan-
darurat-korupsi-DBxkP, diakses 18 Januari 
2019, pkl. 10.20 wib 

7 Kegiatan penyidikan  dilaksanakan sebanyak 
106 (seratus  enam) perkara, yang terdiri atas 
perkara  sisa tahun 2014 sebanyak 49 (empat 
puluh sembilan) perkara dan perkara tahun 

daerah	 tetap	 tinggi.	 Hal	 ini	 sebagaimana	

rilis	 KPK	 terhadap	 penanganan	 tindak	

pidana	 korupsi	 tahun	 pada	 setiap	 awal	

tahun.7	

Dari	 laporan	 tahunan	 tentang	

penanganan	 kasus	 tindak	 pidana	 korupsi	

yang	 terjadi	 di	 Indonesia	 oleh	 KPK	 telah	

memberikan	 gambaran	 tingginya	 tingkat	

korupsi	yang	 terjadi	di	 Indonesia.	Bahkan	

Transparansi	Internasional	Indonesia	(TII)	

mencatat	kalau	uang	rakyat	dalam	praktek	

APBN	 dan	 APBD	 menguap	 oleh	 perilaku	

korupsi.	 Sekitar	 30-40	 persen	 dana	

menguap	 karena	 dikorupsi,	 dan	 korupsi	

terjadi	 70	 persennya	 pada	 pengadaan	

barang	dan	jasa	oleh	pemerintah.8	Apabila	

2015 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) 
perkara. (KPK, Laporan Tahunan 2015, hal. 
72). Kegiatan penyidikan dilaksanakan 
sebanyak 140 (seratus empat puluh) perkara, 
yang terdiri dari perkara sisa tahun 2015 
sebanyak 41 (empat  puluh  satu)  perkara 
dan perkara tahun 2016 sebanyak 99 
(sembilan puluh sembilan) perkara (KPK, 
Laporan Tahunan 2016, hal. 144). Kegiatan  
penyidikan  dilaksanakan sebanyak 182 
(seratus delapan puluh dua)  perkara,  yang  
terdiri atas perkara  sisa tahun 2016 
sebanyak 61 (enam  puluh satu) perkara dan 
perkara tahun 2017 sebanyak  121 (seratus 
dua puluh  satu). (KPK, Laporan Tahunan 
2017, hal. 123).  

8 Dampak Korupsi terhadap Ekonomi, 
https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-
dampak-korupsi/infografis/dampak-
korupsi-terhadap-ekonomi, diakses tanggal 
18 Januari 2019, Pkl. 11.05 wib 
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keadaan	yang	seperti	ini	tidak	segera	dapat	

diatasi,	 maka	 akan	 berdampak	 buruk	

terhadap	 upaya	 pembangunan	 nasional	

demi	 untuk	 mewujudkan	 Negara	 yang	

sejahtera	adin	dan	makmur.	

Oleh	 sebab	 itu	diperlukan	 langkah-

langkah	 strategis	 dalam	 upaya	

pemberantasan	tindak	pidana	korupsi	yang	

terjadi	di	Indonesia.	Kerjasama	pada	semua	

lini	 akan	 sangat	 membantu	 upaya	 yang	

dimaksud.	Upaya	pemberantasan	 tersebut	

tidak	hanya	bersifat	penanggulangan	akan	

tetapi	 juga	 memalui	 langkah	 pencegahan.	

Pencegahan	untuk	terjadinya	tindak	pidana	

korupsi	 di	 Indonesia	 merupakan	 langkah	

terbaik,	sebelum	asset	Negara	dikorup	oleh	

para	 koruptor,	 demi	 untuk	 kepentingan	

pribadi.	 Kesemuanya	 itu	 dapat	 dilakukan	

dengan	 penegakan	 hukum	 pidana	 secara	

riil	melalui	penghukuman	terhadap	pelaku	

tindak	 korupsi	 serta	 penghukuman	

tersebut	harus	mambu	menimbulkan	efek	

takut	 mereka	 yang	 rentan	 untuk	

melakukan	tindak	pidana	korupsi.	

Berdasarkan	 pada	 uraian	 singkat	

tersebut	 di	 atas	 maka	 dalam	 penulisan	

makalah	 ini	 difokuskan	 pada	 peluang	dan	

tantangan	 pada	 penegakan	 hukum	

terhadap	 pelaku	 tindak	 pidana	 korupsi.	

Maka	 judul	 makalah	 ini	 adalah:	

KONSISTENSI	 PEMERINTAH	 DALAM	

PEMBERANTASAN	 TINDAK	 PIDANA	

KORUPSI	DI	INDONESIA.	Penentuan	judul	

tersebut	 disebabkan	 oleh	 konsistensi	

semua	 pihak	 dalam	 sistem	 hukum	

pemberantasan	 korupsi	 akan	 mampu	

memberantas	korupsi	di	Indonesia.	

Dalam	 membahas	 tentang	 tindak	

pidana	 korupsi	 sudah	 barang	 tentu	

menimbulkan	 banyak	 permasalahan	 dan	

masing-masing	 permasalahan	 tersebut	

adalah	 saling	 berkaitan.	 Banyaknya	

permasalahan	korupsi	menjadi	sesuatu	hal	

yang	 menantang	 untuk	 dibahas.	 Maka	

untuk	 fokusnya	 isi	makalah	 ini	ditetapkan	

permasalahannya	 sebagai	 berikut:	

bagaimanakah	peluang	dan	tantangan	yang	

dihadapi	 Negara	 dalam	 upaya	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

Indonesia?	

	

Pembahasan	

1. Tindak	Pidana	Korupsi		
Korupsi	 merupakan	 suatu	 jenis	

kejahatan	 kerah	 putih	 (white	 collar	 crime)	

atau	kejahatan	yang	dilakukan	oleh	orang-

orang	berdasi.	ganas	dan	kejam	akan	tetapi	

kelihatannya	sopan	dan	berwibawa.	Karena	

para	pelaku	white	collar	crime	 ini	biasanya	

terdiri	 dari	 orang-orang	 yang	 terhormat	
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atau	 orang-orang	 yang	 mempunyai	

kekuasaan,	 atau	 uang,	 yang	 biasanya	

menampakkan	 dirinya	 sebagai	 orang	 baik-

baik,	bahkan	tidak	sedikit	di	antara	mereka	

dianggap	 sebagai	 orang-orang	 dermawan,	

religius	yang	terdiri	dari	politikus,	birokrat	

pemerintah,	 penegak	 hukum	 serta	 masih	

banyak	lagi.9	

Sebagaimana	 ungkapan	 terkenal	

Lord	Acton	bahwa	“power	tends	to	corrupt,	

absolute	 power	 corrupt	 absolutely.”10	 Apa	

yang	disampaikan	oleh	Lord	Acton	tersebut	

memang	 benar	 adanya.	 Kekuasaan	 yang	

absolut	akan	cenderung	koruptif	apalagi	jika	

tidak	 ada	 transparansi,	 pengawasan	 dan	

akuntabilitas.	 Penumpukan	 kekuasaan	 dan	

kewenangan	 tak	 terbatas	 tanpa	 ada	

mekanisme	 akuntabilitas	 hanya	 akan	

menimbulkan	 korupsi.	 Begitulah	 rumus	

Robert	 Klitgaard	 bahwa	 korupsi	 terjadi	

manakala	 ada	 monopoli	 kekuasaan	 dan	

kewenangan	minus	akuntabilitas.11	

Korupsi	 sebagai	 fenomena	

penyimpangan	 dalam	 kehidupan	 sosial,	

                                                
9 Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi 

Kejahatan Kerah Putih, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2004, hal. 22 

10 http://www.acton.org/research/lord-acton-
quotearchive,  diakses Tanggal. 18 Januari 2019, Pkl. 
13.05 wib 

11 Robert Klitgaard, dkk, Penuntun Pemberantasan 
Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan 
Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 29 

budaya,	 kemasyarakatan,	 dan	 kenegaraan	

sudah	dikaji	dan	ditelaah	secara	kritis	oleh	

banyak	 ilmuwan	 dan	 filosof.12	 Aristoteles	

misalnya,	yang	diikuti	oleh	Machivelli,	sejak	

awal	 telah	 merumuskan	 sesuatu	 yang	

disebutnya	 sebagai	 korupsi	 moral	 (moral	

corruption).13	Korupsi	moral	merujuk	pada	

berbagai	 bentuk	 konstitusi	 yang	 sudah	

melenceng,	 hingga	 para	 penguasa	 rezim	

termasuk	 dalam	 sistem	 demokrasi,	 tidak	

lagi	dipimpin	oleh	hukum,	tetapi	tidak	lebih	

hanya	 berupaya	 melayani	 diri	 sendiri.14	

Fenomena	 ini	 telah	 merambah	 keseluruh	

pelosok	dunia,	tanpa	melihat	keadaan	dan	

bentuk	 negara	 tersebut,	 sehingga	

meninggalkan	 prilaku	 korup	 pada	 setiap	

warganegaranya.	

Korupsi	merupakan	kejahatan	yang	

dilakukan	dengan	penuh	perhitungan	oleh	

mereka	 yang	 justru	merasa	 sebagai	 kaum	

terdidik	 dan	 terpelajar.	 Korupsi	 juga	 bisa	

dimungkinkan	terjadi	pada	situasi	dimana	

seseorang	 memegang	 suatu	 jabatan	 yang	

melibatkan	 pembagian	 sumber-sumber	

12 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, 
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 
32 

13 Albert Hasibuan, Titik Pandang Untuk Orde 
Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, 
hal. 342-347 

14 ibid.,  
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dana	 dan	 memiliki	 kesempatan	 untuk	

menyalahgunakannya	 guna	 kepentingan	

pribadi.	 Nye	 mendefinisikan	 korupsi	

sebagai	 perilaku	 yang	 menyimpang	 dari	

tugas	formal	sebagai	pegawai	publik	untuk	

mendapatkan	 keuntungan	 finansial	 atau	

meningkatkan	 status.	 Selain	 itu,	 juga	 bisa	

diperoleh	 keuntungan	 secara	 material,	

emosional,	atau	pun	simbol.15	

Pengertian	 ringkas	 yang	

dipergunakan	 oleh	 Bank	 Dunia	 adalah	

penyalahgunaan	 jabatan	 publik	 untuk	

keuntungan	 pribadi	 (The	 abuse	 of	 public	

office	for	private	gain).16	Definisi	ini	serupa	

dengan	yang	diungkapkan	oleh	Susan	Rose	

Ackerman	bahwa	corruption	is	the	misuse	of	

public	 power	 for	 private	 gain.17	

Transparency	 International	 (TI),	 juga	

menggunakan	 defenisi	 yang	 hampir	 sama,	

yakni	korupsi	melibatkan	perilaku	pegawai	

di	sektor	publik,	baik	politikus	atau	pegawai	

negeri,	dimana	mereka	dengan	tidak	pantas	

dan	 melawan	 hukum	 memperkaya	 diri	

mereka	 sendiri,	 atau	 yang	 dekat	 mereka,	

                                                
15 Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia 

(Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya 
Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo 
Semarang, 2010, hal. 16-17 

16 Hamid Basyaib, Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian 
Korupsi di Indonesia, Buku 1,Yayasan Aksara, 
Jakarta, 2002, hal. 99 

dengan	 menyalahgunakan	 kekuasaan	

publik	yang	dipercayakan	kepada	mereka.18	

Dari	uraian	tersebut	diatas	dapatlah	

difahami	 bahwa	 korupsi	 merupakan	

sesuatu	perilaku	yang	bersifat	busuk,	bejat,	

ketidakjujuran	 tidak	 bermoral,	

penyimpangan	 dari	 kesucian	menyangkut	

jabatan	instansi	atau	aparatur	pemerintah,	

penyelewengan	 kekuasaan	 dalam	 jabatan	

karena	 pemberian,	 menjanjikan	 sesuatu	

yang	 menyangkut	 faktor	 ekonomi	 dan	

politik,	 dan	 menempatkan	 keluarga	 atau	

golongan	 ke	 dalam	 suatu	 kedinasan	 di	

bawah	 kekuasaan	 jabatan,	 Perampasan	

hak-hak	 orang	 lain	 dan	 bersifat	 egois.	

Korupsi	 merupakan	 perbuatan	 yang	

bertentangan	dengan	kaidah-kaidah	umum	

yang	berlaku	dalam	masyarakat.	

	

	

2. Pengaturan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	
di	Indonesia	

Korupsi	 di	 Indonesia	 telah	

menghancurkan	 sistem	 hukum,	 politik,	

ekonomi,	 sosial	 dan	 budaya.	 Karena	 itu,	

17 Susan Rose Ackerman, Corruption and Government, 
Causes, Consequences, and Reform, Cambridge 
University Press, United Kingdom, 1999, hal. 91 

18 ibid.,  
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korupsi	adalah	sebuah	kejahatan	luar	biasa	

(extraordinary	crime).	Korupsi	di	Indonesia	

terjadi	 secara	 sistematik	 dan	 meluas	

sehingga	tidak	hanya	merugikan	keuangan	

negara,	 tetapi	 juga	 telah	 melanggar	 hak-

hak	sosial	dan	ekonomi	masyarakat	secara	

luas.	 Karena	 itu,	 pemberantasan	 korupsi	

perlu	 dilakukan	 dengan	 cara	 luar	 biasa.	

Transparansi	 Internasional	 (TI)	 Indonesia	

mencatat	kalau	uang	rakyat	dalam	praktek	

Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Negara	

(APBN)	 dan	 Anggaran	 Pendapatan	 dan	

Belanja	 Daerah	 (APBD)	 menguap	 oleh	

perilaku	 korupsi.	 Dwipoto	 Kusumo	 dari	

Transparansi	 Internasional	 (TI)	 Indonesia	

mengatakan	 mengatakan,	 Sekitar	 30	

sampai	 40	 persen	 dana	 menguap	 karena	

dikorupsi,	 korupsi	 terjadi	 70	 persennya	

pada	 pengadaan	 barang	 dan	 jasa	 oleh	

pemerintah.19	

Upaya	 pencegahan	 dan	

penanggulangan	 terhadap	 tindak	 pidana	

korupsi	telah	dilakukan	10	(sepuluh)	tahun	

sejak	 kemerdekaan	 Indonesia.	 Bahkan	

upaya	 penanggulangan	 tindak	 pidana	

korupsi	sudah	diatur	dalam	Kitab	Undang-

undang	Hukum	Pidana	 (KUHP).	 Sekalipun	

                                                
19 Bangkapost, 30 Juli 2011 
20 Muhammad Yusuf, Merampas Aset 

Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di 

pergantian	 undang-undang	 telah	 banyak	

dilakukan,	 akan	 tetapi	 filosofi,	 tujuan,	dan	

misi	pemberantasan	korupsi	tetap	sama.	

Secara	 filosofis	 peraturan	 per-

undang-undangan	tentang	pemberantasan	

korupsi	menegaskan	bahwa	kesejahteraan	

bangsa	 Indonesia	 merupakan	 suatu	 cita-

cita	bangsa,	dan	sekaligus	cita-cita	pendiri	

kemerdekaan	 Republik	 Indonesia	 yang	

dicantumkan	dalam	pembukaan	UUD1945	

dan	diadopsi	ke	dalam	sila	ke-5	Pancasila.	

Setiap	 ancaman	 dan	 hambatan	 terhadap	

tercapainya	 kesejahteraan	 bangsa	

merupakan	pelanggaran	terhadap	cita-cita	

bangsa.	 Oleh	 karena	 itu	 sebagai	 suatu	

negara	 hukum,	 langkah	 pencegahan	 dan	

penanggulangan	 korupsi	 harus	 dilakukan	

dan	 dilandaskan	 kepada	 keadilan	 sebagai	

cita-cita	hukum.20	

Upaya	 yang	 dilakukan	 pemerintah	

Indonesia	 dalam	 memerangi	 kejahatan	

korupsi	secara	formal	sudah	dimulai	sejak	

awal	 kemerdekaan,	 di	 mana	

pemberantasan	 korupsi	 telah	 dilakukan	

secara	 terus	 menerus	 sampai	 saat	 ini,	

bahkan	 upaya	 pemberantasan	 korupsi	

sudah	dimulai	sejak	diberlakukannya	Kitab	

Indonesia), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 
2013, hal.  
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Undang-undang	 Hukum	 Pidana	 di	

Indonesia.	 Berikut	 ini	 akan	 diuraikan	

beberapa	peraturan	hukum	yang	mengatur	

tentang	 pemberantasan	 tindak	 pidana	

korupsi	yang	pernah	berlaku	di	Indonesia:	

1. Berlakunya	 Kitab	 Undang-undang	

Hukum	Pidana	

2. Berlakunya	 Peraturan	 Penguasa	

Militer	 Nomor.	 Prt/PM-06/1957	

tangga	9	April	1957	

3. Peraturan	 Penguasa	 Perang	

Angkatan	 Darat	 No.	

Prt/013/Perpu/013/	 1958	 tentang	

Pengusutan,	 Penuntutan,	 dan	

Pemeriksaan	Perbuatan	Korupsi	dan	

Pemilikan	Harta	Benda	

4. Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	

Undang-undang	 Nomor.	 24	 Tahun	

1960	 tentang	 Pengusutan,	

Penuntutan,	 dan	 Pemeriksaan	

Tindak	Pidana	Korupsi	

5. Undang-Undang	 Nomor.	 3	 Tahun	

1971	tentang	Pemberantasan	Tindak	

Pidana	Korupsi	

6. Ketetapan	Majelis	Permusyawaratan	

Rakyat	 Republik	 Indonesia	 Nomor	

XI/MPR/1998	 Tentang	

                                                
21Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum 

dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2008, 
hal.1 59 

Penyelenggara	 Negara	 yang	 Bersih	

dan	 Bebas	 Korupsi,	 Kolusi	 dan	

Nepotisme.	

7. Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	

1999	tentang	Pemberantasan	Tindak	

Pidana	Korupsi	

8. Undang-Undang	 Nomor	 20	 Tahun	

2001	 Tentang	 Perubahan	 Atas	

Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	

1999	 Tentang	 Pemberantasan	

Tindak	Pidana	Korupsi	
	

3. Sistem	 Hukum	 	 Pemberantasan	

Korupsi	

Lawrence	 M.	 Friedman	

mengemukakan	bahwa	efektif	dan	berhasil	

tidaknya	penegakan	hukum	tergantung	tiga	

unsur	sistem	hukum,	yakni	struktur	hukum	

(struktur	 of	 law),	 substansi	 hukum	

(substance	of	 the	 law)	dan	budaya	hukum	

(legal	 culture).	 Kelsen	mengatakan	 bahwa	

sistem	 hukum	 adalah	 suatu	 sistem	

norma.21	 Kemudian	 Kelsen	 menekankan	

bahwa	suatu	sistem	norma	dikatakan	valid	

jika	diperoleh	dari	norma	yang	lebih	tinggi	

diatasnya,	 yang	 selanjutnya	 sampai	 pada	

tingkat	dimana	norma	tersebut	tidak	dapat	

diperoleh	dari	norma	lain	yang	lebih	tinggi,	
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ini	 yang	 disebut	 sebagai	 norma	 dasar.22	

Dari	 pandangan	 Kelsen	 tersebut	 dapat	

disederhanakan	bahwa	sistem	norma	yang	

disebut	tatanan	hukum	adalah	sistem	dari	

jenis	 yang	 dinamis	 karena	 dalam	 sistem	

norma	dinamis,	 validitas	norma	diperoleh	

dari	 pendelegasian	 otoritas	 berdasarkan	

sistem	 hukum	 Negara	 tersebut	 baik	

pembentukan	 norma	 oleh	 parlemen,	 atau	

lahir	 	 karena	 kebiasaan	 atau	 ditetapkan	

oleh	pengadilan.23	

Penulis	mengartikan	sistem	hukum	

disini	 telah	meliputi	 semua	sistem	hukum	

yang	termasuk	dalam	hukum	pidana.	Lebih	

luas	lagi	sistem	hukum	disini	adalah	sistem	

hukum	 yang	 termasuk	 dalam	 rangka	

pemberantasan	korupsi	di	Indonesia.	Mulai	

dari	 hkum	 materil,	 hukum	 formil	 sampai	

ada	 pelaksana	 hukum	 itu	 sendiri.	 Hal	 ini	

sesuai	 dengan	 sistem	 hukum	 yang	

dimaksudkan	oleh	Lawrence	M.	Friedman.	

Friedman	 membagi	 sistem	 hukum	

dalam	tiga	(3)	komponen	yaitu:24	

1. Substansi	hukum(	substance	rule	of	the	

law),	didalamnya	melingkupi	 seluruh	

aturan	baik	yang	tertulis	maupun	yang	

                                                
22Ibid, hal. 161 
23Ibid, hlm. 163. 

tidak	 tertulis,	 baik	 yang	 hukum	

material			maupun	hukum	formal.	

2. Struktur	 hukum	 (structure	 of	 the	

law),	melingkupi	 Pranata	 hukum,	

Aparatur	 hukum	 	dan	 	sistem	

penegakkan	 hukum.	 Struktur	 hukum	

erat	 kaitannya	 dengan	 sistem	

peradilan	 yang	 dilaksanakan	 oleh	

aparat	 penegak	 hukum,	 dalam	 sistem	

peradilan	 pidana,	 aplikasi	 penegakan	

hukum	 dilakukan	 oleh	 penyidik,	

penuntut,	hakim	dan	advokat.	

3. Budaya	 hukum	 (legal	

culture),	merupakan	penekanan	 dari	

sisi	budaya	 secara		umum,	kebiasaan-

kebiasaan,	opini-opini,	 cara	bertindak	

dan	 berpikir,	 yang	 mengarahkan	

kekuatan	sosial	dalam	masyarakat.	

Tiga	 komponen	dari	 sistem	hukum	

menurut	 Lawrence	 Friedman	 tersebut	

diatas	 merupakan	 jiwa	 atau	 ruh	 yang	

menggerakkan	 hukum	 sebagai	 suatu	

sistem	 sosial	 yang	 memiliki	 karakter	 dan	

teknik	 khusus	 dalam	 pengkajiannya.	

Friedman	 membedah	 sistem	 hukum	

sebagai	suatu	proses	yang	diawali	dengan	

sebuah	 input	 yang	 berupa	 bahan-bahan	

24 Lawrence M. Friedman;  The Legal System; 
A Social Scince Prespective,  Russel Sage 
Foundation, New York, 1975, hal. 12-16 
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mentah	 yaitu	 berupa	 lembaran-lembaran	

kertas	dalam	sebuah	konsep	gugatan	yang	

diajukan	 dalam	 suatu	 pengadilan,	

kemudian	hakim	mengelolah	bahan-bahan	

mentah	 tersebut	 hingga	 menghasilkan	

output	berupa	putusan.25	

	

4. Peluang	 dan	 Tantangan	 Negara	

Dalam	 Pemberantasan	 Tindak	

Pidana	Korupsi	di	Indonesia	

a) Peluang	
Sebagaimana	 telah	 diuraikan	

sebelumnya	 bahwa	upaya	 pemberantasan	

korupsi	 di	 Indonesia	 sudah	 dimulai	 sejak	

Indonesia	merdeka,	 akan	 tetapi	 hasil	 dari	

kesemuanya	 itu	 belum	 sesuai	 dengan	

harapan.	 Hal	 ini	 tergambarkan	 dengan	

tingginya	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	

terjadi	di	Indonesia.	Banyak	Negara-negara	

di	dunia	yang	sebelumnya	memiliki	tingkat	

korupsi	 yang	 cukup	 tinggi	 akan	 tetapi	

dengan	 apa	 yang	 mereka	 lakukan	 telah	

menghilangkan	 sikap	 korupsi	 tersebut	 di	

Negara-negara	 mereka.	 Memang	 bukan	

perkara	 yang	 mudah	 apabila	 ingin	

meminimalisir	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

suatu	Negara,	namun	demikian,	juga	bukan	

sesuatu	yang	mustahil	dilakukan.		

                                                
25Ibid, hlm. 13. 

Negara-negara	 di	 dunia	 yang	

memiliki	 predikat	 terendah	 tingkat	

korupsinya	 adalah	 dahulunya	 juga	

merupakan	 Negara	 yang	 memiliki	 tingkat	

korupsi	 yang	 tinggi.	 Dapat	 dikatakan	

seperti	 Negara	 Singapura,	 Finlandia,	

Denmark	 dan	Hongkong,	 dahulu	memiliki	

tingkat	 korupsi	 yang	 tinggi	 namun	

demikian	dengan	konsistensi	semua	unsur	

dalam	 sistem	 hukum	 pidananya	 telah	

menghilangkan	 cikal	 bakal	 korupsi	 yang	

terjadi	 di	 Negara-negara	 tersebut.	 Segala	

upaya	 dilakukan	 oleh	 pemerintah	 secara	

konsisten,	baik	melalui	jalur	penal	maupun	

melalui	 sarana	 non	 penal.	 Bahkan	 di	

beberapa	Negara	telah	tercabut	bibit-bibit	

koruptifnya.	 Hal	 ini	 dapat	 terlihat	 dari	

tingkat	disiplin	dari	warga	negaranya,	serta	

rendahnya	 tingkat	 pidana	 korupsi	 di	

Negara	tersebut.	

Negara	 Indonesia	 yang	 sampai	

dengan	 saat	 ini	 masih	 termasuk	 dalam	

golongan	 Negara	 yang	 memiliki	 tingkat	

korupsi	yang	cukup	tinggi	juga	harus	dapat	

menekan	 dan	 bahkan	 menghilangkan	

kesan	 tersebut,	 hal	 ini	 dapat	 dilakukan	

dengan	 cara	meminimalisir	 tindak	 pidana	

korupsi	 yang	 terjadi	 di	 Indonesia.	

Pertanyaannya	adalah	apakah	mungkin	hal	
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ini	 dapat	 dilakukan	 di	 Indonesia?	

Pertanyaan	 ini	 sepertinya	 sangat	 pesimis,	

namun	 memang	 sangat	 wajar	 mengingat	

upaya	 pemberantasan	 tindak	 pidana	

korupsi	 yang	 dilakukan	 sudah	 sejak	

Indonesia	 merdeka.	 Sehingga	 terkesan	

upaya	 tersebut	 hanyalah	 sebagai	 suatu	

retorika	 belaka,	 karena	 sebagian	 besar	

pelaku	 tindak	 pidana	 korupsi	 tersebut	

adalah	 mereka	 yang	 berasal	 dari	

pemerintahan	(pejabat	public).	

Oleh	sebab	itu	peran	Negara	dalam	

hal	 ini	 sebenarnya	 sangat	 strategis	 dalam	

rangka	 pemberantasan	 tindak	 pidana	

korupsi	 tersebut.	 Negara	 memiliki	 power	

yang	 dilegitimasi	 untuk	 memaksakan	

kehendak	 terhadap	 warganya	 melalui	

politik	 kriminal.	 Negara	memiliki	 peluang	

untuk	 memaksakan	 aturan	 atau	 rambu-

rambu	 yang	 tepat	 yang	 dapat	 membatasi	

pola	 tingkah	 laku	 masyarakat	 untuk	

bertindak	 diluar	 aturan	 yang	 semestinya.	

Penerapan	 norma-norma	 yang	 tegas	 yang	

diikuti	 oleh	 ancaman	 pidana	 yang	 berat	

merupakan	 peluang	 yang	 sangat	 efektif	

yang	 dapat	 diterapkan	 dalam	 rangka	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

Indonesia.	

Sebagaimana	 dikemukakan	 oleh	

Fijnaut	 dan	 Huberts	 bahwa:	 It	 is	 always	

necessary	 to	 relate	 anti-corruption	

strategies	 to	 characteristics	 of	 the	 actors	

involved	(and	the	environment	they	operate	

in).	There	is	no	single	concept	and	program	

of	 good	 governance	 for	 all	 countries	 and	

organizations,	 there	 is	 no	 ‘one	 right	 way’.	

There	 are	 many	 initiatives	 and	 most	 are	

tailored	 to	 specifics	 contexts.	 Societies	 and	

organizations	 will	 have	 to	 seek	 their	 own	

solutions.		

Dari	pernyataan	ini	dapat	dipahami	

bahwa	 sangat	 penting	 untuk	

menghubungkan	 strategi	 atau	 upaya	

pemberantasan	 korupsi	 dengan	 melihat	

karakteristik	 dari	 berbagai	 pihak	 yang	

terlibat	 serta	 lingkungan	 di	mana	mereka	

bekerja	 atau	 beroperasi.	 Tidak	 ada	

jawaban,	 konsep	 atau	 program	 tunggal	

untuk	 setiap	 negara	 atau	 organisasi.	 Ada	

begitu	 banyak	 strategi,	 cara	 atau	 upaya	

yang	 kesemuanya	 harus	 disesuaikan	

dengan	 konteks,	 masyarakat	 maupun	

organisasi	 yang	 dituju.	 Setiap	 negara,	

masyarakat	 maupun	 organisasi	 harus	

mencari	 cara	 mereka	 sendiri	 untuk	

menemukan	solusinya.	

Sebagaimana	 diuraikan	 di	 atas	

bahwa	sebagian	besar	pelaku	tindak	pidana	

korupsi	merupakan	mereka	yang	memiliki	

posisi	 dalam	 pemerintahan	 (pejabat	
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public)	 atau	mereka	 yang	memiliki	 status	

social	 tinggi	 dalam	 masyarakat,	 maka	

secara	 kriminologi	 factor	 kejahatan	 yang	

mereka	 lakukan	 adalah	 karena	

keserakahan.	 Sebagaiman	 dikemukakan	

oleh	 Isa	 Wahyudi	 bahwa	 factor-faktor	

terjadinya	korupsi	meliputi:	(a)	sifat	tamak	

manusia,	 (b)	 moral	 yang	 kurang	 kuat	

menghadapi	 godaan,	 (c)	 gaya	 hidup	

konsumtif,	dan	(d)	tidak	mau	bekerja	keras	

(malas).26	Dari	factor	tersebut	yang	paling	

mendominasi	 menurut	 penulis	 adalah	

factor	sifat	tamak	manusia.	

Sifat	 tamak	 sudah	 merupakan	

kodrati	 manusia,	 oleh	 sebab	 itu	 sebagai	

manusia	 yang	 memiliki	 akal	 dan	 penuh	

dengan	 pertimbangan-pertimbangan	

sudah	 barang	 tentu	 dalam	 upaya	

memenuhi	 sifat	 tamak	 tersebut	 memiliki	

perhitungan	untung	dan	ruginya.	Sehingga	

apabila	 suatu	 perbuatan	 dalam	

perhitungan	 pelaku	 akan	 lebih	

menguntungkan	daripada	merugikan	maka	

orang	akan	melakukan	perbuatan	tersebut,	

dan	 sebaliknya.	 Oleh	 sebab	 kejahatan	

tersebut	 bersumber	 pada	 akal	 manusia	

maka	 pola	 pemberantasannya	 juga	 harus	

didasarkan	 pada	 akal.	 Maksudnya	 adalah	

                                                
26 Nanang T Puspito, Pendidikan Anti Korupsi 

Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian 

upaya	 pemberantasan	 terhadap	 pelaku	

tindak	 pidana	 korupsi	 tidak	 bias	

dipersamakan	 dengan	 pemberantasan	

tindak	pidana	pada	umumnya.		

Sifat	 tamak	 manusia	 hanya	 bisa	

dibatasi	 oleh	 moral	 manusia	 itu	 sendiri.	

Oleh	 sebab	 itu	 dalam	 rangka	

pemberantasan	tindak	pidana	korupsi	yang	

terjadi	 di	 Indonesia	 harus	 merujuk	 pada	

pembenahan	moral,	artinya	sanksi	hukum	

pidana	yang	menitikberatkan	pada	siksaan	

dan	effek	jera	harus	ditujukan	pada	moral	

manusia.	 Mengancam	 suatu	 perbuatan	

dengan	 pidana	 yang	 berat,	 dengan	

penerapan	 ancaman	 pidana	 minimum	

khusus	 yang	 berat	merupakan	 suatu	 cara	

yang	 efektif	 yang	 dapat	 dilakukan	 oleh	

Negara.	 Selanjutnya	 ancaman	 pidana	

maksimal	 juga	 harus	 ditentukan	 dengan	

pidana	penjara	yang	berat	sehingga	moral	

orang	terbebani	apabila	melakukan	tindak	

pidana	korupsi.		

Penerapan	 pidana	 berat	 terhadap	

pelaku	 tindak	 pidana	 korupsi	 telah	

dilakukan	 pada	 beberapa	 Negara	

terdahulu.	 Dapat	 dijadikan	 Negara	

Finlandia	 adalah	 salah	 satu	 Negara	 yang	

pada	 awalnya	 mengancam	 semua	 tindak	

Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 40 
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pidana	 korupsi	 dengan	 ancaman	 pidana	

mati.	 Dengan	 cara	 seperti	 ini	 telah	

menimbulkan	 efek	 takut	 warga	 untuk	

melakukan	 perbuatan	 korupsi	 tersebut.	

Akibat	 takut	 ini	 membawa	 dampak	

perilaku	 koruptifpun	 berkurang	 di	

Finlandia.	 Pada	 awalnya	 memang	

masyarakat	 hanya	 terbebani	 dan	 merasa	

takut	 dengan	 ancaman	 pidana	 mati	

tersebut,	namun	lama	kelamaan	rasa	takut	

itu	 berubah	 menjadi	 rasa	 taat	 terhadap	

aturan	yang	telah	ditetapkan	oleh	Negara.	

Dengan	cara	itu	Negara	Finlandia	sekarang	

telah	 menikmati	 hasil	 dari	 perjuangan	

Negara	 tersebut	 dalam	 melawan	 korupsi	

beberapa	 dekade	 yang	 lalu,	 dan	 saat	 ini	

Negara	 Finlandia	 termasuk	 pada	 jajaran	

Negara	 terbersih	 dari	 tindak	 pidana	

korupsi.	 Selain	 itu	 ancaman	 pidana	 kerja	

sosial	 penulis	 anggap	 juga	 merupakan	

sesuatu	 yang	 dapat	 diberlakukan.	 Karena	

dengan	 ancaman	 pidana	 kerja	 sosial	 ini	

akan	 dapat	menimbulkan	 efek	malu	 pada	

orang-orang	 yang	 potensial	 melakukan	

korupsi.	

Selain	 itu	 menanamkan	 nilai-nilai	

anti	 korupsi	 bagi	 masyarakat	 melalui	

edukasi	 urgen	 dilakukan.	 Nilai-nilai	 anti	

korupsi	 dapat	 diberikan	 kepada	

masyarakat	 melalui	 pendidikan,	 julai	 dari	

pendidikan	 TK	 sampai	 pada	 Perguruan	

Tinggi.	 Menanamkan	 nilai-nilai	 anti	

korupsi	 sedini	 mungkin	 akan	 dapat	

berdampak	positif	bagi	Negara.	Hal	ini	juga	

telah	 dilaksanakan	 oleh	 Negara	 Finlandia	

beberapa	 tahun	 yang	 lalu.	 Memang	 hasil	

dari	metode	seperti	ini	tidak	akan	langsung	

dirasakan	 akan	 tetapi	 dampaknya	 lama	

baru	 dirasakan	 namun	 akan	 dapat	

bertahan	 selamanya,	 sebab	 kebiasaan	

hanya	akan	bias	dilawan	dengan	kebiasaan.	

Kebiasaan	 korupsi	 hanya	 bias	 dilawan	

dengan	kebiasaan	berlaku	jujur.	

Dari	uraian	tersebut	tergambar	jelas	

bahwa	 pada	 dasarnya	 Negara	 memiliki	

peluang	yang	sangat	strategis	dalam	rangka	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

Indonesia.	 Peluang	 tersebut	 baik	 pada	

struktur	hukum	(struktur	of	law),	substansi	

hukum	 (substance	 of	 the	 law)	 maupun	

budaya	 hukum	 (legal	 culture).	 Hal	 ini	

dikarenakan	 oleh	 ketiga	 sub-sistem	

tersebut	 merupakan	 satu	 kesatuan	 yang	

saling	menyokong	dan	 saling	mendukung.	

Rusaknya	 salah	 satu	 sub	 sistem	 dapat	

dipastikan	 akan	 mengganggu	 hasil	 dari	

sistem	 hukum	 tersebut.	 Konsistensi	

pemerintah	dalam	memanfaatkan	peluang	

tersebut	 akan	 dapat	 memberantas	 tindak	

pidana	korupsi	yang	terjadi	di	Indonesia.	
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b)	Tantangan	

Selain	 peluang	 dalam	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

Indonesia	 juga	 terdapat	 tantangan	 yang	

bersifat	 internal	 pemberantasan	 tindak	

pidana	 korupsi	 itu	 sendiri.	 Peluang	 yang	

terbuka	 lebar	 tidak	 akan	 dapat	

dimanfaatkan	 apabila	 tantangan	 yang	 ada	

belum	 dapat	 dihapuskan.	 Dalam	 hal	

tantangan	 ini	 juga	 adalah	 dalam	 bentuk	

sisstem	 hukum	 pidana	 itu	 sendiri.	 Baik	

tantangan	 dari	 substansi	 hukumnya,	

struktur	 hukumnya	 maupuan	 tantangan	

dari	 budaya	 hukumnya.	 Untuk	 lebih	

jelasnya	 maka	 berikut	 penulis	 uraikan	

beberapa	tantangan	yang	ada	dalam	rangka	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	 di	

Indonesia.	

	

1. Tantangan	Substansi	Hukum	

Tantangan	 yang	 terdapat	 dari	

substansi	 hukum	 dapat	 dilihat	 dari	

penerapan	 Undang-undang	 Nomor	 20	

Tahun	2001	Jo	Undang-undang	Nomor	31	

Tahun	 1999	 Tentang	 Pemberantasan	

korupsi,	 dimana	 dalam	 beberapa	 pasal	

masih	 terdapat	 ancaman	 pidana	 minimal	

khusus	 yang	 relative	 rendah,	 sehingga	

tidak	 memberikan	 effek	 takut	 kepada	

mereka	melakukan	tindak	pidana	korupsi.	

Adanya	 beberapa	 aturan	 yang	 dapat	

bersifat	 fleksible	 juga	 merupakan	

tantangan	 dalam	 segi	 substansi	 hukum.	

Sehingga	tidak	jarang	terkesan	adanya	jual	

beli	 pasal	 dalam	 penerapannya.	 Sebagai	

contoh	substansi	Pasal	2	dan	Pasal	3.	Pasal	

tersebut	 seringkali	 menjadi	 pembahasan	

dalam	penerapannya.	

Apabila	 merujuk	 kepada	 Pasal	 12	

ayat	(3)	KUHP,	 idealnya	apabila	kejahatan	

tersebut	 dilakukan	 oleh	 mereka	 yang	

memiliki	 jabatan	 dan	 menggunakan	

jabatan	 tersebut	 dalam	 melaksanakan	

tindak	 pidana	 itu,	 maka	 sejatinya	

pidananya	 diperberat.	 Hal	 ini	 sangat	

bertolak	belakang	dengan	 ketentuan	 yang	

terdapat	 dalam	 Pasal	 3	 Undang-undang	

Nomor	20	Tahun	2001	Jo	Undang-undang	

Nomor	 31	 Tahun	 1999	 Tentang	

Pemberantasan	 korupsi.	 Ini	 merupakan	

tantangan	 dalam	 substansi	 hukum	

pemberantasan	korupsi.		

Selain	itu	ancaman	pidana	maksimal	

dan	ancaman	pidana	minimal	khusus	yang	

masih	 terasa	 ringan	 juga	 bias	 menjadi	

factor	kriminogen.	Orang	tidak	akan	takutb	

melakukan	 tindak	 pidana	 korupsi	 karena	

sudah	 dapat	 memperhitungkan	 untung	

rugi	dari	perbuatan	tersebut.	Oleh	sebab	itu	

penerapan	 pidana	 yang	 berat	 akan	 dapat	
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memberikan	 effek	 takut	 bagi	 orang	 untuk	

melakukan	 tindak	 pidana	 korupsi.	 Dari	

effek	 takut	 tersebut	 akan	 dapat	

menciptakan	 perasaan	 taat	 hukum	

masyarakat.	

2. Tantangan	Struktur	Hukum	
Tidak	 berbeda	 dengan	 tantangan	

dalam	 struktur	 hukum.	 Struktur	 hukum	

memiliki	peranan	yang	sangat	besar	dalam	

rangka	 pemberantasan	 korupsi	 di	

Indonesia.	 Salah	 satu	mantan	Hakim	yang	

dijadikan	 penulis	 sebagai	 rujukan	 adalah	

Bismar	 Siregar.	 Bagi	 Bismar	 hukum	

merupakan	 instrumrn	 untuk	 mencapai	

keadilan,	 apabila	 keadilan	 itu	 dapat	

tercipta	 tanpa	 hukum	 maka	 hukum	

tersebut	 tidak	 diperlukan.	 Sejalan	 dengan	

hal	 itu	 sebagaimana	 dikemukakan	 oleh	

Satjipto	Raharjo	bahwa	hukum	diciptakan	

untuk	manusia,	bukanlah	manusia	tercipta	

untuk	 hukum.	 Oleh	 sebab	 itu	 idealnya	

dalam	 penerapan	 hukum	 struktur	 hukum	

harus	menerapkan	hal-hal	tersebut.	

Namun	 demikian	 dalam	

pelaksanaannya	tidaklah	sama,	vonis	yang	

dijatuhkan	 oleh	 hakim	 terhadap	 pelaku	

tindak	 pidana	 korupsi	 dari	 tahun	 2011	

                                                
27 Ali Dahwir, Rekonstruksi Sanksi Pidana 

Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk 
Pencapaian Tujuan pemidanaan, Disertasi 

sampai	 dengan	 tahun	 2015,	 secara	 garis	

besar	 (mayoritas)	pidana	yang	dijatuhkan	

adalah	pidana	ringan.	Hal	 ini	 tidak	sejalan	

dengan	 tujuan	 penetapan	 sanksi	 dalam	

Undang-undang	 pemebarantasan	 tindak	

pidana	 korupsi	 yaitu	 Undang-undang	

Nomor	20	Tahun	2001	Jo	Undang-undang	

Nomor	 31	 Tahun	 1999	 Tentang	

Pemberantasan	korupsi	yaitu	sebagaimana	

dijelaskan	 dalam	 penjelasan	 umum	 yang	

menyatakan	bahwa	upaya	pencegahan	dan	

pemberantasan	 korupsi	 perlu	 semakin	

ditingkatkan	 dan	 diintensifkan	 dengan	

tetap	menjunjung	tinggi	hak	asasi	manusia	

dan	kepentingan	masyarakat.27	Sanksi	yang	

tidak	 equivalen	 dengan	 perbuatan	 yang	

dilarang	sehingga	tidak	tepat	sasaran	serta	

dirasa	 terlalu	 ringan	 atau	 terlalu	 berat,	

penggunaan	 konsep	 yang	 berbeda-beda	

untuk	 sesuatu	 yang	 sama,	 semua	 itu	

memungkinkan	 suatu	 peraturan	 tidak	

kompatibel	 dengan	 realitas	 yang	 ada	

sehingga	 tidak	 fungsional	 atau	 tidak	

produktif	dan	mengalami	resistensi.	

Dari	 analisis	 terhadap	 putusan	

hakim	 terhadap	 pelaku	 tindak	 pidana	

korupsi,	hakim	belum	pernah	menjatuhkan	

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Sriwijaya, 2017, hal. 527 
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pidana	 sesuai	 dengan	 ancaman	 maksimal	

pidananya.	 Padahal	 sudah	 terbukti	 secara	

sah	 dan	 meyakinkan	 bahwa	 telah	 terjadi	

tindak	pidana	korupsi	dan	telah	melanggar	

pasal-pasal	tertentu	dalam	undang-undang	

pemberantasan	 korupsi.	 Belum	 lagi	

berbicara	 tantangan	 tentang	 struktur	

hukumnya	sendiri	yang	melakukan	tindak	

pidana	 korupsi.	 Sebagaimana	 diwartakan	

baru-baru	 ini	 bahwa	 telah	 tertangkap	

tangan	(OTT)	oknum	Hakim,	oknum	Jaksa	

dan	 oknum	 Pengacara	 secara	 bersama-

sama	melakukan	tindak	pidana	korupsi.		

	
3. Tantangan	Budaya	Hukum	

Tantangan	 dari	 budaya	 hukum	

masyarakat	 adalah	 sesuatu	 yang	 dapat	

direkayasa	 oleh	 Negara.	 Roscoe	 Pound	

dalam	sebuah	pernyataannya	menyatakan	

bahwa	 fungsi	 hukum	 adalah	 social	

engineering	 atau	 rekayasa	 sosial.	 Dalam	

pemikirannya	menyatakan	bahwa	putusan	

hukum	 yang	 dijatuhkan	 oleh	 hakim	

diharapkan	 mampu	 merubah	 perilaku	

manusia.	 Artinya	 struktur	 hukum	

tersebutlah	 yang	 dapat	 mempengaruhi	

budaya	 masyarakat.	 Namun	 kenyataan	

yang	ada	di	 Indonesia	sepertinya	semakin	

menjauhkan	 hukum	 tersebut	 dari	

masyarakat.	 Hukum	 seolah-olah	 tidak	

memiliki	 wibawa	 dalam	 masyarakat	

Indonesia.	Hal	ini	tergambar	dari	maraknya	

perbuatan-perbuatan	 yang	 bersifat	 main	

hakim	 sendiri.	 Ini	 merupakan	 contoh	

ketidakpercayaan	 masyarakat	 terhadap	

hukum.	

Dalam	 hal	 ini	 Negara	 harus	 hadir	

untuk	 memberikan	 edukasi	 bagi	

masyarakat,	 membenahi	 budaya	 hukum	

masyarakat.	 Paling	 tidak	 Negara	 harus	

mampu	memberikan	hukum	yang	memiliki	

rasa	 efek	 takut	 bagi	 masyarakat,	 karena	

dengan	efek	 takut	 tersebut	pada	akhirnya	

akan	 menimbulkan	 rasa	 taat	 hukum	

sebagaimana	 hakikat	 dari	 hukum	 itu	

sendiri.		

	
Penutup	

1. Kesimpulan	
Berdasarkan	 pada	 uraian	

tersebut	 di	 atas	 maka	 penulis	

menyimpulkan	 bahwa	Negara	memiliki	

peluang	 yang	 besar	 dalam	 rangka	

pemberantasan	 korupsi	 di	 Indonesia.	

Apabila	 peluang	 tersebut	 dilaksanakan	

secara	konsisten	maka	dapat	dipastikan	

tindak	 pidana	 korupsi	 yang	 terjadi	 di	

Indonesia	akan	semakin	berkurang	dan	

pada	 akhirnya	 tindak	 pidana	 korupsi	

akan	 hilang	 dari	 bumi	 Indonesia.	

Konsistensi	 pemerintah	 dan	 semua	

pihak	 akan	 sangat	 membantu	 upaya	
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pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	

tersebut.	

2. Saran	
Berdasarkan	 pada	 kesimpulan	

tersebut,	 tergambar	 bahwa	 konsistensi	

pemerintahlah	 yang	 dapat	

menyelesaikan	permasalahan	korupsi	di	

Indonesia.	Untuk	 itu	penerapan	hukum	

secara	 konsisten	 serta	 pelaksanaan	

tugas	 struktur	 hukum	 secara	 konsisten	

akan	memberikan	dampak	positif	dalam	

pemberantasan	tindak	pidana	korupsi	di	

Indonesia.	
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	Peluang	Dan	Tantangan	Penyidikan	Dalam	Pemberantasan		
Tindak	Pidana	Korupsi	

	
Mukhlis	R		

Fakultas	Hukum	Universitas	Riau	
Email	:	mukhlis@lecturer.unri.ac.id	

	
Abstrak	

Indonesia	 telah	berupaya	memberantas	korupsi	dengan	 telah	mengeluarkan	seperangkat	
peraturan	perundang-undangan	sejak	awal	kemerdekaan	hingga	 saat	 ini.	 Secara	 struktur	
penanganan	korupsi	pada	tingkat	penyidikan	telah	dilakukan	oleh	kepolisian,	kejaksaan	dan	
KPK,	 dan	 secara	 budaya	 telah	 muncul	 kesadaran	 pemerintah	 dan	 masyarakat	 dalam	
berbagai	upaya	untuk	memberantas	korupsi.	Meskipun	demikian	 fenomena	korupsi	yang	
ada	dimasyarakat	belum	sesuai	dengan	terminologi	istilah	“pemberantasan”,	karena	angka	
statistik	korupsi	masih	tetap	tinggi	dengan	beragam	bentuk	dan	modus	operandinya.	Selain	
masalah	 koordinasi	 antar	 lembaga	 penyidik,	 dan	 tumpang	 tindihnya	 kewenangan,	
munculnya	 putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor:	 130/PUU-XIII/2015	 dan	 21/PUU-
XII/2014,	menjadi	cambuk	bagi	penyidik	untuk	semakin	profesional	supaya	terhindar	dari	
pembatalan	melalui	praperadilan.	Disisi	lain	Negeri	yang	religius	sesuai	filsafat	sila	pertama	
Pancasila	menjadi	 tantangan	semua	pihak	untuk	meniadakan	kejahatan	korupsi.	Langkah	
tersebut	sejalan	juga	dengan	tujuan	Negara	dalam	pembukaan	UUD	1945.	
	
Kata	Kunci:	Peluang,	Tantangan,	Penyidikan,	Korupsi.	
	
Pendahuluan	

Pembangunan	 Sistem	 Hukum	

Nasional	 secara	 teori	 tercakup	 di	

dalamnya	 Substansi	 Hukum	 Nasional,	

Struktur	 Hukum	 Nasional	 dan	 Budaya	

Hukum	 Nasional1.	 Sebagai	 Bangsa	 yang	

memiliki	 Ideologi	 	 besar	 Pancasila2	 atau	

recht	 idée	 Pancasila,	 maka	 dalam	

pembangunan	 Sistem	 Hukum	 Nasional	

Pancasila	 seharusnya	 terkandung	 tiga	

                                                
1 Barda Nawawi Arief, Pembangunan 
Sistem Hukum Nasional Indonesia, Pustaka 
Magister UNDIP,semarang, 2012,Hal 12 

pilar	utama	yaitu	Berorientasi	pada	Nilai-

Nilai	 Ketuhanan	 (Bermoral	 Religius),	

Berorientasi	 pada	 Nilai-Nilai	 Kemanusia-

an	 (Humanistic),	 dan	 Berorientasi	 pada	

Nilai-Nilai	Kemasyarakatan	(Nasionalistik,	

Demokraik,	dan	Berkeadilan	Sosial).3	

Dalam	 kerangka	 pembangunan	

Sistem	 Hukum	 Nasional	 sebagaimana	

dimaksud	 di	 atas,	 salah	 satu	 Sub	 Sistem	

dalam	Sistem	Hukum	Nasional	yang	perlu	

2 Kaelan,Filsafat Pancasila Pandangan 
Hidup Bangsa Indonesia, 
Paradigma,Yokyakarta, 2009,Hal 50-52 
3 Barda Nawawi Arief, Op Cit, Hal 13 
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menjadi	prioritas	adalah	Hukum	Pidana4.	

Penegakan	Hukum	Pidana	sebagai	bagian	

dari	 Kekuasaan	 Kehakiman	 sesuai	 Pasal	

24	UUD	1945,	merupakan	sebuah	sistem,	

yang	 dikenal	 dengan	 Sistem	 Peradilan	

Pidana5.	 Bekerjanya	 suatu	 Sistem	

Peradilan	 Pidana	 akan	 bergerak	 menuju	

suatu	 tujuan	yang	 telah	ditetapkan,	 yaitu	

tujuan	 besar	 dan	 utama.6	 Salah	 satu	 sub	

sistem	yang	bekerja	sebagai	ujung	tombak	

bekerjanya	 sistem	 adalah	 Sub	 Sistem	

Penyidikan.	 Bila	 diidentifikasi	 peraturan	

perundang-undangan	 	 yang	 berlaku,	

terdapat	 banyak	 Pejabat	 Penyidik,	 yang	

meliput:	 Penyidik	 Polri,	 Penyidik	 PPNs,	

Penyidik	 TNI	 AL,	 Penyidik	 Kejaksaan,	

Penyidik	 KPK,	 Penyidik	 BNN	 dan	

ditambah	 lagi	 Penyidik	 Otoritas	 Jasa	

Keuangan.	 Menurut	 Barda	 Nawawi	 Arief	

terdapat	 tiga	 Pejabat	 Puncak	 dalam	

mengangkat	 Pejabat	 Penyidik,	 selain	 itu	

juga	 bervariasinya	 mekanisme	 tata	 kerja	

                                                
4 Barda Nawawi Arief, Pembangunan 
Sistem Hukum Nasional Indonesia Op.Cit, 
hal 14-15 
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan 
KUHAP,Jakarta: Sinar Grafindo, 2002,hal . 
90-91. 
6 Elwi Danil, .Model Penyelenggaraan 
Peradilan Pidana dan Implementasinya 

Lembaga	 Penyidik	 kurang	 menggambar-

kan	kemandirian	dan	keterpaduan.7	

KUHAP	menetapkan	Penyidik	Polri	

sebagai	 koordinator	 Penyidikan,	 namun	

dalam	 perkembangan	 Undang-Undang	

Pidana	 Khusus	 terdapat	 Penyidik	 PPNs,	

Penyidik	TNI	AL,	 Penyidik	KPK,	 Penyidik	

BNN	dan	penyidik	Otoritas	Jasa	Keuangan.	

Beberapa	Undang-Undang	Pidana	Khusus	

mengatur	 penyimpangan	 dari	 ketentuan	

di	 dalam	 KUHAP,	 Penyidik	 tidak	 lagi	

berkoordinasi	dengan	Penyidik	Polri	baik	

dalam	 memulai	 proses	 penyidikan	

(kewajiban	SPDP),	dan	pelimpahan	berkas	

perkara	 ke	 Penuntut	 Umum(P-18,P-

19,dan	 P-21).	 Munculnya	 kekisruhan	

antara	 Penyidik	 Polri	 	 dengan	 Penyidik	

KPK,	 yang	 dikenal	 dengan	 Kasus	 Cicak	

versus	 Buaya	 jilid	 I,	 Jilid	 II	 dan	 III	

disebabkan	 oleh	 tumpang	 tindihnya	

kewenangan	masing-masing.	Konflik	 juga	

terjadi	 antara	 Penyidik	 Polri	 dengan	TNI	

dalam KUHAP.Jurnal Clavia Vol 5 Nomor 
2,Fakultas hukum Universitas 45 Makasar, 
2004,hal. 108 
7 Barda Nawawi arif, Kapita Selekta Hukum 
Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana 
Terpadu, Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2011,. hal 17-33 
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AL,	 dan	 antara	 Penyidik	 KPK	 dengan	

Penyidik	Kejaksaan.		

Penegakan	Hukum	Pidana	 sebagai	

bagian	 dari	 kekuasaan	 kehakiman8	

merupakan	 sebuah	 sistem,	 yang	 dikenal	

dengan	 Sistem	 Peradilan	 Pidana.	

Sebagaimana	 digariskan	 KUHAP	

merupakan	 “Sistem	Terpadu”	 (Integrated	

Criminal	 Justice	 System).	 	 Sistem	 terpadu	

tersebut	 diletakkan	 di	 atas	 landasan	

prinsip	 “diferensiasi	 fungsional”	 di	 antara	

penegak	 hukum	 sesuai	 dengan	 “tahap	

proses	 kewenangan”	 yang	 diberikan	

undang-undang	 kepada	 masing-masing.		

Berdasarkan	kerangka	landasan	dimaksud	

aktivitas	 pelaksanaan	 Criminal	 Justice	

System,	merupakan	“fungsi	gabungan”	dari	

:	 Legislator,	Polisi,	 Jaksa,	Pengadilan,	dan	

Lembaga	 Eksekusi	 serta	 Badan	 yang	

berkaitan,	 baik	 	 yang	 ada	 di	 lingkungan	

pemerintahan	atau	luarnya.	Tujuan	pokok	

gabungan	fungsi	dalam	kerangka	Criminal	

Justice	 Sistem	 untuk	 menegakkan,	

melaksanakan	 (menjalankan),	 dan	

memutuskan	Hukum	Pidana.9	

                                                
8 Pasal 24 UUD RI Tahun 1945 
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan 
KUHAP,Jakarta: Sinar Grafindo, 2002,hal . 
90-91. 
10 Elwi Danil, .Model Penyelenggaraan 
Peradilan Pidana dan Implementasinya 

Bekerjanya	suatu	Sistem	Peradilan	

Pidana	 akan	 bergerak	 menuju	 suatu	

tujuan	yang	telah	ditetapkan,	yaitu	tujuan	

besar	dan	utama10.	Salah	satu	sub	sistem	

yang	 bekerja	 sebagai	 ujung	 tombak	

bekerjanya	 sistem	 adalah	 Sub	 Sistem	

Penyidikan.	 Penyidikan	 adalah	

Serangkaian	tindakan	Penyidik	dalam	hal	

dan	 menurut	 cara	 yang	 diatur	 dalam	

Undang-Undang	 ini	 untuk	 mencari	 serta	

mengumpulkan	 bukti	 yang	 dengan	 bukti	

itu	membuat	terang	tentang	tindak	pidana	

yang	 terjadi	 dan	 guna	 menemukan	

tersangkanya	 (	 Pasal	 1	 butir	 2	

KUHAP).Terdapat	 tiga	 unsur	 pokok	 dari	

Penyidikan:	 11a.Bukti	 yang	 dicari	 dan	

dikumpulkan,	 b.Tindak	 Pidana	 menjadi	

terang,	dan	c.Tersangka	ditemukan.	

Penyidikan	tindak	pidana	korupsi	

sudah	berjalan	oleh	tiga	lembaga	penyidik,	

yaitu	 penyidik	 kepolisian,	 penyidik	

kejaksaan	 dan	 penyidik	 Komisi	

pemberantasan	 Korupsi,	 ditambah	

penyidik	 PPNs	 secara	 supporting	 dalam	

melakukan	 penyidikan	 secara	 umum,	

dalam KUHAP.Jurnal Clavia Vol 5 Nomor 
2,Fakultas hukum Universitas 45 Makasar, 
2004,hal. 108 
11  Nicolas Simanjuntak,Hukum Pidana 
Indonesia dalam Sirkus Hukum,Ghalia 
Indonesia,Bogor,2012,Hal,52. 
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termasuk	di	dalamnya	penyidikan	perkara	

tindak	 pidana	 korupsi.	 Banyaknya	

lembaga	 Negara	 yang	 berwenang	

melakukan	 penyidikan	 tindak	 pidana	

korupsi,	 secara	 sederhana	 ibarat	

memasang	 perangkap,	 semakin	 banyak	

yang	 dipasang	 peluang	 tertangkap	

semakin	 besar	 dan	 peluang	 dapat	

diberantas	semakin	tinggi.	Secara	realitas	

dalam	 pemberantasan	 tindak	 pidana	

korupsi,	 hal	 tersebut	 tidak	 otomatis	

mampu	dianalogikan	secara	absolut	dalam	

memberantas	 korupsi	 di	 Indonesia.	

Kondisi	 tersebut	 terlihat	 pada	 angka	

indeks	persepsi	korupsi	di	 Indonesia	 jika	

dibandingkan	 dengan	 data	 tahun	 2004	

Indonesia	 Rangking	 ke	 137	 diantara	

Negara-negara	se-Asean	dengan	Nilai	IPK	

2,0,	 dikalahkan	 oleh	 negara	 anggota	

ASEANlainnya	 seperti	 Vietnam	 (ranking	

106),	 Philipina	 (ranking	 104),	 Thailand	

(ranking	66),	dan	kalah	jauh	dari	Malaysia	

(ranking	 39).	 Hal	 ini	 akan	 lebih	

menyedihkan	 jika	 dibandingkan	 dengan	

negara-negara	 Asia	 seperti	 Taiwan	

                                                
12 Suryanto, Pemberantasan Korupsi:Tantangan Besar 
Presiden Republik Indonesia 2009-2014,hlm.2, 
https://media.neliti.com/media/publications/52379-
ID-pemberantasan-korupsi-tantangan-besar-pr.pdf, 
dikunjungi  20 Januari 2019. 
13 https://news.detik.com/berita/d-
3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-

(ranking	 35),	 Jepang	 (ranking	 24)	 dan	

Singapura	 (ranking	5).12	dan	Pada	Tahun	

2017	belum	banyak	perubahan,	Indonesia	

ada	 di	 peringkat	 ke-96	 dengan	 nilai	 37.	

Selain	 Indonesia,	 ada	 Brasil,	 Kolombia,	

Panama,	 Peru,	 Thailand,	 dan	 Zambia	 di	

peringkat	 dan	 nilai	 yang	 sama.13	 ,	 dan	

tahun	 2018	 membaik	 5	 angka	 ditingkai	

Internasional	dan	di	Kawasan	Asia	hanya	

mendapat	nilai	37.14	

	
Permasalahan	

	
Berdasarkan	 latar	 belakang	

sebagaimana	 diuraikan	 di	 atas	 ada	 dua	

permasalahan	 pokok	 yang	 akan	 dibahas,	

pertama:	 Bagaimana	 peluang	 dan	

tantangan	 	 penyidik	 dalam	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi,	

dan	 kedua	 :	 Bagaimana	 rekonstruksi	

penyidikan	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	

Pancasilalis.	

	
Metode	Penelitian	

Proses	 penelitian	 (	 Research	

Process)	 dapat	 dilihat	 sebagai	 rangkaian	

indonesia-peringkat-ke-96, dikunjungi 
tanggal 25 Januari 2019. 
14 
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/0
4/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-
persepsi-korupsi-indonesia-tertinggi-di-
dunia,dikunjungi tanggal 20 Januari 2019. 
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fase	 yang	 saling	 terkait.	 Denzin	 dan	

Lincoln	dalam	“	Introduction	:	Entering	the	

field	of	Qualitatif	Research”	in	Handbook	of	

Qualitatif	 Research”15:	 mengemukakan	

lima	 fase:16	 Titik	 Pandang,	 berkaitan	

dengan	 tradisi	 yang	 akan	 menuntun	

peneliti	 sepanjang	 proses	 penelitian	

tersebut17.	 Penelitian	 ini	 akan	

menggunkan	 tradisi	 penelitian	 kualitatif.	

Bogdan	 dan	 Taylor	 mendefenisikan	

metodologi	 kualitatif	 sebagai	 prosedur	

penelitian	 yang	 menghasilkan	 data	

deskriptif	 berupa	 kata-kata	 tertulis	 atau	

lisan	dari	orang-orang	dan	perilaku	yang	

dapat	diamati18		

Paradigma:	 Guba	 dan	 Lincoln,	

dalam	 Handbook	 of	 Qualitatif	 Research,	

Paradigma	 adalah	 suatu	 sistem	 filosofis	

utama,	 induk	 atau	 payung,	 yang	meliputi	

ontologi,	 epistemologi	 dan	 methodologi	

tertentu	 yang	 tidak	 dapat	 begitu	 saja	

dipertukarkan,	 merepresentasikan	 suatu	

                                                
15 Norman K. Denzin dan Yvonna 
S.Linclon, handbook of qualitative research, 
Pustaka Pelajar,Yokyakarta, 1997,Hal 132 
16 Agus salim, Teori dan Paradigma 
Penelitian Sosial : Pemikiran Norman K. 
Denzin & Egon Guba , dan Penerapannya, 
Yokyakarta: Tara Wacana 
Yokya,2001,hlm.25. 
17Erlyn Indarti, kekuasaan,Otoritas, dan 

Akuntabilitas Kepolisian Dalam Penegaka 
Hukum’Suatu Telaah Filsafat 

beliefs	system	tertentu,	yang	menyodorkan	

cara	 bagaimana	 dunia	 ini	 dilihat,	

dipahami,	dan	dipelajari,	dengan	kata	lain	

mengaitkan	 penganutnya	 dengan	

worldview	 tertentu.19	 Peneliti	 akan	

mengkaji	 topik	 penelitian	 ini	 dengan	

menggunakan	 paradigma	

konstruktivisme.	

Strategi	Penelitian	atau	Strategy	of	

Inquiry:	hal	ini	berkaitan	istilah	penelitian	

hukum	 normatif	 dan	 penelitian	 hukum	

empiris/sosiologis,	 Penelitian	 bersifat	

normative	 oleh	 Soetandyo	

Wignyosoebroto	 disebut	 metode	

doktrinal.20	 	 Metode	 Pengumpulan	 dan	

Analisis	Data:	Jenis	data	yang	dibutuhkan	

dalam	penelitian	ini	adalah	data	sekunder.	

Data	 sekunder	 meliputi	 bahan	 hukum	

primer,	bahan	hukum	sekunder	dan	bahan	

hukum	tersier.	Data	yang	terkumpul	akan	

diaalisis	secara	kualitatif.		

	

Hukum(laporan Penelitian), Semarang: FH 
Undip,2015,hlm.10. 

18Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian 
Kualitatif (edisi revisi),Bandung: 
PT.Remaja Rosdakarya,2007,hlm.4.  

19 Indarti,Erlyn, 2010, Diskresi dan 
Paradigma(pidato Pengukuhan),Semarang 

20, Sulistyowati Irianto dan Sidharta(ed), 
Metode Penelitian Hukum,Konstelasi dan 
Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia,2013,hlm.143. 
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Pembahasan	

a. Peluang	 dan	 tantangan	
kelembagaan	 penyidik	 dalam	
pemberantasan	 tindak	 pidana	
korupsi	

Perkembangan	 Hukum	
Acara	Pidana	di	Indonesia,	setelah	
ditetapkan	 Undang-Undang	
Nomor	8	tahun	1981	tentang	Kitab	
Undang-Undang	 Hukum	 Acara	
Pidana,	 sebagai	pengganti	Hukum	
Produk	 Kolonial(HIR),	 salah	
satunya	 adalah	 tentang	
kelembagaan	 penyidik.	 Beberapa	
undang-undang	 Pidana	 di	 luar	
KUHP	 juga	 menjadi	 penyumbang	
perkembangan	 dinamika	
kelembagaan	 penyidik	 dalam	
kasus-kasus	 yang	 khusus.	
Perkembangan	 tersebut	 berupa	

penambahan	 Penyidik	 selain	
Penyidik	 Polri	 dan	 Penyidik	
Pegawai	Negeri	Sipil	sebagaimana	
diatur	 dalam	 KUHAP,	
pertambahan	lembaga	Penyidikan	
sekaligus	 juga	 diikuti	 oleh	
perbedaan	tugas	dan	kewenangan	
serta	tatakerja		masing-masing.	

Bila	diidentifikasi	peraturan	
perundang-undangan	 	 yang	
berlaku,	 terdapat	 banyak	 Pejabat	
Penyidik,	 yang	 meliput:	 Penyidik	
Polri,	Penyidik	PPNs,	Penyidik	TNI	
AL,	 Penyidik	 Kejaksaan,	 Penyidik	
KPK,	Penyidik	BNN	dan	ditambah	
lagi	 Penyidik	 Otoritas	 Jasa	
Keuangan.	 Pertambahan	 Pejabat	
Penyidik	 sebagaimana	 dimaksud	
di	 atas	 jika	 diidentifikasi	 secara	
rinci,	 dapat	 dilihat	 beberapa	
Penyidik	lain	sebagai	berikut	pada	
tabel	1.1	dibawah	ini:	

No	 Nomor	UU	 Materi	 Pokok	 masalah	
pidana	

Pejabat	Penyidik	

1	 5	Tahun	1983	 Zona	 Ekonomi	 Ekslusif	
Indonesia	

Psl.14(	Perwira	TNI	AL)	

2	 5	Tahun	1990	 Konservasi	 Sumber	 Daya	
Hayati	 dan	
Ekosistem(SDHE)	

Psl.39(Polri,	
PPNs,Perwira	TNI	AL)	

3	 11Tahun	2010	 Benda	Cagar	Budaya	 PSL.100(PPNs	 Cagar	
Budaya)	

4	 22	Tahun	2009	 Lalu	 Lintas	 dan	 Angkutan	
Jalan	

Ps.1	angka	35(Polri,	PPNs	
Dishub)	

5	 17	tahun	2008	 Pelayaran	 Polri,	 Perwira	 TNI	
AL,	 PPNs	
Perhubungan	

6	 6	Tahun	2011	 Keimigrasian	 Psl.104,105(	 Polri,	
PPNs	Imigrasi)	

7	 32	tahun	2009	 Perlindungan	 dan	
pengelolaan	 Lingkungan	
Hidup	

Psl.94(Polri,PPNs),P
sl.95(P.Terpadu(Pol
ri,PPNs,Jaksa)).	

8	 35	Tahun	2009	 Narkotika	 Psl.71(Penyidik	
BNN),	
Psl.81(Polri),Psl.85(
Penyidik	PPNs).	
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9	 18	Tahun	2013	 Pencegahan	 dan	
Pemberantasan	 perusakan	
hutan	

Psl.29(Polri,	 PPNs	
Kehutanan)	

10	 28	Tahun	2007	 Ketentuan	 Umum	
Perpajakan	

Polri,	 PPNs	 Ditjen	
Pajak	

11	 18	Tahun	2000	 Perubahan	 atas	 UU	 Pajak	
Pertambahan	 Nilai	 Barang	
dan	 Jasa,	 dan	 Pajak	
Penjualan	 atas	 Barang	
Mewah		

Polri,	 PPNs	 Ditjen	
Pajak	

12	 26	Tahun	2000	 Pengadilan	HAM	 Psl.21.(Penyidik	
Ad.Hoc),Psl.11(Jaksa	
Agung	RI)	

13	 31	 tahun	 1999	 Jo	
20	tahun	2001	

Pemberantasan	 Tindak	
Pidana	Korupsi	

(Polri,Kejaksaan,	Penyidik	
KPK)	

14	 28	Tahun	2014	 Hak	Cipta	 Psl.110(Polri,	 PPNs	
Ditjen	HAKI)	

15	 30	Tahun	2002	 Komisi	 Pemberantasan	
Korupsi	

Psl.45	(Penyidik	KPK)	

16	 	8	Tahun	2010	 Pencegahan	 dan	
Pemberantasan	 Tindak	
Pidana	Pencucian	Uang	

Psl.74(Penyidik	
Tindak	 Pidana	
asal/Polri,KPK/Keja
ksaan/PPNs)	

17	 45	Tahun	2009	 Perubahan	 atas	 UU	 No.31	
tahun	 2004	 tentang	
Perikanan	

Psl.73(Polri,	
Perwira	 TNI	 AL,	
PPNs	Perikanan)	

18	 23	Tahun	2014	 Pemerintah	Daerah	 Psl.257(Polri,	
PPNs,Pol	PP)	

19	 17	tahun	2006	 Perubahan	 UU	 No.10	
thn.1995	 tentang	
Kepabeanan	(Bea	Cukai)	

Psl.76(Polri,	 PPNs	
Bea	Cukai,TNI)	

20	 11	tahun	2008	 Informasi	 dan	 Transaksi	
Elektronik	

Psl.43.(Polri,	 PPNs	
Bidang	 teknologi	
Informasi	 dan	
Transaksi	
elektronik)	

21	 18	Tahun	2008		 Pengelolaan	Sampah	 Psl.38.(Polri,	 PPNs	
bidang	
Persampahan)	

22	 31	Tahun	2004	 Perikanan	 Psl	 73	 (PPNs	
Perikanan	 dan	 TNI	
AL)	

24	 22	Tahun	2001	 Minyak	dan	Gas	Bumi	 Psl.50	 (PPNs	
dilingkup	 usaha	
minyak	 dan	 Gas	
bumi)	
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25	 5	Tahun	1999	 Larangan	 Paktek	 monopli	
dan	Persaingan	Usaha	Tidak	
sehat.	

Psl	 30	 (komisi	
Pengawas	
persaingan	usaha)	

26	 32	Tahun	2002	 Penyiaran	 Psl	56	(PPNs	bidang	
penyiaran)	

	
Dari	26	Perundang-undangan	yang	

diidentifikasi	 pada	 tabel	 1.1	 di	 atas,	

masing-masing	memiliki	penyidik	khusus	

dibidangnya	 masing-masing,	 pluralitas	

dari	 segi	 Institusi	 Penyidik,	 secara	 garis	

besar	terdapat	empat	manajemen	puncak	

dari	 masing-masing	 institusi	 penyidik	

tersebut,21Penyidik	 Polri	 diangkat	 oleh	

Kapolri,	 Penyidik	 PPNs	 diangkat	 Oleh	

Menteri	 Kehakiman(sekarang	 Menteri	

Hukumdan	 HAM),	 Penyidik	 TNI-AL	

diangkat	oleh	Panglima	TNI,	dan	Penyidik	

Kejaksaan	 diangkat	 Oleh	 Jaksa	 Agung.	

Konsekuensi	 yang	 berbeda	 dalam	 Top	

Management	 Penyidikan,	 tentu	 akan	

terdapat	juga	pluralitas	dari	segi	tugas	dan	

kewenangan	 diantara	 satu	 Penyidik	

dengan	 Penyidik	 lain,	 serta	 dalam	

hubungan	 koordinasi	 fungsional	 dengan	

Penyidik	 Polri	 dalam	 melakukan	

Penyidikan	 dan	 Pelimpahan	 Berkas	

Perkara	 ke	 Penuntut	 Umum.	 Pluralisme	

                                                
21  IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana 
dan Bahaya Laten Korupsi :” Perspektif 
Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, 
Pustaka Pelajar Jokyakarta: 2010, Hlm.170 

Hukum	Penyidikan	ini	tentu	menimbulkan	

banyak	 masalah	 dalam	 praktek	

Penyidikkan	 di	 lapangan.	 Konflik	 antara	

Penyidik	 yang	 satu	 dengan	 Penyidik	 lain	

seolah-olah	 menggambarkan	 koordinasi	

yang	 bermasalah,	 dan	 Kewenangan	 yang	

berbeda	 dipandang	 sebagai	 bentuk	

ketidakadilan	diantara	Institusi	Penyidik.	

Konflik	 diantara	 Penyidik	 ini	

memperlihatkan	 pamahaman	 isntansi		

sentris	masing-masing	 Institusi	 Penyidik,	

sehingga	 sulit	 mencapai	 konsep	

penyidikan	terpadu	sebagaimana	tuntutan	

Sistem	Peradilan	 Pidana	 terpadu.	 Konflik	

antara	 Polri	 dan	 KPK	 sebagai	 salah	 satu	

contoh	 yang	 selalu	 berulang(dimedia	

dikenal	 dengan	 sebutan	 Konflik	 Cicak	

Versus	 Buaya,	 Jilid	 I,II,dan	 III),	 dan	 Juga	

sering	 terjadi	 Konflik	 antara	 TNI	 AL	

dengan	 Polri22,	 Polri	 dengan	 Kejaksaan.	

hal	 ini	 mempertontonkan	 buruknya	

Sistem	 koordinasi	 Penyidikan	 dalam	

22 http://www.merdeka.com, dikunjungi 20 
Januari 2019 
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kerangka	 keterpaduan	 Sistem	 Hukum	

Acara	Pidana	di	Indonesia.	

Konflik	yang	terjadi	antara	sesama	

institusi	 Penyidik	 tentu	 saja	 akan	

menghambat	penanganan	perkara	pidana,	

karena	proses	penyidikan	merupakan	sub	

sistem	yang	pertama	sekali	bekerja	dalam	

penanganan	 perkara	 pidana.	 Terhambat-

nya	 proses	 penyidikan	 akan	 melanggar	

hak	 asasi	 tersangka,	 dan	 secara	

keseluruhan	 tentu	 saja	 menghambat	

berjalannya	mekanisme	Sistem	Peradilan	

Pidana	 Terpadu,	 karena	 secara	 otomatis	

akan	menghambat	proses	penuntutan	dan	

pemeriksaan	 perkara	 di	 sidang	

pengadilan.	Kasus	cicak	versus	buaya	jilid	

I,II,III	 di	 atas	 mempertontonkan	 kepada	

publik	 bagaimana	 berpengaruhnya	

system	 kerja	 penyidikan	 perkara	 pidana	

bila	 terjadi	 konflik	 diantara	 sesama	

institusi	penyidik.	

Pluralitas	 Top	 Manajemen,	

mekanisme	 kerja	 dan	 hubungan	

koordinasi	 diantara	 sesama	 institusi	

penyidik	disatu	sisi	menjadi	peluang	akan	

mudahnya	 penanganan	 korupsi	 karena	

dapat	 ditangani	 oleh	 banyak	 institusi	

sehingga	 beban	 kerja	 diantara	 masing-

masing	 penyidik	 tidak	 terjadi	

penumpukan,	 dan	 penyidikan	 bisa	

berjalan	 efektif	 dan	 efisien	 sesuai	 asas	

peradilan	 cepat,	 sederhana	 dan	 biaya	

ringan.	 Hal	 ini	 sangat	 mendukung	

terpenuhinya	 hak-hak	 azasi	 tersangka	

selama	 dalam	 proses	 penyidikan.	 Disisi	

lain	 pluralitas	 dengan	 top	 manajemen	

yang	 berbeda	 tersebut	 dapat	 saja	

menimbulkan	ego	sektoral	dan	terjadinya	

konflik	dalam	penanganan	penyidikan,	hal	

tersebut	 tergambar	 dalam	 pengalaman	

kasus	 cicak	 versus	 buaya	 sebagaimana	

tersebut	diatas.	

	

b. Peluang	 dan	 tantangan	 terhadap	
perbedaan	 kewenangan	 penyidik	
dalam	 pemberantasan	 tindak	
pidana	korupsi	

Untuk	 menjalankan	 tugas-tugas	

selaku	 Penyidik,	 undang-undang	 telah	

memberikan	kewenangan	masing-	masing	

Penyidik	 yang	 berbeda-beda,	 masing-

masing	dapat	dilihat	sebagai	berikut	:		

1) Penyidik	Polri	
	 Penyidik	Polri	secara	yuridis	diatur	

dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 8	 tahun	

1981	tentang	KUHAP	dan	Undang-Uudang	

Nomor	 2	 tahun	 2002	 tentang	 Kepolisian	

RI.	 Kedua	 undang	 undang	 ini	 mengatur	

tugas	 dan	 kewenangan	 penyidik	 Polri.	

Untuk	 melihat	 pengaturan	 kedua	 UU	
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tersebut	dapat	dilihat	pada	tabel	dibawah	

ini:	

Tabel	1.2	:	Kewenangan	Penyidik	Polri		

Pasal	 7	 ayat	 (1)	 KUHAP	 telah	

ditatapkan	kewenangan	penyidik	:	

Undang-Undang	 No.2	 Tahun	 2002	

tentang	 Kepolisian	 juga	 ditetapkan	

kewenangan	

1. Menerima	 laporan	 atau	 pengaduan	

dari	seseorang	tentang	adanya	tindak	

pidana;	

2. Melakukan	 tindakan	 pertama	 	 pada	

saat	ditempat	kejadian;	

3. Menyuruh	 berhenti	 seorang	

tersangka	 dan	 	 memeriksa	 tanda	

pengenal	diri	tersangka;	

4. Melakukan	 penangkapan,	

penahanan,	 penggeledahan	 dan	

penyitaan;	

5. Melakkan	 pemeriksaan	 dan	

penyitaan	surat;	

6. Mengambil	 sidik	 jari	 dan	 memotret	

seseorang;	

7. Memanggil	orang	untuk	didengar	dan	

diperiksa	 sebagai	 tersangka	 atau	

saksi;	

8. Mendatangkan	 orang	 ahli	 yang	

diperlukan	 dalam	 hubungannya	

dengan	pemeriksaan	perkara;	

9. Mengadakan	 penghentian	

penyidikan;	

1. Melakukan	penangkapan,	penahanan,	

penggeledahan,	dan	penyitaan;	

2. Melarang	setiap	orang	meninggalkan	

atau	 memasuki	 tempat	 kejadian	

perkara	 untuk	 kepentingan	

penyidikan;	

3. Membawa	dan	menghadapkan	orang	

kepada	 penyidik	 dalam	 rangka	

penyidikan;	

4. Menyuruh	 berhenti	 orang	 yang	

dicurigai	 dan	 menanyakan	 serta	

memeriksa	tanda	pengenal	diri;	

5. Melakukan	 pemeriksaan	 dan	

penyitaan	surat;	

6. Memanggil	orang	untuk	didengar	dan	

diperiksa	sebagi	tersangka	atau	saksi;	

7. 	Mendatangkan	 orang	 ahli	 yang	

diperlukan	 dalam	 hubungannya	

dengan	pemeriksaan	perkara;	

8. Mengadakan	pnghentian	penyidikan;	

9. Menyerahkan	berkas	perkara	kepada	

penuntut	umum;	
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10. Mengadakan	 tindakan	 lain	 menurut	

hukum	yang	bertanggung	jawab.	

	

10. Mengajukan	 permintaan	 secara	

langsung	 kepada	 pejabat	 imigrasi	

yang	 berwenang	 di	 tempat	

pemeriksaan	imigrasi	dalam	keadaan	

mendesak	 atau	 mendadak	 untuk	

mencegah	atau	menagkal	orang	yang	

disangka	melakukan	tindak	pidana;	

11. Memberi	 petunjuk	 dan	 bantuan	

penyidikan	kepada	penyidik	pegawai	

negeri	 sipil	 serta	 menerima	 hasil	

penyidikan	 penyidik	 pegawai	 negeri	

sipil	 untuk	 diserahkan	 kepada	

penuntut	umum,	dan		

12. Mengadakan	 tindakan	 lain	 menurut	

hukum	yang	bertanggungjawab.	

	
2) Penyidik	Kejaksaan	
	 Kejaksaan	 adalah	 Sebutan	 bagi	

Institusi	 dalam	 Sistem	 Peradilan	 Pidana	

yang	 memiliki	 fungsi	 menuntut	 dan	

membuat	dokumen	seperti	Dakwaan	dan	

Surat	 Tuntutan.23	 Dalam	 menjalankan	

kewenangannya	 selaku	 Penyidik	

disebutkan	dalam	Pasal	30	UU	Nomor	16	

tahun	 2004	 tentang	 Kejaksaan	 RI,	 di	

Bidang	 Pidana	 Kejaksaan	 mempunyai	

tugas	 dan	 wewenang	 melakukan	

                                                
23 Mahrus Ali, Hukum Pidana korupsi di 
Indonesia,UII-Press, Yokyakarta, 2011,Hal 
166-167 

Penyidikan	 terhadap	 Tindak	 Pidana	

tertentu	 berdasarkan	 undang-undang;	

Melengkapi	 berkas	 perkara	 tertentu	 dan	

untuk	 itu	 dapat	 melakukan	 pemeriksaan	

tambahan	 sebelum	 dilimpahkan	 ke	

Pengadilan	 yang	 dalam	 pelaksanaannya	

dikoordinasikan	dengan	Penyidik.	

	 Dalam	 rangka	 pemberantasan	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 salah	 satu	 point	

dalam	Instruksi	Presiden	No.5	tahun	2004	

tentang	 percepatan	 pemberantasan	

korupsi	 menginstruksikan	 kepada	
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(kepala)	 Kejaksaan	 (Jaksa	 Agung)	

Republik	Indonesia	untuk	:24	

a. Mengoptimalkan	 upaya-upaya	

penyidikan	terhadap	tindak	pidana	

korupsi	untuk	menghukum	pelaku	

dan	menyelamatkan	uang	Negara,	

b. Mencegah	dan	memberikan	sanksi	

tegas	 terhadap	 penyalahgunaan	

wewenang,	 dilakukan	 oleh	

jaksa/penuntut	 umum	 dalam	

rangka	penegakan	hukum;	

c. Meningkatkan	 kerjasama	 dengan	

kepolisian	 Republik	 Indonesia,	

Badan	 Pengawas	 Keuangan	 dan	

Pembangunan,	 pusat	 pelaporan	

dan	 Analisis	 transaksi	 keuangan,	

dan	 institusi	 Negara	 yang	 terkait	

dengan	 upaya	 penegakan	 hukum	

dan	pengembalian	kerugian	Negara	

akibat	tindak	pidana	korupsi.		

3) Penyidik	KPK	
Penyidik	dalam	UU	Nomor	30	

Tahun	 2002	 adalah	 Penyidik	 KPK.	

Secara	 umum	 tugas	 KPK	 sebagai	

mana	 disebutkan	 dalam	 Pasal	 7	

sangat	 luas,	 sebagai	 konsekuensi	

dari	Korupsi	yang	dianggap	sebagai	

kejahatan	 Extra	 Ordinary	 Crime,	

sehingga	 penanganannyapun	 juga	

                                                
24 Ibid hal 168. 

harus	 dilakukan	 secara	 luar	 biasa,	

salah	 satunya	 adalah	 kewenangan	

luar	 biasa	 pada	 saat	 melakukan	

Penyelidikan	 dan	 Penyidikan.	

Terkait	 dengan	 tugas	 KPK	 dalam	

melakukan	 Penyelidikan,	

Penyidikan	 dan	 Penuntutan,	

sebagaimana	 disebutkan	 dalam	

Pasal	12	terdiri	dari	:	

a. Melakukan	 penyadapan	 dan	

merekam	pembicaraan;	

b. Memerintahkan	 kepada	 instansi	

yang	 terkait	 untuk	 melarang	

seseorang	bepergian	keluar	negeri;	

c. Meminta	 keterangan	 kepada	 bank	

atau	 lembaga	 keuangan	 lainnya	

tentang	keadaan		

d. Memerintahkan	 kepada	 bank	 atau	

lembaga	 keuangan	 lainnya	 untuk	

memblokir	 rekening	 yang	 diduga	

hasil	dari	korupsi	milik	 tersangka,	

terdakwa	 atau	 pihak	 lain	 yang	

terkait;	

e. Memerintahkan	 kepada	 pimpinan	

atau	 aau	 atasan	 tersangka	 untuk	

memberhentikan	 sementara	

tersangka	dari	jabatannya;	

f. Meminta	 data	 kekayaan	 dan	 data	

perpajakan	 tersangka	 atau	
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terdakwa	 kepada	 instansi	 yang	

terkait;	

g. Menghentikan	 sementara	 suatu	

transaksi	 keuangan,	 transaksi	

perdagangan,	 dan	 perjanjian	

lainnya	 atau	 pencabutan	

sementara	 perizinan,	 lisensi	 serta	

konsesi	 yang	 dilakukan	 atau	

dimiliki	 oleh	 tersangka	 atau	

terdakwa	yang	diduga	berdasarkan	

bukti	 awal	 yang	 cukup	 ada	

hubungannya	 dengan	 tindak	

pidana	 korupsi	 yang	 sedang	

diperiksa;	

h. Meminta	 bantuan	 Interpol	

Indonesia	 atau	 instansi	 penegak	

hukum	 Negara	 lain	 untuk	

melakukan	 pencarian,	

penangkapan,	 dan	 penyitaan	

barang	bukti	di	luar	negeri;	

i. Meminta	 bantuan	 kepolisian	 atau	

instansi	 lain	 yang	 terkait	 untuk	

melakukan	 penangkapan,	

penahanan,	 penggeledahan	 dan	

penyitaan	 dalam	 perkara	 tindak	

pidana	 korupsi	 yang	 sedang	

ditangani.	

4) Penyidik	PPNs	
                                                
25 Dikutip dari, Suryono Sutarto, Hukum 
Acara Pidana Jilid I, Unipersitas 
Diponegoro Semarang,2005, hal 42-43. 

	 Berdasarkan	 Keputusan	

Menteri	 Kehakiman	 republik	

Indonesia	(sekarang	Menteri	Hukum	

dan	 HAM),	 Nomor:	 M.04-PW.07.03	

Tahun	 1984,	 menyatakan	 apabila	

undang-undang	yang	menjadi	dasar	

hukum	tidak	mengatur	secara	tegas	

kewenangan	 yang	 diberikannya,	

maka	 Penyidik	 PPNs	 karena	

kewajibannya	 mempunyai	

wewenang:25		

1. Menerima	 laporan	 atau	 pengaduan	

dari	 seseorang	 tentang	 adanya	

tindak	pidana;	

2. Melakukan	tindakan	pertama		pada	

saat	 ditempat	 kejadian	 dan	

melakukan	pemeriksaan;	

3. Menyuruh	 berhenti	 seorang	

tersangka	 dan	 	 memeriksa	 tanda	

pengenal	diri	tersangka;	

4. Melakukan	 penyitaan	 benda	 dan	

atau	surat;	

5. Mengambil	sidik	jari	dan	memotret	

seseorang;	

6. Memanggil	 orang	 untuk	 didengar	

dan	 diperiksa	 sebagai	 tersangka	

atau	saksi;	
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7. Mendatangkan	 orang	 ahli	 yang	

diperlukan	 dalam	 hubungannya	

dengan	pemeriksaan	perkara;	

8. Mengadakan	 penghentian	

penyidikan	 setelah	 mendapat	

petunjuk	dari	penyidik	bahwa	tidak	

terdapat	cukup	bukti	atau	peristiwa	

tersebut	 bukan	 merupakan	 tindak	

pidana	 dan	 selanjutnya	 melalui	

penyidik	 memberitahukan	 hal	

tersebut	 kepada	 penuntut	 umum,	

tersangka	atau	keluarganya;	

9. Mengadakan	tindakan	lain	menurut	

hukum	 yang	 dapat	 di	

pertanggungjawabkan.	

	 Selain	 dalam	 KUHAP	 juga	 diatur	

dalam	 Pasal	 1	 angka	 5	 PP	 No.	 43	 Tahun	

2012,	yang	dimaksud	dengan	PPNS	adalah	

Pejabat	Pegawai	Negeri	Sipil	tertentu	yang	

berdasarkan	 Peraturan	 Perundang-

Undangan	 ditunjuk	 selaku	 Penyidik	 dan	

mempunyai	wewenang	untuk	melakukan	

Penyidikan	Tindak	Pidana	dalam	 lingkup	

undang-undang	 yang	 menjadi	 dasar	

hukumnya	masing-masing.	

                                                
26 Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana 
Jilid II, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro Semarang, 2004,Hlm.6 

c. Tantangan	Penyidik	Tindak	Pidana	
Korupsi	 Pasca	 Penambahan	 Objek	

Praperadilan.	

Salah	 satu	 yang	 menggembirakan	

dari	 lahirnya	 Undang-Undang	 Nomor	 8	

Tahun	 1981	 Tentang	 Kitab	 Undang-

Undang	 Hukum	 Acara	 Pidana	 adalah	

lahirnya	lembaga	Pra	Peradilan	yang	tugas	

pokoknya	 mengadakan	 pengawasan	

terhadap	 tindakan-tindakan	 upaya	 paksa	

(dwangmiddelen)	 yang	 dilakukan	 oleh	

aparat	 penegak	 hukum,	 yang	 tidak	

berdasarkan	 undang-undang	 (unlawful),	

guna	 melindungi	 hak-hak	 tersangka/	

terdakwa	 dalam	 proses	 pemeriksaan	

pendahuluan	(vooronderzoek)26	

Sebagaimana	 diatur	 dalam	 Pasal	

79,	 80,	81	KUHAP,	 Tugas	 dan	wewenang	

lembaga	 Pra-Peradilan	 tersebut	 masih	

limitative	 dibandingkan	 dengan	 bentuk	

upaya	paksa	yang	dapat	dilakukan	selama	

proses	 Penyidikan.	 Dari	 pasal	 tersebut	

dapat	disimpulkan	tiga	hal	pokok	sebagai	

berikut:27	

1. Permintaan	 pemeriksaan	 tentang	

sah	 atau	 tidaknya	 suatu	

penangkapan	atau	penahanan	yang	

27 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana 
Indonesia,CV.Sapta Artha Jaya, Jakarta, 
1996,Hlm.195 
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diajukan	 oleh	 tersangka,	 keluarga	

atau	 kuasanya	 kepada	 ketua	

Pengadilan	 Negeri	 dengan	

menyebut	alasannya.	

2. Permintaan	 untuk	 pemeriksaan	

sah	 atau	 tidaknya	 suatu		

penghentian	 penyidikan	 atau	

penuntutan	 yang	 diajukan	 oleh	

penyidik	 atau	 penuntut	 umum,	

pihak	 ketiga	 yang	 berkepentingan	

kepada	 ketua	 Pengadilan	 Negeri	

dengan	menyebut	alasannya.	

3. Permintaan	 ganti	 kerugian	 dan	

atau	 rehabilitasi	 akibat	 tidak	

sahnya	 penangkapan	 atau	

penahanan	 atau	 akibat	 sahnya	

penghentian	 penyidikan	 atau	

penuntutan	 diajukan	 oleh	

tersangka	 atau	 pihak	 ketiga	 yang	

berkepentingan	 kepada	 ketua	

Pengadilan	 Negeri	 dengan	

menyebutkan	alasannya.	

Terbatasnya	 ruang	 lingkup	 objek	

pemeriksaan	 di	 Lembaga	 praperadilan	

membuat	 pihak	 yang	 merasa	 dirugikan	

perlu	 melakukan	 peninjauan,	 dan	

mengajukan	 permohonan	 yudisial	 review	

                                                
28Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di 
Indonesia, UU-Press Jokyakarta, 2011, 
Hlm.177 

ke	 Mahkamah	 Konstitusi.	 Permohonan	

tersebut	 dikabulkan	 dengan	 adanya	

putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor:	

130/PUU-XIII/2015	 dan	 21/PUU-

XII/2014,	 yang	 menambahkan	 penetapan	

tersangka	 sebagai	 objek	 pemeriksaan	

praperadilan.	

Lahirnya	 Putusan	 Mahkamah	

Konstitusi	 Nomor:	 130/PUU-XIII/2015	

dan	21/PUU-XII/2014	ini	menjadi	cambuk	

bagi	 aparat	 penyidik	 secara	 umum	 dan	

penyidik	 tindak	 pidana	 korupsi	 secara	

khusus,	 hal	 ini	menuntut	 penyidik	 untuk	

tidak	 gagabah	 dan	 sewenang-wenang	

dalam	 nenetapkan	 seseorang	 sebagai	

tersangka	tindak	pidana	korupsi.	

Tantangan	 untuk	 menjalankan	

fungsi	 penyidikan	 secara	 professional,	

secara	spesifik	juga	di	paksa	oleh	Pasal	40	

Undang-Undang	 Nomor	 30	 Tahun	 2002	

Tentang	Komisi	Pemberantasan	Korupsi,	:	

“Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	 tidak	

berwenang	mengeluarkan	 surat	 perintah	

penghentian	 penyidikan	 dan	 penuntutan	

(SP3)	 dalam	 perkara	 tindak	 pidana	

korupsi.”28	
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Tantangan	 untuk	 professional	

dalam	melakukan	 penyidikan,	 khususnya	

penetapan	 seseorang	 sebagai	 tersangka	

tindak	 pidana	 korupsi	 pasca	 keluarnya	

putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 di	 atas,	

menunjukkan	 semangkat	 baru	 dalam	

mengoreksi	 kinerja	 KPK,	 secara	 umum	

berlaku	 juga	 untuk	 semua	 penyidik.	

Realitas	 pengajuan	 gugatan	 melalui	

lembaga	 PraPeradilan	 sebagaimana	

diungkapkan	 Ketua	 KPK	 Agus	 Rahardjo	

dalam	 rapat	 dengar	 pendapat	 dengan	

Komisi	 III	 pada	 tahun	 2016	mengatakan	

bahwa	dari	57	perkara	praperadilan	sejak	

tahun	 2004	 lalu,	 KPK	 setidaknya	 pernah	

kalah	 dalam	 empat	 kasus.	 Sebelumnya,	

dalam	 catatan	 Rappler	 malah	 ada	 5	

kasus.29	

	
Rekonstruksi	 Sistem	 Penyidikan	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 Yang	 Berbasis	

Pada	Nilai	Pancasila	

Indonesia	 harus	 berhadapan	

dengan	 globalisasi	 dengan	 segala	

problematikanya,	 salah	 satu	 persoalan	

                                                
29 
https://www.rappler.com/indonesia/berita/18
3114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-
melawan-kpk, dikunjungi tanggal 26 Januari 
2019. 
30 Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai 
Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

adalah	membangun	Hukum	Pidana	dalam	

menghadapi	 berkembangnya	 kejahatan	

yang	 berskala	 Nasional,	 Regional	 dan	

Internasional.	Politik	Hukum	Pidana	atau	

dikenal	 dengan	 istilah	 Kebijakan	 Hukum	

Pidana/Kebijakan	 Kriminal	 sebagaimana	

diungkapkan	 oleh	 Sudarto:	 adalah	 suatu	

usaha	 yang	 rasional	 dari	 masyarakat	

dalam	 menanggulangi	 kejahatan,	 dengan	

mengacu	 pada	 pendapat	 Marc	 Ancel	

sebagai	 the	 rational	 organization	 of	 the	

control	 of	 crime	 by	 society.	 Selain	 itu	 ada	

juga	 pendapat	 G.	 Peter	 Hoefnagels	

menyebutkan	bahwa	criminal	policy	is	the	

rational	organization	of	the	social	reaction	

to	crime.30		

Pembangunan	 Hukum	

Pidana/Kebijakan	 Kriminal	 yang	

berpedoman	pada	Pancasila	sebagai	Recht	

Idee/Staat	 Fundamental	 Norm,tidak	

terlepas	dari	pengaruh	sistem	hukum	yang	

ada	 	(Sistem	Hukum	Adat,	Sistem	Hukum	

Islam,	Sistem	Hukum	Sivil	Law	dan	Sistem	

Hukum	 Common	 Law).31	 Pancasila	 yang	

mengandung	 nilai-nilai	 luhur	 Bangsa	

Penyusunan Konsep KUHP Baru),Jakarta: 
Prenada  Media 2014,Hlm.4 
31 Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem 
Hukum berdasarkan Pancasila, Yokyakarta: 
Media Perkasa 2013,hlm.76-80. 
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Indonesia	 yang	 telah	 mengkristal	 dalam	

rentang	 sejarah	 panjang	 Bangsa	

Indonesia,	 mulai	 Zaman	 Kerajaan	

Sriwijaya	dan	Kerajaan	Majapahit,	Zaman	

Datangnya	 Penjajahan	 Belanda	 dan	

Jepang,	serta	Proklamasi.32		

Politik	Hukum	adalah	Legal	 Policy	

atau	arah	hukum	yang	akan	diberlakukan	

oleh	negara	untuk	mencapai	tujuan	negara	

yang	bentuknya	dapat	berupa	pembuatan	

hukum	yang	baru	dan	penggantian	hukum	

lama.	 Dalam	 arti	 yang	 seperti	 ini	 politik	

hukum	harus	berpijak	pada	tujuan	negara	

dan	sistem	hukum	yang	berlaku	di	negara	

yang	 bersangkutan	 yang	 dalam	 konteks	

Indonesia	 tujuan	 	 dan	 sistem	 itu	

terkandung	dalam	Pembukaan	UUD	1945,	

khususnya	 Pancasila,	 yang	 melahirkan	

kaidah-kaidah	penuntun	hukum.33	

Pancasila	 yang	 dijadikan	 sebagai	

kaidah	 penuntun	 dalam	 Sistem	 Hukum	

Indonesia	 harus	 tercermin	 dalam	 setiap	

Produk	 Hukum.	 Dalam	 rangka	

Pembangunan	 Sistem	 Hukum	 Pidana(	

Sistem	Hukum	Pidana	Formil/Sub	Sistem	

                                                
32 Mukhlis,R., Pendidikan Pancasila di  
Perguruan Tinggi, Pekanbaru: Alaf Riau 
2012,hlm.23 
33Moh.Mahfud MD,Politik Hukum di 
Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada2014,hlm.1 

Penyidikan),	 Nilai	 Dasar	 Pancasila	

tersebut	 mengandung	 nilai-nilai	 turunan	

yang	 dapat	 dijadikan	 sebagai	 azas	 atau	

pedoman	 dalam	 mengimplemntasikan	

norma-norma	hukum	tentang	Penyidikan.	

Nilai-nilai	yang	tersebut	terdiri	dari:34		

1. Sila	 KeTuhanan	 Yang	 Maha	 Esa,	
Mengandung	nilai	 religious	 yaitu	 :	
Kepercayaan	 terhadap	 adanya	
Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa	 sebagai	
pencipta	 segala	 sesuatu	 dengan	
sifat	sifat	yang	sempurna	dan	suci,	
seperti	 Maha	 Kuasa,	 Maha	
Pengasih,	 Maha	 Adil,	 Maha	
Bijaksana	dan	Sebagainya;	

2. Sila	 Kemanusiaan	 Yang	 Adil	 dan	
Beradab	 mengandung	 Nilai:	
Pengakuan	 Terhadap	 Harkat	 dan	
Martabat	 Manusia	 dengan	 segala	
hak	 dan	 kewajiban	 asasinya,	
Perlakuan	 yang	 adil	 terhadap	
sesama	 manusia,	 terhadap	 diri	
sendiri,	 alam	 sekitar	 dan	 Tuhan,	
serta	 Manusia	 sebagai	 makhluk	
beradab	 atau	 berbudaya	 yang	
memiliki,	 cipta,	 rasa	 dan	
keyakinan;	

3. Sila	 Persatuan	 Indonesia	
mengandung	 nilai,	 Pengakuan	
terhadap	 Kebhineka	 tunggal	
Ikaan,	 Pengakuan	 terhadap	
persaudaraan	bangsa	dan	wilayah	
dan	 Patriotisme	 serta	 nilai	
nasionalisme;	

34 Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem 
Hukum berdasarkan Pancasila, Yokyakarta: 
Media Perkasa,2013, Hlm.63-65 
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4. Sila	 Kerakyatan	 yang	 dipimpin	
Oleh	Hikmat	Kebijaksanaan	dalam	
permusyawaratan/perwakilan	
mengandung	nilai:	Negara	adalah	
untuk	kepentingan	seluruh	rakyat,	
Kedaulatan	 ditangan	 rakyat,	
manusia	Indonesia	sebagai	warga	
Negara	 dan	 warga	 masyarakat	
punya	 kedudukan,	 hak	 dan	
kewajiban	 yang	 sama,	 Pimpinan	
kerakyatan	 adalah	 hikmat	
kebijaksanaan	yang	dilandasi	akal	
sehat,	 Keputusan	 diambil	
berdasarkan	 musyawarah	 dan	
mufakat.	

5. Sila	 Keadilan	 Sosial	 Bagi	 seluruh	
Rakyat	 Indonesia	 mengandung	
nilai	 perlakuan	 yang	 adil	 di	
seluruh	 bidang	 kehidupan,	
perwujudan	 keadilan	 sosial	 bagi	
seluruh	 rakyat	 Indonesia,	
Keseimbangan	 Hak	 dan	
Kewajiban,Menghormati	 hak	
orang	 lain,	 Cita	 cita	 adil	 dan	
makmur	 baik	 moril	 dan	 sprituil,	
serta	 cinta	 akan	 kemajuan	 dan	
pembangunan.	
	
Indonesia	 dapat	 membangun	

sistem	penyidikan,	harus	meliputi	 sistem	

Substansi,	 sistem	 struktur	 dan	 sistem	

kultur.	 Secara	 substansi	 	 semua	 aturan	

harusnya	 koheren	 dan	 berkorespondensi	

serta	 terdapat	 harmonisasi	 substansial.	

Penyidik	 sebagai	 bagian	 dari	 Penegak	

Hukum	merupakan	Fungsi	Yudikatif,	akan	

tetapi	 secara	 Struktur	 Ketatanegaraan	

baik	 Penyidik	 Polri,	 Penyidik	 PPNs,	 dan	

Penyidik-Penyidik	 Lain	 tunduk	 di	 bawah	

Eksekutif/Presiden.	 Selain	 perbedaan	

dalam	struktur	puncak	terdapat	tumpang	

tindih	 kewenangan	 dalam	 menangani	

persoalan	 yang	 sama,	 baik	 perkara	

korupsi,	 Narkotika,	 Keamanan	 laut	 dan	

jenis	 tindak	 pidana	 lain.	 Hal	 inilah	 yang	

selalu	 menjadi	 konflik	 antar	 lembaga	

penyidik	 dalam	 penanganan	 perkara.	

Konsistensi	dan	Harmonisasi	Norma	dasar	

pembentukan	 masing-masing	 Institusi	

Penyidik,	 terdapat	 hal	 yang	 tidak	

konsisten	 dan	 belum	 harmonis.	 Sebagai	

contoh	dalam	koordinasi	dengan	Penyidik	

Polri	 dalam	 memulai	 Proses	 Penyidikan,	

dan	 Pelimpahan	 Berkas	 perkara	 ke	

Penuntut	 Umum,	 selain	 itu	 terdapat	

lembaga	 yang	 berfungsi	 ganda	 selain	

sebagai	 Penyidik	 juga	 berwenang	

melakukan	 Penuntutan(UU	 KPK	 dan	 UU	

Kejaksaan).	

	 Masyarakat	 menuntut	

perkembangan	 Hukum	 Acara	 dalam	

berbagai	 Institusi	 Penyelidikan	 dan	

Penyidikan,	adalah	Sistem	dan	Mekanisme	

Hukum	 Acara	 dengan	 Pola	 Manajemen	

Public	dalam	span	of	control	yang	efektif,	

efisien,	 transparan,	 akuntabel	 dan	

berkepastian.	 Konsep	 ini	 Jauh	 lebih	



PROSIDING		
SEMINAR	NASIONAL	DAN	CALL	FOR	PAPER	
HUKUM	PIDANA	DAN	KRIMINOLOGI	

 83	MAHUPIKI	(Masyarakat	Hukum	Pidana	dan	Kriminologi	Indonesia)	

penting	 dari	 konsep	 kemanunggalan.35	

Pemikiran	 yang	 lebih	 ideal	 untuk	

diwujudkan	 adalah	 keterpaduan	

Penyelidikan	dan	Penyidikan.	Dalam	satu	

fungsi	 koordinasi	 terpadu	 sebagai	 mana	

tuntutan	 sebagai	 sebuah	 sistem.	 Ide	 ini	

sesuai	dengan	posisi	kekuasaan	yudikatif	

dalam	 konteks	 kekuasaan	 dalam	 negara,	

apalagi	 jika	 bisa	 diwujudkan	 sesuai	

tuntutan	 Pasal	 24	 UUD	 1945,	 sebagai	

kekuasaan	 kehakiman	 di	 bawah	

Mahkamah	 Agung	 akan	 semakin	 ideal	

sebagai	sebuah	sistem.	 	

	 Untuk	 menghindari	 konflik	 yang	

tidak	 berkesudahan	 diantara	 institusi	

penyidik,	 pemerintah	 harus	 melakukan	

rekonstruksi	 kewenangan	 berdasarkan	

kesepakatan	 bersama	 diantara	 institusi	

penyidik.	 Rekonstruksi	 sejalan	 dengan	

Teori	 Hukum	 Integrative36	 dapat	

dilakukan	 dengan	 perpaduan	 Pemikiran	

Norma,	 Prilaku	 dan	 Nilai,	 dengan	

menyebutkan	 Rekayasa	 Birokrasi	 dan	

Rekayasa	 Masyarakat	 yang	 dilandaskan	

pada	 Sistem	 Norma,	 Sistem	 Prilaku	 dan	

                                                
35 Nicolas Simanjuntak,Acara Pidana 
Indonesia dalam Sirkus Hukum,Bogor: 
Ghalia Indonesia,2012, Hlm.61 
36Romli Atmasasmita, Teori Hukum 
Integratif, Yokyakarta: Genta 
Publihing,2012, Hlm.96-97 

Sistem	 Nilai	 yang	 bersumber	 Pancasila	

sebagai	 Ideologi	 Bangsa	 Indonesia.	

Konstruksi	 baru	 kewenangan	 penyidik	

dengan	menjadikan	Pancasila	sebagai	batu	

uji,	 maka	 akan	 ada	 konsep	 Penyidikan	

yang	 berketuhanan,	 Penyidikan	 yang	

berprikemanusiaan,	 Penyidikan	 yang	

menjunjung	 persatuan,	 Penyidik	 yang	

mendukung	musyawarah	dan	demokrasi,	

serta	 Penyidikan	 yang	 berkeadilan.	

Lawrence	 M.	 Friedman,	 mengungkapkan	

dalam	 membangun	 Penyidikan	 sebagai	

sebuah	 sistem	 perlu	 diperhatikan	 tiga	

unsur	 :	 Struktur,	 Substansi	 dan	 Kultur	

hukum.37		

Pembangunan	 Sistem	 Penyidikan	

dari	 aspek	 Struktur,	 menurut	 Barda	

Nawawi	 Arief,	 Sistem	 Peradilan	 pada	

hakikatnya	 identik	 dengan	 Sistem	

Penegakan	Hukum	Pidana	dan	identik	juga	

dengan	 Sistem	 Kekuasaan	 Kehakiman	

37 Achmad Ali, Menguak teori Hukum (legal 

Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence,Jakarta: 

Prenada,2013,Hlm.204. 
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dibidang	Hukum	Pidana38.	Demikian	 juga	

dalam	 membangun	 Sistem	 Penyidikan	

menurut	Muladi	Sesuai	dengan	makna	dan	

ruang	 lingkup	 sistem	 dapat	 bersifat	 fisik	

dalam	 arti	 sinkronisasi	 struktural	

(Structural	 Synchronization),	 dapat	 pula	

bersifat	 substansial	 (Substancial	

Synchronization)	 dan	 dapat	 pula	 bersifat	

kultural	(Cultural	Synchronization).39	

Sistem	 Penyidikan	 Pancasila	 yang	

terbangun	sebagai	konstruksi	baru,	 tentu	

harus	memenuhi	 kriteria	 sebagai	 sebuah	

sistem,	dan	bekerjanya	semua	sub	sistem	

dalam	rangka	mencapai	tujuan	yang	lebih	

besar	yaitu	tercapainya	tujuan	penyidikan.		

Menurut	Muladi,	 tujuan	Sistem	Peradilan	

Pidana	 dapat	 dikategorikan	 sebagai		

:a.	Tujuan	 jangka	 pendek,	 apabila	 yang	

hendak	 dicapai	 resosialisasi	 dan	

rehabilitasi	 pelaku	 tindak	 pidana,	 b.	

Tujuan	 jangka	 menengah,	 apabila	 yang	

                                                
38 Barda Nawawi Arief, 2012,Pendekatan 

keilmuan dan pendekatan religious dalam 

rangka optimalisasi dan reformasi 

penegakan hukum(pidana) di 

Indonesia,Semarang,Penerbit Universitas 

diponegoro,hlm.42. 

 
39 H.R.Abdussalam dan Andri 
desasfuryanto, 2012,Sistem Peradilan 
Pidana, Jakarta: PTIK,hlm.6 

hendak	 dicapai	 lebih	 luas	 yakni	

pengendalian	 dan	 pencegahan	 kejahatan	

dalam	 konteks	 politik	 kriminal	 (Criminal	

Policy),	 dan	 c.Tujuan	 jangka	 panjang,	

apabila	 yang	 hendak	 dicapai	 adalah	

kesejahteraan	masyarakat	(social	welfare)	

dalam	 konteks	 politik	 sosial	 (Social	

Policy)40.	 Pandangan	 dari	 Mardjono	

Reksodipoetro	 dalam	 Romli	

Atmasasmita,	 Tujuan	 Sistem	 Peradilan	

Pidana	 dapat	 dirumuskan:41	 a.	Mencegah	

masyarakat	menjadi	korban	kejahatan,	b.	

Menyelesaikan	 kasus	 kejahatan	 yang	

terjadi	 sehingga	masyarakat	 puas	 bahwa	

keadilan	 telah	 ditegakkan	 dan	 yang	

bersalah	 dipidana,	 dan	 c.	 Mengusahakan	

agar	 mereka	 yang	 pernah	 melakukan	

kejahatan	 tidak	 mengulangi	 lagi	

kejahatannya.	

	
	

40 
http://syah8400.blogspot.com/2014/03/peng
ertian-dan-tujuan-sistem-peradilan.html, 
dikunjungi tanggal 22 mei 2015, 
41Romli  Atmasasmita,2010, Sistem 

Peradilan pidana kontemporer, 

Jakarta: kencana,hlm.3. 
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Kesimpulan	

1. Peluang	 dan	 tantangan	 penyidikan	
tindak	pidana	korupsi	disebabkan	oleh	
lahirnya	 beberapa	 institusi	 penyidik	
yang	berbeda	dari	segi	top	manajemen,	
tugas	 dan	 kewenangan	 serta	 sistem	
tata	 kerja,	 realitas	 ini	 dapat	 menjadi	
peluang	 dalam	 memberantas	 tindak	
pidana	 korupsi,	 karena	 semakin	
banyak	 lembaga	 yang	 berwenang	
semakin	 berpeluang	 dalam	
mengungkap	 dan	 menangani	 dengan	
lebih	 efektif,	 namun	peluang	 tersebut	
sekaligus	 juga	menjadi	 ancaman	akan	
konflik	 akibat	 ego	 sektoral	 dan	
benturan	 kepentingan	 di	 antara	
institusi	 penyidik.	 Selain	 itu	 peluang	
untuk	 menjalankan	 tugas	 dan	 fungsi	
secara	 maksimal	 didorong	 oleh	
lahirnya	 putusan	 mahkamah	
konstitusi,	karena	di	satu	sisi	undang-
undang	 tidak	 memberikan	
kewenangan	 KPK	 menghentikan	
penyidikan	dan	Penuntutan,	dan	disisi	
lain	tantangan	digugat	ke	praperadilan	
akibat	 penetapan	 seseorang	 sebagai	
tersangka.	

2. Rekonstruksi	 sistem	 penyidikan	
tindak	 pidana	 korupsi	 perlu	 segera	
dilakukan	 baik	 secara	 substansi	
hukum,	 struktur	 hukum	 dan	 budaya	
hukumnya,	dengan	berlandaskan	pada	
azaz-azas	 dan	 nilai-nilai	 yang	
terkandung	 pada	 pancasila	 sebagai	
staat	 fundamental	norm.	Konsep	baru	
tersebut	 hasil	 resultante	 berupa	
konsep	 Penyidikan	 yang	
berketuhanan,	 Penyidikan	 yang	
berprikemanusiaan,	 Penyidikan	 yang	
menjunjung	 persatuan,	 Penyidik	 yang	
mendukung	 musyawarah	 dan	
demokrasi,	 serta	 Penyidikan	 yang	
berkeadilan.	
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	Upaya	Meningkatkan	Hak	Narapidana	Dan	Fungsi	Hakim	Pengawas	&	Pengamat	
Berdasarkan	Perspektif	Keadilan	Bermartabat	Guna	Memberantas	Korupsi	Di	

Lembaga	Pemasyarakatan	
	

Rizky	Pratama	Karo	Karo	
Universitas	Pelita	Harapan	

Email	:	rizky.karokaro@uph.edu	
	

Abstrak	

Narapidana	yang	berada	di	Lembaga	Pemasyarakatan	(LAPAS)	adalah	subyek	hukum	yang	
dilindungi	 oleh	 konstitusi,	 dan	 undang-undang.	 Pemerintah	 melalui	 Kementerian	 terkait	
wajib	memenuhi	hak-hak	narapidana	sesuai	dengan	prinsip-prinsip	keadilan	bermartabat	
yang	 pada	 pokoknya	 berprinsip	 untuk	memanusiakan	manusia	 atau	 dalam	 Bahasa	 Jawa	
nguwongke	wong.	 Jika	narapidana	melakukan	 tindak	pidana	korupsi	maka	 tentu	ada	hak	
narapidana	yang	 tidak	 terpenuhi	ataupun	memang	sifat	narapidana	 tersebut	yang	 rakus,	
memiliki	 banyak	 uang.	 Selain	 faktor	 internal	 narapidana,	 faktor	 internal	 Petugas/Kepala	
LAPAS	yang	ingin	memiliki	banyak	uang	dengan	cara	menyalahgunakan	kewenanganya	juga	
menjadi	akar	korupsi	di	LAPAS.	Hakim	pengawas	&	pengamat	dan	perannya	diatur	dalam	
Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Acara	 Pidana	 (KUHAP)	 namun	 kurang	 dimaksimalkan.	
Penulis	 mengangkat	 rumusan	 masalah:	 1.Apa	 hubungan	 antara	 upaya	 peningkatan	 hak	
narapidana	berdasarkan	perspektif	keadilan	bermartabat	dengan	pemberantasan	korupsi	di	
LAPAS?;2.	Bagaimana	upaya	peningkatan	fungsi	hakim	pengawas	&	pengamat	berdasarkan	
perspektif	 keadilan	 bermartabat	 guna	 memberantas	 korupsi	 di	 LAPAS?	 Penulis	
menggunakan	metode	yuridis	normatif,	dengan	cara	analisis	kualitatif	menggunakan	data	
sekunder	 berupa	 bahan	 hukum	 primer	 peraturan	 perundang-undangan,	 bahan	 hukum	
sekunder,	 dan	 bahan	 hukum	 tersier.	 Kesimpulan	 penelitian	 penulis	 ialah	 (1).	 Jika	 hak	
narapidana	 terpenuhi	 berdasarkan	 keadilan	 bermartabat	 dan	 ditingkatkan	 dengan	
penambahan	anggaran	maka	dapat	memutus	ataupun	mengurangi	tindak	pidana	korupsi	di	
LAPAS;	 (2).	 Jika	 peran	 dan	 jumlah	 hakim	 pengawas	 &	 pengamat	 ditingkatkan	 melalui	
penambahan	sumber	daya,	penambahan	tunjangan	mengingat	tugasnya	menjadi	bertambah	
tentu	juga	akan	membuat	pemberantasan	korupsi	di	LAPAS	menjadi	lebih	baik.	
	 	

Kata	Kunci:	Hak	Narapidana,	Hakim	Pengawas	&	Pengamat,	Tindak	Pidana	Korupsi	

	

Pendahuluan		

Lembaga	 pemasyarakatan	 yang	

selanjutnya	disebut	LAPAS	adalah	tempat	

untuk	 melaksanakan	 pembinaan	

                                                
1 Pasal 1 Angka 3 UU Pemasyarakatan. 

Narapidana	 dan	 Anak	 Didik	 Pemasya-

rakatan1.	 “Sistem	 Pemasyarakatan”	

sebagai	 tujuan	 dari	 pidana	 penjara.	

Sehubungan	 dengan	 ini	 maka	 sistem	
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kepenjaraan	 telah	 ditinggalkan	 dan	

memakai	 sistem	 pemasyarakatan	 yang	

mengedepankan	 hak-hak	 narapidana.2	

Berdasarkan	 Pasal	 1	 Angka	 2	 UU	

Pemasyarakatan	 Sistem	 Pemasyarakatan	

adalah	 suatu	 tatanan	mengenai	 arah	 dan	

batas	serta	cara	pembinaan	Warga	Binaan	

Pemasyarakatan	 berdasarkan	 Pancasila	

yang	dilaksanakan	secara	 terpadu	antara	

pembina,	 yang	 dibina,	 dan	 masyarakat	

untuk	 meningkatkan	 kualitas	 Warga	

Binaan	 Pemasyarakatan	 agar	 menyadari	

kesalahan,	 memperbaiki	 diri,	 dan	 tidak	

mengulangi	tindak	pidana	sehingga	dapat	

diterima	 kembali	 oleh	 lingkungan	

masyarakat,	 dapat	 aktif	 berperan	 dalam	

pembangunan,	 dan	 dapat	 hidup	 secara	

wajar	 sebagai	 warga	 yang	 baik	 dan	

bertanggung	jawab.	

Sistem	Pemasyarakatan	disamping	

bertujuan	 untuk	 mengembalikan	 Warga	

Binaan	 Pemasyarakatan	 sebagai	 warga	

yang	 baik	 juga	 bertujuan	 untuk	

melindungi	 masyarakat	 terhadap	

kemungkinan	 diulanginya	 tindak	 pidana	

oleh	Warga	Binaan	Pemasyarakatan,	serta	

merupakan	 penerapan	 dan	 bagian	 yang	

                                                
2 A. Widiada Gunakarya, Sejarah dan 
Konsepsi Pemasyarakatan (Bandung: 
Armico, 1988), hlm.56 

tak	 terpisahkan	 dari	 nilai-nilai	 yang	

terkandung	dalam	Pancasila3.	

Korupsi	 adalah	 perbuatan	

melawan	 hukum	 dan	 merugikan	 negara.	

UU	 Tipikor	 dengan	 tegas	 dan	 jelas	

mengatur	 perbuatan	 apa	 saja	 yang	

termasuk	 dalam	 tindak	 pidana	 korupsi.	

Jika	 melihat	 dari	 persepektif	 agama,	

korupsi	 juga	 adalah	 perbuatan	 melawan	

ajaran	 agama.	 Misalnya,	 dalam	 ajaran	

Kristen	tertulis	dalam	Alkitab,	yakni	Kitab	

Keluaran	 Pasal	 23	 ayat	 8	 bahwa	 suap,	

janganlah	 kau	 terima,	 sebab	 suap	

membuat	 buta	 mata	 orang-orang	 yang	

melihat	 dan	 memutarbalikan	 perkara	

orang-orang	 benar.	 Dalam	 ajaran	

selanjutnya	 sebagaimana	 tertulis	 dalam	

Kitab	 Ulangan	 Pasal	 27	 ayat	 25	 bahwa	

“terkutuklah	 orang	 yang	 menerima	 suap	

untuk	 membunuh	 seseorang	 yang	 tidak	

bersalah.	 Dan	 seluruh	 bangsa	 itu	 harus	

berkata:Amin!	

Dalam	 ajaran	 agama	 Islam	 pun,	

perilaku	 suap	 atau	 risywah	 dilarang	

dengan	 tegas,	 yakni	 sebagaimana	 tertulis	

dalam	 Surat	 Al-Baqarah	 [2:188]	 yang	

demikian	 “dan	 janganlah	 sebahagian	

3 Penjelasan UU Pemasyarakatan 
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kamu	 memakan	 harta	 sebahagian	 yang	

lain	 di	 antara	 kamu	 dengan	 jalan	 yang	

bathil	 dan	 (janganlah)	 kamu	 membawa	

(urusan)	 harta	 itu	 kepada	 hakim,	 supaya	

kamu	 dapat	 memakan	 sebahagian	

daripada	 harta	 benda	 orang	 lain	 itu	

dengan	 (jalan	 berbuat)	 dosa,	 padahal	

kamu	mengetahui”	

Berdasarkan	 Pasal	 1	 Angka	 7	

Undang-undan	 Nomor	 12	 Tahun	 1995	

tentang	 Pemasyarakatan	 (UU	

Pemasyarakatan),	 Narapidana	 adalah	

Terpidana	 yang	 menjalani	 pidana	

hilangkemerdekaan	di	LAPAS	dan	definsi	

dari	 Lembaga	 Pemasyarakatan	 (LAPAS)	

menurut	 Pasal	 1	 Angka	 3	 UU	

Pemasyarakatan	 adalah	 tempat	 untuk	

melaksanakan	 pembinaan	 Narapidana	

dan	 Anak	 Didik	 Pemasyarakatan.	 Jumlah	

narapidana	 di	 LAPAS	 di	 seluruh	 wilayah	

Indonesia	mencapai	242.903	orang	hingga	

Mei	 2018,	 angka	 ini	 mengalami	

peningkatan.	 Pada	 tahun	 2015	 angka	

narapidana	 di	 Indonesia	 hanya	 sekitar	

                                                
4 Yogya Sukamna, “Jumlah Narapidana 
Melonjak ,Uang Makan Capai Rp.1.3 
Triliun” 
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/0
3/13245111/jumlah-narapidana-melonjak-
uang-makan-capai-rp-13-triliun diakses 
tanggal 21 Januari 2019  

160-170	ribu	orang.	Sementara	kapasitas	

LAPAS	rata-rata	hanya	124.000	orang4.		

Pada	 tahun	 2018	 silam,	 Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi	 (KPK)	

menangkap	 Kepala	 Lapas	 Sukamiskin	

Wahid	 Husein	 atas	 dugaan	 korupsi	

pemberian	 fasilitas	 dan	 izin	 khusus	 bagi	

sejumlah	 narapidana.	 KPK	 mulai	

menyelidiki	 kasus	 ini	 pada	 bulan	 April	

2018.	 Setelah	 berhasil	 mengumpulkan	

sejumlah	bukti,	KPK	akhirnya	melakukan	

operasi	 tangkap	 tangan	 pada	 Jumat	

(20/7/2018)	 malam	 hingga	 Sabtu	 dini	

hari.	KPK	juga	menangkap	Fahmi	sebagai	

pelaku	utama	yang	menyuap	Wahid	guna	

mendapatkan	 fasilitas	 dan	 izin	 khusus	

untuk	keluar	Lapas.	 Jadi	KPK	menangkap	

Wahid,	Fahmi,	Hendry	dan	Andri	 sebagai	

tersangka	dugaan	tindak	pidana	korupsi5.		

KPK	juga	menetapkan	staf	Wahid,	Hendry	

Saputra	 sebagai	 tersangka.	 Hendry	

diduga	 menjadi	 perantara	 dari	 pemberi	

suap	kepada	Wahid.	Dari	Hendry,	komisi	

5 Ihsanuddin, “Kronolgi OTT Kalapas 
Sukamiskin dan Terungkapnya Fasilitas 
‘Wah’ Para Napi” 
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/2
2/05332271/kronologi-ott-kalapas-
sukamiskin-dan-terungkapnya-fasilitas-wah-
para-napi diakses tanggal 20 Januari 2019 
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antirasuah	 mengamankan	 uang	 senilai	

Rp27,255	juta6.	

KPK	 mengatakan	 bahwa	 untuk	

mendapat	 fasilitas	 tambahan	 di	 LAPAS	

Sukamiskin,	Bandung	sektiar	Rp.200-500	

juta.	 KPK	 sebelumnya	 menemukan	 ada	

sejumlah	 sel	 di	 Lapas	 Sukamiskin	 yang	

dilengkapi	 fasilitas	 wah	 saat	 melakukan	

operasi	 tangkap	 tangan	 dan	

penggeledahan	di	sana.	Fasilitas	itu	mulai	

dari	AC,	kulkas,	hingga	televisi7.	

KPK	 mendakwa	 Fahmi	

Darmawansyah	menyuap	 Kepala	 LAPAS	

Sukamiskin	Wahid	Husein	dengan	sebuah	

mobil	 Mitsubishi	 Triton	 dan	 barang	

lainnya	 sejumlah	 Rp	 39,5	 juta.	 Jaksa	

menyatakan	salah	satu	keistimewaan	itu	

adalah	 Fahmi	 mendapat	 kemudahan	

untuk	 izin	 berobat	 keluar	 Lapas.	 Jaksa	

menyatakan	 Fahmi	 biasa	 meminta	 izin	

berobat	 pada	 Kamis.	 Namun,	 setelah	

                                                
6 Budiarti Utami (reporter). “Usai OTT Lapas 
Sukamiskin, KPK dan Komisi II Gelar 
Rapat” diakses dari 
https://nasional.tempo.co/read/1109661/usai
-ott-lapas-sukamiskin-kpk-dan-komisi-iii-
dpr-gelar-rapat/full&view=ok dakses tanggal 
19 Januari 2019 
7 Ihsanuddin, “KPK: Napi di Sukamiskin 
Bayar Rp 200-500 juta untuk dapat fasilitas 
Mewah” diakses dari 
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/2
1/22543691/kpk-napi-di-sukamiskin-bayar-

berobat	 Fahmi	 tidak	 kembali	 ke	 Lapas,	

melainkan	 mampir	 ke	 rumah	

kontrakannya	 di	 Perum	 Permata	

Arcamanik	Blok	F	No	15-16	Sukamiskin	

Pacuan	 Kuda	 Bandung.	 Fahmi	 baru	

kembali	ke	Lapas	pada	Senin8.	

Menurut	 Hariman	 Siregar	

sebagaimana	 dimuat	 dalam	

www.beritasatu.com	 bahwa	 "Selama	 di	

dalam	 (penjara),	 tidak	 akan	 bisa	

mengubah	mental	para	koruptor.	Apalagi	

selama	oknum	pertugas	lapas	mentalnya	

juga	 perlu	 dicuci	 dulu,"	 Dikatakan,	

petugas	lapas	biasanya	paling	senang	dan	

nyaman	 bila	 ada	 narapidana	 tindak	

pidana	 korupsi	 yang	 masuk	 penjara.	

Sebaliknya,	 tidak	 terlalu	 suka	pada	 napi	

pidana	 umum	 seperti	 pencurian,	

kekerasan,	 pembunuhan	 dan	 lain	

sebagainya9.	

rp-200-500-juta-untuk-dapat-fasilitas-
mewah tanggal 20 Januari 2019 
8 M Rosseno Aji (reporter). “Jadi Napi, 
Fahmi Darmawansyah Bisa Berakhir Pekan 
Di Kontrakan” 
https://nasional.tempo.co/read/1154764/jadi-
napi-fahmi-darmawansyah-bisa-berakhir-
pekan-di-kontrakan/full&view=ok diakses 
tanggal 19 Januari 2019 
9 Yeremia Sukoyo, “Lapas Mewah, 
Hukuman Penjara Tidak Mampu Ubah 
Mental Koruptor”, diakses dari 
https://www.beritasatu.com/hukum/510844-
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Berdasarkan	 latar	 belakang	

tersebut,	 Penulis	 mengambil	 rumusan	

masalah	 yakni:	 1.Apa	 hubungan	 antara	

upaya	 peningkatan	 hak	 narapidana	

berdasarkan	 perspektif	 keadilan	

bermartabat	 dengan	 pemberantasan	

korupsi	 di	 LAPAS?	 2.Bagaimana	 upaya	

peningkatan	 fungsi	 hakim	

pengawas&pengamat	 berdasarkan	

perspektif	 keadilan	 bermartabat	 guna	

memberantas	korupsi	di	LAPAS?	

Metode	 Penulisan	 yang	 Penulis	

gunakan	 adalah	 penelitian	 normatif.	

Penelitian	 ini	 digunakan	 untuk	

menghasilkan	 argumentasi,	 atau	 konsep	

baru	dalam	menyelesaiakan	masalah	yang	

dihadapi.10	 Analisis	 data	 yang	 digunakan	

dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 	 deskriptif	

kualitatif,	 yakni	 pengolahan	 data	 yang	

diperoleh	melalui	studi	pustaka	 sehingga	

diperoleh	 informasi	 kemudian	 dapat	

digambarkan	 dalam	 kata-kata	 atau	

kalimat.11		 	 Penulis	

menggunakan	bahan	hukum	primer	yang	

terdiri	 dari:	 a.	 Undang-undang	 Dasar	

Negara	Republik	 Indonesia	 (UUD)	Tahun	

1945,	 b.	 Undang-undang	 No.	 12	 Tahun	

                                                
lapas-mewah-hukuman-penjara-tidak-
mampu-ubah-mental-koruptor.html tanggal 
19 Januari 2019 

1995	tentang	Pemasyarakatan	(Lembaran	

Negara	 Tahun	 1995	 No.	 77,	 Tambahan	

Lembaran	 Negara	 RI	 No.	 3614)	

selanjutnya	 disebut	 UU	 Pemasyarakatan;	

c.	 Undang-undang	 No.	 8	 Tahun	 1981	

tentang	 Kitab	 Undang-Undag	 Hukum	

Acara	Pidana	(Lembaran	Negara	RI	Tahun	

1981	No.76,	Tambahan	Lembaran	Negara	

RI	No.3209),	selanjutnya	disebut	KUHAP;	

d.	 Undang-undang	 No.	 31	 Tahun	 1999	

tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	

Korupsi	(Lembaran	Negara	RI	Tahun	1999	

No.140,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	 RI	

No.387)	 sebagaimana	 diubah	 dalam	

Undang-undang	 No.20	 Tahun	 2001	

(Lembaran	Negara	RI	Tahun	2001	No.134,	

Tambahan	Lembaran	Negara	RI	No.	4150)	

),	 selanjutnya	 disebut	 UU	 Tipikor,	 e.	

Undang-undang	 No.	 48	 Tahun	 2009	

tentang	Kekuasaan	Kehakiman	(Lembaran	

Negara	RI	Tahun	2009	No.	157,	Tambahan	

Lembaran	 Negara	 RI	 No.	 5076),	

selanjutnya	 disebut	 UU	 Kekuasaan	

Kehakiman,	 f.	 dan	 peraturan	 perundang-

undangan	 lainnya	yang	berkaitan	dengan	

topik	 penulis.	 Adapun	 bahan	 hukum	

sekunder	 yang	 digunakan	 berupa	 buku-

10 Marzuki, P.M.,  Penelitian Hukum 
(Bandung: Kencana, 2005), hlm.35. 
11 Azwar, S., Metode Penelitian (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004), hlm.7. 



PROSIDING		
SEMINAR	NASIONAL	DAN	CALL	FOR	PAPER	
HUKUM	PIDANA	DAN	KRIMINOLOGI	

 92	MAHUPIKI	(Masyarakat	Hukum	Pidana	dan	Kriminologi	Indonesia)	

buku,	jurnal	yang	berkaitan	dengan	topik	

penulis,	 sedangkan	 bahan	 hukum	 tersier	

ialah	 Kamus	 Besar	 Bahasa	 Indonesia	

(KBBI),	 Black’s	 Law	 Dictionary.	 	 Penulis	

menggunakan	 teknik	 deduksi,	

pengambilan	 kesimpulan	 dari	 hal	 umum	

ke	 hal	 khusus	 terhadap	 pengambilan	

kesimpulan.	

	
Pembahasan	

1. Faktor	Penegakan	Hukum	
Menurut	Teguh	Prasetyo,	 	 jikalau	

hukum,	 peraturan	 perundang-undangan	

sudah	 baik,	 sudah	 berisikan	 kepastian	

hukum,	keadilan	dan	kemanfaatan	umum	

namun	 penegak	 hukum	 buruk,	 tidak	

memiliki	martabat	yang	baik	maka	hukum	

yang	 sudah	baik	 tersebut	menjadi	buruk.	

Sebaliknya,	 jika	 peraturan	 peraturan	

perundang-undangan	 buruk,	 tidak	

lengkap	 namun	 penegak	 hukum	 baik,	

maka	 produk	 hukum,	 putusan	 yang	

dihasilkan	 akan	 baik12.	 	 Menurut	 hemat	

Penulis,	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	

terjadi	di	LAPAS	memiliki	keterkaitan	erat	

dengan	 faktor-faktor	 penegakan	 hukum,	

                                                
12 Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. 
Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Guru 
Besar Hukum Pidana di Fakultas 
Hukum Universitas Pelita Harapan 
tanggal 19 Januari 2019 di Karawaci 

lemahnya	 pengawasan	 dari	 KUMHAM,	

sifat	narapidana	yang	sudah	greedy,	rakus	

dan	 masih	 tetap	 ingin	 dilayani	 karena	

dulunya	 narapidana	 ini	 dulu	 adalah	

penguasa,	memiliki	uang.	

Penegakan	 hukum	 yang	

dikemukakan	 oleh	 Soerjono	 Soekanto	

beserta	faktor-faktor	yang	mempengaruhi	

penegakan	hukum.	Inti	penegakan	hukum	

terletak	 pada	 proses	 mengkolaborasikan	

hubungan	 nilai	 yang	 terjabarkan	 dalam	

kaidah	yang	baik	dan	sikap	tindak	sebagai	

rangkaian	 penjabaran	 nilai	 tahap	 akhir,	

untuk	menciptakan	dan	mempertahankan	

kedamaian	pergauluan	hidup13.		

Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	

penegakan	 hukum	 ialah	 a.	 faktor	

hukumnya	 sendiri,	 b.	 faktor	 penegak	

hukum,	c.	faktor	sarana	atau	fasilitas	yang	

mendukung	 penegakan	 hukum,	 d.	 faktor	

masyarakat,	e.	faktor	kebudayaan14.	

a. Faktor	hukum.	hukum	tidak	semata-

mata	 dilihat	 dari	 sudut	 hukum	

tertulis	 saja	 yang	 bersifat	 konkrit,	

namun	 juga	 harus	 dilihat	 dari	 segi	

13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2007), hlm.5. 
14 Ibid, hlm.7-8 
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keadilan	 yang	 bersifat	 abstrak.15	

Faktor	 hukum	 juga	 berkaitan	 erat	

dengan	 reformasi	 institusional.	

Reformasi	yang	bersifat	institusional	

wajib	melakukan	penyelidikan	untuk	

menemukan	 arah	 dalam	 rangka	

peningkatan	kualitas	hukum	dengan	

memanfaatkan	studi	dengan	analisis	

verbal	atas	etika,	moral	dan	hukum.	

Reformasi	tersebut	juga	mencari	dan	

menemukan	fakta-fakta	terkini	yang	

berkaitan	 dengan	 berjalannya	

hukum	atau	apa	yang	disebut	dengan	

law	in	action	bukan	hanya	the	law	in	

the	books16.	

	

b. Faktor	 penegakan	 hukum.	

penegakan	 hukum	 yang	 dilakukan	

oleh	 penegak	 hukum	 memiliki	

peranan	 penting.	 Jika	 peraturan	

sudah	 baik,	 namun	 penegak	 hukum	

kurang	 baik	 maka	 akan	

menimbulkan	 masalah	 sehingga	

diperlukan	 kualitas	 penegak	 hukum	

yang	baik.17	

                                                
15 Ibid, hlm.8. 
16 Teguh Prasetyo, Pembaharuan 
Hukum Perspektif Teori Keadilan 
Bermartabat (Jawa Timur: Setara 
Press, 2017), Hlm.82-83 

c. Faktor	 sarana	 atau	 fasilitas	

pendukung.	 Sarana	 atau	 fasilitas	

penegakan	hukum	memiliki	peranan	

penting	 unutk	 menunjang	 kinerja	

penegak	 hukum,	 misalnya	 sarana	

kendaraan	 ataupun	 alat	 komunikasi	

yang	proporsional18;	

d. Faktor	 masyarakat.	 Faktor	

masyarakat	 dan	 kebudayaan	

masyarakat	 mempengaruhi	

kepatuhan	 hukum.	 Oleh	 karena	 itu	

kesadaran	 masyarakat	 memiliki	

peranan	 penting	 agar	 terciptanya	

kepatuhan	hukum;	

e. 	Faktor	kebudayaan.	Hukum	ataupun	

peraturan	 perundang-undangan	

harus	 dapat	 mencerminkan	 nilai-

nilai	 keadilan,	 hukum	 yang	 hidup	

(living	 law)	 ataupun	 yang	 menjadi	

dasar	dari	hukum	adat,	 agar	hukum	

peraturan	 perundang-undangan	

berlaku	secara	aktif19.	

Menurut	 hemat	 Penulis,	 faktor-

faktor	 penegakan	 hukum	 diatas	 wajib	

direformasi,	 menurut	 hemat	 penulis	

17 Soerjono Soekanto, Op.Cit,  hlm.21 
18 Ibid , hlm.37. 
19 Ibid. 
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terdapat	 4	 (empat)	 cara	 mereformasi	

tersebut,	yakni:	

a. Reformasi	 pengawasan	 di	 LAPAS.	

Reformasi	 pengawasan	 LAPAS	

dilakukan	 dengan	 melibatkan	

lembaga-lembaga	 terkait.	

Kementerian	 Hukum	dan	 Hak	 Asasi	

Manusia	 (KUMHAM)	 wajib	

menempatkan	 sumber	 daya	

manusia/	 Aparatur	 Sipil	 Negara	

(ASN)	 yang	 memiliki	 jiwa	 dan	

semangat	 antikorupsi	 yang	 tinggi.	

Oleh	 karena	 itu,	 KUMHAM	

bekerjasama	dengan	lembaga	terkait	

misalnya	 Komisi	 Pemberantasan	

Korupsi	 (KPK)	 untuk	 memberikan	

pendidikan	antikorupsi	bagai	ASN	di	

LAPAS.		

b. Reformasi	 sarana	 atau	 fasilitas	

pendukung.	 Penambahan	 anggaran	

adalah	 jalan	 keluar	 agar	 LAPAS	

menjadi	 lebih	 layak	 huni,	

berkeperimanusiaan	 dan	 tidak	

menjadi	 sarang	 supa	 bahwasanya	

money’s	 talk,	 narapidana	 yang	

memiliki	 uang	 dapat	 menikmati	

fasilitas	 mewah	 yang	 sebenarnya	

dilarang	 oleh	 peraturan	perundang-

undangan	terkait	LAPAS;	

c. Reformasi	 moral	 narapidana.	

Menurut	 hemat	 Penulis,	 tujuan	

narapidana	 yang	 terutama	 ialah	

membuat	narapidana	 jera	dan	 tidak	

melakukan	 perbuatan	 pidana	 lagi.	

Namun,	 jika	 narapidana	 memberi	

suap	 kepada	 petugas	 LAPAS	 untuk	

mendapatkan	 fasilitas	 khusus	maka	

narapidana	 tersebut	 telah	

melakukan	 tindak	 pidana	 korupsi.		

Reformasi	 moral	 dilaksanakan	

melalui	 pemberian	 pendidikan	 baik	

pendidikan	 tentang	 hokum,	 moral	

agama,	 akhlak	 yang	 diberikan	 oleh	

orang-orang	yang	ahli	di	bidangnya.	

Misalnya,	 pendidikan	 hukum	

diberikan	 agar	 narapidana	 tidak	

melakukan	 tindak	 pidana	 korupsi	

dalam	 bentuk	 memberikan	 suap	

kepada	 Petugas	 LAPAS	 untuk	

mendapatkan	 kemewahan,	 makan	

enak	ataupun	bilik	bercinta.	

Menurut	 Teguh	 Prasetyo,	 memang	

harus	 disadari	 bahwa	 ada	 kalanya	

reformasi	hukum	menghadapi	suatu	

kendala,	 yakni	 suatu	 masyarakat	

yang	 enggan	 untuk	 mengemukakan	

pendapat	 tentang	 hal-hal	 kerugian	

dan	 ketidakadilan	 yang	 masyarakat	
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alami	 atau	 dampak	 dari	 kebijakan	

publik20.	

d. Reformasi	 melalui	 peningkatan	

anggaran	 bagi	 narapidana.	

Berdasarkan	 data	 Direktorat	

Jenderal	 Pemasyarakatan	 KUMHAM	

bahwa	 jumlah	narapidana	di	LAPAS	

mencapai	242.903	orang	hingga	Mei	

2018.	 Kenaikan	 tersebut	

mengakibatkan	 kenaikan	 biaya	

makan	 narapidana	 di	 Indonesia	

mengalami	 peningkatan.	 Jika	

Pemerintah	hanya	memberikan	Rp.	1	

Triliun	sedangkan	 jika	untuk	makan	

saja	 memerlukan	 Rp.1.3	 Triliun	

selama	12	bulan	maka	biaya	tersebut	

kurang	tiga	ratus	juta	rupiah21.		Nilai	

uang	 makan	 di	 LAPAS	 Sukamiskin	

yakni	 Rp.15.000	 untuk	 satu	 hari	

terdiri	 dari	 3	 (tiga)	 kali	 makan22.	

Menurut	 hemat	 Penulis,	 biaya	

Rp.15.000	 wajib	 memenuhi	 jumlah	

gizi	yang	dibutuhkan	narapidana	dan	

                                                
20 Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum…., 

Op.Cit, hlm.99. 
21 Yogya Sukamna, “Jumlah Narapidana 
Melonjak ,Uang Makan Capai Rp.1.3 
Triliun” 
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/0
3/13245111/jumlah-narapidana-melonjak-
uang-makan-capai-rp-13-triliun diakses 
tanggal 21 Januari 2019  

harus	 sesuai	 dengan	 Peraturan	

Menteri	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	

Manusia	 No.	 M.HH-01.PK.07.02	

Tahun	 2009	 tentang	 Pedoman	

Penyelenggaraan	 Makanan	 Bagi	

Warga	 Binaan	 Pemasyarakatan	 di	

Lembaga	 Pemasyarakatan	 dan	

Rumah	Tahanan	Negara.		

	

2. Prinsip-Prinsip	Keadilan	Bermartabat	
dan	Pemenuhan	Hak	Narapidana	

	 Keadilan	 Bermartabat	 itu	 bukan	

suatu	 jenis	 konsep	 keadilan	 seperti	 yang	

sudah	sangat	umum	dipahami	selama	ini,	

maka	 ada	 baiknya	 deskripsi	 singkat	

mengenai	 Keadilan	 Bermartabat	 itu	 saya	

gambarkan	secara	singkat	sebagai	berikut.	

Keadilan	Bermartabat	adalah	suatu	Grand	

Teori	Hukum.	Sebagai	Teori	Hukum	yang	

baru,	 Keadilan	 Bermartabat	 berfungsi	

untuk	 menjelaskan	 dan	 memberi	

justifikasi	 suatu	 sistem	 hukum	 yang	

berlaku,	 yang	berbeda	dengan	 teori-teori	

barat	 yang	 selama	 ini	 dirujuk.	 Teori	

22 Sugiyarto “Biaya Makan Napi di Lapas 
Sukamiskin Rp 15ribu sehari, Eks Napi Sebut 
Tempe Gorengnya Enak” 
http://www.tribunnews.com/regional/2018/0
7/23/biaya-makan-napi-di-lapas-sukamiskin-
rp-15-ribu-sehari-eks-napi-sebut-tempe-
gorengnya-enak?page=all diakses tanggal 21 
Januari 2019 
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Keadilan	 Bermartabat	 menjelaskan	 dan	

memberi	 justifikasi	 suatu	 sistem	 hukum	

dengan	 antara	 lain	 suatu	 postulat	 bahwa	

hukum	 itu	 adadan	 tumbuh	 dalam	 jiwa	

bangsa	atau	Volksgeist23.	

	 Sebagai	 suatu	 sistem	 berpikir	

atau	 berfilsafat/jurisprudence	 yang	

identik	 dengan	 apa	 yang	 dikenal	 dalam	

banyak	literature	sebagai	legal	theory	atau	

teori	 hukum,	maka	 postulat	 dasar	 lainya	

dari	 teori	 keadilan	 bermartabat	 itu	 tidak	

sekedar	 mendasar	 dan	 radikal.	 Lebih	

daripada	mendasar	 dan	 radikal,	 karakter	

teori	keadilan	bermartabat	itu,	antara	lain	

juga	 adalah	 suatu	 sistem	 filsafat	 hukum	

yang	 mengarahkan	 atau	 memberi	

tuntutan	serta	tidak	memisahkan	seluruh	

kaidah	 dan	 asas	 atau	 substantive	 legal	

discplines	Termasuk	 di	dalam	 substantive	

legal	discplines	yakni	jejaring	nilai	/	values	

yang	 saling	 terkait	 dan	 mengikat	 satu	

sama	lain.	Jejaring	nilai	dalam	kaidah	dan	

asas	hukum	itu	ibarat	suatu	struktur	dasar	

atau	 fondasi	 yang	 menyebabkan	 suatu	

bangunan	besar	atau	fabric	menjadi	utuh,	

spesifik,	 hidup	 karena	 ada	 jiwanya	 atau	

                                                
23 Teguh Prasetyo, “Kejahatan Pertambangan 
Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat”, 
Jurnal PERSPEKTIF Vol XXI No. 1 Tahun 
2016 Edisi Januari , Nomor ISSN Cetak 
1410- 3648 dan ISSN Online 2406-7385. 

the	living	law	dan	yang	berlaku	juga	benar	

dalam	 satu	 unit	 politik	 atau	 Negara	

tertentu24.	

	 Teori	Keadilan	Bermartabat	tidak	

anti	 terhadap	 teori-teori	 yang	 selama	 ini	

ada	 dan	 dirujuk	 dalam	 menjelaskan	

hukum	yang	berlaku	di	Indonesia.	Namun	

Keadilan	Bermartabat	berusaha	memberi	

teladan	 untuk	 ber-hukum,	 termasuk	

mencaridan	membangun	atau	melakukan	

konstruksi	 maupun	 rekonstruksi	 atas	

hukum	 serta	 penjelasan	 tentang	 hukum	

itu	 dari	 falsafah	 atau	 filosofis	 yang	digali	

dari	 dalam	bumi	 Indonesia	 sendiri;	 tidak	

harus	 bergantung	 kepada	 teori-teori,	

konsep-konsep	 yang	 dikembangkan	 di	

dalam	 sistem	 hukum	 yang	 lain.	 Dalam	

perspektif	 Teori	 Keadilan	 Bermartabat,	

atau	 Keadilan	 Bermartabat,	 keadilan	 itu	

adalah	 tempat	 berhimpunnya	 tiga	 tujuan	

hukum	 yang	 dikemukakan	 oleh	 Gustav	

Radbruch	 (keadilan,	 kepastian	 dan	

kemanfaatan).25	

	 Teori	 keadilan	 bermartabat	

menempuh	proses	kegiatan	berpikir	yang	

dicirikan	 sebagai	 pemikiran	 secara	

24 Ibid, hlm.34 
25 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat 
Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusa 
Media, 2015), hlm,112-113. 
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mendasar.	 Proses	 pengamatan	 atau	

kegiatan	berpikir	daripada	 teori	keadilan	

bermartabat,	 sebagai	 ilmu	 dan	 yang	

menghasilkan	teori	keadilan	bermartabat	

menempuh	 cara,	 jalan	 atau	 pendekatan	

ilmiah26.		

Teori	 keadilan	 bermartabat	

adalah	filsafat	hukum	yang	identik	dengan	

suatu	 sistem	 hukum	 positif.	 Sebagai	

sesuatu	 yang	 identik	 dengan	 sistem	

hukum	 positif	 dan	 praktik	 hukum,	 teori	

keadilan	 bermartabat	 berisi	 gambaran	

abstrak	 mengenai	 seluruh	 kaidah	 atau	

rules	,	norma	atau	norms,	berikut	asas-asas	

atau	principles	dari	hukum	yang	berlaku	di	

dalam	 suatu	 sistem	 yakni	 hukum	 positif	

Indonesia.	 Teori	 keadilan	 bermartabat	

juga	 menelaah	 praktik,	 penegakan	 atau	

aktivitas	 dari	 hukum	 positif	 itu	

memecahkan	 persoalan	 manusia	 dan	

masyarakat	 sehari-hari	 dari	 suatu	

perspektif	hukum,	sampai	ke	hakikat	yang	

paling	 dalam,	 hakikat	 yang	 melampaui	

pengetahuan	 inderawi.	 Hakikat	 tersebut	

dalam	sistem	peradilan	pidana	 Indonesia	

yakni	 keyakinan.	 Pada	 pokoknya	 bahwa	

teori	 keadilan	 bermartabat	 adalah	 suatu	

                                                
26 Ibid, hlm.19. 
27 Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Teguh 
Prasetyo, S.H., M.Si. Guru Besar Hukum 

usaha	 untuk	 mendekati	 atau	 memahami	

pikiran	Tuhan27.		

Berdasarkan	Pasal	 14	 ayat	 (1)	UU	

Pemasyarakatan	 bahwa	 narapidana	

berhak:	 a.	 melakukan	 ibadah	 sesuai	

dengan	 agama	 atau	 kepercayaannya;	 b.	

mendapat	 perawatan,	 baik	 perawatan	

rohani	maupun	 jasmani;	 c.	mendapatkan	

pendidikan	 dan	 pengajaran;	 d.	

mendapatkan	 pelayanan	 kesehatan	 dan	

makanan	 yang	 layak;	 e.	 menyampaikan	

keluhan;	 f.	 mendapatkan	 bahan	 bacaan	

dan	mengikuti	siaran	media	massa	lainnya	

yang	tidak	dilarang;	g.	mendapatkan	upah	

atau	premi	atas	pekerjaan	yang	dilakukan;	

h.	 menerima	 kunjungan	 keluarga,	

penasihat	 hukum,	 atau	 orang	 tertentu	

lainnya;	 i.	 mendapatkan	 pengurangan	

masa	 pidana	 (remisi);	 j.	 mendapatkan	

kesempatan	 berasimilasi	 termasuk	 cuti	

mengunjungi	 keluarga;	 k.	 mendapatkan	

pembebasan	 bersyarat;	 l.	 mendapatkan	

cuti	 menjelang	 bebas;	 dan	 m.	

mendapatkan	hak-hak	 lain	sesuai	dengan	

peraturan	 perundang-undangan	 yang	

berlaku.	

Pidana di Fakultas Hukum Universitas Pelita 
Harapan tanggal 19 Januari 2019 di FH UPH 
Karawaci 
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Berdasarkan	 Penjelasan	 Pasal	 14	

ayat	 (1)	 huruf	 a	 sampai	 dengan	 huruf	 d	

bahwa	 Hak	 ini	 dilaksanakan	 dengan	

memperhatikan	status	yang	bersangkutan	

sebagai	 Narapidana,	 dengan	 demikian	

pelaksanaannya	 dalam	 batas-batas	 yang	

diizinkan.	 Berdasarkan	 Penjelasan	 Pasal	

14	ayat	(1)	huruf	e	bahwa	Yang	dimaksud	

dengan	 "menyampaikan	 keluhan"	 adalah	

apabila	 terhadap	 Narapidana	 yang	

bersangkutan	 terjadi	 pelanggaran	 hak	

asasi	 dan	 hak-hak	 lainnya	 yang	 timbul	

sehubungan	 dengan	 proses	 pembinaan,	

yang	 dilakukan	 oleh	 aparat	 LAPAS	 atau	

sesama	 penghuni	 LAPAS,	 yang	

bersangkutan	 dapat	 menyampaikan	

keluhannya	 kepada	 Kepala	 LAPAS.		

Berdasarkan	Penjelasan	Pasal	14	ayat	(1)	

huruf	i	dan	j	bahwa	Diberikan	hak	tersebut	

setelah	 Narapidana	 yang	 bersangkutan	

memenuhi	 syarat-syarat	yang	ditentukan	

oleh	 peraturan	 perundang-undangan.	 .		

Berdasarkan	Penjelasan	Pasal	14	ayat	(1)	

huruf	 k	 bahwa	 Yang	 dimaksud	 dengan	

"pembebasan	bersyarat"	adalah	bebasnya	

Narapidana	 setelah	 menjalani	 sekurang-

kurangnya	 dua	 pertiga	 masa	 pidananya	

dengan	 ketentuan	 dua	 pertiga	 tersebut	

tidak	 kurang	 dari	 9	 (sembilan)	 bulan.		

Berdasarkan	Penjelasan	Pasal	14	ayat	(1)	

huruf	l	bahwa	Yang	dimaksud	dengan	"cuti	

menjelang	 bebas"	 adalah	 cuti	 yang	

diberikan	 setelah	 Narapidana	 menjalani	

lebih	 dari	 2/3	 (dua	 pertiga)	 masa	

pidananya	 dengan	 ketentuan	 harus	

berkelakuan	 baik	 dan	 jangka	 waktu	 cuti	

sama	dengan	remisi	terakhir	paling	lama	6	

(enam)	 bulan.	 	 	 Berdasarkan	 Penjelasan	

Pasal	 14	 ayat	 (1)	 huruf	 m	 bahwa	 Yang	

dimaksud	 dengan	 "hak-hak	 lain"	 adalah	

hak	 politik,	 hak	 memilih,	 dan	 hak	

keperdataan	lainnya.	

Salah	 satu	 hak	 narapidana	 ialah	

mendapatkan	 pemberdayaan	 yang	

berguna	 bagi	 narapidana	 setelah	 keluar	

dari	 LAPAS.	 Menurut	 penelitian	 yang	

dilakukan	 Syaiful	 Saleh	 dan	 Jamaluddin	

Arifin	di	LAPAS	Kelas	1	Makassar	bahwa	

narapidana	 yang	 mendapatkan	

pemberdayaan	 melalui	 fasilitas	 kerja	

sangat	merasakan	dampak	positif	yakni:	1.	

Menghilangkan	 rasa	 jenuh;	 2.	

Mendapatkan	 keahlian	 dalam	 bekerja;	 3.	

Dapat	 menafkahi	 keluarga;	 4.	

Mendapatkan	 kesadaran	 hukum,	 bahwa	

mematuhi	 norma	 hukum	 adalah	 sangat	



PROSIDING		
SEMINAR	NASIONAL	DAN	CALL	FOR	PAPER	
HUKUM	PIDANA	DAN	KRIMINOLOGI	

 99	MAHUPIKI	(Masyarakat	Hukum	Pidana	dan	Kriminologi	Indonesia)	

penting;	 5.	 Membangun	 etos	 kerja	 yang	

dibutuhkan	setelah	keluar	dari	LAPAS28.		

Berdasarkan	 UU	 Pemasyarakatan	

jo.	 Peraturan	 Pemerintah	 No.31	 Tahun	

1999	 tentang	 Pembinaan	 dan	

Pembimbingan	 Warga	 Binaan	

Pemasyarakatan	 (PP	 31/1999)	 bahwa	

pembinaan	 dan	 pembimbingan	

kepribadian	dan	kemandirian	meliputi:	a.	

ketaqwaan	kepada	Tuhan	Yang	Maha	Esa;	

b.	kesadaran	berbangsa	dan	bernegara;	c.	

intelektual;	 d.	 sikap	 dan	 perilaku;	 e.	

kesehatan	 jasmani	 dan	 rohani;	 f.	

kesadaran	 hukum;	 g.	 reintegrasi	 sehat	

dengan	masyarakat;	h.	ketrampilan	kerja;	

dan	i.	latihan	kerja	dan	produksi29.	

Oleh	 karena	 itu,	 Pemerintah	

melalui	 KUMHAM	 dan	 Kementerian	

Keuangan	 wajib	 mengkaji	 ulang	 bahwa	

penambahan	 anggaran	 berkaitan	 erat	

dengan	 kesejahteraan	 dan	 untuk	

memenuhi	 nilai-nilai	 kemanusiaan	 di	

LAPAS	untuk	mencegah	korupsi	di	LAPAS.	

Pemenuhan	 hak	 makan	 yang	 bergizi,	

tempat	 tidur	 yang	 layak,	 pengawasan	

terhadap	 pungutan	 liar	 adalah	 bentuk-

bentuk	keadilan	bermartabat.	

                                                
28 Syaiful Saleh dan Jamaluddin Arifin, “Pola 
Pemberdayaan Narapidana”,  Jurnal 
Equlibirium Pendidikan Sosiologi, Vol. III 

	

3. Fungsi	Lembaga	Pemasyarakatan	&	
Tujuan	Pembinaan	

LAPAS	 adalah	 tempat	 untuk	

melaksanakan	 sistem	 pemasyarakatan.	

Definsi	 sistem	 pemasyarakatan	 diatur	

dalam	 Pasal	 1	 Angka	 2	 UU	

Pemasyarakatan	 yakni	 suatu	 tatanan	

mengenai	 arah	 danbatas	 serta	 cara	

pembinaan	 Warga	 Binaan	

Pemasyarakatanberdasarkan	 Pancasila	

yang	 dilaksanakan	 secara	 terpadu	

antarapembina,	 yang	 dibina,	 dan	

masyarakat	untuk	meningkatkan	kualitas	

Warga	 Binaan	 Pemasyarakatan	 aga	

rmenyadari	kesalahan,	memperbaiki	diri,	

dan	 tidak	 mengulangi	 tindak	 pidana	

sehinggadapat	 diterima	 kembali	 oleh	

lingkungan	 masyarakat,	 dapat	 aktif	

berperan	dalam	pembangunan,	dan	dapat	

hidup	 secara	 wajar	 sebagai	 warga	 yang	

baik	dan	bertanggung	jawab.	

Berdasarkan	 Pasal	 3	 UU	

Pemasyarakatan,	 bahwa	 sistem	

pemasyarakatan	 berfungsi	 menyiapkan	

warga	binaan	pemasyarakatan	agar	dapat	

berintegrasi	 secara	 sehat	 dengan	

masyarakat,	 sehingga	 dapat	 berperan	

No. 2 November 2016 ,ISSN e- 2477-0221, 
hlm.247 
29 Pasal 3 PP 31/1999 
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kembali	sebagai	anggota	masyarakat	yang	

bebas	dan	bertanggung	jawab.	

Menurut	Dwidja	Priyatno,	lembaga	

pemasyarakatan/LAPAS	 yang	 mendapat	

porsi	 besar	 dalam	 melaksanakan	

pemidanaan,	 setelah	 melalui	 proses	

persidangan	di	pengadilan.	Pada	awalnya	

tujuan	 pemidanaan	 adalah	 penjeraan,	

membuat	pelaku	tindak	pidana	jera	untuk	

melakukan	 tindak	pidana	 lagi.	Tujuan	 itu	

kemudian	 berkembang	 menjadi	

perlindungan	 hukum.	 Baik	 kepada	

masyarakat	 (pihak	 yang	 dirugikan)	

maupun	 kepada	 pelaku	 tindak	 pidana	

(pihak	yang	merugikan)30.	

Menurut	penelitian	yang	dilakukan	

oleh	 Marisna	 Yulianti	 dan	 Mustika	

Adelyne,	 mereka	 menganalisis	 3	 (tiga)	

orang	 narapidana	 di	 LAPAS	 Kelas	 IIA	

Wanita	Tangerang	dan	mendapatkan	hasil	

bahwa:	 1.	 Pembinaan	 dan	 juga	 teman-

teman	 yang	 berada	 dalam	 LAPAS	

membuat	 ketiga	 narapidana	 menjadi	

semangat	 dan	 optimis	 dalam	 menjalani	

hukuman;	 2.	 Ketiga	 narapidana	 ingin	

menjadi	 seseorang	 yang	 lebih	 baik		

                                                
30 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan 
Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: 
Refika Aditama, 2009), hlm.79. 
31 Marisna Yulianti dan Mustika Adelyne, 
“Kualitas Hidup Pada Narapidana di 

khususnya	 bagi	 suami	 dan	 anak-anak,	

berguna	 bagi	 masyarakat,	 dan	 ingin	

melanjutkan	pendidikan31.	

Tujuan	 pembinaan	 narapidana	 juga	

dilakukan	 dengan	 pola	 pemberdayaan.	

Menurut	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	

Syaiful	 Saleh	 dan	 Jamaluddin	 Arifin,	

bahwa	 proses	 pemberdayaan	 yang	

dilakukan	 di	 LAPAS	 Kelas	 1	 Makassar	

adalah	 salah	 satu	 strategi	 membentuk	

kemampuan	 berpikir	 serta	 bertanggung	

jawab	untuk	mengerjakan	sesuatu	dengan	

benar	dan	efektif.	Petugas	LAPAS	Kelas	1	

Makassar	tidak	memaksa	narapidana	ikut	

dalam	 pemberdayaan	 melainkan	

tergantung	 dari	 keinginan	 narapidana.	

Petugas	 LAPAS	 Kelas	 1	 Makassar	

memberikan	 4	 (empat)	 pola	

pemberdayaan	 terhadap	 Narapidana,	

yakni:	1.	Penggalian	potensi	yang	dimiliki	

Narapidana;	 2.	 Pelatihan	 teknis	 aplikatif;	

3.	 Mengelola	 pekerjaan	 berdasarkan	

sumber	 daya	 warga	 binaan	 yang	 sudah	

dipetakan;	4.	Hasil	kerja	dan	insentif	hasil	

produksi32.		

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita 
Tangerang”,  Jurnal Ilmu Ekonomi dan 
Sosial Vol. 4 No. 1, Maret 2015, hlm. 70 
32 Syaiful Saleh dan Jamaluddin Arifin, 
Op.Cit, hlm.248. 
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Penulis	 optimis	 bahwa	 seluruh	

LAPAS	 di	 seluruh	 wilayah	 Indonesia	

nantinya	 akan	 bebas	 dan	 bersih	 dari	

korupsi	 seperti	 Lima	 Unit	 Pelaksana	

Teknis	 (UPT)	 Pemasyarakatan	 meraih	

predikat	 sebagai	 Zona	 Integritas	 Menuju	

Wilayah	 Bebas	 Korupsi	 (WBK)/Wilayah	

Birokrasi	 Bersih	 dan	 Melayani	 (WBBM)	

oleh	 Kementerian	 Pendayagunaan	

Aparatur	Negara	dan	Reformasi	Birokrasi	

(Kemenpan-RB).	 Kelima	 UPT	

Pemasyarakatan	tersebut	adalah	Lembaga	

Pemasyarakatan	 (LAPAS)	 Kelas	 IIA	

Cibinong,	Lapas	Kelas	 IIA	Salemba,	Lapas	

Kelas	IIA	Metro,	LPP	Kelas	IIA	Malang	dan	

Rutan	Kelas	I	Cirebon33.	

	

4. Bentuk	Korupsi	dalam	Lembaga	
Pemasyarakatan	

Menurut	 Klitgaar	 Hamzah,	 Lopa	

sebagaimana	 dikutip	 oleh	 Surachmin,	

Suhandi	Cahaya	bahwa	penyebab	korupsi	

ialah	“deskresi	pegawai	yang	terlalu	besar,	

rendahnya	 akuntanbilitas	 public.	

Lemahnya	 kepemimpinan,	 gaji	 pegawai	

publik	 di	 bawah	 kebutuhan	 hidup,	

                                                
33 M. Purwadi, “Lima Lapas dan Rutan Raih 
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi”, 
diakses dari 
https://nasional.sindonews.com/read/136189
5/13/lima-lapas-dan-rutan-raih-predikat-

kemiskinan,	 moral	 rendah	 atau	 disiplin	

rendah.	 Disamping	 itu	 juga	 sifat	

komsumtif,	pengawasan	dalam	organisasi	

kurang,	 kesempatan	 yang	 tersedia,	

pengawasan	 ekstern	 lemah,	 lembaga	

legislative	 lemah,	 budaya	memberi	 upeti,	

permisif	 (serba	 memperbolehkan),	 tidak	

mau	 tahu,	 keserakahan,	 dan	 lemahnya	

penegakan	hukum”.34	

LAPAS	 seharusnya	 adalah	 tempat	

untuk	 melakukan	 pembenahan	 diri	 dan	

memantaskan	 diri.,	 bukan	 tempat	 untuk	

melakuka	 atau	 mencoba	 melakukan	

tindak	 pidana	 lainnya,	 khususnya	 tindak	

pidana	 korupsi	 dalam	 bentuk	 suap.		

Menurut	 hemat	 Penulis,	 	 terdapat	 2	

bentuk	tindak	pidana	korupsi	yang	dapat	

dilakukan	di	LAPAS	yakni:	1.	Narapidana	

memberikan	 suap	 dalam	 bentuk	 uang,	

bentuk	gratifikasi	kepada	Petugas	LAPAS,	

Kepala	 LAPAS	 untuk	 mendapatkan	

fasilitas	 mewah	 dan	 melanggar	 undang-

undang;	 2	 Petugas	 LAPAS	 dan	 Kepala	

LAPAS	menerima	suap	atau	menggunakan	

jabatan	terhormat	yang	dimilikinya	untuk	

wilayah-bebas-dari-korupsi-1544526115 
tanggal 20 Januari 2019 
34 Surachmin, Suhandi Cahaya, Strategi dan 
Teknik Korupsi Mengetahui untuk 
Mencegah (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
hlm.106 



PROSIDING		
SEMINAR	NASIONAL	DAN	CALL	FOR	PAPER	
HUKUM	PIDANA	DAN	KRIMINOLOGI	

 102	MAHUPIKI	(Masyarakat	Hukum	Pidana	dan	Kriminologi	Indonesia)	

mencari	 duit	 dengan	 cara	 yang	melawan	

hukum.		

Menurut	 Ermansyah	 Djaja,	 Pada	

prinsipnya	 tidak	 berakibat	 langsung	

terhadap	kerugian	keuangan	negara	atau	

pun	 perekonomian	 negara,	 karena	

sejumlah	 uang	 atau	 pun	 benda	 berharga	

yang	 diterima	 oleh	 pegawai	 negeri	 sipil	

atau	 penyelenggara	 negara	 sebagai	 hasil	

perbuatan	 melawan	 hukum,	

meyalahgunakan	wewenang,	 kesempatan	

atau	 sarana	 yang	 ada	 padanya	 karena	

jabatan	 atau	 kedudukan	 untuk	

memperkaya	 diri	 sendiri	 atau	 orang	 lain	

atau	 suatu	 korporasi	 bukan	 berasal	 dari	

uang	negara	atau	asset	negara	melainkan	

dari	 uang	 atau	 asset	 orang	 yang	

melakukan	penyuapan35.	

Penulis	 memaparkan	 bahwa	

ketentuan	–	ketentuan	dibawah	ini	adalah	

delik	yang	dapat	digunakan	oleh	penegak	

hukum	 untuk	 menjerat	 pelaku	 tindak	

pidana	 korupsi	 baik	 narapidana	 sebagai	

pemberi	 atapun	 Petugas/Kepala	 LAPAS	

sebagai	penerima.	Delik	tersebut	ialah:	

	

                                                
35 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi 
Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 
,hlm. 67. 
36 M. Purwadi, “Lima Lapas dan Rutan Raih 
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi”, 

a. Pasal	5	ayat	(1)	huruf	a	UU	Tipikor	

(2001):	 sebagaimana	 dilakukan	

oleh	 Fahmi	 dan	 Andri	 sebagai	

terduga	 penyuap	 Wahid	 (dulu,	

Kepala	 Lapas	 Sukamiskin).36		

Adapun	Pasal	5	ayat	(1)	huruf	a	UU	

Tipikor	 (2001)	mengatur	demikian	

“Dipidana	 dengan	 pidana	 penjara	

paling	 singkat	 1	 (satu)	 tahun	 dan	

paling	lama	5	(lima)	tahun	dan	atau	

pidana	 denda	 paling	 sedikit	 Rp	

50.000.000,00	 (lima	 puluh	 juta	

rupiah)	 dan	 paling	 banyak	 Rp	

250.000.000,00	 (dua	 ratus	 lima	

puluh	juta	rupiah)	setiap	orang	yang	

:	 a.	 memberi	 atau	 menjanjikan	

sesuatu	kepada	pegawai	negri	 atau	

penyelenggara	 negara	 dengan	

maksud	supaya	pegawai	negeri	atau	

penyelenggara	 negara	 tersebut	

berbuat	atau	tidak	berbuat	sesuatu	

dalam	 jabatannya,	 yang	

bertentangan	 dengan	

kewajibannya;	 b.	 Memberi	 sesuatu	

kepada	 pegawai	 negeri	 atau	

penyelenggara	 negara	 karena	 atau	

diakses dari 
https://nasional.sindonews.com/read/136189
5/13/lima-lapas-dan-rutan-raih-predikat-
wilayah-bebas-dari-korupsi-1544526115 
tanggal 20 Januari 2019  
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berhubungan	 dengan	 suatu	 yang	

bertentangan	 dengan	 kewajiban,	

dilakukan	 atau	 tidak	 dilakukan	

dalam	jabatannya;	

b. Pasal	 11	 UU	 Tipikor	 (2001)	 yang	

mengatur	 demikian	 “Dipidana	

dengan	 pidana	 penjara	 paling	

singkat	 1	 (satu)	 tahun	 dan	 paling	

lama	5	(lima)	tahun	dan	atau	pidana	

denda	 paling	 sedikit	 Rp	

50.000.000,00	 (lima	 puluh	 juta	

rupiah)	 dan	 paling	 banyak	

Rp250.000.000,00	 (dua	 ratus	 lima	

puluh	 juta	 rupiah)	 pegawai	 negeri	

atau	 penyelenggara	 negara	 yang	

menerima	hadiah	atau	janji	padahal	

diketahui	atau	patut	diduga,	bahwa	

hadiah	atau	janji	tersebut	diberikan	

karena	kekuasaan	atau	kewenangan	

yang	 berhubungan	 dengan	

jabatannya,”;	

c. Pasal	12	huruf	a	UU	Tipikor	(2001):	

sebagaimana	dilakukan	oleh	Wahid	

(dulu,	 Kepala	 Lapas	 Sukamiskin)	

dan	 staf	Wahid37.	 Pasal	 12	 huruf	 a	

UU	 Tipikor	 (2001)	 mengatur	

demkian:	 “Dipidana	 dengan	 pidana	

                                                
37 M. Purwadi, “Lima Lapas dan Rutan Raih 
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi”, 
diakses dari 
https://nasional.sindonews.com/read/136189

penjara	 seumur	 hidup	 atau	 pidana	

penjara	 paling	 singkat	 4	 (empat)	

tahun	 dan	 paling	 lama	 20	 (dua	

puluh)	 tahun	 dan	 pidana	 denda	

paling	 sedikit	 Rp200.000.000,00	

(dua	 ratus	 juta	 rupiah)	 dan	 paling	

banyak	 Rp1.000.000.000,00	 (satu	

miliar	 rupiah);	 a.	 pegawai	 negeri	

atau	 penyelenggaran	 negara	 yang	

menerima	hadiah	atau	janji,	padahal	

diketahui	 atau	 patut	 diduga	 bahwa	

hadiah	atau	janji	tersebut	diberikan	

untuk	 menggerakkan	 agar	

melakukan	 atau	 tidak	 melakukan	

sesuatu	 dalam	 jabatannya,	 yang	

bertentangan	 dengan	

kewajibannya”;	

d. Pasal	12	huruf	b	UU	Tipikor	(2001)	

mengatur	 demikian	 “Dipidana	

dengan	 pidana	 penjara	 seumur	

hidup	 atau	 pidana	 penjara	 paling	

singkat	4	(empat)	tahun	dan	paling	

lama	 20	 (dua	 puluh)	 tahun	 dan	

pidana	 denda	 paling	 sedikit	

Rp200.000.000,00	 (dua	 ratus	 juta	

rupiah)	 dan	 paling	 banyak	

Rp1.000.000.000,00	 (satu	 miliar	

5/13/lima-lapas-dan-rutan-raih-predikat-
wilayah-bebas-dari-korupsi-1544526115 
tanggal 20 Januari 2019  
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rupiah):	 pegawai	 negeri	 atau	

penyelenggaran	 negara	 yang	

menerima	 hadiah,	 padahal	

diketahui	 atau	 patut	 diduga	 bahwa	

hadiah	 tersebut	 diberikan	 sebagai	

akibat	atau	disebabkan	karena	telah	

melakukan	 atau	 tidak	 melakukan	

sesuatu	 dalam	 jabatannya	 yang	

bertentangan	 dengan	

kewajibannya;	

e. Pasal	 12B	 ayat	 (1)	 UU	 Tipikor	

(2001)	 yang	 mengatur	 demikian	

“Setiap	 gratifikasi	 kepada	 pegawai	

negeri	 atau	penyelenggaran	negara	

dianggap	 pemberian	 suap,	 apabila	

berhubungan	 dengan	 jabatannya	

dan	 yang	 berlawanan	 dengan	

kewajiban	 atau	 tugasnya,	 dengan	

ketentuan	sebagai	berikut	 :	 a.	 yang	

nilainya	 Rp10.000.000,00	 (sepuluh	

juta	rupiah)	atau	lebih,	pembuktian	

bahwa	 gratifikasi	 tersebut	 bukan	

merupakan	 suap	 dilakukan	 oleh	

penerima	 gratifikasi;	 b.	 yang	

nilainya	 kurang	 dari	

Rp10.000.000,00	 (sepuluh	 juta	

rupiah),	 pembuktian	 bahwa	

gratifikasi	 tersebut	 suap	 dilakukan	

oleh	penuntut	umum.”	

Berdasarkan	 Penjelasan	 Pasal	 12B	

ayat	 (1)	 UU	 Tipikor	 (2001)	 bahwa	

“Yang	 dimaksud	 dengan	

”gratifikasi”	 dalam	 ayat	 ini	 adalah	

pemberian	 dalam	 arti	 luas,	 yakni	

meliputi	 pemberian	 uang,	 barang,	

rabat	 (discount),	 komisi,	 pinjaman	

tanpa	 bunga,	 tiket	 perjalanan,	

fasilitas	 penginapan,	 perjalanan	

wisata,	pengobatan	cuma-cuma,	dan	

fasilitas	lainnya.	Gratifikasi	tersebut	

baik	yang	diterima	di	dalam	negeri	

maupun	 di	 luar	 negeri	 dan	 yang	

dilakukan	 dengan	 menggunakan	

sarana	elektronik	atau	tanpa	sarana	

elektronik”;	

f. Pasal	 12B	 ayat	 (2)	 UU	 Tipikor	

(2001)	 yang	 mengatur	 demikian	

“Pidana	 bagi	 pegawai	 negeri	 atau	

penyelenggaran	 negara	

sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 ayat	

(1)	 adalah	 pidana	 penjara	 seumur	

hidup	 atau	 pidana	 penjara	 paling	

singkat	4	(empat)	tahun	dan	paling	

lama	 20	 (dua	 puluh)	 tahun,	 dan	

pidana	 denda	 paling	 sedikit	 Rp	

200.000.000,00	 (dua	 ratus	 juta	

rupiah)	 dan	 paling	 banyak	 Rp	

1.000.000.000,00	 (satu	 milyar	

rupiah).”;	
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g. Pasal	 13	 UU	 Tipikor	 (1999)	 yang	

mengatur	 demikian	 “Setiap	 orang	

yang	memberikan	hadiah	atau	 janji	

kepada	 pegawai	 negeri	 dengan	

mengingat	 kekuasaan	 atau	

wewenang	 yang	 melekat	 pada	

jabatan	 atau	 kedudukannya,	 atau	

oleh	 pemberi	 hadiah	 atau	 janji	

dianggap	melekat	pada	jabatan	atau	

kedudukan	 tersebut,	 dipidana	

dengan	pidana	penjara	paling	 lama	

3	 (tiga)	 dan	 atau	 denda	 paling	

banyak	Rp.	150.000.000,00	(seratus	

lima	puluh	juta	rupiah).”;	

	
Menurut	hemat	Penulis,	peraturan	

telah	 jelas,	 sanksi	 sudah	 diatur	 dengan	

jelas	 dan	 narapidana	 yang	 memberikan	

suap/gratifikasi	 kepada	 Petugas	 LAPAS	

ataupun	 Kepala	 LAPAS	 adalah	 memiliki	

pertanggungjawaban	 pidana.	 Per-

tanggungjawaban	 pidana	 adalah	 sesuatu	

perbuatan	 pidana	 yang	 harus	

dipertanggungjawabkan	 atas	 perbuatan	

yang	 dilakukan38.	 Pemberi	 ataupun	

penerima	suap	dapat	dijerat	dengan	Pasal	

tersebut	 dan	 dapat	 dicela	 serta	 tidak	

memiliki	alasan	penghapus	pidana.	

                                                
38 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: 
Angkasa, 1981), hlm.126. 

	 	

5. Fungsi	Tugas	Hakim	Pengawas	dan	
Pengamat	

Definisi	 hakim	 menurut	 Pasal	 1	

Angka	8	KUHAP	adalah	pejabat	peradilan	

negara	 yang	 diberi	 wewenang	 oleh	

undang-undang	untuk	mengadili.	Menurut	

Pasal	 1	 Angka	 5	 UU	 Kekuasaan	

Kehakiman,	 hakim	 adalah	 hakim	 pada	

Mahkamah	Agung	dan	hakim	pada	badan	

peradilan	yang	berada	di	bawahnya	dalam	

lingkungan	 peradilan	 umum,	 lingkungan	

peradilan	 agama,	 lingkungan	 peradilan	

militer,	 lingkungan	 peradilan	 tata	 usaha	

negara,	 dan	 hakim	 pada	 pengadilan	

khusus	 yang	 berada	 dalam	 lingkungan	

peradilan	tersebut.	

Berdasarkan	 Pasal	 280	 ayat	 (1)	

KUHAP	 Hakim	 pengawas	 dan	 pengamat	

mengadakan	 pengawasan	 guna	

memperoleh	 kepastian	 bahwa	 putusan	

pengadilan	 dilaksanakan	 sebagaimana	

mestinya.	 Ruang	 lingkup	 tugas	 hakim	

pengawas	 &	 pengamat	 adalah	 hanya	

ditujukan	 pada	 narapidana	 (tidak	

termasuk	 yang	 berasal	 dari	 putusan	

pengadilan	 militer)	 yang	 menjalani	

pidananya	 di	 lembaga	 pemasyarakatan	
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yang	 terdapat	 dalam	 daerah	 hukum	

pengadilan	 negeri	 dimana	 hakim	

pengawas	 dan	 pengamat	 yang	

bersangkutan	bertugas39.	

Menurut	 Surat	 Edaran	 Mahkamah	

Agung	No.	7	Tahun	1985	tentang	Petunjuk	

Pelaksanaan	Tugas	Hakim	Pengawas	dan	

Pengamat	 (SEMA	 7/1985).	

Pengertian“pengawas”adalah	 ditujukan	

pada	 jaksa	 dan	 petugas	 lembaga	

pemasyarakatan,	 maka	 perincian	 tugas	

pengawas	adalah	sebagai	berikut:		

a. Memeriksa	 dan	 menanda-tangani	

register	 pengawas	 dan	 pengamat	

yang	 berada	 di	 Kepaniteraan	

Pengadilan	Negeri	

b. Mengadakan	 checking	 on	 the	 spot	

paling	sedikit	3	(tiga)	bulan	sekali	ke	

lembaga	 pemasyarakatan	 untuk	

memeriksa	 kebenaran	 berita	 acara	

pelaksanaan	 putusan	 pengadilan	

yang	 ditanda-tangani	 oleh	 Jaksa,	

Kepala	 Lembaga	 Pemasyarakatan	

dan	terpidana	

c. Mengadakan	 observasi	 terhadap	

keadaan,	 suasana	 dan	

kegiatankegiatan	 yang	 berlangsung	

di	dalam	lingkungan	tembok-tembok	

lembaga,	 khususnya	 untuk	 menilai	

                                                
39 SEMA 7/1985, Bagian IV 

apakah	 keadaan	 lembaga	

pemasyarakatan	 tersebut	 sudah	

memenuhi	 pengertian	 bahwa	

“pemidanaan	 tidak	 dimaksudkan	

untuk	 menderitakan	 dan	 tidak	

diperkenankan	 merendahkan	

martabat	manusia”,	serta	mengamati	

dengan	mata	kepala	sendiri	perilaku	

narapidana	 yang	 dijatuhkan	

kepadanya.	

d. Mengadakan	 wawancara	 dengan	

para	 petugas	 pemasyarakatan	

(terutama	 para	 wali-pembina	

narapidana-narapidana	 yang	

bersangkutan)	 mengenai	 perilaku	

serta	 hasil-hasil	 pembinaan	

narapidana,	baik	kemajuankemajuan	

yang	 diperoleh	 maupun	

kemunduran-kemunduran	 yang	

terjadi.	

e. Mengadakan	 wawancara	 langsung	

dengan	 para	 narapidana	 mengenai	

hal	 ihwal	 perlakuan	 terhadap	

dirinya,	 hubungan-hubungan	

kemanusiaan	antara	sesama	mereka	

sendiri	maupun	dengan	para	petugas	

lembaga	pemasyarakatan.	

f. Menghubungi	 Kepala	 Lembaga	

Pemasyarakatan	 dan	 Ketua	 Dewan	
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Pembina	Pemasyarakatan	(DPP),	dan	

jika	 dipandang	 perlu	 juga	

menghubungi	 koordinator	

pemasyarakatan	 pada	 kantor	

wilayah	 Departemen	 Kehakiman	

dalam	 rangka	 saling	 tukar	menukar	

saran-pendapat	 dalam	 pemecahan	

suatu	 masalah;	 serta	 berkonsultasi	

(dalam	 suasana	 koordinatif)	

mengenai	 tata	 perlakuan	 terhadap	

narapidana	yang	bersifat	tehnis,	baik	

tata	 perlakuan	 di	 dalam	

temboktembok	 lembaga	 maupun	 di	

luarnya.	

Sedangkan,	 inti	 pengertian	

“pengamatan”	 adalah	 ditujukan	 pada	

masalah	pengadilan	sendiri	sebagai	bahan	

penelitian	 bagi	 pemidanaan	 yang	 akan	

datang,	maka	perincian	tugas	pengamatan	

adalah	sebagai	berikut:	

a. Mengumpulkan	 data-data	 tentang	

perilaku	 narapidana,	 yang	

dikategorikan	 berdasarkan	 jenis	

tindak-pidananya	 (misalnya	

pembunuhan,	 perkosaan	 dan	

sebagainya).	 Data-data	 mengenai	

perilaku	 narapidana	 ini	 dapat	

berpedoman	 pada	 faktor-faktor	

(antara	lain):	type	dari	pelaku	tindak	

pidana	(misalnya	untuk	pertama	kali	

melakuakan	 tindak	pidana,	 residivis	

dan	 sebagainya),	 keadaan	 rumah	

tangganya	 (baik-baik,	 bobrok	 dan	

sebagainya),	 perhatian	 keluarganya	

terhadap	dirinya	(besar	kali,	kurang	

dan	 sebagainya),	 keadaan	

lingkungannya	 (tuna	 susila	 dan	

sebagainya),	 catatan	 pekerjaan	

(penganggur	 dan	 sebagainya),	

catatan	 kepribadian	 (tentang,	

egosentris	 dan	 sebagainya),	 jumlah	

teman-teman	 dekatnya	 (satu,	 dua,	

tiga	 orang	 atau	 lebih),	 keadaan	

psychisnya	dan	lain-lain	

b. Mengadakan	 evaluasi	 mengenai	

hubungan	 antara	 perilaku	

narapidana	 tersebut	 dengan	 pidana	

yang	 dijatuhkan,	 apakah	 lamanya	

pidana	 yang	 dijatuhkan	 terhadap	

narapidana	dengan	perilaku	tertentu	

sudah	tepat	(dalam	arti	cukup)	untuk	

melakukan	 pembinaan	 terhadap	

dirinya	 sehingga	 pada	 waktu	

dilepaskan	nanti,	narapidan	tersebut	

sudah	 dapat	 menjadi	 anggota	

masyarakat	 baik	 dan	 taat	 pada	

hukum	

	
6. Menguatkan	 Koordinasi	 Antara	

Hakim	 Pengawas	 &	 Pengamat	
Dengan	Kepala	LAPAS	
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Pasal	 277	 ayat	 	 (1)	 KUHAP:	 Pada	

setiap	 pengadilan	 harus	 ada	 hakim	 yang	

diberi	 tugas	 khusus	 untuk	 membantu	

ketua	dalam	melakukan	pengawasan	dan	

pengamatan	terhadap	putusan	pengadilan	

yang	 menjatuhkan	 pidana	 perampasan	

kemerdekaan.	Pasal	277	ayat	 (2)	KUHAP	

Hakim	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	

(1)	 yang	 disebut	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat,	ditunjuk	oleh	ketua	pengadilan	

untuk	paling	lama	dua	tahun.	

Berdasarkan	 Pasal	 278	 KUHAP	

bahwa	 “Jaksa	 mengirimkan	 tembusan	

berita	 acara	 pelaksanaan	 putusan	

pengadilan	 yang	 ditandatangani	 olehnya,	

kepala	 lembaga	 pemasyarakatan	 dan	

terpidana	 kepada	 pengadilan	 yang	

memutus	 perkara	 pada	 tingkat	 pertama	

dan	panitera	mencatatnya	dalam	register	

pengawasan	dan	pengamatan.”	

Berdasarkan	 Pasal	 279	 KUHAP	

bahwa	 Register	 pengawasan	 dan	

pengamatan	 sebagaimana	 tersebut	 pada	

Pasal	 278	 wajib	 dikerjakan,	 ditutup	 dan	

ditandatangani	 oleh	 panitera	 pada	 setiap	

hari	 kerja	 dan	 untuk	 diketahui	

ditandatangani	 juga	 oleh	 hakim	

sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	277.	

Pasal	 280	 ayat	 (1)	 KUHAP	 Hakim	

pengawas	 dan	 pengamat	 mengadakan	

pengawasan	guna	memperoleh	kepastian	

bahwa	 putusan	 pengadilan	 dilaksanakan	

sebagaimana	mestinya.	Pasal	280	ayat	(2)	

KUHAP	 Hakim	 pengawas	 dan	 pengamat	

mengadakan	 pengamatan	 untuk	 bahan	

penelitian	 demi	 ketetapan	 yang	

bermanfaat	 bagi	 pemidanaan,	 yang	

diperoleh	 dari	 perilaku	 narapidana	 atau	

pembinaan	 lembaga	 pemasyarakatan	

serta	pengaruh	timbal	balik	terhadap	nara	

pidana	selama	menjalani	pidananya.	Pasal	

280	 ayat	 (3)	 KUHAP	 Pengamatan	

sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 ayat	 (2)	

tetap	 dilaksanakan	 setelah	 terpidana	

selesai	 menjalani	 pidananya.	 Pasal	 280	

ayat	 (4)	 KUHAP	 Pengawas	 dan	

pengamatan	 sebagaimana	 dimaksud	

dalam	 Pasal	 277	 berlaku	 pula	 bagi	

pemidanaan	bersyarat.	

Berdasarkan	 Pasal	 281	 KUHAP	

bahwa	“Atas	permintaan	hakim	pengawas	

dan	 pengamat,	 kepala	 lembaga	

pemasyarakatan	 menyampaikan	

informasi	 secara	 berkala	 atau	

sewaktuwaktu	 tentang	 perilaku	

narapidana	 tertentu	 yang	 ada	 dalam	

pengamatan	hakim	tersebut.”	

Berdasarkan	 Pasal	 282	 KUHAP	

bahwa	 “Jika	 dipandang	 perlu	 demi	

pendayagunaan	 pengamatan,	 hakim	
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pengawas	 dan	 pengamat	 dapat	

membicarakan	 dengan	 kepala	 lembaga	

pemasyarakatan	 tentang	cara	pembinaan	

narapidana	tertentu.”	

Berdasarkan	 Pasal	 283	 KUHAP	

bahwa	 “Hasil	 pengawasan	 dan	

pengamatan	 dilaporkan	 oleh	 hakim	

pengawas	 dan	 pengamat	 kepada	 ketua	

pengadilan	secara	berkala.”	

Keberadaaan	hakim	pengawas	juga	

diatur	 dalam	Rancangan	 Undang-Undang	

(RUU)	 KUHAP	 bahwasanya:	 Berdasarkan	

Pasal	 278	 ayat	 (1)	 RUU	 KUHAP	 “Hakim	

pengawas	 dan	 pengamat	 mengadakan	

pengawasan	guna	memperoleh	kepastian	

bahwa	 putusan	 pengadilan	 dilaksanakan	

sebagaimana	 mestinya.”	 Berdasarkan	

Pasal	 278	 ayat	 (2)	 RUU	 KUHAP	 “Hakim	

pengawas	 dan	 pengamat	 mengadakan	

pengamatan	untuk	bahan	penelitian	demi	

ketetapan	 yang	 bermanfaat	 bagi	

pemidanaan,	yang	diperoleh	dari	perilaku	

narapidana	 atau	 pembinaan	 lembaga	

pemasyarakatan	 serta	 pengaruh	 timbal	

balik	 terhadap	 narapidana	 selama	

menjalani	pidananya.”	Berdasarkan	Pasal	

279	RUU	KUHAP	“Atas	permintaan	hakim	

pengawas	dan	pengamat,	Kepala	Lembaga	

Pemasyarakatan	 menyampaikan	

informasi	secara	berkala	tentang	perilaku	

narapidana	 tertentu	 yang	 ada	 dalam	

pengamatan	 hakim	 tersebut.”	

Berdasarkan	Pasal	280	RUU	KUHAP	“Jika	

dipandang	 perlu	 demi	 pendayagunaan	

pengamatan,	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat	 dapat	 membicarakan	 dengan	

Kepala	Lembaga	Pemasyarakatan	tentang	

cara	pembinaan	narapidana	tertentu.”	Dan	

berdasarkan	Pasal	281	RUU	KUHAP	“Hasil	

pengawasan	 dan	 pengamatan	 dilaporkan	

oleh	 hakim	 pengawas	 dan	 pengamat	

kepada	ketua	pengadilan	secara	berkala.”	

Menurut	 hemat	 Penulis,	

keberadaan	 hakim	 pengawas	 sangat	

penting,	 namun	 pada	 RUU	 KUHAP	 Pasal	

275	 keberadaan	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat	 dibatasi	 waktu,	 ditunjuk	 oleh	

ketua	 pengadilan	 untuk	 paling	 lama	 2	

(dua)	tahun.	Seyogyanya,	Rancangan	Pasal	

275	 ini	 diubah	 menjadi	 lebih	 panjang	

untuk	orang	tertentu.	

Jikalau	 narapidana	 terbukti	

melakukan	 tindak	 pidana	 korupsi	 maka	

sebaiknya,	 narapidana	 tersebut	

dipindahkan.	 Berdasarkan	 Pasal	 16	 ayat	

(1)	 UU	 Kemasyarakatan	 bahwa	

Narapidana	 dapat	 dipindahkan	 dari	 satu	

LAPAS	ke	LAPAS	lain	untuk	kepentingan	:	

a.	 pembinaan;	 b.	 keamanan	 dan	

ketertiban;	 c.	 proses	 peradilan;	 dan	 d.	
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lainnya	yang	dianggap	perlu.	Berdasarkan	

Pasal	 46	 ayat	 (2)	 PP	 31/1999	 bahwa	

syarat	 pemindahan	 adalah	 a.	 ada	 izin	

pemindahan	 tertulis	 dari	 pejabat	 yang	

berwenang;	b.	dilengkapi	dengan	berkas-

berkas	 pembinaan;	 dan	 c.	 hasil	

pertimbangan	 Tim	 Pengamat	

Pemasyarakatan.	

	

7. Memperkuat	 Metode	 yang	
Digunakan	 dalam	 Melakukan	
Pengawasan		&	Pengamatan	

Menurut	 SEMA	 7/1985	 bahwa	

Metode	yang	digunakan	dalam	melakukan	

pengawasan	 dan	 pengamatan	 adalah	

metode	edukatif	persuasif	yang	ditunjang	

oleh	 azas	 kekeluargaan	 dalam	 arti	 di	

dalam	 menjalankan	 tugasnya	 hakim	

pengawas	 dan	 pengamat	 harus	 selalu	

menggunakan	 tata-cara	 pendekatan	 yang	

dijiwai	 dengan	 itikad	 untuk	 mencapai	

tujuan	 yang	 mulia	 melalui	 pengarahan-

pengarahan,	 saran-saran	 dan	 himbauan-

himbauan,	 dan	 tidak	 dibenarkan	 sampai	

menyinggung	 perasaan	 pihak-pihak	 lain	

ataupun	 mencampuri	 secara	 formal	

wewenang	instansi	lain.	

Menurut	 SEMA	 7/1985	 bagian	 IV	

huruf	 b	 jika	 Dalam	 hal	 seseorang	

                                                
40 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat….., 
Op.Cit, hlm.96. 

narapidana	 setelah	 menjalani	 sebagian	

pidananya	 kemudian	 dipindahkan	 ke	

lembaga	 pemasyarakatan	 lain,	 maka	

wewenang	 pengawasan/pengamatannya	

berpindah	 kepada	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat	 dari	 pengadilan	 negeri	 dalam	

daerah	 hukum	 mana	 lembaga	

pemasyarakatan	 itu	 berada.	 Sehubungan	

dengan	 itu	 maka	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat	 yang	 lama	harus	mengirimkan	

data-data	 perilaku	 narapidana	 kepada	

rekannya	 di	 Pengadilan	 Negeri	 dalam	

daerah	 hukum	 mana	 lembaga	

pemasyarakatan	yang	baru	itu	berada.	

Teori	 keadilan	 bermartabat	

memandang	 bahwa	 dalam	 sistem	 tidak	

dikehendaki	 adanya	 konflik	 atau	

pertentangan	antar	unsur-unsur	yang	ada	

di	 dalam	 sistem	 tersebut.	 Teori	 keadilan	

bermartabat	 sebagai	 suatu	 sistem	 juga	

menganut	 pandangan	 bahwa	 manakala	

suatu	 konflik	 tidak	 terelakkan	 di	 dalam	

sistem	 itu,	 maka	 konflik	 atau	

ketidaksesuaian,	 pertentangan	 maupun	

kesaling	 tumpah	 tindihan	 antar	 unsur-

unsur	 dalam	 sistem	 itu	 segera	 dapat	

diselesaikan	oleh	sistem	itu	sendiri40.	
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Menurut	 hemat	 Penulis,	 metode	

‘sidak’	,	inspeksi	mendadak	adalah	metode	

yang	 juga	 wajib	 dilakukan	 oleh	 hakim	

pengawas	 &	 pengamat	 bekerjasama	

dengan	Kepala	LAPAS	ataupun	Petugas	di	

KUMHAM	 yang	 memiliki	 kewenangan	

tersebut.	 Kerjasama	 dengan	 lembaga	 di	

luar	 LAPAS	 juga	 wajib	 dilakukan	 untuk	

mendeteksi	 apakah	 Kepala	 LAPAS	 juga	

melakukan	 perbuatan	 melawan	 hukum	

ataupun	 menyalahgunakan	 kewenangan-

nya	untuk	mencari	keuntungan	pribadi.	

	

8. Meningkatkan	Peran	Hakim	
Pengawas	&	Pengamat	

Menurut	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat	 di	 Pengadilan	 Negeri	 IA	

Pekanbaru	 yang	 menjabat	 saat	 itu	 yakni	

Bapak	 Irwan	 Efendi	 sebagaimana	 dalam	

penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 	 Destuti	

Situmorang	bahwa	peran	hakim	pengawas	

dan	 pengamat	 terhadap	 pola	 pembinaan	

narapidana	 di	 Lembaga	 Pemasyarakatan	

Pekanbaru	 belum	 berjalan	 dengan	 baik	

berdasarkan	 Undang-Undang	 Nomor	 8	

Tahun	 1981	 Tentang	 Kitab	 Undang-

Undang	Hukum	Acara	Pidana41.	

                                                
41 Destuti Situmorang. “Peran Hakim 
Pengawas dan Pengamat Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru”. 

Menurut	 Irwan	 Efendi	 bahwa	

terdapat	 4	 (empat)	 arti	 penting	

pengawasan	 &	 pengamatan	 terhadap	

narapidana	 yakni:	 1.	 Untuk	 mengetahui	

apakah	 hak-hak	 narapidana	 di	 Lembaga	

Pemasyarakatan	 itu	 sendiri	 sudah	

terpenuhi	dengan	baik,	 seperti	dalam	hal	

makan,	 sarana	 prasarana,	 hak	 remisi,	

asimilasi,	lepas	bersyarat,	dan	lain-lain.	2.	

Untuk	 mengetahui	 perlakuan	 petugas	

narapidana	 di	 Lembaga	 Pemasyarakatan	

terhadap	 narapidana.	 3.	 Narapidana	

menjadi	 manusia	 yang	 lebih	 baik,	

menyesali	 perbuatannya,	 dan	 ada	 efek	

jera,	sehingga	ketika	keluar	dari	 lembaga	

pemasyarakan,	 si	 narapidana	 dapat	

menjadi	 manusia	 normal	 yang	 menaati	

hukum	dan	dapat	berbaur	kembali	dengan	

masyarakat.	 4.	 Memberikan	 evaluasi	

khusus	 kepada	 hakim	 yang	 telah	

memberikan	 putusan	 di	 pengadilan	 dan	

untuk	 putusan-putusan	 hakim	

selanjutnya42.	

Namun,	 terdapat	 kendala	 yang	

dihadapi	 oleh	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat	 di	 Lembaga	 Pemasyarakatan	

Jurnal Online Mahasiswa , Fakultas Hukum 
Universitas Riau Vol. III Nomor 2, Oktober 
2016, hlm. 12. 
42 Ibid. 
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Pekanbaru,	 yakni:	1.	Kesibukan	Hakim	di	

PengadilanNegeriPekanbaru	 dalam	

menjalankan	 tugas	 pokoknya	 yaitu	

menerima,	 memeriksa	 dan	 memutus	

perkara	 pidana	 sehingga	 tidak	 banyak	

waktu	 yang	 bisa	 digunakan	 untuk	

melakukan	 pengawasan	 dan	 pengamatan	

pembinaan	 narapidana	 di	 Lembaga	

Pemasyarakatan	 Pekanbaru;	 2.	 Tidak	

adanya	 staff	 pembantu	 Hakim	 Pengawas	

dan	 Pengamat	 di	 Pengadilan	 Negeri	

Pekanbaru	untuk	membantu	tugas	Hakim	

Pengawas	 dan	 Pengamat	 dalam	

melakukan	 pengawasan	 dan	 pengamatan	

di	 Lembaga	 Pemasyarakatan	 Pekanbaru;	

3.	Besarnya	jumlah	narapidana	yang	harus	

ditangani	oleh	satu	Hakim	Pengawas	dan	

Pengamat;	4.	Kurangnya	sarana	prasarana	

Hakim	 Pengawas	 dan	 Pengamat	 dalam	

menjalankan	 tugasnya;	 5.	 Tidak	 adanya	

anggaran	 yang	 dipersiapkan	 terhadap	

Hakim	Pengawas	dan	Pengamat43.	

Menurut	 hemat	 Penulis,	

peningkatan	 peran	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat	dapat	dilakukan	dengan	cara:	1.	

Penambahan	 anggaran	 ataupun	

pemberian	 insentif/penghargaan	 untuk	

meningkatkan	 kinerja;	 2.	 Pembaharuan	

jam	kerja	hakim	di	pengadilan	yang	diberi	

                                                
43 Ibid.  

tugas	 menjadi	 hakim	 pengawas	 dan	

pengamat.	

	

Penutup	

Kesimpulan	

Berdasarkan	pembahasan	di	atas,	Penulis	

mengambil	kesimpulan	bahwa:	

1. Hubungan	antara	upaya	peningkatan	

hak	 narapidana	 berdasarkan	

perspektif	 keadilan	 bermartabat	

dengan	 pemberantasan	 korupsi	 di	

LAPAS	 memiliki	 keterkaitan	 yang	

sangat	 erat.	 Jikalau	 hak	 narapidana	

tidak	 terpenuhi	 ataupun	 dikurangi	

maka	bagi	narapidana	yang	memiliki	

banyak	 uang	 akan	 memberi	

suap/gratifikasi	 kepada	

Petugas/Kepala	 LAPAS	 agar	

narapidana	 diberikan	 fasilitas-

fasilitas	mewah	diluar	yang	diizinkan	

oleh	 peraturan	 yang	 berlaku.	 Oleh	

karena	 itu,	 Pemerintah	 melalui	

Kementerian	 terkait	 wajib	

memenuhi	 hak	 narapidana	

berdasarkan	 keadilan	 bermartabat,	

hak-hak	 tersebut,	 pembinaan	 dan	

pemberdayaan	 wajib	 dilakukan	

untuk	 memanusiakan	 manusia	 /	

nguwongke	wong	,	narapidana	adalah	
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manusia	 yang	 juga	 dilindungi	 oleh	

konstitusi.	 Jika	 pemberdayaan	 dan	

pembelajaran	 kepada	 narapidana	

diberikan	 sesuai	 dan	 berdasarkan	

nilai-nilai	 keadilan	 bermartabat	

misalnya	 narapidana	 diberi	

pendidikan	 anti	 korupsi	 maka	 akar	

korupsi	 di	 LAPAS	 dapat	 diputus	

atapun	berkurang	jumlahnya.	

2. Upaya	 peningkatan	 fungsi	 hakim	

pengawas	 &	 pengamat	 berdasarkan	

perspektif	 keadilan	 bermartabat	

guna	memberantas	korupsi	di	LAPAS	

Hakim	 pengawas	 &	 pengamat	

memiliki	 arti	 penting	 dalam	

melakukan	 pengawasan	 bagi	

narapidana	 tertentu.	 Keberadaan	

hakim	pengawas	&	pengamat	diatur	

dalam	KUHAP,	dan	juga	diatur	dalam	

RUU	 KUHAP.	 Hakim	 pengawas	 &	

pengamat	 dapat	 menjadi	 salah	 satu	

pemecah	masalah	maraknya	korupsi	

di	 LAPAS.	 Oleh	 karena	 itu,	 upaya	

peningkatan	dilakukan	dengan	cara:	

a. penambahan	 jumlah	 hakim	

pengawas	 &	 pengamat	 wajib	

dipertimbangkan	 oleh	 Ketua	

Mahkamah	 Agung	 RI,	 selain	

penambahan	 sumber	 daya	

manusia;	

b. Penambahan	 pendapatan	 bagi	

hakim	 pengawas	 &	 pengamat	

wajib	 ditingkatkan,	 baik	 berupa	

tunjangan	 yang	 berbeda,	 bentuk	

insentif	 ataupun	 penghargaan	

lainnya	 karena	 tugas	 mereka	

menjadi	double;	

c. Peningkatan	 melalui	 kerjasama	

dengan	 lembaga	 lainnya	 di	 luar	

instanasi	 LAPAS	 guna	

mendeteksi	 juga	 apakah	

Kepala/Petugas	 LAPAS	 juga	

melakukan	tindak	pidana	korupsi	

atau	tidak.	

	

Saran	

Berdasarkan	 pemaparan	 diatas,	

Penulis	memberi	saran	agar:	

1. Jumlah	 anggaran	 untuk	makan,	 dan	

pemenuhan	 kebutuhan	 narapidana	

ditingkatkan	menjadi	lebih	banyak;	

2. Pembangunan	 lebih	 banyak	 LAPAS	

baru	untuk	mengurangi	LAPAS	yang	

over	capacity;	

3. Membuat	LAPAS	khusus	narapidana	

kasus	 tindak	pidana	korupsi	di	kota	

besar	agar	mudah	diawasi;	

4. Menambah	 anggaran	 dan	

pendapatan	serta	insentif	bagi	hakim	

pengawas	 &	 pengamat	 yang	
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mengawasi	narapidana	kasus	tindak	

pidana	korupsi;	

5. Meningkatan	pendidikan	hukum	dan	

moral	 narapidana	 untuk	 tidak	

melakukan	korupsi	saat	di	LAPAS	
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	Membangun	Kekuatan	Masyarakat	Sipil	Dalam	Upaya	Pemberantasan		
Tindak	Pidana	Korupsi	

	
Mufti	Khakim	

Email:	muftikhakim@law.uad.ac.id	
	

Abstrak	
Salah	satu	persoalan	besar	yang	sedang	dihadapi	oleh	negara	ini	adalah	persoalan	korupsi.	
Kesadaran	 bahwa	 korupsi	 musuh	 bersama	 telah	 tumbuh	 tapi	 tidak	 begitu	 kuat	 untuk	
menumbuhkan	gerakan	anti	korupsi	pada	masyarakat.	Pertunjukan	operasi	tangkap	tangan,	
jumat	 keramat	 	 istilah	 di	 Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi,	 hukuman	 yang	 cukup	 berat	
rupanya	tidak	membuat	jera	para	koruptor	dan	selalu	beregenerasi.	Penangkapan	menteri,	
kepala	daerah,	anggota	legislatif,	bahkan	penegak	hukum	mulai	dari	kepolisian,	hakim,	dan	
juga	 jaksa	bahkan	hakim	konstitusi	 tidak	cukup	memberikan	pelajaran	bagi	yang	 lainnya.	
Kerugian	negara	akibat	perilaku	korupsi,	rusaknya	lingkungan,	habisnya	sumber	daya	alam	
hanya	untuk	memenuhi	para	pejabat	dan	tidak	terpenuhinya	hak-hak	warga	negara	belum	
mampu	menjadi	pendorong	bagi	masyarakat	untuk	bangkit	melawan	tindak	pidana	korupsi.	
Pertanyaan	 yang	 diajukan	 berkaitan	 dengan	 ini	 adalah	 bagaimana	membangun	 kekuatan	
masyarakat	 sipil	 dalam	 upaya	 pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi.	 Belum	 cukupkah	
kesengsaraan	 yang	 harus	 diterima	 rakyat	 mampu	 membangkitkan	 perlawanan.	 Ada	
beberapa	tahapan	untuk	menumbuhkan	bangkitnya	perlawanan	masyarakat	sipil	terhadap	
tindak	 pidana	 korupsi.	 Masyarakat	 sipil	 harus	 menjelma	 menjadi	 kekuatan	 penjaga	
demokrasi,	penjaga	negara	dari	kehancuran	dengan	mengambil	peran	sebagaimana	diatur	
olah	undang-undang.	Masyarakat	sipil	menjadi	pintu	masuk	penegakan	hukum	dengan	aktif	
melaporkan	tindak	pidana	korupsi	kepada	pihak	yang	berwenang.		
	
Kata	Kunci	:	Masyarakat	Sipil,	Korupsi	Dan	Perlawanan	
	

	
Pendahuluan	

Tindak	 pidana	 korupsi	 menjadi	

musuh	 terbesar	 suatu	 negara,	 hal	 ini	

dikarenakan	korupsi	bisa	mengakibatkan	

runtuhnya	 seluruh	 struktur	 kenegaraan	

dan	 akhirnya	 negara	 mengalami	

kehancuran.	 Negara	 dengan	 kekayaan	

alam	 yang	 begitu	 melimpah	 kalau	 di	

dalamnya	 tindak	 pidana	 korupsi	 tumbuh	

subur	 maka	 tak	 akan	 mampu	 kekayaan	

alam	 yang	 melimpah	 tadi	 untuk	

memakmurkan	 dan	 mensejahterakan	

rakyatnya.	 Korupsi	 bisa	 disebut	 juga	

sebagai	 penyakit	 kanker	 ganas	 yang	

mematikan	 bagi	 sebuah	 negara,	 penyakit	

ini	 menyerang	 seluruh	 struktur	

pemerintahan	 baik	 itu	 pemerintahan	 di	

level	 paling	 bawah	 ataupun	 atas.	 Sistem	

negara	 apapun	 bisa	 diserangnya	 apakah	

negara	 demokrasi,	 negara	 otoritarian,	

negara	 dengan	 sistem	 sosialis,	 komunis,	
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kerajaan	 semua	 bisa	 terjangkit	 dan	 pada	

akhirnya	akan	runtuh.	

Upaya-upaya	 pemberantasan	 dan	

penegakan	 hukum	 dilakukan	 baik	 yang	

bersifat	 preventif	 maupun	 represif,	

pencegahan	 maupun	 penindakan.	 Semua	

pihak	 dilibatkan	 dan	 jargon-jargon	

perlawanan	 diciptakan,	 dipromosikan,	

disosialisasikan	 agar	 tumbuh	 kesadaran	

bersama	 untuk	 melawan	 korupsi.	

Ironisnya	 seringkali	 para	 model	 iklan	

orang	 yang	 menggelorakan	 di	 media	

tentang	 pentingnya	 pemberantasan	

korupsi,	lawan	korupsi	dilain	waktu	malah	

ia	yang	melakukan	tindak	pidana	korupsi.	

Pada	 proses	 penindakan	 dengan	

melakukan	operasi	tangkap	tangan	seperti	

sebuah	 pertunjukan	 yang	 memalukan	

publik.	 Konferensi	 pers	 di	 tangga	 masuk	

Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	 setelah	

pakai	 rompi	 orange,	 dan	 sikap	 para	

tersangka	 koruptor	 sungguh	 tidak	

mencerminkan	 bahwa	 mereka	 sedang	

dalam	 kondisi	 yang	 bahaya,	 sedih,	 dan	

menanggung	beban	yang	berat.	

Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	

sebagai	 lembaga	 yang	 diberikan	

kewenangan-kewenangan	 khusus	 dalam	

                                                
1	Luhut	M.P	Pangaribuabuan,	Hukum	Pidana	
Khusus	Tindak	Pidana	Ekonomi,	Pencucian	Uang,	
Korupsi,	dan	Kerjasama	International	serta	

tindak	 kejahatan	 ini.	 Ada	 hal-hal	 khusus	

yang	 diterapkan	 dalam	 Undang-Undang	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 seperti	 adanya	

penerapan	 pembuktian	 terbalik,	

kewenangan	melakukan	penyadapan	dan	

hasil	penyadapan	sebagai	 alat	bukti	 yang	

sah	sebagai	petunjuk1,	KPK	juga	diberikan	

kewenangan	 melakukan	 penyelidikan,	

penyidikan	 sekaligus	 penuntutan.	 Hal	 ini	

menandakan	bahwa	tindak	pidana	korupsi	

merupakan	 tindak	 pidana	 khusus	

sehingga	 pemberantasannya	 pun	 perlu	

dilakukan	secara	khusus.	Kekuatan	Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi	 dibandingkan	

dengan	 jumlah	 kasus	 yang	 ada	 sungguh	

tidak	 seimbang,	 sehingga	 KPK	 hanya	

mampu	 sedikit	 saja	 yang	 dituntaskan,	

apalagi	penyebaran	tindak	pidana	korupsi	

tidak	 hanya	 di	 pusat	 	 akan	 tetapi	 sudah	

menyebar	 ke	 daerah-daerah.	 Sehingga	

kalau	KPK	dinyatakan	 dalam	penuntasan	

kasus	 korupsi	 itu	 sifatnya	 tebang	 pilih	

adalah	 hal	 yang	 sangat	 wajar	 dengan	

segala	keterbatasan	Sumber	Daya	Manusia	

yang	ada.	Penuntasan	kasus	korupsi	 satu	

kasus	saja	memerlukan	waktu	yang	cukup	

lama	 bisa	 1	 tahun	 bahkan	 2	 tahun	 baru	

selesai.	Hal	 ini	disebabkan	 karena	 tindak	

Pengembalian	Aset,	Jakarta	Pustaka	Kemang,	
2016,	164		
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pidana	 korupsi	 memiliki	 kompleksitas	

masalah	yang	cukup	rumit,	dan	pihak	yang	

terlibat	 dalam	 satu	 kasus	 bisa	 banyak	

karena	korupsi	biasanya	dilakukan	secara	

bersama-sama.	 Hal	 yang	 perlu	 dilakukan	

dalam	 upaya	 pemberantasan	 tindak	

pidana	 korupsi	 tidak	 bisa	 hanya	

diserahkan	 kepada	 Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi	 saja,	 akan	 tetapi	

masyarakat	 juga	 sangat	 perlu	 untuk	

dilibatkan,	 Pemerintah	 dengan	

regulasinya	 juga	 harus	 mengarah	 pada	

menutup	 pintu	 rapat-rapat	 kesempatan	

melakukan	tindak	pidana	korupsi.	Sistem	

pemerintahan,	sistem	administrasi,	sistem	

birokrasi	 harus	 terintegrasi	 menutup	

terjadinya	 celah	 dilakukannya	 perbuatan	

korupsi.	 Pertanyaan	 yang	 penting	 untuk	

diajukan	 adalah	 bagaimana	 gerakan	

masyarakat	 sipil	 bisa	 menjadi	 kekuatan	

yang	 besar	 dalam	 upaya	 pemberantasan	

tindak	pidana	korupsi?	

	

Pembahasan		

Pemberantasan	 berasal	 dari	 kata	

berantas	 secara	 harfiah	 berarti	

membasmi,	 memusnahkan	 kata	 ini	

dipakai	 dalam	 undang-undang	 dan	 bisa	

                                                
2	Luhut	M.P.	Pangaribuan,	Tindak	Pidana	Ekonomi	
dan	Tindakan	Pdana	Korupsi:	suatu	catatan	
hukum	dalam	kerangka	penegakan	hukum	yang	

memberikan	 makna	 tentang	 begitu	

dahsyatnya	 daya	 rusak	 dari	 korupsi	

sehingga	 perlu	 untuk	 dilakukan	

pemberantasan.2	 Peranan	 masyarakat	

sipil	 untuk	 bisa	 menjadi	 bagian	 yang	

penting	 dan	 tidak	 terpisahkan	 dalam	

upaya	 pemberantasan	 tindak	 pidana	

korupsi	 adalah	 dengan	 membangun	

kepekaan	 dan	 keberanian	 masyarakat	

sipil	 untuk	 melaporkan	 apabila	 terjadi	

tindak	 pidana	 korupsi.	 Cermat	 terhadap		

perilaku	 dan	 tindakan	 dari	 pejabat	 yang	

koruptif.	 Pengawasan	 oleh	 masyarakat	

sipil	menjadi	 penting	 karena	masyarakat	

sipillah	 yang	 nantinya	 akan	 merasakan	

imbas,	 akibat	 dari	 tindak	 pidana	 korupsi	

yang	dilakukan	oleh	para	pejabat	negara.	

Pengetahuan	dan	pengenalan	pemahaman	

tentang	tindak	pidana	korupsi,	kemudian	

tentang	akibat	ditimbulkan	dari	perbuatan	

korupsi	 yaitu	 hancurnya	 seluruh	 sendi-

sendi	kehidupan	berbangsa	dan	bernegara	

sangat	 penting	 untuk	 	 diketahui	 oleh	

masyarakat.	 Kesadaran	 bahwa	 apabila	

membiarkan	 tindakan	 korupsi	 adalah	

sama	saja	membiarkan	negara	ini	hancur.	

Peranan	 sipil	 bukanya	 tanpa	 landasan	

dalam	 mengambil	 peranan	 dalam	 upaya	

lebih	efektif,	Jakarta	Pustaka	Kemang,	2016	hal	
121	
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pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	

seperti	diatur	oleh	Undang-undang	Nomor	

28	Tahun	1999	 tentang	penyelenggaraan	

Negara	 yang	 Bersih	 dan	 Bebas	 dari	

Korupsi,	 Kolusi	 dan	 Nepotisme	

memberikan	 kesempatan	 kepada	

masyarakat	 untuk	 berpartisipasi.	 Lebih	

lanjut	 diatur	 dalam	 Undang-undang	

Nomor	 31	 Tahun	 1999	 tentang	

Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi.	

Mengenai	 peran	 serta	masyarakat	 diatur	

dalam	 bab	 V	 pasal	 41	 dan	 42.	 Pasal	

tersebut	memberikan	 berbagai	 hak	 pada	

masyarakat.	 Ada	 hak	 mencari	 dan	

memperoleh	 informasi	 tentang	 adanya	

dugaan	 telah	 terjadi	 tindak	 pidana	

korupsi,	 hak	 memperoleh	 pelayanan	

umum	 dalam	 rangka	 mencari	 informasi	

tersebut,	 hak	 memberikan	 saran,	 hak	

memperoleh	 jawaban	 dan	 hak	

memperoleh	 perlindungan	 hukum	 dalam	

rangka	 menunaikan	 haknya	 tersebut.	

Pasal	42	bahkan	mewajibkan	pemerintah	

untuk	 mengapresiasi	 kepada	 anggota	

masyarakat	yang	telah	berjasa	membantu	

upaya	 pencegahan,	 pemberantasan	 atau	

pengungkapan	tindak	pidana	korupsi.	

	

	

	

Memaknai	Korupsi	

Korupsi	 asal	 kata	 dari	 corruptie	

(korruptie)	 dalam	 bahasa	 belanda	

diartikan	 sebagai	 penyuapan	 dan	

corrumpore	 diartikan	 merusak.	 Secar	

harfiah	 korupsi	 bisa	 diartikan	 sebagai,	

kejahatan,	kebusukan,	dapat	disuap,	tidak	

bermoral,	 kebejatan	 dan	 ketidakjujuran.	

Korupsi	 juga	 bisa	 diartikan	 sebagai	

perbuatan	 buruk	 seperti	 penggelapan	

uang,	 penerimaan	 uang	 sogok	 dan	

sebagainya.	 Korupsi	 juga	 bisa	 diartikan	

sebagai	 perbuatan	 yang	 	 kenyataannya	

menimbulkan	 keadaan	 yang	 bersifat	

buruk,	perilaku	yang	jahat	dan	tercela	atau	

kebejatan	 moral.	 Pengertian	 yang	 lebih	

luas	dalam	kamus	lengkap	Webster’s	Third	

New	International	Dictionary	mengartikan	

korupsi	 sebagai	 ajakan	 dari	 seorang	

pejabat	 politik	 dengan	 pertimbangan-

pertimbangan	 yang	 tidak	 semestinya	

(misalnya	 suap)	 untuk	 melakukan	

pelanggaran	petugas	

Transparency	 International	

Indonesia	 (TII)	 memberikan	 definisi	

korupsi	 sebagai	 tindakan	menyalahguna-

kan	 kekuasaan	 dan	 kepercayaan	 publik	

untuk	 kepentingan	 pribadi”.	 Definisi	

tersebut	mengandung	unsur-unsur	dalam	

tindak	 pidana	 korupsi,	 yang	 pertama	
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adalah	 adanya	 penyalahgunaan	

kekuasaan,	 kekuasaan	 yang	 dimaksud	

adalah	 kekuasaan	 yang	 dipercayakan	

(yaitu	baik	sektor	publik	maupun	swasta,	

kedua	 memiliki	 akses	 bisnis	 atau	

keuntungan	 materi,	 keuntungan	 pribadi	

(keuntungan	 pribadi	 diartikan	 bukan	

hanya	untuk	dirinya	sendiri	tapi	bisa	juga	

untuk	 orang	 lain,	 keluarganya,	 golongan,	

maupun	teman-temannya.3		

Makna	 secara	 yuridis	 tentang	

pengertian	 korupsi	 diatur	 dalam	 Pasal	 1	

Undang-undang	 Nomor	 28	 Tahun	 Prp.	

Tahun	 1960	 tentang	 Pengusutan,	

Penuntutan,	 dan	 Pemeriksaan	 Tindak	

Pidana	 Korupsi.	 Tindak	 pidana	 korupsi	

diartikan	 sebagai:	 Pertama	 Tindakan	

seorang	yang	dengan	sengaja	atau	karena	

melakukan	 kejahatan	 atau	 pelanggaran	

memperkaya	 diri	 sendiri	 atau	 orang	 lain	

atau	 suatu	 badan	 yang	 secara	 langsung	

atau	 tidak	 langsung	merugikan	keuangan	

atau	 perekonomian	 negara	 atau	 daerah	

atau	 merugikan	 keuangan	 	 suatu	 badan	

yang	 menerima	 bantuan	 dari	 keuangan	

negara	atau	daerah	atau	badan	hukum	lain	

yang	 mempergunakan	 modal	 dan	

kelonggaran-kelonggaran	dari	negara	atau	

                                                
3	IGM	Nurdjana,	Sistem	Hukum	Pidana	dan	Bahaya	
Laten	Korupsi	“Perspektif	Tegaknya	Keadilan	

masyarakat.	 Kedua	 perbuatan	 seseorang	

yang	dengan	atau	karena	melakukan	suatu	

kejahatan	 atau	 dilakukan	 	 dengan	

menyalahgunakan	 jabatan	 atau	

kedudukan.		

Pengertian	 korupsi	 disempurna-

kan	 lagi	 dengan	 Undang-undang	 Nomor	

31	 Tahun	 1999	 sebagaimana	 tercantum	

dalam	 pasal	 2	 dan	 3.	 Korupsi	 diartikan:	

setiap	orang	yang	secara	melawan	hukum	

melakukan	 perbuatan	 memperkaya	 diri	

sendiri	 atau	 orang	 lain	 atau	 suatu	

korporasi	 yang	 dapat	 merugikan	

keuangan	 negara	 atau	 perekonomian	

negara.	 Kedua	 setiap	 orang	 yang	 dengan	

tujuan	 menguntungkan	 diri	 sendiri	 atau	

orang	lain	atau	korporasi,	menyalahguna-

kan	kewenangan,	kesempatan	atau	sarana	

yang	 ada	 padanya	 karena	 jabatan	 atau	

kedudukan	 yang	 dapat	 merugikan	

keuangan	 negara	 atau	 perekonomian	

negara.	

Gardiner	 dan	 David	 J.	 Olson	

memberikan	 pengertian	 korupsi	 dalam	

berbagai	 perspektif	 diantaranya	 korupsi	

dalam	 pandangan	 teori	 pasar4.	 Menurut	

perspektif	 ini	 ditegaskan	 olah	 Jacob	 Van	

Klaveren	 mengatakan	 bahwa	 seorang	

Melawan	Mafia	Hukum”Yogyakarta,	Pustaka	
Pelajar	2010	hal	28	
4	Ibid	hal	16	
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pengabdi	 negara	 (pegawai	 negeri)	 yang	

berjiwa	 korup	 menganggap	

kantor/instansinya	 sebagai	 perusahaan	

dagang	 sehingga	 dalam	 pekerjaannya	

diusahakan	 pendapatannya	 semaksimal	

mungkin.	 Korupsi	 dalam	 Perspektif	

Jabatan	 M.Mc	 Mullan	 katakan	 bahwa	

korupsi	 adalah	 tindakan	 pejabat	 yang	

menerima	 uang	 sebagai	 dorongan	 untuk	

melakukan	sesuatu	atau	tidak	melakukan	

sesuatu	 yang	 seharusnya	 atau	 tidak	

seharusnya	 lakukan	 padahal	 tidak	 boleh	

melakukan	 hal	 demikian.	 Perspektif	

Sosiologi	 korupsi	 diartikan	 sebagai		

sebuah	 tindakan	 penyalahgunaan	

kepercayaan	 untuk	 kepentingan	 pribadi.	

H.A.Brasz	 menegaskan	 korupsi	 secara	

sosiologi	sebagai	penggunaan	yang	korup	

dari	 kekuasaan	 yang	 dialihkan,	 atau	

sebagai	 penggunaan	 secara	 diam-diam	

kekuasaan	 yang	 dialihkan	 berdasarkan	

wewenang	yang	melekat	pada	kekuasaan	

itu	atau	berdasarkan	kemampuan	formal,	

dengan	 merugikan	 tujuan-tujuan	

kekuasaan	 asli	 dan	 dengan	

menguntungkan	 orang	 luar	 atas	 dalih	

menggunakan	kekuasaan	yang	sah.5	

	

                                                
5	Muhammad	Yamin,	Tindak	Pidana	Khusus,	
Bandung	Pustaka	Setia	2012	hal	197	

Kebangkitan	Masyarakat	Sipil	Melawan	

Korupsi	

Pertanyaan	 yang	 pertama	 muncul	

berkaitan	 degan	 korupsi	 dan	masyarakat	

sipil	 adalah	 mengapa	 masyarakat	 harus	

berperang	 melawan	 korupsi.	 David	 H.	

Bayley		merinci	berbagai	efek	negatif	yang	

muncul	akibat	dari	tindak	pidana	korupsi	

diantarnya	adalah	:		

1. Korupsi	 bisa	 menyebabkan	

kegagalan	 pemerintah	 untuk	

mencapai	 tujuan-tujuan	 yang	

ditetapkannya	 waktu	 menentukan	

kriteria	 bagi	 berbagai	 jenis	

keputusan.	

2. Menyebabkan	 kenaikan	 biaya	

administrasi	

3. Jika	dalam	bentuk	komisi	maka	akan	

mengakibatkan	 berkurangnya	

jumlah	 dana	 yang	 seharusnya	

dipakai	 untuk	 keperluan	

masyarakat.	

4. Menurunkan	 martabat	 penguasa	

resmi.	

5. Membuat	para	pengambil	kebijakan	

enggan	 untuk	 mengambil	 tindakan	

yang	semestinya	harus	diambil	
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6. Memunculkan	 fitnah	 dan	

permusuhan	 antar	 penyelenggara	

negara.	

7. Menghambat	 waktu	 pengambilan	

keputusan.	

Akibat	 dari	 tindakan	 korupsi	

sebagaimana	disebutkan	di	atas	semuanya	

berimbas	 kepada	 masyarakat	 sipil.		

Gagalnya	 pemerintah	 mencapai	 tujuan-

tujuan	 mengakibatkan	 masyarakat	 sipil		

dirugikan.	 Perilaku	 tindakan	 yang	 korup	

dari	 para	 pemegang	 kekuasaan	 akan	

berakibat	 pada	 terabaikannya	 hak-hak	

sipil.	 Hak-hak	 masyarakat	 untuk	

mendapatkan	 penghidupan	 yang	 layak,	

mendapatkan	 pelayanan	 kesehatan,	

pendidikan,	 bahkan	 hak-hak	 dasar	 dari	

masyarakat	menjadi	tidak	bisa	ditunaikan.	

Misal	 sederhananya	 korupsi	 dibidang	

transportasi,	 pemerintah	 mengadakan	

alat-alat	 transportasi	 dan	 juga	

membangun	 infrastruktur	 yang	 berupa	

jalan.	 Korupsi	 pada	 alat	 transportasinya	

menjadikan	 alat	 transportasi	 berbiaya	

mahal	dengan	kualitas	rendah	karena	para	

koruptor	 mempermainkan	 harga	 untuk	

mendapatkan	 banyak	 keuntungan.	 Alat	

transportasi	 yang	 tak	 layak	 dan	 tidak	

aman	 akibat	 harga	 yang	 murah	 tapi	 di	

markup	 untuk	 mendapat	 keuntungan	

maka	akibatnya	saat	rakyat	menggunakan	

fasilitas	 tersebut	 menjadi	 tidak	 aman.	

Kecelakaan,	alat	transportasi	tidak	lancar	

bahkan	bisa	terjadi	kebakaran,	kecelakaan	

dan	 kerusakan.	 Apabila	 korupsi	 pada	

infrastruktur	 yaitu	 jalan	 maka	 jalan	

tersebut	 akan	 menjadi	 cepat	 rusak,	

berlubang	 dan	membahayakan	 pengguna	

jalan,	akibatnya	tingkat	kecelakaan	tinggi,	

kendaraan	yang	melintas	di	atasnya	cepat	

rusak.	Korupsi	pada	bidang	Sumber	Daya	

Alam	 maka	 akan	 mengakibatkan		

kekayaan	 alam	 yang	 seharusnya	 bisa	

digunakan	 untuk	 kemakmuran	 rakyat	

akan	tetapi	hanya	dinikmati	oleh	sebagian	

kecil	 orang.	 Korupsi	 mengakibatkan	

kemiskinan	 pada	 rakyat	 sebab	 kekayaan	

negara	 diambil	 oleh	 para	 pejabat	 korup.	

Ketidakadilan	akibat	perilaku	korup	akan	

tumbuh	subur	dan	masyarakat	 sipil	 yang	

akan	 terkena	 imbasnya.	 Hukum	 akan	

tajam	kepada	rakyat	dan	akan	tumpul	saat	

berhadapan	 dengan	 para	 pejabat	 korup	

sebab	 mereka	 mampu	 untuk	 menyuap	

agar	diberikan	perlakuan	khusus.	

Equality	 before	 the	 law	 hanya	

sebagai	slogan	saja	sebab	hukum	tak	akan	

mampu	menjangkau	orang	kaya	dan	para	

pejabat	 yang	 memiliki	 kekuasaan.	 Hak-

hak	 publik	 tidak	 terpenuhi,	 rakyat	 yang	
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harusnya	hidup	layak	malah	menjadi	sapi	

perahan	 para	 pejabat	 korup.	 Secara	

konkrit	 disebutkan	 dalam	 konsiderans	

undang-undang	 tindak	 pidana	 korupsi	

dinyatakan	bahwa		tindak	pidana	korupsi	

adalah	 pelanggaran	 terhadap	 hak-hak	

ekonomi	 masyarakat	 secara	 luas,	

sedangkan	hak	ekonomi	merupakan	salah	

satu	hak	asasi	manusia.	

Tindak	 pidana	 korupsi	 akan	

mengakibatkan	 tingginya	 harga	 layanan	

publik,	 kemiskinan	 akan	 makin	 meluas	

dan	 mengakibatkan	 gagalnya	 upaya	

pemberantasan	 kemiskinan.	 Akses	

masyarakat	 terhadap	 layanan	 publik	

makin	 sulit,	 mudah	 bagi	 yang	 mampu	

memberi	 suap	 atau	 memiliki	 jabatan	

tertentu.	Tingkat	korupsi	yang	tinggi	pada	

suatu	 negara	 bisa	 mengakibatkan	

meningkatnya	 tindak	 kriminalitas.	 Etika	

sosial	 politik	 akan	 runtuh	 dan	

kepercayaan	 masyarakat	 terhadap	

pemerintah	 akan	 menurun.	 Kepercayaan	

masyarakat	 pada	 pegawai	 pemerintah	

runtuh,	 begitu	 pula	 kepercayaan	 pada	

penegakan	 hukum	 akan	 sirna.	 Setiap	

putusan	 pengadilan	 akan	 dikatakan	

bahwa	putusan	itu	bukanlah	berdasarkan	

putusan	 yang	 adil	 sesuai	 undang-undang	

atau	 nurani	 hakim	 tapi	 tergantung	 besar	

kecilnya	 suap	 yang	 diberikan.	 Di	

masyarakat	bahkan	sampai	ada	ungkapan	

KUHP	 (Kasih	 Uang	 Habis	 Perkara)	

ungkapan	ini	bukanlah	ungkapan	sekedar	

guyon	 di	 warung	 kopi	 tapi	 masyarakat	

benar-benar	merasakan	dalam	penegakan	

hukum	 pihak	 yang	 lemah	 selalu	 akan	

menjadi	 korban.	 Seandainya	 masyarakat	

miskin	yang	menjadi	korban	dalam	tindak	

pidana	 dan	 pelakunya	 orang	 kaya	 atau	

orang	 yang	 berada	 maka	 korban	 akan	

makin	 menderita	 menyaksikan	 pelaku	

bisa	vonis	bebas,	hukuman	ringan	ataupun	

kalau	 hukuman	 berat	 maka	 akan	

mendapat	 berbagai	 macam	 keringanan	

hukuman,	 potongan	 masa	 tahanan.	

Sebaliknya	 bila	 pelakunya	 adalah	 orang	

miskin	 maka	 masyarakat	 miskin	 akan	

mendapatkan	hukuman	yang	lebih	berat.		

Dampak	 terhadap	 sistem	

demokrasi,	 	 perilaku	korupsi	hanya	akan	

menghasilkan	 pemimpin	 yang	 korup,	

bahkan	 bisa	 mengakibatkan	 runtuhnya	

sendi-sendi	 demokrasi,	 kepercayaan	

publik	 menjadi	 hilang.	 Akan	 muncul	

kepemimpinan	 yang	 dikendalikan	

dikendalikan	 oleh	 para	 cukong	 atau	

pemodal	 yang	menjadikannya	 pemimpin.	

Pemimpin	 hanya	 simbol	 tanpa	 kuasa	 ia	

hanya	 boneka	 para	 pemodal	 yang	
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tentunya	 apabila	 membuat	

keputusan/kebijakan	 maka	 hanya	 akan	

menguntungkan	 para	 pemodal/para	

cukong	 yang	 membiayai	 sewaktu	 ia	

memperoleh	 kekuasaan.	 Apabila	 ada	

konflik	 antara	 masyarakat	 sipil	 dengan	

para	 pemodal	 maka	 pemerintahan	 yang	

korup	 akan	 membela	 para	

pemodal/cukong	 dengan	

mengesampingkan	 masyarakat.	 Akibat	

perilaku	korupsi	maka	daulat	rakyat	akan	

dirampas	dan	yang	muncul	adalah	daulat	

uang.	Masyarakat	sipil	tidak	lagi	memiliki	

kedaulatan	 dalam	 negara	 karena	 sudah	

digantikan	oleh	uang	para	pemodal.	Misal	

dalam	 pemilu,	 seharusnya	 masyarakat	

sipil	 dengan	 kedaulatannya	 ia	 bisa	

memilih	 pemimpin	 siapa	 pun	 yang	 ia	

anggap	 akan	 adil	 dan	mampu	membawa	

negara	ke	arah	yang	lebih	baik,	akan	tetapi	

karena	 suara	 rakyat	 juga	 dibeli	 maka	

rakyat	tak	lagi	memiliki	kedaulatan.		

Begitu	 besar	 dampak	 yang	

ditimbulkan	akibat	tindak	pidana	korupsi,	

pihak	 yang	 paling	 menderita	 adalah	

masyarakat	 sipil.	 Hal	 inilah	 yang	

menjadikan	masyarakat	sipil	wajib	untuk	

bangkit	 bersama-sama	 melakukan	

perlawanan	 terhadap	 tindak	 pidana	

korupsi.	Gerakan	kebangkitan	masyarakat	

sipil	 tentu	 tidak	 dilakukan	 secara	 parsial	

apalagi	yang	dihadapi	adalah	para	pelaku	

tindak	 pidana	 korupsi	 yang	 terdiri	 dari		

birokrat	 serakah	 dan	 culas	 yang	

berkolaborasi	 dengan	 para	 pengusaha	

hitam	 serta	 politisi	 busuk.	 Dimana	

ketiganya	 memegang	 kekuasaan,	

pengusaha	mengendalikan	modal,	politisi	

mengendalikan	 secara	 kebijakan	 politik	

dan	 birokrat	 mengendalikan	 jalannya	

pemerintahan.	

	

Strategi	 Gerakan	 Masyarakat	 Sipil	

Dalam	Pemberantasan	Korupsi		

Masyarakat	 sipil	merupakan	 salah	

satu	 kekuatan	 pilar	 demokrasi.	 Dalam	

negara	otoritarian	kedudukan	masyarakat	

sipil	 akan	 diperlemah	 tetapi	 sebaliknya	

dalam	negara	demokrasi	masyarakat	sipil	

menjadi	 sumber	 kedaulatan.	 Tindak	

pidana	korupsi	adalah	musuh	dari	sistem	

demokrasi.	 Korupsi	 bisa	 mengakibatkan	

seluruh	sendi-sendi	demokrasi	mengalami	

kelumpuhan	 dan	 penyimpangan	

akibatnya	 rakyat	 yang	 akan	 merasakan	

kesengsaraan,	oleh	karena	itu	peran	serta	

masyarakat	 dalam	upaya	 pemberantasan	

korupsi	menjadi	sangat	strategis.	Tawaran	

strategi	 gerakan	 masyarakat	 sipil	 dalam	

pemberantasan	 korupsi.	 Pertama	
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menjadikan	 korupsi	 sebagai	 musuh	

bersama	dan	masalah	bersama.		Sosialisasi	

tentang	bagaimana	korupsi	dilakukan		dan	

apa	akibatnya	bagi	masyarakat.	Kampanye	

dan	sosialisasi	tentang	pemahaman	bahwa	

perbuatan	 korupsi	 adalah	 termasuk	

perbuatan	 pengkhianatan	 terhadap	

amanat	 rakyat.	 Penghianatan	 terhadap	

keyakinan	 agama	 yang	 diyakini.	

Penghianatan	 terhadap	 demokrasi	 dan	

musuh	 demokrasi.	 Tokoh	 agama	 perlu	

dilibatkan	 dalam	 memahamkan	 pada	

masyarakat	 bahwa	 korupsi	 merupakan	

musuh	 bersama.	 Ingatkan	 bahwa	

seandainya	 kita	 membiarkan	 korupsi	

dalam	 negeri	 ini	 berlangsung	 maka	

niscaya	 anak	 cucu	 kita	 tidak	 akan	 bisa	

menikmati	 	 kemakmuran	 dan	

kesejahteraan	Indonesia,	karena	habis	dan	

rusak	 akibat	 perilaku	 pemimpin	 dan	

pengusaha	yang	serakah.		

Kesadaran	 bahwa	 hidup	 miskin	

sengsara	 bukanlah	 takdir	 semata	 akan	

tetapi	bisa	diakibatkan	oleh	perilaku	para	

pemegang	 kekuasaan	 yang	 koruptif,	

kerusakan	 alam	 juga	 bukan	 diakibatkan	

secara	 alamiah	 tetapi	 perilaku	 koruptif	

yang	 tidak	 menjaga	 alam.	 Hak-hak	 sipil	

tidak	terpenuhi	bukan	karena	negara	tidak	

                                                
6	Ibid	23	

mampu	 memenuhi	 tapi	 karena	 perilaku	

koruptif	yang	makin	akut.	Pemimpin	yang	

korup	 tidak	 pantas	 untuk	 dipuja,	

disanjung	 dielu	 elukan	 malah	 harusnya	

dipermalukan	 sebab	 telah	 merusak	

negara.	

Kedua	 kenali	 perilaku	 koruptif	

artinya	 masyarakat	 sipil	 dipahamkan	

tentang	jenis-jenis	korupsi,	dan	mengenal	

perilaku	 koruptif	 sehingga	 masyarakat	

mengetahui	 perilaku	 seperti	 apa	 yang	

termasuk	 dalam	 kategori	 perilaku	

koruptif.	Perilaku	para	pejabat	yang	tidak	

wajar,	pola	hidup	yang	hedonis	dari	para	

pejabat	 patut	 dicurigai	 bahwa	 ia	 telah	

melakukan	 perilaku	 koruptif..	 Mengenal	

karakteristik	 perilaku	 koruptif	 menjadi	

penting	 sebagai	 langkah	 awal	 adanya	

pengawasan,	 kontrol	 masyarakat	

terhadap	 para	 pegawai	 pemerintah.	

Perilaku	 koruptif	 dari	 hal	 yang	 kecil	

sampai	 tingkat	 yang	 besar,	 pencermatan	

masyarakat	minimal	dilingkungan	sekitar.	

Kenali	 tipologi	 atau	 bentuk	 dan	 jenis	

korupsi	 yaitu	 menurut	 Dr.	 Syed	 Husein	

Alatas	diantaranya	yaitu6:	

a. Korupsi	 transaktif	 (	 transactive	

coruuption)	jenis	transaksi	ini	bisa	

terjadi	 pada	 sekala	 kecil	 sampai	
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pada	sekala	besar.	Jenis	korupsi	ini		

dimulai	adanya	kesepakatan	antara	

kedua	 belah	 pihak	 yaitu	 pemilik	

modal/pengusaha/bisnisman	

dengan	 pemerintah	 dan	 kedua	

belah	pihak	berusaha	dengan	aktif	

mengusahakan	adanya	keuntungan	

yang	 dapat	 dinikmati	 keduanya	

secara	pribadi	atau	orang	lain.	Jenis	

korupsi	 ini	 paling	 banyak	 terjadi	

ada	 kesepakatan	 belakang	 layar	

istilahnya	 untuk	 mengambil	

keuntungan	secara	ilegal	dan	tentu	

saja	 keuntungan	 yang	 dibagikan	

merupakan	 dana	 yang	 seharusnya	

digunakan	 untuk	 kepentingan	

publik.	 Pada	 akhirnya	masyarakat	

sipil	 yang	 menanggung	 akibatnya,	

misal	itu	berkenaan	dengan	proyek	

pembangunan	 maka	 yang	 terjadi	

dana	 proyek	 tidak	 digunakan	

sebagaimana	 mestinya	 tapi	 untuk	

kepentingan	 dua	 pihak	 yang	

bersepakat.	 Biasanya	 di	

pemerintah	kalau	akan	melakukan	

pembangunan	 diadakan	 lelang,	

lelang	ini	pun	bisa	jadi	lelang	fiktif	

yaitu	 lelang	 yang	 diadakan	 hanya	

untuk	 memenuhi	 persyaratan	

undang-undang,	 sesungguhnya	

tidak	 terjadi	 lelang	 karena	

pemenang	 sudah	 ada	 sebenarnya	

sebelum	 lelang	 diadakan.	

Memenangkan	 lelang	 tentu	 tidak	

gratis	artinya	ada	biaya	yang	harus	

dikeluarkan	 agar	 bisa	 menjadi	

pemenang	lelang.	

b. Korupsi	 perkerabatan	 (nepotistic	

corruption),	 korupsi	 jenis	 ini	

menyangkut	 penyalahgunaan	

kekuasaan	 dan	 wewenang	 untuk	

berbagai	 keuntungan	 bagi	 teman	

atau	 sanak	 famili	 atau	 teman-

temannya.	 Dirinya	 secara	 pribadi	

tidak	 diuntungkan	 secara	 mutlak	

tapi	 melalui	 saudara	 dan	 teman-

temanya	 yang	 nantinya	 akan	

kembali	 pada	 pelaku.	 Korupsi	 ini	

banyak	 terjadi	 di	 dalam	 proyek-

proyek	 pemerintah.	 Saat	 terjadi	

pelelangan	 yang	menang	 biasanya	

teman	dari	pejabat	terkait	atau	pun	

saudaranya	 ikut	 lelang	 dan	

dimenangkan.	 Bahkan	 seringkali	

famili,	 teman	 sering	 dijadikan	

sebagai	 tempat	 menyembunyikan	

hasil	 korupsi	 jadi	 selain	 lelang	

dimenangkan	 tentu	 nanti	 ada	

kompensasi	 atau	 (pasar	 gelap	

keputusan).	 Kasus	 yang	 terjadi	
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biasanya	 ada	permainan	anggaran	

antara	pemerintah	dengan	anggota	

DPR/DPRD	 berkenaan	 dengan	

program	 tertentu,	 yaitu	

mekanismenya	setelah	di	putuskan	

program	 tersebut	 dan	 DPR	 atau	

DPRD	 menyetujui	 ternyata	 ada	

kesepakatan	 nanti	 teman	 atau	

saudara	 anggota	 DPR	 atau	 DPRD	

yang	 ikut	 memastikan	 menjadi	

salah	 satu	 yang	 melaksanakan	

program	tersebut.	Tujuan	akhirnya	

maka	teman	atau	saudara	yang	tadi	

mendapatkan	 proyek	 akan	

memberikan	 kompensasi	 kepada	

anggota	 legislatif	 tadi.	 Istilah	yang	

cukup	terkenal	minta	jatah	proyek.	

c. Korupsi	 memeras	 yaitu	 korupsi	

(extortive	 corruption)	 yang	

dipaksakan	 kepada	 suatu	 pihak	

yang	 biasanya	 disertai	 ancaman,	

teror,	 penekanan	 terhadap	

kepentingan	 orang-orang	 dan	 hal-

hal	 yang	 dimilikinya.	 Hal	 ini	 bisa	

dilakukan	 antara	 pegawai	

pemerintah	atau	birokrat	menekan	

pengusaha	atau	pemilik	modal	atau	

sebaliknya,	 bisa	 juga	 sesama	

birokrat	 tetapi	 berbeda	 jabatan	

atasan	terhadap	bawahan.	Korupsi	

jenis	 ini	 biasanya	 pihak	 mitra	

pemerintah	 sebagai	 pelaksana	

program/proyek	memiliki	jaringan	

dengan	 pejabat	 pengguna	 kuasa	

anggaran	 sehingga	 pihak	 mitra	

pelaksana	 akan	 menekan	 pejabat	

yang	 terkait	 dengan	 ancaman,	

berupa	peringatan	sampai	matinya	

karir	 pejabat	 yang	 dipreasure	

bahkan	bila	perlu	pihak	mitra	bisa	

minta	 tolong	 pihak	 lain	 untuk	

memberikan	 ancaman	 dan	

melaksanakan	ancaman.	

d. Korupsi	investif	yaitu	korupsi	yang	

dilakukan	 dengan	 cara	

memberikan	suatu	jasa	atau	barang	

tertentu	 kepada	 pihak	 lain	 demi	

kepentingan	 di	 masa	 depan.	 Jenis	

ini	 bisa	 dimasukan	 dalam	 jenis	

gratifikasi,	 biasanya	 para	 pihak	

yang	 memiliki	 kepentingan	

terhadap	 pejabat	 negara,	 yang	

nantinya	 ke	 depan	 berharap	 akan	

diistimewakan	 dalam	 perlakuan	

atau	dikhususkan	karena	kebaikan	

yang	telah	diberikan.	Korupsi	jenis	

ini	 biasanya	 memakai	 metode	

piutang	budi.	

e. Korupsi	 defensive	 (defensive	

corruption),	 adalah	 pihak	 yang	
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akan	 dirugikan	 terpaksa	 ikut	

terlibat	di	dalamnya	atau	bentuk	ini	

membuat	terjebak	bahkan	menjadi	

korban	perbuatan	korupsi.	

f. Korupsi	 otogenik	 yaitu	 korupsi	

yang	dilakukan		seorang	diri	(single	

fighter)	 tidak	 ada	 orang	 lain	 yang	

terlibat.	

g. Korupsi	 suportif	 adalah	 korupsi	

dukungan	 support	 dan	 tak	 ada	

orang	atau	pihak	lain	yang	terlibat.	

Setelah	 masyarakat	 mengenal	

berbagai	 macam	 jenis	 korupsi	 maka	

kemudian	 masyarakat	 bisa	 mencermati	

proses	jalanya	pemerintahan.	Pemerintah	

saat	melakukan	pembangunan	maka	akan	

memasang	 papan	 pengumuman	 yang	

berisi	dari	mana	dananya,	untuk	apa	dana	

tersebut	 digunakan	 dan	 besaran	 dana.	

Masyarakat	 bisa	 mengkritisi	 hasil	 dari	

pembangunan	dana	 sesuai	dengan	papan	

pengumuman,	 apakah	 hasilnya	 wajar	

tidak	 dibandingkan	 dengan	 besaran	 nilai	

proyek	wajar	atau	tidak.	Masyarakat	juga	

bisa	 menuntut	 teman	 dan	 saudara	 dari	

pegawai	 pemerintah	 atau	 pejabat	

pemerintah	apakah	sekiranya	terlibat	atau	

tidak.	

Ketiga	 pahami	 peran	 serta	

masyarakat,	 artinya	 dalam	 upaya	

pemberantasan	korupsi,	masyarakat	 sipil	

wajib	memahami	hak	yang	diberikan	oleh	

undang-undang	 untuk	 berperan	 serta	

dalam	 upaya	 pemberantasan	 tindak	

pidana	 korupsi.	 Undang-undang	 No	 31	

tahun	1999	tentang	tindak	pidana	korupsi		

pasal	41	dan	42	mengatur	 tentang	peran	

serta	 masyarakat.	 Haknya	 adalah	 setiap	

orang,	 berhak	 mencari	 memperoleh	 dan	

memberikan	 informasi	 adanya	 dugaan	

TPK,	 serta	 menyampaikan	 saran	 dan	

pendapat	 kepada	 penegak	 hukum	

(kepolisian	dan	kejaksaan)	atau	KPK.	Cara	

memberikan	 informasi,	 saran	 atau	

pendapat	 diatur	 dalam	 PP	 No.	 71/2000	

Pasal	 2	 ayat	 2)	 dan	 disampaikan	 secara	

tertulis	dan	disertai	dengan	:	

a. Nama	dan	alamat	pelapor,	dengan	

melampirkan	 fotokopi	 KTP	 atau	

identitas	diri.	

b. Keterangan	 mengenai	 dugaan	

pelaku	 tindak	 pidana	 korupsi	

dilengkapi	 dengan	 bukti-bukti	

permulaan.	

Format	 pengaduan	 berupa	

identitas	 pelapor,	 pengungkapan	 materi	

pengaduan,	 alat	 dan	 barang	 bukti.	 Untuk	

lebih	memudahkan	dalam	pelaporan	maka	

pertama	 uraikan	 kejadiannya	 sedetail	

mungkin	 kejadian	 yang	 dicurigai	 sebagai	
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bentuk	perbuatan	korupsi.	Uraian	dibatasi	

pada	 fakta	 dan	 kejadian	 nyata	 jauhkan	

dari	 rasa	 kebencian,	 permusuhan	 atau	

fitnah.	 Uraian	 dapat	 menggambarkan	

tentang	 (siapa,	 apa,	 bilamana,	 dimana,	

bagaimana)	dari	kejadian	yang	dilaporkan.	

Kemudian	 pilih	 pasal-pasal	 yang	 sesuai	

dengan	 kejadian	 tersebut.	 Penuhi	 unsur-

unsur	tindak	pidana		yang	ada	dalam	pasal	

tersebut.	 Sertakan	 bukti	 awal	 bila	 ada	

sertakan	 identitas	 dan	 kirimkan	 ke	 KPK	

atau	 kepolisian	 atau	 kejaksaan.	

Selanjutnya	perlu	dipahami	bahwa		negara	

melindungi	 hak-hak	 pelapor	 dalam	 hal	

pelapor	 melaksanakan	 haknya	 untuk	

mencari,	 memperoleh	 dan	 memberikan	

informasi	 adanya	 telah	 terjadi	 tindak	

pidana	 korupsi.	 Perlindungan	 berikutnya	

kepada	 pelapor	 dalam	 hal	 pelaksanaan	

hak	untuk	memperoleh	 informasi	adanya	

dugaan	tindak	pidana	korupsi.	Negara	juga	

melindungi	 pelapor	 dalam	 proses	

penyelidikan,	 penyidikan,	 sidang	 di	

pengadilan	 sebagai	 saksi	 pelapor,	 saksi	

atau	 saksi	 ahli,	 sesuai	 dengan	 ketentuan	

undang-undang.	

Keempat	 	 membentuk	 jaringan,	

maksudnya	 masyarakat	 sipil	 berjejaring		

dengan	 lembaga	 swadaya	 masyarakat	

yang	 sudah	 ada	 yang	 consent	 dalam	

bidang	 pemberantasan	 tindak	 pidana	

korupsi	 atau	 masyarakat	 membentuk	

lembaga	 swadaya	 masyarakat	 yang	

konsen	dalam	pengawasan	tindak	pidana	

korupsi.	 Melakukan	 pendidikan	 pada	

masyarakat	 sipil	 tentang	 sekolah	 anti	

korupsi	 dikomunitas–komunitas	

masyarakat.	 Mencermati	 pengelolaan	

sumber	daya	alam	yang	ada	di	lingkungan	

masing-masing	 dan	 mencermati	 proses	

pembangunan	di	sekitar	wilayah	masing-

masing.	

Kelima	 masyarakat	 sipil	

kampanyekan	 antikorupsi,	 strateginya	

dengan	cara	menempelkan	berbagai	stiker	

yang	menunjukkan	anti	korupsi	ditempat-

tempat	 strategis.	Deklarasi	kampung	anti	

korupsi	 dimana	 kampung	 tersebut	 bisa	

menjadi	tempat	pembelajaran	masyarakat	

untuk	 mengenal	 gerakan	 anti	 korupsi.	

Membangun	 budaya	 anti	 korupsi	 mulai	

dari	 hal-hal	 terkecil	 dimasyarakat	 desa,	

seperti	 adanya	 transparansi	 laporan	

keuangan	 berbagai	 kegiatan.	 Munculkan	

keberanian	untuk	melaporkan	bila	terjadi	

tindak	pidana	korupsi	dan	berikan	sanksi	

social	bagi	para	koruptor.	
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Kesimpulan	

Kebangkitan	 gerakan	 perlawanan	

masyarakat	sipil	sebagai	salah	satu	upaya	

yang	 efektif	 dalam	 pemberantasan	

korupsi.	Menguatnya	gerakan	masyarakat	

sipil	 sebagai	 bagian	 dari	 penguatan	

demokrasi	 yang	 nyaris	 runtuh	 oleh	

korupsi.	 Pengawasan	 masyarakat	

terhadap	aparatur	pemerintah	dan	proses	

berjalanya	 pemerintahan.	 Masyarakat	

diberikan	 hak	 oleh	 undang-undang	 dan	

dilindung	 oleh	 undang-undang	 dalam	

memberikan	 peran	 serta	 dalam	 upaya	

pencegahan	korupsi.		Pemahaman	tentang	

korupsi	 dan	 akibat	 yang	 nanti	 akan	

diterima	 oleh	 masyarakat	 kalau	

masyarakat	membiarkan	tindak	kejahatan	

korupsi	 dibiarkan	 menjadi	 suatu	

keharusan	 untuk	 menumbuhkan	

semangat	 perlawanan.	 Kesadaran	 bahwa	

korupsi	 adalah	 musuh	 bersama	 menjadi	

sesuatu	 yang	 penting	 dengan	 strategi	

memberikan	 data	 kerusakan,	 kerugian	

negara	 akibat	 tindak	 pidana	 korupsi.	

Gerakan	 perlawanan	 ini	 menjadi	 bagian	

dari	 cinta	 Negara	 Kesatuan	 Republik	

Indonesia,	 gerakan	 ini	 sebagai	 medan	

juang	 rakyat	 demi	 kesejahteraan	 anak	

cucunya	kelak,	dan	gerakan	ini	merupakan	

gerakan	patriotisme.	Membiarkan	korupsi	

terjadi	 sama	 saja	 membiarkan	 para	

penghianat	 negara	 meruntuhkan	 negara	

yang	kita	cintai	olah	karena	 itu	tidak	ada	

kata	lain	kecuali	bangkit	untuk	melawan.	

	

Daftar	Pustaka	

IGM	Nurdjana,	Sistem	Hukum	Pidana	dan	

Bahaya	 Laten	 Korupsi	

“Perspektif	 Tegaknya	 Keadilan	

Melawan	 Mafia	 Hukum”,	

Yogyakarta,	 Pustaka	 Pelajar,	

2010	

Luhut	 M.P	 Pangaribuan,	 Hukum	 Pidana	

Khusus	Tindak	Pidana	Ekonomi,	

Pencucian	 Uang,	 Korupsi,	 dan	

Kerjasama	 International	 serta	

Pengembalian	 Aset,	 Jakarta	

Pustaka	Kemang,	2016	

Luhut	 M.P.	 Pangaribuan,	 Tindak	 Pidana	

Ekonomi	 dan	Tindakan	 Pidana	

Korupsi:	 suatu	 catatan	 hukum	

dalam	 kerangka	 penegakan	

hukum	 yang	 lebih	 efektif,	

Jakarta	Pustaka	Kemang,	2016	

Muhammad	Yamin,	Tindak	Pidana	Khusus,	

Bandung,	Pustaka	Setia,	2012	

Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi,	

Memahami	Untuk	Membasmi	“Buku	

Saku	 untuk	 Memahami	 Tindak	

Pidana	Korupsi,	Jakarta	KPK,	2006	



PROSIDING		
SEMINAR	NASIONAL	DAN	CALL	FOR	PAPER	
HUKUM	PIDANA	DAN	KRIMINOLOGI	

 131	MAHUPIKI	(Masyarakat	Hukum	Pidana	dan	Kriminologi	Indonesia)	

	REKONSTRUKSI	PEMBERANTASAN	KORUPSI	POLITIK	DI	DAERAH	
	

ANDI	MULIYONO	
Sekolah	Tinggi	Ilmu	Hukum	(STIH)	Manokwari-Papua	Barat	

Email:	andimulyono528@gmail.com	
	

Abstrak	

Korupsi	politik	merupakan	the	mother	of	corruption,	 selain	korupsi	di	bidang	hukum	dan	
bisnis.	 Perilaku	 menggarong	 uang	 negara	 yang	 melibatkan	 para	 elit-elit	 kekuasaan.	
Persengkongkolan	antara	pemangku	kekuasaan	di	daerah	baik	eksekutif	maupun	legislatif	
telah	menimbulkan	 kesenjangan,	 dengan	 akumulasi	makin	 diperparah	 dengan	 aksi	main	
mata	 penegak	 hukum	 di	 daerah.	 Politik	 desentralisasi	 yang	 digaungkan	 era	 reformasi,	
bermetamorfosis	 menjadi	 desentralisasi	 korupsi.	 Kesejahteraan	 bagi	 seluruh	 rakyat	
Indonesia	 makin	 jauh	 dari	 harapan.	 Kekuasaan	 besar	 yang	 diberikan	 pemerintah	 pusat	
untuk	 mengelola	 daerah	 masing-masing,	 berujung	 pada	 lahirnya	 raja-raja	 kecil.	 Wujud	
korupsi	 politik	 yang	 marak	 terjadi	 di	 daerah	 adalah	 kasus	 korupsi	 Dana	 Bansos.	
Pengungkapan	kasus	Dana	Bansos	di	sejumlah	daerah	terlihat	sangat	sulit.	Aspek	sosiologis	
berpengaruh	 dalam	 penegakan	 hukum	 seperti	 variabel	 Status	 Sosial	 (Stratification),	
Morfologi	dan	Intervensi.	Status	sosial	yakni	kedudukan	formal	atau	jabatan	yang	dimiliki	
seseorang,	kedekatan	persahabatan	antara	penegak	hukum	dengan	tersangka	dan	intervensi	
atasan	 terhadap	 bawahan	 dalam	 instansi	 penegak	 hukum.	 Mengkonfirmasinya	 adanya	
diskriminasi	hukum	tindak	pidana	korupsi	Dana	Bansos	di	daerah.	Olehnya,	untuk	menekan	
laju	perilaku	korupsi	politik	di	daerah,	maka	dibutuhkan	rekonstruksi	penegakan	hukum.	
Mulai	dari	penerapan	restorative	justicedalam	pemberantasan	tindak	pidana	korupsi	sampai	
pelibatan	 saksi	 pelaku	 (Justice	 Collaboratorator)	 dalam	 pemberantasan	 tindak	 pidana	
korupsi.		
	
Kata	Kunci:	Diskriminasi,	Korupsi	Politik,	Rekonstruksi	Pemberantasan	Korupsi	

	 	

Pendahuluan	

Robert	 Klitgaard	 melahirkan	

rumus	 (C=M+D-A)	 untuk	 mendefinisikan	

kata	 “korupsi”.	 Dimana	 kurang	 lebih	

menyatakan	 bahwa	 korupsi	 adalah	

Monopoly	 digabungkan	 dengan	

kewenangan	 penentuan	 kebijakan	

(Discretion)	 dan	 kurang	

pertanggungjawaban	 (Accountability).	

Sejalan	 dengan	 ungkapan	 Lord	 Acton	

“power	 tends	 to	 corrupt,	 and	 absolute	

power	 corrupts	 absolutely”	 atau	

kekuasaan/	 kewenangan	 cenderung	

disalahgunakan.	 Kedua	 pernyataan	 ini,	

mengkonfirmasi	 betapa	 kekuasaan	

sangatlah	dekat	dengan	perilaku	korupsi.		

Korupsi	 kekuasaan	 merupakan	

penyelewengan	 kekuasaan	 yang	

mengarah	 pada	 tidak	 berjalannya	 fungsi	

kekuasaan	 sebagaimana	 mestinya.	



PROSIDING		
SEMINAR	NASIONAL	DAN	CALL	FOR	PAPER	
HUKUM	PIDANA	DAN	KRIMINOLOGI	

 132	MAHUPIKI	(Masyarakat	Hukum	Pidana	dan	Kriminologi	Indonesia)	

Misalnya,	pembuatan	kebijakan	yang	salah	

(atau	 sengaja	 dibuat	 salah),	 pelayanan	

yang	 tidak	 maksimal	 atau	 memalingkan	

fungsi	 kebijakan	 sebagai	 bentuk	

pelayanan	 kepada	 rakyat	 menjadi	

kebijakan	 yang	 tidak	 berpihak	 kepada	

rakyat.	 Korupsi	 jenis	 ini	 seringkali	 tidak	

terdeteksi	 meski	 dampaknya	 sengat	 luas	

terhadap	 eksistensi	 bangsa	 dan	 negara.	

Korupsi	 kekuasaan	 menjadi	 sumber	

lahirnya	 korupsi	 konvensional	 yang	

berkaitan	 dengan	 kejahatan	 keuangan.	

selain	 korupsi	 model	 ini,	 kita	 biasa	

mendengar	pula	istilah	korupsi	politik1.	

Lebih	 jauh	 terkait	 korupsi	 politik	

didefinisikan	 Artidjo	 Alkostar	 sebagai	

suatu	 tindakan	 yang	 dilakukan	 oleh	 elit	

politik	atau	pejabat	pemerintahan	negara	

yang	memiliki	dampak	terhadap	keadaan	

politik	dan	ekonomi	negara.	Perbuatan	ini	

biasanya	dilakukan	oleh	orang-orang	dan	

atau	 pihak-pihak	 yang	 memiliki	 jabatan	

atau	posisi	politik.	Korupsi	politik	ini	bisa	

dilakukan	 oleh	 Presiden,	 kepala	

pemerintahan,	para	Menteri	suatu	kabinet	

yang	 pada	 dasarnya	 memiliki	 jabatan	

politis,	 anggota	 parlemen,	 dapat	

                                                
1	 Jupri,	 KPK	 &	 Korupsi	 Kekuasaan.	 Pusat	 Kajian	
Inovasi	 Pemerintahan	 dan	 Kerjasama	 Antar	
Daerah	Program	Studi	Ilmu	Pemerintahann	FISIP	
Universitas	Brawijaya.	2016,	Hal.1	
2	Ibid,	hal.2	

dikualifikasi	 sebagai	 korupsi	 politik,	

karena	 perbuatan	 itu	 dilakukan	 dengan	

mempergunakan	fasilitas	atau	kemudahan	

politis	yang	dipunyai	oleh	pelaku.	Fasilitas	

yang	 disalahgunakan	 tersebut	 pada	

dasarnya	 merupakan	 amanat	 atau	

kepercayaan	yang	diberikan	oleh	rakyat2.	

Model	korupsi	politik	adalah	the	mother	of	

corruption	 meminjam	 istilah	 Teten	

masduki.	Merupakan	 induk	 dari	 perilaku	

koruptif	yang	marak	terjadi	di	 Indonesia,	

selain	korupsi	di	bidang	hukum.		

Korupsi	politik	yang	marak	terjadi	

di	 daerah	 menguat	 bertepatan	 dengan	

proyek	 desentralisasi	 yang	 memberikan	

kewenangan	pemerintah	daerah	 semakin	

besar.	 Dan,	 harus	 diingat	 bahwa	

kekuasaan	yang	besar	merupakan	sumber	

korupsi3.	 Betapa	 korupsi	 politik	 begitu	

marak	terjadi	di	 Indonesia,	 terkonfirmasi	

dari	 pernyataan	 Menteri	 Dalam	 Negeri	

Tjahyo	 Kumolo	 dalam	 pelaksanaan	

Puncak	 Peringatkan	 Hari	 Anti	 Korupsi	

Internasional,	 menyatakan	 tahun	 2004-

2017	 terdapat	 392	 kepala	 daerah	

tersangkut	hukum,	jumlah	terbesar	adalah	

korupsi	 sejumlah	 313	 kasus4.	 Artinya	

3	Muhtar	Haboddin,	dkk,	Memahami	Kompleksitas	
Korupsi,	 Akar,	 Implikasi	 dan	 Solusi.	 FISIP	 Press	
Universitas	Brawijaya.	2016,	hal.37.			
4	Lihat	Jawa	Pos,	11	Desember	2017.	
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politik	 desentralisasi	 yang	 pada	

prinsipnya	 memberikan	 kewenangan	

besar	 kepada	 pemerintah	 daerah	 untuk	

mengurus	 daerahnya	 sendiri	 serta	

bertujuan	 mempercepat	 pemerataan	

pembangunan,	 justru	 melahirkan	 ‘Raja-

Raja”	kecil.	

Bila	 dilacak	 secara	 seksama	

ternyata	ada	banyak	faktor	penyebab	para	

pejabat	daerah	dalam	melakukan	tindakan	

korupsi.	 Pertama,	 para	 pejabat	 politik	 di	

daerah	 berlomba-lomba	 mengumpulkan	

pundi-pundi	 untuk	 digunakan	 sebagai	

money	 politics	 dalam	 ajang	 pemilihan	

legislatif	 dan	 pemilihan	 kepala	 daerah.	

Mereka	 dengan	 culas	 atau	 curang	

memanfaatkan	 kemiskinan	 rakyat	 untuk	

membeli	 suara.	 Mereka	 tidak	 mau	 susah	

payah	melakukan	 kerja-kerja	 politik	 dan	

sosial	 untuk	merebut	 hati	 rakyat.	 Kedua,	

korupsi	 politik	 yang	 dilakukan	 pejabat	

daerah	sangat	berkaitan	dengan	patronase	

demokrasi,	yakni	“hubungan	antara	orang	

memegang	 jabatan	 politik	 dengan	 orang	

yang	memiliki	kekayaan	dan	kepentingan	

bisnis.	 Pelaku	 bisnis	 memberikan	 dana	

kepada	pejabat	publik	agar	menggunakan	

kewenangan	 dan	 pengaruhnya	 untuk	

menguntungkan	 pelaku	 bisnis”.	 Selama	

                                                
5	Muhtar	Haboddin,	dkk.	op.cit,	hal.	45-47	

pelaksanaan	politik	desentralisasi	korupsi	

politik	 menjadi	 sumber	 dari	 segala	

korupsi	 di	 daerah.	 Dari	 korupsi	 politik,	

muncul	 turunan-turunan	 korupsi	 yang	

dilakukan	pegawai	negeri	sipil	dan	aparat	

birokrasi	dengan	modus	pemberian	uang	

pelicin.	 Ketiga,	 desentralisasi	

pemerintahan	 telah	 memberikan	

kekuasaan	 yang	 besar	 kepada	 pejabat	

daerah	 dalam	 mengelola	 pemerintahan	

daerah.	 Kekuasaan	 yang	 besar	 ini	 sangat	

rawang	 disalahgunakan	 oleh	 pejabat	

daerah	 karena	 tidak	 diimbangi	 dengan	

mekanisme	 check	 and	 balances	 dari	

lembaga	 pemerintah	 maupun	 kelompok	

masyarakat	 sipil.	 Keempat,	 korupsi	 yang	

dilakukan	 para	 pejabat	 lokal	 disebabkan	

karena	 kuatnya	 ikatan	 parochial	 dalam	

pengelolaan	 pemerintahan.	 Tak	 bisa	

disangkal	 bahwa	 korupsi	 parochial	 ini	

termanifestasi	 dalam	 pemberian	

perlakuan	 istimewa	 kepada	 anak-anak,	

keponakan	 atau	 saudara	 dekat	 para	

pejabat5.		

Korupsi	 politik	 telah,	 sedang	 dan	

akan	 selalu	 muncul	 pada	 habitat	

kekuasaan	yang	memiliki	hak	dan	diskresi	

politik	yang	luas	dan	memiliki	kesempatan	

dan	 sarana	 untuk	 menyalahgunakan	
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kekuasaan.	 Lebih	 jauh	 Artidjo	 menyebut	

penyebab	korupsi	politik,	yaitu:	(1)	Nafsu	

politik	 untuk	 mempertahankan	 dan	

memperluas	 kekuasaan,	 karena	

kekuasaan	 adalah	 kewenangan	 untuk	

mengatur	 kehidupan	 kewarganegaraan.	

Terutama	 kewenangan	 untuk	

mendistribusikan	 ekonomi	 dan	 sumber	

daya	 alam,	 serta	 kekuasaan	 untuk	

melaksanakan	 kebijakan	 politik.	 (2)	

Tersedianya	sarana	dan	fasilitas	ekonomi	

dan	 politik	 yang	 steril	 dari	 budaya	

dialogis.	 (3)	Tidak	adanya	kontrol	 efektif	

dari	rakyat.	(4)	Faktor	iklim	sosial	politik	

yang	 krisis	 keteladanan	 dan	 kevakuman	

moral.	 (5)	 Faktor	 iklim	 penegak	 hukum	

yang	 tragikomis,	 dimana	 kredibilitas	

penegak	 hukum	merosot,	 karena	 adanya	

krisis	institusi	dan	mental	aparat	penegak	

hukum6.	 Korupsi	 politik	 berkorelasi	

dengan	struktur	sosial	yang	feodal	kerena	

memberikan	 kesempatan	 bagi	 timbulnya	

kevakuman	 moral,	 sehingga	 interaksi	

sosial	 tidak	 berproses	 secara	 egaliter.	

Tumbuh	 subur	 korupsi	 politik	 di	 daerah	

makin	menjadi	dengan	adanya	diskriminsi	

hukum.		

	

                                                
6	 Artidjo	 Alkostar,	 Korupsi	 Politik	 di	 Negara	
Modern.	FH	UII	Press.	2008,	hal	383.	

Permasalahan	

1. Bagaimana	 realitas	 penegakan	

hukum	korupsi	politik	di	daerah?	

2. Bagaimana	 rekonstruksi	

pemberantasan	 korupsi	 politik	 di	

daerah?	

	

Metode	Penelitian	

Adapun	 metode	 penelitian	 yang	

digunakan	 untuk	 mengkaji	 rekonstruksi	

pemberantasan	 korupsi	 politik	 di	daerah	

adalah	 dengan	 menggunakan	 penelitian	

yuridis	 empiris	 atau	 jenis	 penelitian	

hukum	 sosiologis.	 Penelitian	 yang	

mengkaji	 ketentuan	hukum	yang	berlaku	

serta	apa	yang	terjadi	dalam	kenyataan	di	

masyarakat.	

	
Pembahasan	

1. Realitas	Penegakan	Hukum	Korupsi	
Politik	di	Daerah	

Salah	 satu	 pendekatan	 yang	 bisa	

digunakan	 untuk	 melihat	 bagaimana	

sulitnya	 pengungkapan	 korupsi	 politik	

oleh	 penegak	 hukum	 di	 daerah	 dengan	

pendekatan	 sosiologi	 hukum.	 Suatu	

pendekatan	 yang	 mempelajari	 fenomena	

hukum	 bertujuan	 untuk	 memberikan	

penjelasan	 mengapa	 dan	 bagaimana	
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praktik-praktik	 hukum	 terjadi,	 sebabnya,	

faktor-faktor	 yang	 mempengaruhi,	 latar	

belakang	dan	sebagainya.		

Menurut	 Achmad	 Ali	 bahwa	

sosiologi	hukum	menekankan	kajian	pada	

law	in	action,	hukum	dalam	kenyataannya,	

hukum	sebagai	tingkah	laku	manusia,	yang	

berarti	 berada	 di	 dunia	 sein.	 Sosiologi	

hukum	menggunakan	pendekatan	empiris	

yang	bersifat	deskriptif7.	Hukum	bukanlah	

apa	yang	ada	dalam	peraturan	perundang-

undangan,	Ia	kemudian	dikatakan	hukum	

bila	telah	diterapkan	di	dalam	masyarakat.		

Karakteristik	 kajian	 atau	 studi	

hukum	secara	sosiologis	menurut	Satjipto	

Rahardjo8	yaitu	Pertama,	sosiologi	hukum	

adalah	 ilmu	 yang	mempelajari	 fenomena	

hukum	yang	bertujuan	untuk	memberikan	

penjelasan	 terhadap	 praktik-praktik	

hukum.	 Sosiologi	 hukum	 menjelaskan	

mengapa	 dan	 bagaimana	 praktik-praktik	

hukum	itu	terjadi,	sebab-sebabnya,	faktor-

faktor	 yang	 berpengaruh,	 latar	 belakang	

dan	 sebagainya.	 Kedua,	 sosiologi	 hukum	

senantiasa	 menguji	 kesahihan	 empiris	

(empirical	 validity)	 dari	 suatu	 peraturan	

atau	 pernyataan	 hukum.	 Bagaimana	

kenyataannya	 peraturan	 itu,	 apakah	

                                                
7	Achmad	Ali,	Menjelajahi	Kajian	Empiris	Terhadap	
Hukum.	1998,	hal.11	

sesuai	 dengan	 bunyi	 atau	 teks	 dari	

peraturan	 itu.	 Ketiga,	 sosiologi	 hukum	

tidak	 melakukan	 penilaian	 terhadap	

hukum.	 Tingkah	 laku	 yang	 mentaati	

hukum	 dan	 menyimpang	 dari	 hukum	

sama-sama	merupakan	objek	pengamatan	

yang	 setaraf.	 Sosiologi	 hukum	 tidak	

menilai	 antara	 satu	 dengan	 yang	 lain,	

perhatian	 yang	 utama	 dari	 sosiologi	

hukum	 hanyalah	 pada	 memberikan	

penjelasan	atau	gambaran	terhadap	objek	

yang	dipelajarinya.		

Sosiologi	hukum	memperkenalkan	

banyak	 faktor-faktor	 non	 hukum	 yang	

mempengaruhi	 perilaku	 hukum	 tentang	

bagaimana	 mereka	 membentuk	 dan	

melaksanakan	hukum.	Dalam	ini	sosiologi	

hukum	 menekankan	 pada	 penerapan	

hukum	 secara	 wajar	 atau	 patut,	 yaitu	

memahami	 aturan	 hukum	 sebagai	

penuntun	 umum	 bagi	 aparat	 penegak	

hukum.	 Salah	 satu	 teori	 sosiologi	 hukum	

yang	 tepat	 melihat	 perselingkuhan	

penegak	 hukum	 dengan	 elit	 lokal	 yakni	

teori	 Perilaku	 hukum	 (behavior	 of	 law)	

yang	diperkenalkan	Donald	Black.	

Teori	 ini	 memperkenalkan	 aspek	

variabel/indikator	 yang	 menimbulkan	

8	 Satjipto	 Rahdjo,	 Faktor-Faktor	 yang	
Mempengaruhi	Penegakan	Hukum,	Rajawali.	1986,	
hal.	310-311	
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diskriminasi	hukum.	Pertama,	 stratifikasi	

yaitu	aspek	vertikal	dari	kehidupan	sosial,	

atau	setiap	distribusi	yang	tidak	seimbang	

dari	 kondisi-kondisi	 yang	 ada,	 seperti	

makanan,	 aspek	 ke	 tanah	 atau	 air	 dan	

uang.	 Kedua,	 morfologi	 yaitu	 aspek	

horizontal,	 atau	 distribusi	 dari	 orang	

dalam	 hubungannya	 dengan	 orang	 lain,	

termasuk	 pembagian	 kerja	 di	 antara	

mereka,	 integrasi	 dan	 keakraban	 yang	

berlangsung	 diantara	 mereka.	 Ketiga,	

kultur	yaitu	aspek	simbolik,	seperti	religi,	

dekorasi	dan	 folkor.	Keempat,	Organisasi	

yaitu	 aspek	 korporasi,	 atau	 kapanilitas	

bagi	 tindakan	 kolektif.	 Kelima,	

pengendalian	 sosial	 (social	 control)	 yaitu	

aspek	normatif	dari	kehidupan	sosial,	atau	

definisi	 tentang	 perilaku	 yang	

menyimpang	dan	tanggapan	terhadapnya,	

seperti	 larangan,	 dakwaan,	 pemidanaan	

dan	kompensasi.	

Aspek	 variabel	 ini	 kemudian,	

Penulis	 gunakan	 untuk	 menganalisis	

Kasus	 Korupsi	 Politik	 di	 daerah	 yakni	

Kasus	 Bansos	 Sulsel	 2008	 dan	 Kasus	

Bansos	Bone	Bolango	Provinsi	Gorontalo.	

Seiring	 perkembangan	 pengungkapan	

tindak	 pidana	 korupsi	 (Bansos	 Sulsel	

2008)	 yang	 merugikan	 keuangan	 negara	

sebesar	 Rp.8.867.500.000.-	 (Delapan	

milyar	 delapan	 ratus	 enam	 puluh	 tujuh	

juta	 lima	 ratus	 ribu	 rupiah).	 Pihak-pihak	

yang	terlibat	maupun	yang	disebut	terlibat	

dalam	korupsi	politik	Bansos	Sulsel	adalah	

sejumlah	 nama	 anggota	 legislatif	 baik	

DPRD	 Kota	 Makassar	 maupun	 anggota	

DPRD	 Sulsel	 periode	 2004-2009.	 Modus	

yang	 dilakukan	 yakni	 dengan	 cara	

memasukkan	 sejumlah	 proposal	 ke	

Pemerintah	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	

mengatasnamakan	 Lembaga/Organisasi	

/Yayasan	yang	tidak	jelas	keberadaannya;	

alamat	 tidak	 ada;	 alamat	 ada	 namun	

Lembaga/Organisasi	 /Yayasan	 tidak	

diketahui;	 alamat	 sesuai	 dan	

Lembaga/Organisasi	/Yayasan	ada	namun	

penerima	 adalah	 pihak	 lain	 diluar	

pengurus	 dan	 besaran	 bantuan	 yang	

diterima	tidak	sesuai	nilai	yang	tercantum	

pada	kuitansi	Penerimaan	Bantuan	Sosial	

serta	uang	bantuan	Sosial	tidak	sampai	ke	

Lembaga/Organisasi	 /Yayasan.Adapun	

pihak-pihak	 yang	 terkait	 dapat	 dirinci	

sebagai	berikut:	
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Tabel	1.	Pihak-pihak	yang	terlibat	maupun	yang	disebut	terlibat	dalam	korupsi	
politik	Bansos	Sulsel	2008.	

No	 Nama	 Pekerjaan	 Keterangan	

1	 Anwar	Beddu	 Bendahara	Pengeluaran	Kas	

Daerah	Sulsel	

Terpidana	

2	 Andi	Muallim	 Sekretaris	Provinsi	Sulsel	 Terpidana	

3	 Adil	Patu	 DPRD	Sulsel	(PDK)	 Terpidana	

4	 Mujiburrahman		 DPRD	Kota	Makassar	(Golkar)	 Terpidana	

5	 Abdul	Kahar	Gani	 DPRD	kota	Makassar	(Golkar)	 Terpidana	

6	 Mustaqfir	Sabry		 DPRD	Kota	Makassar	(Hanura)	 Terpidana	

7	 Markus	Nari	 DPR	RI	(Golkar)	 Disebut	dalam	

Persidangan	

8	 M.	Roem	 Ketua	DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

9	 Yaqkin	Padjalangi		 DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

10	 La	Kama	Wijaya	 DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

11	 Ambas	Syam	 DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

12	 Andi	Pocci	 DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

13	 Burhanuddin	

Baharuddin	

DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

14	 Natsir	DM	 DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

15	 Roem	Latunrung	 DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

16	 Chaidir	Kr.	Sijaya	 DPRD	Sulsel	(Golkar)	 -	

17	 Andri	Arief	Bulu	 Wakil	Ketua	DPRD	Sulsel	

(Demokrat)	

-	

18	 Ashabul	Kahfi	 DPRD	Sulsel	(PAN)	 -	

19	 Buhari	Kahar	Mudzakkar	 DPRD	Sulsel	(PAN)	 -	

20	 Muchlis	Panaungi	 DPRD	Sulsel	(PAN)	 -	

21	 Doddy	Amiruddin	 DPRD	Sulsel	(PAN)	 -	

22	 Dan	Pongtasik	 DPRD	Sulsel	(PDIP)	 -	

23	 Husain	Junaid	 DPRD	Sulsel	(PDIP)	 -	
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24	 Zulkifli	 DPRD	Sulsel	(PBB)	 -	

25	 Arifuddin	Saransi	 DPRD	Sulsel	(PBB)	 -	

26	 Kamaruddin	Nazar	 DPRD	Sulsel	(PBB)	 -	

27	 Qayyim		 DPRD	Sulsel	(PKS)	 -	

28	 Susi	Susmita	 DPRD	Sulsel	(PKS)	 -	

29	 Hasrullah	 DPRD	Sulsel	(Partai	Merdeka)	 -	

30	 Mapparesatutu	 DPRD	Sulsel	(PDK)	 -	

31	 Sanrema	 DPRD	Sulsel	(PDK)	 -	

Sumber:	Putusan	dan	Berbagai	Media,	diolah	2018.	

Kasus	ini	kemudian	ditangani	oleh	

Kejaksaan	 Tinggi	 Sulselbar	 dengan	

menetapkan	 Anwar	 Beddu	 Bendahara	

Pengeluaran	 Kas	 Daerah	 Sulsel	 sebagai	

tersangka	 dan	 disidangkan	 pada	 tahun	

2012.	 Dari	 kurang	 lebih	 31	 orang	 yang	

selalu	 disebut	 namanya	 dalam	

pemeriksaan	di	sidang	Pengadilan	Tindak	

Pidana	Korupsi	Makassar,	hanya	6	(enam)	

yang	 kemudian	 ditetapkan	 sebagai	

tersangka	dan	berujung	pada	penjatuhan	

pidana	 penjara.	 Ketidakpuasan	 atas	

pengungkapan	 kasus	 Bansos	 Sulsel	

melahirkan	 Eksaminasi	 Publik	 dari	 Hasil	

Pemantau	 Kinerja	 Kejaksaan	 di	

Pengadilan	 yang	 diselenggarakan	 oleh	

Anti	 Corruption	 Committee	 (ACC)	

Sulawesi	pada	tanggal	17	April	2014.	Pada	

prinsipnya	 menghimbau	 penyidik	 Kejati	

Sulselbar	 untuk	 mengusut	 tuntas	 pihak-

pihak	 yang	 disebutkan	 dalam	 putusan	

Anwar	 Beddu	 dan	 Andi	 Muallim	 untuk	

mempertanggungjawabkan	 kesalahannya	

di	 muka	 pengadilan.	 Di	 saat	 yang	 sama,	

meminta	 pihak	 pengadilan	 untuk	

mengumumkan	 anggota	 legislatif	 yang	

berlomba-lomba	 mengembalikan	 dana	

Bansos	 Sulsel	 2008	 yang	 telah	 diterima	

dan	 menetapkannya	 sebagai	 tersangka	

sebagaimana	 sejalan	 dengan	 Pasal	 4	

Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	 1999	

bahwa	 pengembalian	 kerugian	 keuangan	

negara	 atau	 perekonomian	 negara	 tidak	

menghapuskan	dipidananya	pelaku	tindak	

pidana	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	

Pasal	2	dan	Pasal	3.		

Ketidaktuntasan	 pengungkapan	

kasus	 korupsi	 Dana	 Bansos	 Sulsel	 2008	

sebagaimana	 Teori	 Perilaku	 Hukum	

Donald	 Black,	 bahwa	 ada	 sejumlah	

variabel	 yang	 berpengaruh	 atas	 lahirnya	

diskriminasi	 penegakan	 hukum,	 yakni	
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Status	 Sosial	 (Stratification)	 dan	

Morfologi.	 Keseluruhan	 faktor	 ini	

berkaitan	 dengan	 faktor	 eksternal	 dari	

aparat	 penegak	 hukum,	 karena	 kondisi	

sosiologi	 dapat	 berpengaruh	 terhadap	

tindakan	 aktor-aktor	 atau	 penegak	

hukum,	 terutama	 penyidik	 dalam	

menetapkan	tersangka.	

1) Faktor	Status	Sosial	(Stratification)	

Stratifikasi	 atau	 status	 sosial	

yang	 dimaksud	 dalam	 tulisan	 ini	

adalah	 kedudukan	 sosial	 seseorang	

dalam	 masyarakat	 baik	 tokoh	 formal	

maupun	 informal	 dan	 lebih	 jauh	

melihat	 posisi	 Jabatan	 dan	 kekuatan	

politik	 masing-masing.	 Selanjutnya	

akan	 dianalisis	 apakah	 stratifikasi	

pihak-pihak	 yang	 disebutkan	 dalam	

kasus	Bansos	Sulsel	2008	berpengaruh	

terhadap	 penegakan	 hukum	 yang	

dilakukan	 oleh	 Kejaksaan	 Tinggi	

Sulselbar.		

Musakkir9dalam	 sebuah	

penelitian	 pengaruh	 aspek	 sosial	

terhadap	lahirnya	putusan	Hakim	yang	

Diskriminatif	 menyatakan	 bahwa	

pengaruh	 status	 sosial	 terhadapnya	

lahirnya	 putusan	 hakim	 yang	

                                                
9	 Musakkir,	 Putusan	 Hakim	 Yang	 Diskriminatif	
dalam	Perkara	Pidana.	2013,	hal.	179-180.	

diskriminatif	 menunjukkan	 diantara	

80	 orang	 penegak	 hukum	 dan	 warga	

masyarakat,	 terdapat	 59	 orang	

(73.8%)	 yang	 menilai	 bahwa	 status	

sosial	 tersangka	 atau	 terdakwa	 dan	

saksi	 korban	 berpengaruh	 terhadap	

lahirnya	 putusan	 hakim	 yang	

diskriminatif,	 sementara	 terdapat	 21	

orang	 (26,2%)	 menyatakan	 bahwa	

tidak	 berpengaruh.	 Demikian	 pula,	

pandangan	 beberapa	 perwakilan	

penegak	 hukum	 dan	 warga	

masyarakat	 yang	 diperoleh	 melalui	

wawancara.	 Bahwa	 pandangan	

penyidik	 dan	 jaksa	 penuntut	 umum	

dalam	menilai	 pengaruh	 status	 sosial	

tersangka	 atau	 terdakwa,	 dan	 saksi	

korban	 terhadap	 lahirnya	 putusan	

hakim	yang	diskriminatif,	menyatakan	

bahwa	 dalam	 realitas	 relatif	 terjadi	

penanganan	 atau	 perlakuan	 yang	

berbeda	 pada	 setiap	 tersangka	 atau	

saksi	 korban	 yang	 memiliki	 status	

sosial	yang	tinggi	dengan	yang	rendah.	

Namun,	 tetap	 diupayakan	 untuk	

memperoleh	perlakuan	yang	sama.		

Melihat	 penegakan	 hukum	

kasus	Bansos	Sulsel	2008,	pun	terlihat	
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hal	 yang	 sama	 walaupun	 penulis	

melihat	 dari	 konteks	 pemeriksaan	

pada	 tahap	 pra	 adjudikasi	 yang	

dilakukan	oleh	Kejati	Sulselbar.	Tinggi	

rendahnya	 status	 sosial	 atau	 Jabatan	

sangat	 berpengaruh	 terhadap	 kapan	

akan	 dilakukan	 penetapan	 tersangka.	

Terkonfirmasi	 dari	 penetapan	

tersangka	dimulai	dari	unsur	eksekutif	

(Anwar	 Beddu	 dan	 Andi	 Muallim)	

karena	 dianggap	 tidak	memiliki	 basis	

kekuatan	 politik.	 Setelah	 itu,	 baru	

menetapkan	 sejumlah	 unsur	 legislatif	

sebagai	 tersangka,	 baik	 dari	 anggota	

DPRD	Kota	Makassar	maupun	anggota	

DPRD	Sulawesi	Selatan	periode	2004-

2009.		

Sekali	 lagi	 mengapa	 Penulis	

mengatakan	 bahwa	 tinggi	 rendahnya	

Jabatan	 Politis	 berpengaruh	 dalam	

pengungkapan	 kasus	 Bansos	 Sulsel	

karena	 Kejati	 hanya	 menetapkan	

anggota	 DPRD	 Kota	 Makassar	 saja	

yang	 tentunya	 memiliki	 level	 lebih	

rendah	 dibanding	 anggota	 DPRD	

Provinsi	 Sulawesi	 Selatan.	

Pertanyaannya	bagaimana	dengan	Adil	

Patu	 (anggota	 DPRD	 Sulsel)?	

Penetapan	Adil	Patu	sebagai	tersangka	

pada	 saat	 itu,	 tidak	 lagi	 memiliki	

kekuatan	 politik	 disebabkan	 selaku	

ketua	 DPW	 Partai	 Demokrasi	

Kebangsaan	 (PDK),	 Partainya	 tidak	

lolos	ambang	batas	parlemen	dan	tidak	

menjabat	lagi	sebagai	anggota	legislatif	

Provinsi	 Sulawesi	 Selatan.	 Berbeda	

dengan	sejumlah	nama	anggota	DPRD	

Provinsi	Sulawesi	 Selatan	yang	sering	

disebut	 namanya	 dalam	 persidangan	

kasus	 Bansos,	 misalnya	 dari	 Partai	

Golkar	 seperti	 Moh.	 Roem	 yang	

memiliki	status	sosial	sebagai	mantan	

Bupati	 kab.	 Sinjai	 dan	 Ketua	 DPRD	

Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 sampai	

sekarang.		

Pengaruh	 variabel	 status	 sosial	

juga	terkonfirmasi	dalam	penanganan	

kasus	 Bansos	 APBD	 Bone	 Bolango	

Tahun	 2011-2012.	 Terlihat	 adanya	

perbedaan	perlakuan	antara	tersangka	

Yuldiawati	 Kadir	 dan	 Slamet	 Wiardi	

dengan	 tersangka	 Hamim	 Pou	 selaku	

Bupati	dimana	terjadi	pengambialihan	

yang	 awalnya	 ditangani	 Kejaksaan	

Negeri	 Suwawa	 ke	 Kejaksaan	 Tinggi	

Gorontalo.	Dimana	 jabatan	Yuldiawati	

Kadr	selaku	Bendahara	Bantuan	pada	

Dinas	 Pendapatan	 dan	 Pengelolaan	

Keuangan	dan	Aset	Daerah	kabupaten	

Bone	 Bolango	 sekarang	 menjabat	
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Kepala	 Sub	 Bagian	 Umum	 dan	

Kepegawaian	 pada	 Badan	

Penanggulangan	 Bencana	 Daerah	

Kabupaten	 Bone	 Bolango,	 sedangkan	

Slamet	 Wiardi	 sebagai	 Kepala	 Badan	

Keuangan	 Daerah	 Bone	 Bolango.	

Kedua	 tersangka	 ini	 dilimpahkan	 ke	

Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

Gorontalo,	disaat	yang	sama	tersangka	

Hamim	 Pou	 selaku	 Bupati	 Bone	

Bolango	 sekaligus	 Ketua	 Dewan	

Pimpinan	 Wilayah	 Parta	 Nasdem	

Provinsi	 Gorontalo	 justru	 diterbitkan	

Surat	 Penghentian	 Penyidikan	 dan	

Penuntutan	 oleh	 Kejati	 Gorontalo	

Nomor	509/R.5/Fd.1/09/2016.	

2) Morfologi	

Morfologi	 yang	 dimaksud	

dalam	 tulisan	 ini	 adalah	 derajat	

hubungan	 emosional,	 kelembagaan,	

antar	aparat	penegak	hukum	dengan	

seseorang	 yang	 disebut	 dalam	 kasus	

korupsi	politik	(Dana	Bansos).	Secara	

konkrit	 dapat	 berupa	 hubungan	

persahabatan,	 kekerabatan,	 pekerja-

an,	 antara	 pihak-pihak	 yang	 disebut	

terlibat	 dalam	kasus	 korupsi	 dengan	

aparat	 penegak	 hukum.	 Lebih	 lanjut	

Musakkir10	 menyatakan	 bahwa	

                                                
10	Musakkir,	Ibid,	hal	184	

pengaruh	 morfologi	 terhadap	

diskriminasi	 penegak	 hukum	

menunjukkan	80	penegak	hukum	dan	

warga	masyarakat,	terdapat	54	orang	

(67,5%)	 yang	 menilai	 bahwa	

kedekatan	 hubungan	 (morfologi)	

berpengaruh,	 sementara	 terdapat	 26	

orang	 (32,5%)	 tidak	 berpengaruh.	

Walaupun	 riset	 ini	 melihat	 aspek	

sosiologi	 terhadap	 putusan	 penegak	

hukum	 yang	 diskriminatif.	 Akan	

tetapi	 pun	 terlihat	 dalam	 kasus	

korupsi	Dana	Bansos	Kabupaten	Bone	

Bolango	Provinsi	Gorontalo.		

a) Kasus	Korupsi	Dana	Bansos	Bone	

Bolangotahun	 2011-2012	 dengan	

kerugian	negara	Rp.	3	Miliar.	Pada	

tahun	 2016	 Hamin	 Pou	 selaku	

Bupati	 Bone	 Bolango	 ditetapkan	

tersangka	 oleh	 Kejaksaan	 Negeri	

Suwawa	(sekarang	berganti	nama	

menjadi	 Kejaksaan	 Negeri	 Bone	

Bolango)	 bersama-sama	 dengan	

Yulniawati	 Kadir	 dan	 Slamet	

Wuliardi	 dengan	 Surat	 Perintah	

Penyidikan	dugaan	 tindak	pidana	

korupsi	 Nomor	 426/R.5/Fd.1	

/08/2015.	 Selanjutnya	 pada	
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tanggal	 6	 April	 2016	 pihak	 dari	

tersangka	Hamim	Pou	melakukan	

upaya	 Praperadilan	 atas	

penetapan	 tersangkanya	 di	

Pengadilan	Negeri	Gorontalo,	akan	

tetapi	 ditolak	 sebagaimana	 amar	

putusan	 Nomor	 04/Pidana.Pra/	

2016/PN.GTO.		

b) Tersangka	 lain	 yakni	 Yulniawati	

Kadir	 dan	 tersangka	 Slamet	

Wuliardi	 dilimpah	 ke	 Pengadilan	

Tipikor	Gorontalo	dan	dinyatakan	

dalam	 amar	 putusan	Bebas,	 akan	

tetapi	 Kejari	 Suwawa	 melakukan	

upaya	 hukum	 Kasasi	 ke	

Mahkamah	 Agung.	 Berbeda	

dengan	 tersangka	 Hamim	 Pou	

selaku	 Bupati	 aktif	 Kabupaten	

Bone	 Bolango	 yang	 kasusnya	

ditarik	 atau	 diambil	 alih	 oleh	

Kejati	Gorontalo,	pada	 tanggal	15	

September	2016,	Kejati	Gorontalo	

menerbitkan	 Surat	 Perintah	

Penghentian	 Penyidikan	 (SP3)	

Nomor	509/R.5/Fd.1/09/2016.	

c) Atas	 SP3	 tersebut,	 pihak	 LSM	

Jamper	 melakukan	 upaya	

permohonan	 praperadilan	

sebagaimana	 Putusan	

Praperadilan	 Nomor	 10/Pid.Pra	

Peradilan/2016/PN.GTO	 akan	

tetapi	 status	 NO	 karena	 LSM	

dinyatakan	 tidak	 fokus	 dalam	

kajian	antikorupsi.		

d) Pada	 tanggal	 27	 November	 2017	

Mahkamah	 Agung	 mengeluarkan	

putusan	 Kasasi	 oleh	 Kejari	

Suwawa	 atas	 nama	 Yuldiawati	

Kadir	 Putusan	 Nomor	 59	

K/PID.SUS/2017	 dalam	 amar	

putusan	 mengabulkan	

Permohonan	 Kasasi/	 Penuntut	

Umum	 Kejari	 Suwawa	 dan	

membatalkan	 putusan	 bebas	

terdakwa	 sebagaimana	 putusan	

Pengadilan	Tindak	Pidana	Korupsi	

Gorontalo	Nomor	9/Pid.Sus-TPK/	

2016/PN.GTO	tanggal	22	Agustus	

2016	

e) Berdasarkan	 putuasn	 kasasi	

Mahkamah	 Agung	 Nomor	 59	

K/PID.SUS/2017	 pihak	 LSM	

Jamper,	 kembali	 mempra-

peradilankan	SP3	Kejati	Gorontalo	

atas	 nama	 Hamim	 Pou.	 Pada	

tanggal	 4	 Juni	 2018	 Hakim	

Tunggal	 Erwinson	 Nababa,	 SH	

dalam	amar	putusan	menyatakan	

menerima	 dan	 mengabulkan	

Permohonan	 Pemohon	 untuk	
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seluruhnya,	 memerintahkan	

kepada	 Termohon	 untuk	

mencabut	 Surat	 Penghentian	

Penyidikan	dan	Penuntutan	(SP3)	

Nomor;	 PRINT-509/R.5/Fd.1	

/09/2016	 terhadap	 tersangka	

Hamim	 Pou,	 memerintahkan	

termohon	 untuk	 melanjutkan	

penyidikan	 terhadap	 tersangka	

Hamim	 Pou	 dan	 melimpahkan	

perkara	 tindak	 pidana	 korupsi	

Dan	 Bansos	 APBD	 Bone	 Bolango	

tahun	 2011-2012	 dengan	

tersangka	 Hamim	 Pou	 kepada	

Pengadilan.		

Rentetan	 kronologis	 kejadian	 di	

atas,	aspek	sosiologis	sangat	berpengaruh	

dalam	pengungkapan	Kasus	Korupsi	Dana	

Bansos	 Bone	 Bolango.	 Pertama,	 terlihat	

adanya	 perbedaan	 perlakuan	 antara	

tersangka	 Yuldiawati	 Kadir	 dan	 Slamet	

Wiardi	 dengan	 tersangka	 Hamim	 Pou	

selaku	 Bupati	 dimana	 terjadi	

pengambialihan	 yang	 awalnya	 ditangani	

Kejaksanaan	Negeri	Suwawa	ke	Kejaksaan	

Tinggi	Gorontalo.		

Kedua,	 tersangka	Yuldiawati	Kadir	

dan	 Slamet	 Wiardi	 dilimpahkan	 ke	

Pengadilan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

Gorontalo	 sedangkan	 tersangka	 Hamim	

Pou	 justru	diterbitkan	Surat	Penghentian	

Penyidikan	 dan	 Penuntutan	 oleh	 Kejati	

Gorontalo.	Ketiga,	sampai	sekarang	kasus	

Hamim	 Pou	 selaku	 Bupati	 Aktif	 Bone	

Bolango	belum	dilimpahkan	ke	Pengadilan	

Tipikor	 Gorontalo,	 padahal	 sebagaimana	

amar	 putusan	 Mahkamah	 Agung	

menyebutkan	 Hamim	 Pou	 bersama	 dan	

berlanjut	 telah	melakukan	 tindak	 pidana	

korupsi	Dana	Bansos	APBD	Bone	Bolango	

tahun	 2011-2012	 dan	 diperkuat	 dengan	

Putusan	 Praperadilan	 Nomor	 3/Pid.Pra	

Peradilan/2018/PN.GTO.	 Padahal	

terpidana	 lain	 sudah	 dieksekusi	 dan	

dimasukkan	ke	Lapas	IIA	Gorontalo.		

Faktor	 morfologi	 sebagai	 variabel	

yang	berpengaruh	terhadap	pengungkap-

an	 kasus	 Dana	 Bansos	 Bone	 Bolango	

sangat	 terlihat	 berpengaruh	 antara	

Kejaksaan	 Tinggi	 Gorontalo	 dengan	

tersangka	 Bupati	 Bone	 Bolango.	 Terlihat	

dari	 kedekatan	 persahabatan	 ter-

konfirmasi	 dari	 hadirnya	 tersangka	

Hamim	 Pou	 selaku	 Bupati	 Bone	 Bolango	

pada	bulan	Mei	2018	di	Fakultas	Hukum	

Universitas	Airlangga	Surabaya	saat	Kejati	

Gorontalo	 Firdaus	 Dawilmar	 Promosi	

Doktoral	 Ilmu	Hukum.	Sebelumnya,	pada	

bulan	Maret	2018	di	Bandara	Djalaluddin	

Gorontalo	 Firdaus	 Dawilmar	 berjumpa	
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dengan	 petinggi	 Partai	 Nasdem	 yang	

sementara	menyambut	kedatangan	Surya	

Paloh	 selaku	 Ketua	 Umum,	 dimana	

tersangka	Hamim	Pou	merupakan	Dewan	

Pimpinan	Wilayah	Partai	Nasdem	Provinsi	

Gorontalo.		

Sejalan	 dengan	 kenyataan	 di	 atas,	

menurut	 Donald	 Black11,	 bahwa	 aspek	

morfologi	 sebagai	 aspek	 horizontal	 dari	

kehidupan	 sosial	 atau	 distribusi	 dari	

orang-orang	 dalam	hubungannya	 dengan	

orang	 lain,	 termasuk	 pembagian	 kerja	 di	

antara	 mereka,	 integrasi	 dan	 keakraban	

yang	 berlangsung	 di	 antara	 mereka,	

menunjukkan	jarak	hubungan	atau	derajat	

keakraban	 (relational	 distance)	 dalam	

interaksi	 antar	 sesama.	 Aspek	 morfologi	

ini	 merupakan	 salah	 satu	 aspek	 variabel	

yang	 sangat	 berpengaruh	 terhadap	

bekerjanya	 hukum	 di	 dalam	 kehidupan	

sosial.		

3) Intervensi	

Musakkir12	 menambahkan	

faktor	 intervensi	 sebagai	 salah	 satu	

aspek	 sosiologis	 yang	 berpengaruh	

dalam	 penegakan	 hukum	 tindak	

pidana.	 Intervensi	 adalah	 campur	

tangan	 pihak	 internal	 lembaga	

penegak	hukum.	Campur	tangan	pihak	

                                                
11	Musakkir,	ibid.	Hal.189	

internal	 kelembagaan	 dapat	 berupa	

tekanan	pihak	atasan	kepada	bawahan.		

Faktor	intervensi	dapat	terlihat	

dari	pengambil	 alihan	yang	dilakukan	

oleh	 Kejaksaan	 tinggi	 Gorontalo	

terhadap	 tersangka	 Hamim	 Pou	 yang	

sebelumnya	 ditangani	 oleh	Kejaksaan	

Negeri	Suwawa.	Ending	dari	intervensi	

ini	 adalah	 lahirnya	Surat	Penghentian	

Penyidikan	 dan	 Penuntutan	 (SP3)	

Nomor	 509/R.5/Fd.1/09/2016	

terhadap	 tersangka	 tindak	 pidana	

korupsi	 Dana	 Bansos	 APBD	 Bone	

Bolango.	 Sedangkan	 untuk	 kasus	

korupsi	 Dana	 Bansos	 Sulsel	 2008,	

intervensi	 terkonfirmasi	dari	 lahirnya	

Surat	 Penghentian	 Penyidikan	 dan	

Penuntutan	yang	dilakukan	oleh	Kejati	

Sulselbar	 disaat	 anggotanya	 masih	

sementara	 menyidik	 kasus	 yang	

sebelumnya	 telah	 menetapkan	 6	

(enam)	orang	tersangka.	

	

2. Rekonstruksi	 Pemberantasan	

Korupsi	Politik	di	Daerah.	

Berdasarkan	 realitas	 penegakan	

hukum	kasus	korupsi	Dana	Bansos	Sulsel	

dan	Bansos	Bone	Bolango	yang	tergolong	

korupsi	 politik	 di	 daerah,	 maka	 ada	

12	Musakkir,	ibid.	Hal.189-190	
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beberapa	 hal	 yang	 menjadi	 catatan	

penulis.	 Pertama,	 diskriminasi	 penegak	

hukum	 sangat	 terlihat	 jelas	 dalam	

pengungkapan	 kedua	 kasus	 dana	 bansos	

tersebut.	 Kedua,	 kasus	 korupsi	 dana	

bansos	 yang	 tergolong	 korupsi	 politik	

yang	 melibatkan	 banyak	 pihak	 tidak	

terbongkar	 sampai	 tuntas	 dan	 masih	

banyak	 pihak-pihak	 sebagaimana	 yang	

disebutkan	 dalam	 putusan	 pengadilan	

justru	 belum	 tersentuh.	 Ketiga,	

pengungkapan	tidak	pidana	korupsi	yang	

berlarut-larut	atau	tidak	efektif.	

Oleh	 karena	 itu,	 Penulis	

mendorong	 perlunya	 rekonstruksi	

pemberantasan	 korupsi	 politik.	 Korupsi	

politik	yang	melibatkan	pihak	politisi	dan	

pemangku	kebijakan	di	daerah,	tentu	akan	

sangat	 sulit	 bila	 hanya	 ditangani	 secara	

biasa.	 Tindak	 pidana	 korupsi	 sebagai	

kejahatan	 luar	 biasa	 (extra	 ordinary	

crime),	 membutuhkan	 penanganan	 yang	

luarbiasa	pula.	Tanpa	cara-cara	luar	biasa	

jangan	 berharap	 pemberantasan	 korupsi	

politik	di	daerah	akan	tuntas.		

Cara	 luar	 biasa	 yang	 dimaksud,	

antara	 lain.	 Pertama,	 mendorong	

penerapan	 prinsip	 restorative	 justice	

                                                
13	Eva	Achjani	Zulfa,	2010.	Pergeseran	Pparadigma	
Pemidanaan,	Lubuk	Agung,	Bandung.	Hal.	65	

dalam	pemberantasan	korupsi.	Eva	Ahjani	

Zulfa13	 menegaskan	 bahwa	 keadilan	

restoratif	 (restorative	 justice)	 adalah	

konsep	 pemikiran	 yang	 merespon	

pengembangan	 sistem	 peradilan	 pidana	

dengan	menitik	beratkan	pada	kebutuhan	

pelibatan	 korban	 dan	 masyarakat	 yang	

dirasa	 tersisihkan	 dengan	 mekanisme	

yang	bekerja	pada	sistem	peradilan	pidana	

yang	 ada	 saat	 ini.	 Konsep	 ini	 kemudian	

diadopsi	ke	dalam	Undang-Undang	Nomor	

11	Tahun	2012	 tentang	Sistem	Peradilan	

Pidana	 Anak.	 Penjelasan	 atas	 UU	 SPPA	

menyatakan	bahwa	substansi	yang	paling	

mendasar	 dalam	 undang-undang	 ini	

adalah	pengaturan	secara	tegas	mengenai	

Keadilan	 Restoratif	 dan	 Diversi	 yang	

dimaksudkan	 untuk	 menghindari	 dan	

menjauhkan	 Anak	 dari	 proses	 peradilan	

sehingga	 dapat	 menghindarkan	

stigmatisasi	 terhadap	 Anak	 yang	

berhadapan	 dengan	 hukum	 dan	

diharapkan	Anak	dapat	kembali	ke	dalam	

lingkungan	sosial	secara	wajar.	

Pemahaman	 terhadap	 prinsip	

restorative	 justice	 sebagaimana	

digambarkan	 di	 atas,	 pada	 dasarnya	

adalah	 memposisikan	 prinsip	 restorative	
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justice	 sebagai	 suatu	metode	 pendekatan	

dalam	penyelesaian	masalah	di	luar	sistem	

peradilan	 pidana.	 Pandangan	 ini,	 oleh	

Achmad	Ali	 dianggap	 sebagai	 pandangan	

yang	keliru	memahami	prinsip	restorative	

justice	 karena	 metode	 penyelesaian	

masalah	yang	dimaksud	adalah	Alternative	

Dispute	 Resolution	 (ADR)	 dan	 bukan	

restorative	justice14.		

Menurut	 Sukardi15	 bahwa	

pemahaman	 terhadap	 prinsip	 restorative	

justice	yang	menarik	proses	penyelesaian	

masalah	 keluar	 dari	 system	 peradilan	

pidana,	 pada	 dasarnya	 merupakan	

pandangan	yang	berorientasi	pada	konsep	

pemidanaan	 pelaku.	 Padahal	 dalam	

berbagai	kasus	pidana	yang	terjadi,	 tidak	

semua	korban	tindak	pidana	menghendaki	

perkaranya	 selesai	 di	 luar	 sistem	

peradilan	 pidana,	 melalui	 media	 penal,	

atau	perdamaian.	Bahkan	memungkinkan	

dalam	 hasil	 kesempatan	mediasi,	 korban	

meminta	 pelaku	 tetap	 dihukum	 penjara,	

hanya	 saja	 lebih	 ringan	 dari	 ancaman	

hukumannya.	 Dengan	 demikian,	 jika	

hakikat	 prinsip	 restorative	 justice	 adalah	

pendekatan	 penyelesaian	 masalah	 yang	

difokuskan	pada	pemulihan	korban,	maka	

                                                
14	Sukardi,	2014.	Disertasi	“Konstruksi	Prinsip	
Restorative	Justice	dalam	konsep	penegakan	

proses	 penerapan	 prinsip	 restorative	

justice	 ini	 harus	 tetap	 berada	 dalam	

kerangka	sistem	peradilan	pidana.				

Penulis	sepakat	dengan	pemikiran	

penerapan	 prinsiprestorative	 justice	

dalam	kerangka	 sistem	peradilan	pidana,	

diterapkan	 dalam	 pemberantasan	 tindak	

pidana	 korupsi.	 Alasan	 pertama,	 karena	

tindak	pidana	korupsi	sebagaimana	diatur	

dalam	 Pasal	 2	 ayat	 (1)	 dan	 Pasal	 3	 UU	

Nomor	 31	 Tahun	 1999	 jo	 UU	 Nomor	 20	

Tahun	 2001	 tentang	 Pemberantasan	

Tindak	Pidana	Korupsi	telah	menjadi	delik	

materil.	 Dalam	 Putusan	 Mahkamah	

Konstitusi	 Nomor	 25/PUU-XIV/2016,	

Mahkamah	 menilai	 Pasal	 2	 ayat	 (1)	 dan	

Pasal	 3	 UU	 Tipikor	 terkait	 penerapan	

unsur	 merugikan	 keuangan	 negara	 telah	

bergeser	dengan	menitik	beratkan	adanya	

akibat	 (delik	 materil).	 Tegasnya,	 unsur	

merugikan	 keuangan	 negara	 tidak	 lagi	

dipahami	 sebagai	 perkiraan	 (potential	

loss),	 tetapi	 harus	 dipahami	 benar-benar	

sudah	 terjadi	 atau	 nyata	 (actual	 loss)	

dalam	tindak	pidana	korupsi.	Artinya,	bila	

sebelumnya	ada	frasa	“dapat”	dalam	Pasal	

2	ayat	(1)	dan	Pasal	3	UU	Tipikor	bertanda	

delik	 formil	 atau	 perbuatannya	 yang	

hukum	pidana	oleh	Kepolisian	Negara	Republik	
Indonesia”.	Hal.	21	
15	Sukardi,	Ibid.	Hal	21-22	
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dilarang,	maka	pergeseran	ke	delik	materil	

dengan	 dihapusnya	 frasa	 “dapat”	 berarti	

yang	 dilarang	 adalah	 akibat	 yang	

ditimbulkannya.		

Sehingga	 bila	menerapkan	 prinsip	

restorative	justice	Khusus	Pasal	2	ayat	(1)	

dan	Pasal	3	UU	Nomor	31	Tahun	1999	jo	

UU	Nomor	20	Tahun	2001,	bisa	diterapkan	

karena	pemulihan	dari	kejahatan	 sebagai	

bagian	 esensi	 dari	 restorative	 justice.	

Artinya	 pelaku	 tindak	 pidana	 korupsi,	

cukup	 dengan	 mengembalikan	 kerugian	

negara	 yang	 ditimbulkan	 dari	 perilaku	

memperkaya	 diri	 sendiri	 atau	 diri	 orang	

lain	atau	suatu	korporasi	secara	melawan	

hukum.			

Alasan	 kedua,	 pengembalian	

kerugian	keuangan	negara	yang	dilakukan	

oleh	pelaku	tidak	menjadi	dasar	hapusnya	

pidana.	 Eva	 Achjani	 Zulfa16	 menyatakan	

khusus	 mengenai	 dasar	 penghapusan	

pidana,	 KUHP	 merumuskan	 beberapa	

keadaan	 yang	 dapat	 menjadi	 dasar	

penghapusan	 pidana	 adalah	Kemampuan	

Bertanggungjawab	(Pasal	44),	Daya	Paksa	

dan	 Keadaan	 Terpaksa	 (Pasal	 48),	 Bela	

Terpaksa	 (Pasal	 49),	 Melaksanakan	

Perintah	Undang-Undang	 (Pasal	 50),	 dan	

                                                
16	Eva	Achjani	Zulfa,	2010.	Gugurnya	Hak	
Menuntut;	Dasar	Penghapusan,	Peringan,	dan	
Pemberat	Pidana.	Ghalia	Indonensia.	Hal.	47	

Melaksanakan	Perintah	Atasan	(Pasal	51).	

Serta	 dasar	 penghapusan	 pidana	 di	 luar	

KUHP	 yang	 diterima	 selama	 ini	 adalah	

ketentuan	 mengenai	 Grasi	 yang	 diatur	

dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 22	 Tahun	

2002.					

Sehingga	 yang	 tepat	 bagi	 pelaku	

tindak	pidana	korupsi	 adalah	peringanan	

pidana	 bukan	 penghapusan	 pidana.	

Peringanan	 pidana	 ini,	 sejalan	 dengan	

Pasal	 4	 UU	Nomor	 31	 tahun	 1999	 jo	 UU	

Nomor	 20	 Tahun	 2001	 tentang	

Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi,	

yang	 berbunyi	 “Pengembalian	 kerugian	

keuangan	 negara	 atau	 perekonomian	

negara	 tidak	 menghapuskan	 pidananya	

pelaku	 tindak	 pidana	 sebagaimana	

dimaksud	dalam	Pasal	2	dan	Pasal	3”.	

Kedua,	 pelibatan	 saksi	 pelaku	

(justice	 collaborator)	 dalam	mengungkap	

tindak	 pidana	 korupsi	 politik.Korupsi	

politik	 merupakan	 the	 mother	 of	

corruption,	 selain	 korupsi	 di	 bidang	

hukum	 dan	 bisnis.	 Perilaku	 menggarong	

uang	negara	yang	melibatkan	para	elit-elit	

kekuasaan.	 Persengkongkolan	 antara	

pemangku	 kekuasaan	 di	 daerah	 baik	

eksekutif	 maupun	 legislatif	 telah	
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menimbulkan	 kesenjangan,	 pun	 makin	

diperparah	 dengan	 aksi	 main	 mata	

penegak	hukum	di	daerah.	

Indriyanto	 Seno	 Adji17	

mengemukakan	 dalam	 konteks	

komprehensif,	tidak	dapat	dipungkiri	lagi	

bahwa	 korupsi	 merupakan	 white	 collar	

crime	 dengan	 perbuatan	 yang	 selalu	

mengalami	 dinamisasi	 modus	

operandinya	 dari	 segala	 sisi	 sehingg	

dikatakan	 sebagai	 invisible	 crime	 yang	

sangat	 sulit	 memperoleh	 prosedural	

pembuktiannya.		

Oleh	 karena	 itu,	 perkara	 sulitnya	

membuka	 modus	 operandi	 kejahatan	

terorganisir	 ini,	 dalam	 perkembangan	

penegak	 hukum	 ke	 depannya	 juga	

dilakukan	 dengan	 cara	 luar	 biasa.	

Terobosan	 yang	 diintrodusir	 dalam	

pembuktian	 kejahatannya,	 yakni	 dengan	

melalui	 pengungkapan	 kejahatan	 yang	

melibatkan	 pelaku	 kejahatan	 itu	 sendiri.	

Inilah	 yang	 disebut	 dengan	 saksi	 pelaku	

(Justice	Collaborator).	

Efektivitas	 pengungkapan	 tindak	

pidana	korupsi	dengan	melibatkan	peran	

seorang	 Justice	 Collaborator,	

terkonfirmasi	 dalam	 penelitian	 yang	

dilakukan	Amir	Ilyas	dan	Jupri	pada	tahun	

2018	(lihat	tabel	218).	

	

Tabel	2.	Rincian	Kasus	Korupsi	melibatkan	Justice	Collaborator	yang	dilakukan	Komisi	

Pemberantasan	Korupsi.	

No	 Nama	 Jumlah	

Terpidana	

Kasus	

1	 AC	 30	orang	 Suap	 cek	 pelawat/	 Pemilihan	 Deputi	 Gubernur	

senior	Bank	Indonesia		

2	 MRM	 5	orang	 Wisma	Atlet	

3	 MRM	 1	orang	 Korupsi	 Pembangkit	 Listrik	 Tenaga	 Surya	

Kementerian	Tenaga	Kerjaan	dan	Transmigrasi	

4	 HS	 2	orang	 Pengadaan	 Vidiotron	 Kementerian	 Koperasi	 dan	

Usaha	Kecil	Menegah	

                                                
17	Indriyanto	Seno	Adji,	2009.	Korupsi	Kebijakan	
Aparatur	Negara	&	Hukum	Pidana.	Diadit	Media.	
Hal.	374	

18	Amir	Ilyas	&	Jupri,	2018.	Justice	Collaborator;	
Strategi	Mengungkap	Tindak	Pidana	Korupsi.	
GENTA	Publishing.	Hal.48	
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5	 FXYY	 4	orang	 Suap	 rekomendasi	 tukar-menukar	 kawasan	hutan	

di	Kabupaten	Bogor	

6	 SS.B	 4	orang	 Simulator	SIM	

7	 KA	 2	orang	 Korupsi	 Proyek	 Pengadaan	 Solar	 Home	 System	

(SHS)	

8	 WM/MRM	 4	orang	 Korupsi	Hambalang	

Sumber:	Amir	Ilyas	&	Jupri,	Justice	Collaborator,	GENTA	Publishing,	2018.	

	

Berdasarkan	 tabel	 2	 di	 atas,	

menunjukkan	 peran	 penting	 yang	

dilakukan	 Justice	 Collaborator	 dalam	

membantu	penegak	hukum	membongkar	

kejahatan	 korupsi.	 Konsep	 Justice	

Collaborator	ini	juga	diatur	dalam	Pasal	32	

jo	 Pasal	 37	 United	 Nation	 Convention	

Against	 Corruption,	 2003.	 Sebagaimana	

diratifikasi	 menjadi	 Undang-Undang	

Nomor	7	Tahun	2006.	Realitasnya,	sampai	

saat	 ini	 hanya	 penyidik	 Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi	 yang	

menerapkan	 pelibatan	 JC	 dalam	

mengungkap	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	

tergolong	 organized	 crime.	 Padahal	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	

melibatkan	 3	 (tiga)	 lembaga	 penegak	

hukum	 yakni	 Kepolisian,	 Kejaksaan	 dan	

Komisi	Pemberantasan	Korupsi.		

	
Kesimpulan	

Pasca	reformasi	terjadi	pergeseran	

signifikan	 dalam	 pelaksanaan	 sistem	

pemerintahan	 di	 Indonesia.	 Bila	

sebelumnya	 dianut	 sistem	 sentralisasi,	

dimana	 kewenangan	 sepenuhnya	 berada	

pada	 pemerintah	 pusat.	 Maka	 saat	 ini,	

terjadi	 pembagian	 kekuasaan	 dari	 pusat	

ke	 daerah	 yang	 dikenal	 dengan	 istilah	

Desentralisasi.	 Politik	 desentralisasi	

memberikan	 otonomi	 daerah	 yang	 luas	

untuk	 mengembangkan	 daerah	 masing-

masing.	Mirisnya	percepatan	pemerataan	

kesejahteraan	 lewat	 desentralisasi	

menjadi	 ladang	 suburnya	 korupsi	 yang	

diperankan	 oleh	 pemangku	 kekuasaan	

lokal	(korupsi	politik).					 	

Aktor	atau	pelaku	korupsi	politik	di	

daerah,	berdasarkan	pengkajian	terhadap	

kasus	 Bansos	 Sulsel	 dan	 kasus	 Bansos	

Bone	 Bolango	 didominasi	 pemangku	

kekuasaan	 legislatif	 dan	 eksekutif.	

Pengungkapan	 kasus	 Dana	 Bansos	 di	

sejumlah	 daerah	 terlihat	 sangat	 sulit.	

Aspek	 sosiologis	 berpengaruh	 dalam	
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penegakan	hukum	seperti	variabel	Status	

Sosial	 (Stratification),	 Morfologi	 dan	

Intervensi.	Status	sosial	yakni	kedudukan	

formal	 atau	 jabatan	 yang	 dimiliki	

seseorang,	 kedekatan	 persahabatan	

antara	penegak	hukum	dengan	tersangka	

dan	 intervensi	 atasan	 terhadap	 bawahan	

dalam	 instansi	 penegak	 hukum	 dan	

dimungkinkan	 terjadinya	 suap	 atau	

Gratifikasi.	 Mengkonfirmasi	 adanya	

diskriminasi	hukum	tindak	pidana	korupsi	

Dana	Bansos	di	daerah.	

Saran	

Olehnya	 rekonstruksi	 pem-

berantasan	 korupsi	 politik	 seharusnya	

segera	 dilakukan.	 Pengungkapan	 korupsi	

politik	 yang	 melibatkan	 elit-elit	 lokal,	

dengan	pemahaman	hukum	yang	ideal	dan	

menjadikan	hukum		sebagai	sistim	dalam	

pengendali	 korupsi	 yaitu:	 1)	 Teks	 (siapa	

yang	 bertanggungjawab)	 UU	 sebagai	

pengendali	 dan	 konsistensi	 Teks;	 2)	

Institusi	 sebagai	 penjamin	 dalam	

kepastian	 hukum;	 3)	 Leader	 ship	

(Kepemimpinan)	 sehingga	 	 tidak	 bisa	

hanya	 ditangani	 dengan	 cara-cara	 biasa	 .	

Penulis	 kemudian	 menawarkan	 cara	 jitu	

pemberantasan	 korupsi	 yang	 organized	

crime	 ini	 dengan	 cara;	 (1)	 penerapan	

prinsip	 restorative	 justice	 dalam	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi	

tetapi	 tetap	 dala	 kerangka	 sistem	

peradilan	 pidana.	 (2)	 mendorong	

pelibatan	 peran	 aktif	 justice	 collaborator	

dalam	mengungkap	tindak	pidana	korupsi,	

yang	sangat	tertutup	rapi	dan	rumit.		
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Peluang	Dan	Tantangan	Penegakan	Hukum	Dalam		
Pemberantasan	Tindak	Pidana	Korupsi	

	
Sinintha	Yuliansih	Sibarani	

Fakultas	Hukum,	Universitas	Pancasila,	Jakarta	
Email	:	sinintha_nainggolan@gmail.com	

	
Abstrak	

Penelitian	 ini	mengkaji	 peluang	 dan	 tantangan	 penegakan	 hukum	dalam	 pemberantasan	
korupsi	dari	perspektif	kebijakan	hukum	pidana	melalui	hakim	ad	hoc	tindak	pidana	korupsi	
(tipikor).	 Metode	 penelitian	 ini	 merupakan	 penelitian	 hukum	 yang	 bersifat	 deskriptif-
kualitatif	dengan	menggunakan	metode	pendekatan	sosio-legal	research.	Strategi	penelitian	
adalah	 berinteraksi	 langsung,	 pencarian	 data	 sekunder,	 pemilihan	 lokasi,	 penelitian	
eksploratif.	 Lokasi	 penelitian	 di	 Pengadilan	 Tipikor	 Jakarta,	 Bandung,	 Semarang,	 dan	
Surabaya,	 serta	 Mahkamah	 Agung,	 Komisi	 Yudisial	 dan	 Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi.	
Pengumpulan	data	dilakukan	dengan	studi	dokumentasi,	observasi,	wawancara	mendalam	
dan	Focus	 Group	Disscusion	 (FGD).	 Teknik	 analisis	 data	 adalah	 kualitatif.	 Hasil	penelitian	
menunjukkan	 bahwa	 penegakan	 hukum	 dalam	 pemberantasan	 korupsi	 dengan	
menempatkan	 hakim	 ad	 hoc	 tipikor	 di	 pengadilan	 tindak	 pidana	 korupsi	 seyogyanya	
merupakan	 peluang	 yang	 signifikan	 apabila	 dilaksanakan	 dengan	 sistem	 pengelolaan	
sumber	 daya	 hakim	 ad	 hoc	 tipikor	 secara	 professional	 dan	 independent.	 Kondisi	 sistem	
pengelolaan	para	hakim	ad	hoc	tipikor	saat	ini	memerlukan	terobosan/pembaharuan	dan	
merupakan	tantangan	dalam	menetapkan	ketentuan	agar	sistem	berjalan	secara	maksimal,	
khususnya	 bagi	 Mahkamah	 Agung	 sebagai	 lembaga	 yang	 diberikan	 kewenangan	 untuk	
mengelolanya.	
	
Kata	Kunci:	Korupsi,	Hakim	Ad	Hoc	Tipikor	
	
		
Pendahuluan	

Langkah	 hukum	 Negara	 Republik	

Indonesia	 dalam	 menghadapi	 gurita	

korupsi	adalah	dengan	meratifikasi	United	

Nations	 Convention	 Against	 Corruption	

(UNCAC)	 berdasarkan	 Resolusi	 58/4	

tanggal	 31	 Oktober	 2003,	 sebagaimana	

ditentukan	 dalam	 UU	 Nomor	 7	 Tahun	

2006	 tentang	 Pengesahan	 Konvensi	 PBB	

Anti	 Korupsi,	 2003.	 Posulat	 moral	 yang	

melatar	 belakangi	 kelahiran	 United	

Nations	 Convention	 Against	 Corruption	

2003,	 antara	 lain	 karena	 korupsi	 bukan	

lagi	 masalah	 lokal	 tetapi	 sudah	 menjadi	

fenomena	 internasional	 yang	

mempengaruhi	 kehidupan	 politik	 dan	

ekonomi	serta	aspek	kehidupan	lainnya.	

Penegakan	 hukum	 terhadap	 para	

koruptor,	 sudah	 sedemikian	 rupa	

dilakukan,	 baik	 berbentuk	 UU	 anti	
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korupsi,	 maupun	 lembaga	 ad	 hoc	 yang	

telah	 dibentuk,	 yakni	 Komisi	

Pemberantasan	 Korupsi	 dan	 Hakim	 ad	

hoc,	 sebagai	 salah	 satu	 kebijakan	 hukum	

pidana	 yang	 telah	 diterapkan	 dalam	

rangka	 pemberantasan	 korupsi.	 Akan	

tetapi	 pada	 prakteknya	 hakim	 ad	 hoc	

sampai	 saat	 ini	 tidak	 menunjukkan	

perubahan,	 padahal	 sudah	 sekitar	 10	

(sepuluh)	 tahun	 para	 hakim	 ad	 hoc	

bertugas.	

Faktanya	hakim	ad	hoc	mengalami	

banyak	 permasalahan	 yang	 cukup	

mengganggu	 kinerja	 dalam	

pemberantasan	 tipikor,	 antara	 lain	 dari	

UU	 Nomor	 46	 Tahun	 2009	 Tentang	

Pengadilan	 Tipikor,	 ada	 beberapa	 pasal	

yang	 justru	 melemahkan	 pemberantasan	

tipikor	di	 Indonesia,	 antara	 lain	 Pasal	 12	

hingga	pasal	16	tentang	hakim	ad	hoc	yang	

sama	 sekali	 tidak	 menyebutkan	 berapa	

komposisi	 hakim	 ad	 hoc	 dibandingkan	

dengan	 hakim	 karir.	 Terdapat	 dikotomi	

antara	 hakim	 karir	 dan	 hakim	 ad	 hoc	

dengan	diterbitkannya	UU	Nomor	5	Tahun	

2014,	tentang	Aparatur	Sipil	Negara	yang	

menyatakan	 bahwa	 hakim	 ad	 hoc	

bukanlah	pejabat	negara.	

Padahal	 pemberantasan	 tipikor	

muaranya	 adalah	 di	 Pengadilan	 Tipikor	

yang	 terdapat	 hakim	 ad	 hoc,	 apabila	

sistem	 pengelolaan	 hakim	 ad	 hoc	

mengalami	 kendala	 justru	 dari	 UU	 dan	

pada	 peraturan	 sistem	 pengelolaan	

sumber	daya	hakim	ad	hoc-nya	di	bawah	

naungan	 organisasi	 yang	 kita	 sebut	

Mahkamah	 Agung,	 maka	 pemberantasan	

tipikor	nampaknya	jalan	di	tempat.	

Acapkali	 sebuah	 fakta	

menunjukkan	 bahwa	 perkembangan	 dan	

kemajuan	 organisasi	 didorong	 dan	

dimotori	oleh	sumber	daya	manusia	yang	

berkualitas	 baik	 dari	 segi	 kompetensi,	

integritas,	progresifitas	maupun	loyalitas.	

Untuk	 mendapatkan	 sumber	 daya	

manusia	 yang	 berkualitas,	 diperlukan	

pengelolaan	 Sumber	 daya	 manusia	 yang	

baik	 dan	 tersistem.	 Sebuah	 sistem	

manajemen	 sumber	 daya	 manusia	 yang	

baik	 disyaratkan	 untuk	 bersifat	 adaptif	

terhadap	perubahan.	

Dengan	 demikian,	 perbaikan	 dan	

pembaharuan	sistem	manajemen	sumber	

daya	 manusia	 pada	 suatu	 organisasi	

merupakan	 suatu	 kebutuhan	 yang	urgen,	

sehingga	 sangat	 layak	 dijadikan	 sebagai	

salah	satu	prioritas	utama	dalam	program	

organisasi	 dalam	 hal	 ini	 sistem	

manajemen	 sumber	 daya	 manusia	 di	
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Peradilan,	khususnya	untuk	para	hakim	ad	

hoc	tipikor.	

Dengan	 fenomena	 semakin	

canggihnya	 modus	 operandi	 para	

koruptor,	 maka	 guna	 mengatasinya,	

sesungguhnya	perlu	ditelaah	apa	urgensi-

nya	 diadakan	 terobosan	 dalam	

pembaharuan	sistem	pengelolaan	sumber	

daya	 hakim	 ad	 hoc	 pada	 Pengadilan	

Tipikor,	 dan	 bagaimanakah	 peluang	 dan	

tantangan	 penegakan	 hukum	 dalam	

pemberantasan	 tipikor	melalui	 hakim	 ad	

hoc	tipikor?	

	
Pembahasan	

1. Konsep	“Sistem”	dalam	Pengelolaan	
Hakim	Ad	Hoc	di	Pengadilan	Tipikor	

Konsep	 sistem	 telah	 berkembang	

menjadi	 “Teori	 Sistem”	 (The	 systems	

theory),	 yang	 menggunakan	 pendekatan	

interdisiplin	 untuk	 mempelajari	 sistem.	

Teori	 Sistem	dikembangkan	 oleh	 Ludwig	

von	Bertalanffy,	William	Ross	Ashby	 dan	

lainnya	 pada	 dekade	 1940-an	 sampai	

1970-an,	 dengan	 berbasiskan	 prinsip-

prinsip	 ilmu	 fisika,	 biologi,	 dan	 teknik.	

Lalu	 kemudian	 termasuk	 ilmu	 filsafat,	

sosiologi,	 teori	 organisasi,	 manajemen,	

psikoterapi,	dan	ekonomi.	

Dua	 objek	 yang	 menjadi	 fokus	

utama	 Teori	 Sistem	 adalah	 kompleksitas	

(complexity)	 dan	 kesaling-hubungan	

(interdependence).	Sistem	dapat	diartikan	

sebagai	 kesatuan	 yang	 terbentuk	 dari	

beberapa	 unsur	 (elemen).	 Unsur,	

komponen	 atau	 bagian	 yang	 banyak	 ini	

satu	 sama	 lain	 berada	 dalam	keterkaitan	

yang	mengikat	dan	fungsional.	

Joy	 Forrester	 adalah	 ahli	 teori	

sistem	yang	melakukan	banyak	penelitian	

mengenai	 organisasi	 melalui	 berbagai	

bentuk	 simulasi	 kerja	 mengenai	

organisasi.	Demikian	juga	yang	dilakukan	

Martin	Starr	yang	telah	memperkenalkan	

penggunaan	 teknik	 matematis	 untuk	

pemecahan	beberapa	masalah	organisasi.	

Semua	 upaya	 yang	 dikembangkan	 para	

ahli	 dari	 pendekatan	 sistem	 ini	 telah	

mengakibatkan,	 secara	 akumulatif,	

terjadinya	 perkembangan	 teori	 sistem	

yang	makin	pesat.	

Berbagai	pemikiran	tentang	sistem,	

dapat	 disimpulkan	 bahwa	 sistem	 adalah	

seluruh	 prosedur,	 baik	 formal	 atau	

informal,	 yang	 digunakan	 untuk	

mengelola	 organisasi	 yang	 dapat	

membuat	 organisasi	 tumbuh	 dan	

berkembang	 dari	 waktu	 ke	 waktu,	

termasuk	 di	 dalamnya	 sistem	 kontrol	

manajemen,	 pengukuran	 kinerja,	 sistem	

reward,	 perencanaan,	 penganggaran,	
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sistem	 alokasi	 sumber	 daya,	 dan	 sistem	

informasi	manajemen,	dan	lain-lain.	

Dalam	 mengadili	 suatu	 perkara	

pidana	 selain	 yang	 konservatif	 yakni	

hanya	diadili	oleh	hakim	karir	tetapi	juga	

dengan	 hakim	 non	 karir	 atau	 partisipasi	

masyarakat	 (lay	 participation)	 telah	

diterima	 dan	 diterapkan	 di	 beberapa	

negara,	tetapi	dengan	berbagai	alasan	dan	

bentuk.	

Lahirnya	 hakim	 ad	 hoc	 pada	

Pengadilan	 Tipikor	 berawal	 dari	

kepercayaan	 masyarakat	 yang	 acapkali	

diciderai	 oleh	 mafia-mafia	 peradilan,	

sehingga	 diberlakukannya	 UU	 KPK,	

selanjutnya	 dibentuk	 Pengadilan	 Tindak	

Pidana	Korupsi	yang	menempatkan	hakim	

ad	 hoc	 bersama-sama	 hakim	 karir	

mengadili	 para	 koruptor,	 yang	 dikenal	

sebagai	kelahiran	era	reformasi.	

Secara	etimologis,	Ad	Hoc	diartikan	

khusus	 diadakan	 untuk	 suatu	 keperluan	

penelitian	 hal	 yang	 menjadi	 persoalan1		

atau	 juga	 diartikan	 sebagai	 terutama	

untuk	maksud	ini	(untuk	mengurus	suatu	

hal	tertentu)2,	dengan	demikian	Hakim	Ad	

Hoc	 adalah	 hakim	 yang	 diangkat	 untuk	

menjalankan	 tugas-tugas	 khusus.	 Hakim	

                                                
					1	Kamus	Besar	Bahasa	Indonesia	(KBBI),	1991,	
Balai	Pustaka,	Jakarta	

Ad	 Hoc	 ini	 berasal	 dari	 luar	 lingkungan	

hakim	 karier.	 Semula	 keberadaan	 Hakim	

Ad	 Hoc	 diatur	 dalam	 pasal	 56	 UU	 KPK.	

Dalam	 ayat	 (1)	 ditegaskan	 bahwa	Hakim	

Pengadilan	 Tipikor	 terdiri	 atas	 Hakim	

Pengadilan	 Negeri	 dan	 Hakim	 Ad	 Hoc.	

Hakim	Ad	Hoc	diangkat	dan	diberhentikan	

oleh	Presiden	atas	usul	Mahkamah	Agung,	

tetapi	saat	ini	ketentuan	tentang	Hakim	Ad	

Hoc	 Tipikor	 diatur	 berdasarkan	 UU	

Pengadilan	 Tipikor	 (UU	 No.46	 Tahun	

2009).	

Pengadilan	 Tipikor,	 sejarahnya	

ditentukan	 berdasarkan	 ketentuan	 Pasal	

53	 UU	 KPK	 yang	 berdasarkan	 putusan	

Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor:	 012-016-

019/PUU-IV/2006	 tanggal	 19	 Desember	

2006	 dinyatakan	 bertentangan	 dengan	

UUD	 1945.	 Sejalan	 dengan	 UU	 Nomor	 4	

Tahun	 2004	 tentang	 Kekuasaan	

Kehakiman.	 Oleh	 karena	 itu	 terjadi	

perubahan	 dan	 kemudian	 dibentuklah	

Pengadilan	 Tipikor	 berdasarkan	 UU	

Pengadilan	 Tipikor,	 yang	 antara	 lain	

mengatur	 mengenai	 kewenangannya	

dalam	 memeriksa,	 mengadili,	 dan	

memutus	 perkara:	 a)	 tindak	 pidana	

korupsi;	b)	tindak	pidana	pencucian	uang	

					2	Poerwadarminta,	(edisi	ketiga),	Kamus	Umum	
Bahasa	Indonesia,	Balai	Pustaka,	Jakarta,	2005.	
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yang	 tindak	pidana	aslinya	adalah	 tindak	

pidana	korupsi;	dan/atau	c)	tindak	pidana	

yang	 secara	 tegas	 dalam	 undang-undang	

lain	 ditentukan	 sebagai	 tindak	 pidana	

korupsi.	

Mahkamah	Agung	sebagai	pembina	

para	 hakim	 termasuk	 hakim	 ad	 hoc,	

diharapkan	 berperan	 melakukan	

stimulan,	 dan	 sebagai	 motivator	 guna	

berkembangnya	pengelolaan	hakim	ad	hoc	

ke	 arah	 yang	 dikehendaki	 UU	 dalam	

pemberantasan	 tipikor,	 dan	 pengelolaan	

tersebut	 diformat	 secara	 sistematis	

sehingga	 menjadi	 suatu	 sistem	

pengelolaan	 sumber	 daya	 hakim	 ad	 hoc	

yang	berbudaya	dan	berkeadilan.	

	
2. Korupsi	 dan	 Kebijakan	 Hukum	

Pidana	 melalui	 hakim	 ad	 hoc	

memberantas	korupsi	

Dalam	 ensiklopedia	 Indonesia,	

korupsi	 dijelaskan	 berasal	 dari	 bahasa	

Latin:	 (corruption	 =	 penyuapan;	

corruptore	=	merusak)	yaitu	gejala	dimana	

para	 pejabat,	 badan-badan	 negara	

menyalahgunakan	 wewenang	 dengan	

                                                
3						Barda	Nawawi	Arief,	Bunga	Rampai	Kebijakan	
Hukum	Pidana,	PT.	Citra	Aditya	Bakti,	Bandung,	
2010,	hlm.23-24	

terjadinya	 penyuapan,	 pemalsuan	 serta	

ketidak	beresan	lainnya.	

Kebijakan	 Hukum	 Pidana,	 lebih	

dahulu	 kita	 akan	 melihat	 pengertian	

istilah	kebijakan	yang	berasal	dari	bahasa	

Inggris	 yakni	 Policy	 atau	 dalam	 bahasa	

Belanda	Politiek	yang	secara	umum	dapat	

diartikan	 sebagai	 prinsip-prinsip	 umum	

yang	 berfungsi	 untuk	 mengarahkan	

pemerintah	 (dalam	 arti	 luas)	 termasuk	

pula	 aparat	 penegak	 hukum3.	 Kebijakan	

Hukum	 Pidana	 dapat	 diartikan	 dengan	

cara	bertindak	atau	kebijakan	dari	Negara	

(Pemerintah)	untuk	menggunakan	hukum	

pidana	 dalam	 mencapai	 tujuan	 tertentu,	

terutama	 dalam	 menanggulangi	

kejahatan.4	

Kebijakan	 Hukum	 Pidana	 di	

Indonesia	mengalami	perkembangan	dari	

jaman	ke	jaman	salah	satunya	dilihat	dari	

cara	 pemberantasan	 korupsi	 yang	

sesungguhnya	telah	berjalan	sangat	lama,	

bahkan	 nyaris	 setua	 umur	 Republik	 ini	

berdiri.	Berbagai	upaya	represif	dilakukan	

terhadap	 para	 pejabat	 publik	 atau	

penyelenggara	 negara	 yang	 terbukti	

melakukan	korupsi.	Sudah	tidak	terhitung	

4						Aloysius	Wisnubroto,	Kebijakan	Hukum	
Pidana	dalam	penanggulangan	Penyalahgunaan	
Komputer,	Univ.	Atmajaya,	Yogyakarta,	1999,	
hlm.10.	
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telah	berapa	banyak	pejabat	negara	yang	

merasakan	getirnya	hidup	di	hotel	prodeo.	

Oleh	 karena	 negara	 harus	 segera	

mewujudkan	 kesejahteraan	 rakyat	 dan	

melakukan	 konvergensi	 antara	 daulat	

rakyat	 dan	 daulat	 hukum	 secara	

berbarengan	 untuk	mewujudkan	 	 negara	

hukum	yang	demokratis.		

Kebijakan	 Hukum	 Pidana	 melalui	

hakim	 ad	 hoc,	 menghadapi	 tantangan	

dalam	 melakukan	 	 pembenahan	 sistem	

pengelolaan	 sumber	 daya	 hakim	 ad	 hoc.	

Hal	 ini	 tidak	 dapat	 dianggap	 sepele,	

mengingat	 muara	 penegakkan	 hukum	

terhadap	 koruptor	 berada	 di	 Pengadilan	

Tipikor,	dan	dikonkritkan	dengan	putusan	

hakim	termasuk		hakim	ad	hoc.	

Banyaknya	 permasalahan	 yang	

dihadapi	 para	 hakim	 ad	 hoc	 terkait	 erat	

dengan	 pengelolaan	 sumber	 daya	 hakim	

ad	 hoc	 yang	 memprihatinkan	 dan	 tidak	

menunjang	upaya	pemberantasan	 tipikor	

bahkan	sampai	dua	periode	hakim	ad	hoc	

bertugas,	 merupakan	 tantangan	 yang	

harus	 bersegera	 di	 atasi,	 agar	 pada	

gilirannya	 dapat	 dijadikan	 peluang	 yang	

                                                
5	Lihat	Undang-Undang	Republik	Indonesia	
Nomor	30	Tahun	2002	tentang	Komisi	
Pemberantasan	Tindak	Pidana	Korupsi	pada	
konsiderans	huruf	“b”:	bahwa	lembaga	pemerintah	
yang	menangani	perkara	tindak	pidana	korupsi	

sangat	 membantu	 pemberantasan	

korupsi.	

3. Urgensi-nya	 Pembaharuan	 Sistem	
Pengelolaan	Sumber	Daya	Hakim	Ad	

Hoc		

	Di	 mulai	 dari	 roh	 yang	 menjiwai	

lahirnya	 pengadilan	 tipikor,	 yaitu	 bahwa	

dalam	 rangka	 mewujudkan	 masyarakat	

yang	 adil,	 makmur,	 dan	 sejahtera	

berdasarkan	Pancasila		 dan	 UUD	 RI	

Tahun	 1945,	 sedangkan	 pemberantasan	

korupsi	 yang	 terjadi	 sampai	 sekarang	

belum	dapat	dilaksanakan	secara	optimal,	

bahkan	 lembaga	 pemerintah	 yang	

menangani	 perkara	 tipikor	 belum	

berfungsi	secara	efektif	dan	efisien,	maka	

dengan	 konsiderans	 demikian5	

dibentuklah	 Pengadilan	 khusus	 Tipikor	

yang	 berada	 dalam	 lingkungan	 peradilan	

umum	berdasarkan	UU	Nomor	30	Tahun	

2002	tentang	KPK.	

Pengadilan	 Tipikor	 ini	 bertugas	

dan	berwenang	memeriksa	dan	memutus	

tipikor	yang	penuntutannya	diajukan	oleh	

KPK.6	Oleh	karena	itu,	awalnya	terdapat	2	

(dua)	 pengadilan	 yang	 berwenang	

mengadili	tipikor	yaitu,	Pengadilan	Negeri	

belum	berfungsi	secara	efektif	dan	efisien	dalam	
memberantas	tindak	pidana	korupsi.	
6	Pasal	53	Undang-Undang	Nomor	30	Tahun	2002	
tentang	Komisi	Pemberantasan	Tindak	Pidana	
Korupsi	
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(pidana)	 dan	 Pengadilan	 Tipikor.	 Akan	

tetapi	saat	ini	dengan	diberlakukannya	UU	

Nomor	 46	 Tahun	 2009	 tentang	

	 Pengadilan	Tipikor,	maka	tidak	ada	

lagi	dualisme	Pengadilan	Tipikor.	Hakim-

hakim	 pada	 Pengadilan	 Tipikor	 terdiri	

atas	 hakim	 Pengadilan	 Negeri	 (hakim	

karir)	ditetapkan	berdasarkan	Keputusan	

Ketua	MA	dan	hakim	ad	hoc	diangkat	dan	

diberhentikan	 oleh	 Presiden	 RI	 adalah	

atas	 usul	 Ketua	 MA,	 dan	 sebelum	

ditetapkan	dan	diusulkan,	Ketua	MA	wajib	

melakukan	 pengumuman	 kepada	

masyarakat.7	

Kondisi	 terpuruknya	 lembaga	

hakim	 ad	 hoc	 pada	 Pengadilan	 Tipikor	

dikaitkan	 dengan	 sistem	 pengelolaannya	

yang	 bertujuan	 utama	 untuk	

memberantas	tipikor,		 sangatlah	

urgen	 untuk	 dilakukan	 pembaharuan	

dalam	 sistem	 pengelolaannya	 mengingat	

beberapa	 permasalahan	 yang	 dihadapi	

adalah	 tidak	 terlepas	 sebagai	 penyebab	

keterpurukan	 tersebut,	 sehingga	

pengembalian	 citra	 hakim	 ad	 hoc	 adalah	

salah	satu	hal	yang	urgen	untuk	dicarikan	

solusinya,	 khususnya	 dibutuhkan	

komitmen	 penyelenggara	 negara	 dan	

lembaga	legislatif,	sehingga	pembaharuan	

                                                
7	Ibid.	Pasal	56	

melalui	komitmen	politik	yang	 tercermin	

pada	perundang-undangannya	dan	sistem	

pengelolaan	 yang	 dapat	 diterapkan	 pada	

ketentuan	 di	 bawahnya,	 karena	 naif	

jadinya	 jika	 sistem	pengelolaan	yang	ada	

saat	ini	tidak	menunjang	untuk	mencapai	

tujuan	keberadaan	hakim	ad	hoc	tersebut.	

Masalah	 manajemen	 organisasi	

peradilan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	

mengenai	 sistem	 pengelolaan	 sumber	

daya	 manusia	 yakni	 hakim	 ad	 hoc,	 yang	

mencakup:1)	sistem		rekrutmen,	2)	sistem	

pengawasan	 dan	 pembinaan,	 dan	 3)	

sistem	promosi	dan	mutasi	hakim	ad	hoc	

pada	Pengadilan	Tipikor.	

Salah	 satu	 permasalahan	 yang	

signifikan	yang	dihadapi	oleh	para	hakim	

ad	hoc	 adalah	pada	UU	Nomor	46	Tahun	

2009	 tentang	 Pengadilan	 Tipikor	 yang	

mengatur	 mengenai	 komposisi	 majelis	

hakim,	Pasal	26	UU	Nomor	46	Tahun	2009	

tentang	Pengadilan	Tipikor:	

	“Dalam	 memeriksa,	 mengadili,	 dan	

memutus	 perkara	 tindak	 pidana	

korupsi	 dilakukan	 dengan	 majelis	

hakim	 berjumlah	 ganjil	 sekurang-

kurangnya	3	(tiga)	orang	hakim	dan	

sebanyak-banyaknya	 5	 (lima)	 orang	

hakim,	terdiri	dari	Hakim	Karier	dan	
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Hakim	ad	hoc”	 (ayat	1),	 selanjutnya	

pada	 ayat	 (2)	 ditentukan,	 bahwa:	

“Dalam	 hal	 majelis	 hakim	

sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1)	

berjumlah	 5	 (lima)	 orang	 hakim,	

maka	 komposisi	 majelis	 hakim	

adalah	3	 (tiga)	banding	2	 (dua)	dan	

dalam	hal	majelis	hakim	berjumlah	3	

(tiga)	orang	hakim,	maka	komposisi	

majelis	 hakim	 adalah	 2	 (dua)	

banding	1	(satu).		

Sedangkan	 mengenai	

komposisinya	diatur	sebagai	berikut:	

“Penentuan	 mengenai	 jumlah	 dan	

komposisi	 majelis	 hakim	

sebagaimana	 dimaksud	 pada	 ayat	

(1)	 dan	 ayat	 (2)	 ditetapkan	 oleh	

Ketua	 pengadilan	 masing-masing	

atau	Ketua	Mahkamah	Agung	sesuai	

dengan	 tingkatan	 dan	 kepentingan	

pemeriksaan	 perkara	 kasus	 demi	

kasus.	

	
Adapun	mengenai	ketentuan	ketua	

majelis	 hakim	 pada	 Pengadilan	 Tipikor	

diatur	 dengan	 Peraturan	 MA	 Nomor	 01	

Tahun	 2010	 tentang	 Struktur	 Organisasi	

                                                
8	Lihat	Peraturan	Mahkamah	Agung	Nomor	1	
Tahun	2010	Tentang	Struktur	Organisasi	
Kepaniteraan	dan	Susunan	Majelis	Hakim	serta	
Keterbukaan	pada	Pengadilan	Tindak	Pidana	
Korupsi	Pasal	11	ayat	(4)	yang	menyatakan:	“	

Kepaniteraan	dan	susunan	Majelis	Hakim	

serta	 Keterbukaan	 pada	 Pengadilan	

Tipikor,	pada	Pasal	11		 ayat	 (4)	

menyatakan:	

“Ketua	Majelis	Hakim	Tipikor	adalah	

salah	 satu	 dari	 hakim	 karir	 yang	

ditunjuk	 untuk	 memeriksa,	

mengadili	 dan	 memutus	 perkara	

tindak	pidana	korupsi”.	

	
Berdasarkan	 pasal	 tersebut,	 jelas	

ditetapkan	 bahwa	 hakim	 ad	 hoc	 tidak	

dapat	 menjadi	 hakim	 ketua	 majelis8.	

Sedangkan	 ketentuan	 mengenai	

komposisi	 majelis	 hakim,	 penerapannya	

saat	 ini	 hakim	 karier	 adalah	 selalu	

mayoritas.	

Pasal	 10	 ayat	 (3)	 UU	 Nomor	 46	

Tahun	 2009	 tentang	 Pengadilan	 Tipikor	

telah	ditentukan	bahwa	hakim	karir	yang	

ditetapkan	 untuk	 memeriksa,	 mengadili,	

dan	 memutus	 perkara	 tipikor,	 maka	

selama	menangani	perkara	tindak	pidana	

korupsi	 tersebut	 dibebaskan	 dari	

tugasnya	 untuk	 memeriksa,	 mengadili,	

dan	memutus	perkara	lain.	

Ketua	Majelis	Hakim	Tindak	Pidana	Korupsi	adalah	
salah	satu	dari	hakim	karir	yang	ditunjuk	untuk	
memeriksa,	mengadili,	dan	memutus	perkara	
tindak	pidana	korupsi”.	
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Berbeda	 dengan	 ketentuan	

mengenai	 penanganan	 perkara-perkara	

tipikor	oleh	para	hakim	karir	pada	periode	

yang	 sebelumnya	 tidak	 diatur	 secara	

tegas,	 tetapi	Pasal	10	ayat	(3)	UU	Nomor	

46	 Tahun	 2009	 tentang	 Pengadilan	

Tipikor,	 pada	 praktiknya	 ketentuan	

tersebut	 dipahami	 oleh	 para	 hakim	karir	

terutama	 oleh	 para	 Ketua	 Pengadilan	

Tipikor,	 dibedakan	 hanya	 menyangkut	

hari	pelaksanaannya,	yaitu	 jika	pada	hari	

Senin	 melakukan	 penanganan	 perkara	

korupsi,	 maka	 pada	 hari	 Senin	 tersebut	

hakim	 karir	 yang	 bersangkutan	 tidak	

menangani	 perkara	 lain,	 akan	 tetapi	

perkara	 lain	tersebut	ditangani	pada	hari	

selain	hari	Senin.	Akibat	dari	pemahaman	

yang	demikian,	maka	penanganan	perkara	

korupsi	 bertumpuk	di	 hari	 Senin	 bahkan	

dilaksanakan	sampai	tengah	malam.	

Berdasarkan	wawancara9	informal	

terdapat	 permasalahan	 yang	 cukup	

signifikan	 terhadap	hakim	ad	hoc	 tingkat	

banding	 yang	 ditempatkan	 di	 Pengadilan	

Tinggi	 Semarang,	 akan	 tetapi	 karena	

belum	mendapatkan	pelatihan,	maka	sejak	

bertugas	(sudah		 berjalan	 satu	 tahun)	

                                                
9	Wawancara	informal	dengan	Bapak	Nyoman,	
hakim	tinggi	pada	Pengadilan	Tinggi	Semarang,	
jumat	tanggal	5	September	2014	di	Pengadilan	
Tinggi	Semarang.	

tidak	 diberikan	 tugas,	 dan	 untuk	 hal	 ini	

pihak	 pengadilan	 tinggi	 Semarang	 sudah	

mengirim	 surat	 kepada	 MA	 untuk	

meminta	 pengarahan	 dalam	 mengatasi	

permasalahan	 tersebut,	 tetapi	 ternyata	

Mahkamah	 Agung	 sendiri	 tidak	

memberikan	 jawaban	 yang	 memberikan	

solusi,	sehingga	sampai	saat	 ini	hakim	ad	

hoc		 yang	 bersangkutan	 hanya	

menerima	 gaji,	 tetapi	 tidak	 diberikan	

tugas	sesuai	fungsinya	sebagai	hakim.	

Kondisi	 yang	 dihadapi	 oleh	 hakim	

ad	 hoc	 tersebut,	 merupakan	 masalah	

urgen	 yang	 perlu	 dibenahi	 dalam	 sistem	

pengelolaan	 sumber	 daya	 hakim	 ad	 hoc	

saat	ini,	dan	menjadikan	alasan	yang	kuat	

untuk	melaksanakan	pembaharuan	sistem	

pengelolaan	 sumber	 daya	 hakim	 ad	 hoc,	

dengan	 merevisi	 pengaturan	 UU	 Nomor	

46	 Tahun	 2009	 tentang	 Pengadilan	

Tipikor	 dan	 peraturan-peraturan	 lainnya	

yang	terkait.	

Padahal	 maju	 mundurnya	 sebuah	

organisasi	sangat	ditentukan	oleh	Sumber	

Daya	 Manusia	 (SDM)	 anggota	 organisasi	

tersebut.10	 Dalam	 perkembangan	

pemberantasan	 korupsi	 hakim	 ad	 hoc	

10	Sumber	daya	manusia	modal	dasar	dan	utama	
bagi	sebuah	organisasi.	Bahkan	merupakan	
jaminan	investasi	kehidupan	organisasi	di	masa	
yang	akan	datang.	Keselamatan	dan	kehancuran	
organisasi	sangat	ditentukan	dari	kualitas	SDM	
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tipikor	 yang	 merupakan	 salah	 satu	 pilar	

penegak	hukum	pada	garda	terakhir	yakni	

di	pengadilan,	sangat	diuji	kehandalannya	

dalam	 melaksanakan	 tugas	 dan	

kewajibannya,	 akan	 tetapi	 baru	 pada	

tahap	 rekrutmen	 saja	 belum	 terencana	

dan	 tersistem	 dengan	 matang,	 padahal	

sudah	 dilaksanakan	 dalam	 2	 (dua)	

periode.	Kendala	seperti	ini	menunjukkan	

tingkat	 keseriusan	 para	 pengelola	 dalam	

mengemban	tugas	mulia	bagi	bangsa	dan	

negara	yakni	memberantas	korupsi.	

	
4. Peluang	dan	Tantangan	Penegakan	

Hukum	 Dalam	 Pemberantasan	

Tipikor	

Hakim	 ad	 hoc	 sebagai	 salah	 satu	

sumber	 daya	 manusia	 dalam	 rangka	

pemberantasan	tipikor	di	Pengadilan.	Kata	

“sumber	daya”	artinya	“sumber	kekuatan”,	

dalam	 hal	 kecakapan	 atau	

kemampuan/keahlian.	Keberadaan	hakim	

ad	 hoc	 pada	 pengadilan	 tipikor	 telah	

diatur	 dalam	 UU	 Nomor	 46	 Tahun	 2009	

tentang	 Pengadilan	 Tipikor,	 yang	

dicantumkan	 pada	 Pasal	 (1)	 ayat	 (1),	

bahwa:	 “Hakim	adalah	Hakim	Karier	dan	

Hakim	Ad	Hoc”,	 sedangkan	pada	UU	yang	

sama,	konsiderans	huruf	“b”	menyatakan:	

                                                
organisasi	baik	di	masa	kini	maupun	yang	akan	
datang.	

“bahwa	 tindak	 pidana	 korupsi	 telah	

menimbulkan	 kerusakan	 dalam	

berbagai	sendi	kehidupan	masyarakat,	

bangsa	 dan	 negara	 sehingga	 upaya	

pencegahan	 dan	 pemberantasan	

tindak	pidana	korupsi	perlu	dilakukan	

secara	 terus-menerus	 dan	

berkesinambungan	 yang	 menuntut	

peningkatan	 kapasitas	 sumber	 daya,	

baik	 kelembagaan,	 sumber	 daya	

manusia,	……..”.			

	

Amanat	 UU	 tersebut	 adalah	 jelas	

bahwa	 perlu	 ditingkatkan	 kapasitas	

sumber	 daya,	 baik	 sumber	 daya	

kelembagaan	 maupun	 sumber	 daya	

manusia,	 dikaitkan	 dengan	 penelitian	 ini	

yang	dimaksud	sumber	daya	kelembagaan	

adalah	 pengadilan	 tipikor,	 dan	 sumber	

daya	manusianya	adalah	hakim	karier	dan	

hakim	 ad	 hoc	 serta	 personil	 pendukung	

Pengadilan	Tipikor.	

Oleh	 karena	 itu,	 Hakim	 ad	 hoc	

yang	 berasal	 dari	 luar	 pengadilan	 yang	

tidak	pernah	melaksanakan	tugas	sebagai	

seorang	hakim	(belum	terpapar	sisi	buruk	

dari	 budaya	 insan	 pengadilan),	

merupakan	peluang	yang	sangat	signifikan	
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bagi	 penegakan	 hukum	 dalam	 keikut-

sertaannya	memberantas	korupsi	dengan	

“diberdayakan”	 dan	 diberikan	

kesempatan	 untuk	 mengambil	 tanggung	

jawab	 sebagai	 hakim	 ad	 hoc	 guna	

meningkatkan	 dan	 memberikan	

kontribusi	 pada	 tujuan	 organisasi	 dalam	

hal	 ini	 organisasi	 Pengadilan	 Tipikor.	

Pertanyaan	 selanjutnya,	 apakah	 tujuan	

organisasi	pengadilan	tipikor?,	menjawab	

pertanyaan	 tersebut,	 kembali	 kita	

menengok	 konsiderans	 huruf	 “b”	 UU	

Nomor	46	Tahun	2009	tentang	Pengadilan	

Tipikor,	 yang	 secara	 tegas	 menyatakan	

bahwa	 berupaya	 atau	 bertujuan	

melakukan	 “	 pencegahan	 dan	

pemberantasan	 tipikor	 secara	 terus	

menerus	 dan	 berkesinambungan”.	

Menyimak	 pembahasan	 tersebut,	 timbul	

pemikiran	mengenai	pihak	manakah	yang	

berkewajiban	 melaksanakan	 pengelolaan	

sumber	 daya	 kelembagaan	 (pengadilan	

tipikor)	 dan	 sumber	 daya	 manusia	 di	

Pengadilan	Tipikor?,	untuk	hal	ini	ternyata	

penjelasannya	 ada	 pada	 UU	 Nomor	 14	

Tahun	1985	Jo	UU	Nomor	5	Tahun	2004	Jo	

UU		 Nomor	 3	 Tahun	 2009	 tentang	

Mahkamah	 Agung,	 yakni	 Pasal	 32	 UU	

                                                
11	Ahmad	Fadlil	Sumadi.	2013.	Pengawasan	dan	
Pembinaan	Pengadilan.	Setara	Press,	Malang,	
hlm.xiii	

Nomor	3	Tahun	2009	tentang	Mahkamah	

Agung,	 tercantum,	 bahwa	 Mahkamah	

Agung	 melaksanakan	 pengawasan	

tertinggi	 terhadap	 penyelenggaraan	

peradilan	 pada	 semua	 badan	 peradilan	

yang	 berada	 di	 bawahnya	 dalam	

menyelenggarakan	kekuasaan	kehakiman.	

Pengawasan	 tertinggi	 tersebut	 juga	

terhadap	 pelaksanaan	 tugas	 administrasi	

dan	 keuangan,	 tanpa	 mengurangi	

kebebasan	 hakim	 dalam	 memeriksa	 dan	

memutus	perkara.		

Kedudukan	 Mahkamah	 Agung	

sebagai	 pengadilan	 negara	 tertinggi	

memiliki	2	(dua)	fungsi	utama,	yaitu	fungsi	

judisial	 dan	 fungsi	 manajemen.11	

Mengenai	pengawasan	hakim,	Mahkamah	

Agung	 sebagai	pengawas	 tertinggi	 secara	

internal	 dan	 Komisi	 Yudisial	 sebagai	

pengawas	 eksternal.12	 Adapun	 mengenai	

subyek	 yang	 mendapatkan	 pengawasan	

dan	pembinaan	secara	institusional	adalah	

pengadilan,	dan	secara	personal		 adalah	

hakim,	termasuk	hakim	ad	hoc.	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 di	

atas,	 yakni	 ditemukannya	 berbagai	

permasalahan	 yang	 dihadapi	 para	 hakim	

ad	 hoc	 selama	 dua	 periode	 bertugas	 di	

12	Ibid.	hlm	163	
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bawah	 sistem	 pengelolaan	 yang	 berjalan	

sedemikian	rupa,	tidak	mengherankan	jika	

kemudian	 putusan-putusan	 Pengadilan	

Tipikor	 yang	 dihasilkan	 sampai	 saat	 ini	

belum	 memperoleh	 apresiasi	 dari	

masyarakat.	 Dengan	 perkataan	 lain,	

putusan-putusan	 hakim	 di	 pengadilan	

tipikor	 meskipun	 sudah	 bersifat	

kolaboratif	 dengan	 hakim	 ad	 hoc	 tetap	

masih	 belum	 memuaskan	 pencari	

keadilan.13	

Kejahatan	 yang	 luar	 biasa	 dari	

korupsi	 dan	 modusnya	 terus	 semakin	

canggih	 nampaknya	 belum	 terkejar	

dengan	 pasukan	 pemberantas	 korupsi	

dalam	hal	ini	oleh	para	hakim	yang	sangat	

erat	terkait	dengan	pola	penataannya	dan	

pengorganisasian	 yang	 apa	 adanya,	

bahkan	 diakui	 sebagai	 pekerjaan	 yang	

dilakukan	secara	learning	by	doing.14	

Ditenggarai	 pengelola	 sistem	

pengelolaan	 sumber	 daya	 hakim	 ad	 hoc	

hanya	 melihat	 bahwa	 tugas	 yang	

dibebankan	 kepada	 pengelola	 dalam	 hal	

ini	Mahkamah	Agung	adalah	hanya	karena	

melekat	 dengan	 jabatan	 sebagai	

kekuasaan	 kehakiman	 tertinggi,	 belum	

sampai	 pada	 tataran	 pemahaman	 yang	

memiliki	 “sense	 of	 crisis”	 bahwa	 bangsa	

                                                
13	Op.	cit.Luhut	Pangaribuan.	hlm.449	

dan	 Negara	 sangat	 mengharapkan	 peran	

serta	 pengelola	 yang	 sangat	 mumpuni	

dalam		memberantas	 korupsi,	 hal	 ini	

menyebabkan	 terjadi	 permasalahan-

permasalahan	 yang	 dihadapi	 para	 hakim	

ad	 hoc	 pada	 2	 (dua)	 periode	 yang	 tidak	

kondusif	 untuk	 pemberantasan	 korupsi	

dalam	 tataran	 berbangsa	 dan	 bernegara,	

dan	 semua	 hal	 ini	merupakan	 tantangan	

untuk	 menjadikan	 pembaharuan	 sistem	

pengelolaan	 sumber	 daya	 hakim	 ad	 hoc	

agar	 dilaksanakan	 secara	 tegas,	 sehingga	

pada	 tingkat	 operasional	 jiwa	 UU	 atas	

keberadaan	 hakim	 ad	 hoc	 tipikor	 dapat	

dihidupkan	secara	maksimal.		

Personel	 atau	 sumber	 daya	

manusia	 pengadilan,	 terutama	 Hakim,	

memegang	 peranan	 yang	 sentral	 dalam	

proses	peradilan.	Hakim	yang	independen,	

berkualitas	 dan	 berintegritas	 diharapkan	

dapat	 memberikan	 putusan	 yang	

mencerminkan	 rasa	 keadilan	masyarakat	

sesuai	 dengan	 hukum.	 Hakim	 yang	

demikian	 dapat	 dilahirkan	 melalui	 suatu	

proses	 rekrutmen	 yang	 mengedepankan	

prinsip-prinsip	 transparansi,	 akunta-

bilitas,	 partisipasi	 dan	 obyektivitas	

berbasiskan	partisipasi	publik.	

14	Ibid.	
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Manajemen	sumber	daya	manusia,	

menurut	 Ernie	 Tisnawati	 Sule	 dan	

Kurniawan	 Saefullah,	 pada	 pokoknya	

memiliki	 lima	 fungsi	 operasional	 atau	

tahap	 kegiatan,	 dalam	 hal	 ini	 perlu	

disimak	2	tahap	kegiatan	dari	ke-5	tahap	

yang	 berfungsi	 operasional	 sebagai	

berikut15:	 (1)	Human	 resources	 planning,	

yaitu	 tahap	 inventarisasi	 jumlah	 dan	

kualifikasi	 sumber	 daya	 manusia	 yang	

dibutuhkan	 untuk	 menjalankan	

organisasi,	 dalam	 kondisi	 ini	 adalah	

kualifikasi	hakim	ad	hoc	yang	dibutuhkan	

untuk	 menjalankan	 persidangan	 di	

Pengadilan	 Tipikor;	 (2)	 Personnel	

procurement,	 yaitu	 proses	 untuk	

memperoleh	 atau	 mendapatkan	 sumber	

daya	manusia.	 Tahap	 ini	meliputi,	 antara	

lain,	rekrutmen	dan	seleksi	terhadap	calon	

(hakim	ad	hoc).	

Menurut	 Schermerhorn16,	

rekrutmen	 (Recruitment)	 adalah	 proses	

penarikan	 sekelompok	 kandidat	 untuk	

mengisi	 posisi	 yang	 lowong.	 Perekrutan	

yang	 efektif	 akan	 membawa	 peluang	

pekerjaan	 kepada	 perhatian	 dari	 orang-

                                                
					15	Ernie	Tisnawati	Sule	dan	Kurniawan	
Saefullah,	Pengantar	Manajemen,	Kencana	
Prenada	Group,	Jakarta,	Cetakan	Ketiga,	Jakarta,	
2008,	hlm.196	
16	Op.Cit.	Schermerhorn,	1997,	hlm.32	

orang	 yang	 berkemampuan	 dan	

keterampilannya	 memenuhi	 spesifikasi	

pekerjaan	yang	dipersyaratkan	organisasi.	

Seleksi	adalah	kegiatan	dalam	manajemen	

SDM	 yang	 dilakukan	 setelah	 proses	

rekrutmen	 selesai	 dilaksanakan,	 yang	

berarti	telah	terkumpul	sejumlah	pelamar	

yang	 memenuhi	 syarat	 untuk	 kemudian	

dipilih	 mana	 yang	 dapat	 ditetapkan	

sebagai	 karyawan	 dalam	 suatu	

perusahaan.	 Proses	 seleksi	 adalah	

langkah-langkah	 yang	 harus	 dilalui	 oleh	

para	 pelamar	 sampai	 akhirnya	

memperoleh	 keputusan	 ia	 diterima	 atau	

ditolak	 sebagai	 karyawan	 baru.	 				 Proses	

seleksi	 tersebut	 biasanya	 meliputi:	

Evaluasi	persyaratan,	 testing,	wawancara,	

dan	ujian	fisik.	

Hasil	 penelitian	 yang	 diperoleh	

dari	 wawancara	 dengan	 narasumber17	

terkait	 dengan	 penataan	 para	 hakim	 ad	

hoc,	 diakui	 bahwa	 belum	 ada	 pemetaan	

keahlian	para	hakim	ad	hoc	yang	direkrut	

berdasarkan	 keahliannya	masing-masing,	

dan	 pemetaan	 mengenai	 jumlah	 perkara	

korupsi	 yang	 terdapat	 di	 setiap	 provinsi	

					17Wawancara	dengan	Ibu	Zahlisa	Vitalita,	S.H.	
selaku	Kepala	Sub	Direktorat	Mutasi	Hakim	yang	
merupakan	bagian	dari	Direktur	Pembinaan	
Tenaga	Teknis	Peradilan	Umum,	di	Badan	
Peradilan	Umum	(Badilum	lt.3),	pada	hari	Jumat	
tanggal	2	Mei	2014	
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dikaitkan	 dengan	 jumlah	 hakim	 ad	 hoc	

yang	bertugas,	baru	dilakukan	pada	tahun	

ke	empat	sejak	penempatan	hakim	ad	hoc	

di	 daerah,	 suatu	 hal	 yang	 cukup	

memprihatinkan	 karena	 semua	

terkendala	dengan	sumber	daya	manusia	

yang	 terbatas,	 anggaran	 yang	 terbatas,	

padahal	 berhadapan	 dengan	 persoalan	

yang	 sangat	 mendesak	 yang	 sedang	

dihadapi	 oleh	 negara	 dalam	 hal	

pemberantasan	 korupsi	 yang	 sudah	

dicanangkan	sebagai	kejahatan	yang	 luar	

biasa.	

Berdasarkan	 wawancara	 dan	

observasi	selama	hampir	4	(empat)	tahun	

di	Pengadilan	Tipikor,	sistem	penempatan	

hakim	karir	hanya	berdasarkan	sertifikat	

sudah	 mengikuti	 pelatihan	 dan	 sudah	

dinyatakan	 lulus	 serta	 memiliki	 Surat	

Keputusan	 sebagai	 hakim	 tipikor,	

kemudian	 ditunjuk	 sebagai	 ketua	majelis	

hakim	 ataupun	 anggota	 majelis	 hakim	

tipikor	 bersama-sama	 dengan	 hakim	 ad	

hoc,	 tanpa	 di-scranning	 terlebih	 dahulu	

apakah	 yang	 bersangkutan	 memiliki	

agenda	 pemberantasan	 korupsi	

sebagaimana	 diamanatkan	 	 UU	 TPK	 dan	

apakah	 memiliki	 sense	 of	 crisis,	 hal	 ini	

sangat	penting,	karena	ternyata	beberapa	

hakim	 karir	 yang	 sempat	 diwawancarai	

secara	 informal,	 memiliki	 pemahaman	

mengenai	 korupsi	 adalah	 bukan	 sebagai	

kejahatan	yang	luar	biasa,	dan	tidak	setuju	

untuk	 memberikan	 hukuman	 berat	 bagi	

koruptor	 yang	 terbukti	 di	 persidangan	

telah	melakukan	 korupsi,	 sesuai	 UU	 TPK	

yang	 berlaku.	 Hal	 yang	 cukup	 mengusik	

kelancaran	 persidangan	 di	 Pengadilan	

Tipikor	adalah	seluruh	hakim	karir	tipikor	

masih	bertugas	menangani	perkara	selain	

perkara	korupsi.	Oleh	karenanya,	acapkali	

persidangan	korupsi	ditumpuk	pada	 satu	

hari	tertentu.	

Mengenai	 personil	 pendukung	 di	

Pengadilan	Tipikor	utamanya	adalah	para	

panitera	pengganti	yang	masih	merangkap	

tugas	 selain	 perkara	 korupsi,	 sehingga	

kadangkala	 jika	 akan	 bersidang	 terpaksa	

para	 pencari	 keadilan	 menunggu	 sang	

panitera	 selesai	 bersidang	 di	 perkara	

selain	perkara	korupsi.		

Terhadap	 kondisi-kondisi	 yang	

terjadi	selama	2	(dua)	periode	tugas	para	

hakim	 ad	 hoc	 dapat	 dijadikan	 telaah	

berharga	 dalam	 proses	 rekrutmen	 dan	

penempatan	 para	 hakim	 ad	 hoc	

sebagaimana	 prinsip-prinsip	 dan	 teori	

sistem	 sumber	 daya	 manusia	 yang	

dipaparkan	oleh	Ernie	Tisnawati	Sule	dan	
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Kurniawan	 Saefullah18,	 agar	 secara	

matang	melalui	tahap	inventarisasi	jumlah	

dan	 kualifikasi	 (keahlian)	 sumber	 daya	

manusia	 yang	 dibutuhkan	 untuk	

menjalankan	 organisasi	 yakni	 tahap	

Human	 resources	 planning,	 kemudian	

tahap	 Personnel	 procurement,	 harus	

mempersiapkan	proses	memperoleh	atau	

mendapatkan	 sumber	 daya	 manusia	

dimaksud	melalui	 rekrutmen	 dan	 seleksi	

yang	 ketat	 dan	 teruji,	 sehingga	 dapat	

meminimalisir	mendapatkan	sumber	daya	

manusia	 yang	 mengecewakan	 atau	 tidak	

sesuai	 kebutuhan	 atau	 malah	

menyimpang	dari	yang	diharapkan.		

Sistem	 rekrutmen	 yang	 mumpuni	

sangat	 penting	 sebagai	 pencarian	 bibit-

bibit	 berkualitas,	 karena	 input	 yang	 ada	

sangat	menentukan	output,	 jika	hakim	ad	

hoc	yang	direkrut	berkualitas	minim,	dan		

hasil	 yang	 didapat	 akan	 menjadi	 minim	

atau	bahkan	minus.	

Kebutuhan	 akan	 partisipasi	

keahlian	 dalam	 mengadili	 suatu	 perkara	

yang	 sangat	 teknis	 sudah	 diterapkan	 di	

negara	Belanda.	Pertama-tama	untuk	jenis	

perkara	 yang	 menggunakan	 hakim	 non	

                                                
					18	Op.cit.hlm.	33	
					19	Stephen	C.	Thaman,	Comparative	Criminal	
Procedure	a	Casebook	Approach,	Durham	North	
Carolina,	Carolina	Academic	Press,	Comparative	
Law	Series,	2002,	hlm.14-15	

karir	dalam	jumlah	kecil.	Dalam	peradilan	

pidana	 di	 Belanda,	 hakim	 non	 karir	

memeriksa	 perkara	 biasa	 dalam	 bidang	

hukum	 pidana	 dan	 administrasi.	 Hakim	

non	karir	 ini	 adalah	 sarjana	hukum	yang	

mempunyai	 pengalaman	 setidaknya	 6	

(enam)	tahun,	dan	para	ahli	dalam	bidang	

tertentu	 tetapi	 bukan	 dalam	 bidang	

hukum.	

Di	 Jerman	 yang	 semula	

menggunakan	 pengadilan	 juri	 diubah	

menjadi	mixed	 court	 pada	 tahun	 192419,	

yang	 terdiri	 dari	 satu	 hakim	 profesional	

dan	dua	lay	assessors	yang	memeriksa	dan	

memutuskan	 perkara	 ringan	 secara	

kolegial	 baik	 dengan	 fakta,	 hukum,	

kesalahan	 dan	 hukuman	 dari	 suatu	

perkara	 pidana.	 Lay	 assessors	 ditunjuk	

oleh	Menteri	Kehakiman.	

Diterimanya	 lay	 judges	 di	 Jerman	

karena	masyarakat	mulai	ragu	(skeptikal)	

pada	 para	 hakim	 karir	 karena	 sangat	

mengagungkan	 ilmu	 pengetahuan	 dan	

mengakibatkan	 biaya	 sosial.20	 Lay	 judges	

yang	 disebut	 dengan	 schoffen	 dalam	

pengadilan	 pidananya	 dianggap	 sebagai	

representasi	dari	warganegara.	

					20	Stefan	Machura,	Interaction	between	Lay	
Assosors	And	Professional	Judges	In	German	Mixes	
Courts,	“	Revue	Internationale	de	Droit	Penal	
Vol.72,	WWW.Cairn.be.hlm.451	
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Seleksi	 schoffen	 dimulai	 dengan	

membuat	 daftar	 calon	 oleh	 dewan	

masyarakat	setempat.	Daftar	ini	dikirim	ke	

pengadilan	negeri	setempat,	dimana	suatu	

komite	 akan	 memilih	 dimana	 dengan	

2/3(dua	 per	 tiga)	 suara	 untuk	 dapat	

menjadi	 schoffen.	 Schoffen	 yang	 terpilih	

diberikan	 pelatihan	 dan	 pengalaman,	

bertugas	 selama	 4	 (empat)	 tahun	 dan	

dapat	 diperpanjang	 untuk	 dua	 periode	

berikutnya.21		

Bila	sudah	duduk	sebagai	lay	judges	

maka	sama	aturannya	seperti	untuk	hakim	

karir,	lay	judges	juga	dilarang	keras	untuk	

membicarakan	 tentang	 setiap	 hal	 yang	

dibicarakan	 dalam	 permusyawaratan	

putusan.	 Hal	 ini	 berarti	 bahwa	 terhadap	

hal-hal	yang	berhubungan	dengan	aturan	

bertindak	 dan	 berperilaku	 ketika	 duduk	

bersama	 dalam	 mengadili	 perkara	 tidak	

ada	pengecualian.	

Pengadilan	 pidana	 berbentuk	

kolaboratif	 di	 Jerman	 berkomposisi	 3-6	

yakni	3	(tiga)	hakim	karir	dan	6	(enam)	lay	

judges,	atau		satu	hakim	karir	dan	dua	lay	

judges.22	 Sedangkan	 untuk	 mixed	 court	

                                                
					21	Markus	Dirk	Dubber,”	American	Plea	
Bargains,	German	Lay	Judges,	and	the	Crisis	of	
Criminal	Procedur,”Stanford	Law	Review,	Vol.49.	
hlm.589	
					22	Markus	Dirk	Dubber,	The	German	Jury	and	the	
Metaphysical	Volk:	From	Romantic	Idealism	to	

kecil	terdiri	dari	satu	hakim	karir	dan	dua	

lay	 judges	 dan	 dapat	 diperluas	 dengan	

majelis	3	(tiga)	hakim	karir	dan	2	(dua)	lay	

judges	 untuk	 perkara	 pidana	 yang	 lebih	

serius.		

Pentingnya	 proses	 seleksi	 hakim	

telah	 disampaikan	 oleh	 Weber	 dalam	

kerangka	 konseptualnya	 yang	

mengemukakan	 bahwa	 terdapat	

hubungan	 yang	 erat	 secara	 independen	

antara	peradilan	yang	profesional	dengan	

kapitalisme	 pasar.	 Dalam	 hal	 ini	 Weber	

telah	 menelaah	 karakteristik	 latar	

belakang	 dan	 jenjang	 karir	 hakim	

merupakan	 elemen	 yang	 cukup	

berpengaruh	 dan	 saling	 terkait	 dalam	

perkembangan	pasar.23	

Oleh	 karenanya,	 upaya	 akselerasi	

pemberantasan	 korupsi	 sangat	

memerlukan	 perhatian	 khusus	 dimulai	

dari	 sub	 sistem	 rekrutmen	 dan	 seleksi	

penempatan	tugas	secara	transparan	dari	

kedua	 belah	 pihak,	 baik	 dari	 sisi	 jatidiri	

calon	 hakim	 ad	 hoc	 maupun	 dari	 pihak	

pengelola	sumber	daya	hakim	ad	hoc,	yang	

akan	 berinteraksi	 secara	 harmonis	

Nazy	Ideology,	American	Jurnal	Comparative	Law,	
Spring	1995:	hlm.575	
					23John	R.	Schmidhauser,	“Judges	and	Justices	The	
Federal	Appellate	Judiciary”Brown	&	Company	
Limited,	Canada,	1979,	hlm.vii	
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berbasiskan	partisipasi	publik,	mengingat	

semua	pelayanan	adalah	ditujukan	untuk	

keadilan	 yang	 dinikmati	 oleh	 publik	

sebagai	 stake	 holder	 (pemangku	

kepentingan).	

Tegaknya	 hukum	 dan	 keadilan	

merupakan	 kebutuhan	 dasar	 rakyat	

pemilik	 kedaulatan	 serta	 martabat	 dan	

integritas	 negara	 yang	 dibentuknya.	

Dalam	 penegakan	 hukum	 dan	 keadilan	

tersebut	 itulah	 pengadilan	 merupakan	

pilar	 utamanya,	 dan	 pengadilan	 yang	

memiliki	 sistem	 pengawasan	 dan	

pembinaan	 terhadap	 para	 personelnya	

termasuk	 hakim	 merupakan	 suatu	

keharusan.	

Hal	 demikian,	 dalam	 perspektif	

manajemen	 sumber	 daya	 manusia,	

memerlukan	 pemeliharaan	 dan	

peningkatan	 secara	 sungguh-sungguh.	

Terkait	 dengan	 persoalan	

profesionalisme,	 bahkan	 masalah	 moral,	

karena	 untuk	 profesionalisme	 atau	

keahlian	 profesional	 secara	 normal	

cenderung	meningkat	bersamaan	dengan	

penerapannya	 dalam	 dunia	 praktis,	

namun	 faktanya	 moralitas	 tidak	 selalu	

berbanding	 lurus	 dengan	 itu.	 Dengan	

demikian	 pengawasan	 terhadap	 hakim	

menjadi	hal	yang	sangat	urgen.	

Pengawasan	 merupakan	 fungsi	

manajemen.	 Mahkamah	 Agung	 yang	

adalah	 pengadilan	 negara	 tertinggi	 bagi	

pengadilan	yang	berada	di	bawahnya.	Oleh	

karenanya,	Mahkamah	Agung	merupakan	

pula	 pengawas	 tertinggi	 bagi	 pengadilan	

yang	 di	 bawahnya,	 selaku	 institusi	 dan	

hakim	selaku	personal.	

Pengawasan	 peradilan	 diatur	

dengan	 Keputusan	 Ketua	 Mahkamah	

Agung	 Republik	 Indonesia	 Nomor	

KMA/080/SK/VIII/2006	 tentang	

Pedoman	 Pelaksanaan	 Pengawasan	 di	

Lingkungan	 Lembaga	 Peradilan,	

tertanggal	24	Agustus	2006.	

Pengawasan	 internal	 yang	

merupakan	 fungsi	 Mahkamah	 Agung,	

menjadi	 pengawasan	 melekat	 dan	

pengawasan	 fungsional.	 Pengawasan	

melekat	 merupakan	 fungsi	 pengawasan	

yang	inheren	dalam	fungsi	kepemimpinan	

pengadilan	 dalam	 perspektif	 manajemen	

atau	 fungsi	 pengadilan	 atasan	 dalam	

perspektif	 susunan	 kelembagaan.	

Sedangkan,	 Pengawasan	 fungsional	

merupakan	 fungsi	 pengawasan	 yang	

dimiliki	 oleh	 satuan	 organisasi	 yang	

sengaja	 dibentuk	 untuk	 menjalankan	

fungsi	tersebut,	yang	di	Mahkamah	Agung	

nomenklaturnya	 adalah	 Badan	
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Pengawasan	 Mahkamah	 Agung.	 Kedua	

macam	 pengawasan	 tersebut,	 yakni	

pengawasan	 melekat	 maupun	

pengawasan	 fungsional,	 merupakan	

fungsi	 pengawasan	 yang	 pelaksanaannya	

dilakukan	secara	aktif	dan	terus	menerus,	

yakni	 secara	 rutin	 dan	 reguler,	 sehingga	

memerlukan	 pengelolaan	 berdasarkan	

fungsi-fungsi	manajemen,	oleh	karenanya	

terdapat	 manajemen	 pengawasan.	 Di	

samping	 itu	 terdapat	 satu	 macam	 lagi	

pengawasan	 yang	 pelaksanaannya	

bersifat	 pasif,	 yaitu	 proses	 pengawasan	

yang	 pelaksanaannya	 bergantung	 pada	

adanya	 pengaduan	 dari	 masyarakat24.	

Pelaksanaan	 pengawasan	 terkait	 dengan	

pengaduan	 tersebut	 dilakukan	 dengan	

cara	 monitoring,	 observasi,	 konfirmasi,	

dan/atau	 investigasi	 guna	

mengungkapkan	 kebenaran	 hal	 yang	

diadukan.25	

Pengaduan	 merupakan	 masukan	

yang	berasal	dari	pengawasan	masyarakat	

                                                
					24	Prajudi	Atmosudirdjo,	Hukum	Administrasi	
Negara,	Ghalia	Indonesia,	Cetakan	XIX,	Jakarta,	
1998,		hlm.62.	Menurutnya	terdapat	dua	macam	
pengawasan,	yakni	pengawasan	preventif	dan	
pengawasan	represif.	Pengawasasn	preventif	
merupakan	sarana	terbaik	untuk	membuat	segala	
sesuatunya	berjalan	dengan	baik.	Pengawasan	
represif	baru	berguna	apabila	memenuhi	syarat:	
a)	dilakukan	secara	komprehensif	dan	intensif,	b)	
laporannya	obyektif	dan	analitis,	dan	c)	laporan	
disampaikan	dengan	cepat.	

(partisipasi	 publik)	 terhadap	 jalannya	

peradilan	 dan	 perilaku	 hakim	 yang	

menjalankannya.	Pemimpin	atau	lembaga	

pengawas	 berkewajiban	 untuk	

menindaklanjuti	 setiap	 pengaduan.	

Kewajiban	 tersebut	 dikonstruksikan	

bersumber	 dari	 hak	 masyarakat	 dalam	

mengawasi	 jalannya	 peradilan	 yang	 baik	

dalam	 konsep	 bahwa	masyarakat	 adalah	

stakeholder	 yakni	 pihak	 yang	 wajib	

dilayani	 oleh	 negara	 dalam	 hal	 ini	

pengadilan	 dan	 secara	 konstitusional,	

masyarakat	 berkewajiban	 menaati	

keputusan	 negara	 dalam	 menjalankan	

fungsinya	 yang	 dalam	 hal	 ini	 dilakukan	

oleh	pengadilan.	

Dalam	 pembaharuan	 bidang	

pengawasan	 untuk	 model	 yang	 ideal	 ini	

dapat	 diikut	 sertakan	 para	 hakim	ad	 hoc	

yang	pada	sisi	lain	adalah	juga	stakeholder,	

sehingga	berkewajiban	 saling	mengawasi	

para	 hakim	 lainnya	 atau	 pejabat	

pengadilan	 lainnya	 dalam	 arti	 positif.	

					25	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia,	
Keputusan	Ketua	Mahkamah	Agung	Republik	
Indonesia	Nomor:	KMA/080/SK/VIII/2006	Tentang	
Pedoman	Pelaksanaan	Pengawasan	di	Lingkungan	
Lembaga	Peradilan,	tanggal	24	Agustus	2006,	poin	
6.	Mengenai	kedua	macam	pengawasan,	yaitu	
pengawasan	aktif	dan	pasif	tersebut,	dalam	
keputusan	ini	juga	dikenal	dengan	istilan	“bentuk	
pengawasan	langsung	dan	tidak	langsung”.	
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Apabila	diketahui	adanya	penyelewengan	

atau	 perilaku	 yang	 tidak	 benar	 dari	 para	

hakim	baik	hakim	karir	maupun	hakim	ad	

hoc	atau	para	pegawai	pengadilan	lainnya,	

hendaknya	 berani	 dan	 sopan	 untuk	

mengingatkan	dan	jika	perlu	disampaikan	

kepada	 yang	 berwenang	 dalam	 hal	 ini	

kepada	 pihak	 yang	 dapat	

menindaklanjutinya	 dengan	 kewenangan	

dan	 kebijakan.	 Memang	 hal	 ini	 sangat	

sensitif,	akan	tetapi	untuk	kemajuan	harus	

dapat	 diusahakan	 dalam	 melaksanakan	

model	yang	ideal.	

Dukungan	 masyarakat	 sangat	

dibutuhkan	 demi	 keberhasilan	 upaya	

antikorupsi.	Tanpa	dukungan	masyarakat	

sipil,	 setiap	 prakarsa	 antikorupsi	

kemungkinan	besar	 tidak	akan	dipercaya	

masyarakat	 dan	 akan	 mengalami	

kegagalan,	 apalagi	 untuk	 dipertahankan	

dalam	 jangka	 panjang.26	Masyarakat	 sipil	

yang	dimaksud	adalah	seluruh	organisasi	

yang	 berada	 di	 luar	 struktur	 formal	

pemerintahan,	 sebagaimana	 pasal	 8	 UU	

Nomor	 28	 tahun	 1999,	 masyarakat	

memiliki	 hak	 dan	 tanggung	 jawab	 untuk	

ikut	 mewujudkan	 penyelenggaraan	

negara	yang	bersih27.	

                                                
					26	Op.cit.Erry	Riyana	Harjapamekas	dan	Aan	
Rukmana,	hlm.611	

Bicara	 mengenai	 masalah	

manajemen	 organisasi	 peradilan,	 salah	

satunya	 yang	 menjadi	 perhatian	 publik	

adalah	 mengenai	 sistem	 promosi	 dan	

mutasi	 Hakim,	 upaya	 refleksi	 secara	

evaluatif	 terhadap	 efektivitas	

pembaharuan	sistem	promosi	dan	mutasi	

Hakim	 oleh	 Mahkamah	 Agung	 menjadi	

sangat	urgen.	Contoh	Promosi	bagi	hakim	

ad	hoc	adalah	dalam	hal	peningkatan	dari	

hakim	 anggota	 menjadi	 hakim	 ketua	

majelis	 ataupun	 hakim	 ad	 hoc	 pada	

pengadilan	tingkat	pertama	di	promosikan	

menjadi	 hakim	 ad	 hoc	 tingkat	 banding	

ataupun	tingkat	kasasi.	

	
Kesimpulan	

Peluang	dan	Tantangan	Penegakan	

Hukum	 Dalam	 Pemberantasan	 Tindak	

Pidana	Korupsi:	

1. Peluang	

Kebijakan	 hukum	 pidana	 dalam	

pemberantasan	 korupsi	 di	 Indonesia	

dengan	 dibentuknya	 Pengadilan	 Tindak	

Pidana	Korupsi	dan	keberadaan	Hakim	Ad	

Hoc	 Tipikor	 dari	 kalangan	 masyarakat	

(non	hakim	karir),	seyogyanya	merupakan	

peluang	 yang	 sangat	 signifikan	 dalam	

mencapai	 tujuan	pemberantasan	korupsi,	

					27KPK,	Mengenali	dan	Memberantas	Korupsi,	
KPK,	Jakarta,	tanpa	tahun,	hlm.36	
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terbukti	dari	kondisi	di	beberapa	Negara	

antara	 lain,	 Belanda	 dan	 Jerman	 yang	

menempatkan	hakim	non	karir	sebagai	lay	

judge	 pada	 sistem	 peradilannya	 telah	

sangat	 membantu	 tujuan	 Negara	 dalam	

menanggulangi	kejahatan.		

2. Tantangan	

Permasalahan	 pokok	 yang	

dihadapi	 hakim	 ad	 hoc	 pada	 2(dua)	

periode	 bertugas,	 	 adalah	 dalam	 hal	

meningkatkan	 citra	 Pengadilan	 Tipikor	

melalui	 peningkatan	 citra	 hakim	 ad	 hoc,	

permasalahan	mengenai	Komposisi	hakim	

ad	 hoc	 yang	minoritas	pada	 satu	majelis,	

Posisi	 Ketua	 majelis	 hakim	 hanya	

diberikan	 kepada	 hakim	 karir,	

Diskriminasi	 antara	 hakim	 karir	 dan	

hakim	 ad	 hoc	 ,	 tumpang	 tindih	 tugas	

Hakim	karir	di	Pengadilan	Tipikor	dengan	

yang	 di	 luar	 Pengadilan	 Tipikor.	

Berdasarkan	 hal-hal	 tersebut	 di	 atas,	

adalah	 sangat	 urgen	 untuk	

dilaksanakannya	 pembaharuan	 sistem	

pengelolaan	 sumber	 daya	 hakim	 ad	 hoc	

pada	Pengadilan	Tipikor	yang	transparan	

berbasiskan	 partisipasi	publik,	 bertumpu	

pada	 3	 (tiga)	 sub	 sistem	 pengelolaan,	

yakni	:	

a. Sistem	 Rekrutmen	 &	 Seleksi	

dengan	 pemetaan	 Keahlian	 dan	

Banyaknya	 Jumlah	 Perkara	

Dikaitkan	 Dengan	 Penempatan	

Hakim	Ad	Hoc;	

b. Sistem	 Pembinaan	 &	 Pengawasan	

Hakim	 Ad	 Hoc	 Secara	 Transparan	

Berbasiskan	Partisipasi	Publik;	

c. Sistem	 Promosi	 dan	 Mutasi	

termasuk	Reward	&	Punishment	

	

Saran	(Rekomendasi)	

1. Revisi	 Perundang-undangan	 berikut	

ini:	

a. UU	 Pengadilan	 Tipikor,	 terkait	

komposisi	 hakim	 ad	 hoc	

hendaknya	 dikembalikan	 jumlah	

hakim	 ad	 hoc	 menjadi	 mayoritas	

dan	 ketua	 majelis	 dapat	 juga	

diberikan	kepada	hakim	ad	hoc;	

b. Secara	 tegas	 melaksanakan	

ketentuan	 mengenai	 penanganan	

perkara	tipikor	khusus	oleh	hakim	

karir	 tipikor	 yang	 tidak	

merangkap	 pekerjaan	menangani	

perkara	di	luar	perkara	tipikor.	

2. Aturan	mengenai	Sistem	Pengelolaan	

Sumber	 Daya	 Hakim	 Ad	 Hoc	 agar	

dibuat	 secara	 terpadu	 dengan	

ketentuan	 berlaku	 tidak	 hanya	 bagi	

hakim	Ad	Hoc,	tetapi	juga	bagi	hakim	

karir	 khusus	 tipikor	 yang	
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komprehensif	 dalam	 bentuk	

Peraturan	Mahkamah	Agung.	

3. Diangkat	 Ketua	 Muda	 Bidang	

Pembinaan	 Khusus	 Hakim	 Ad	 Hoc	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 yang	

independen	 atau	 yang	 berasal	 dari	

Hakim	 ad	 hoc	 sehingga	 dapat	

mengakomodir	 dan	 memfasilitasi	

permasalahan-permasalahan	 yang	

muncul	 kaitannya	 dengan	 hakim	 ad	

hoc;	 c)Sistem	 Promosi	 dan	 Mutasi	

termasuk	Reward	&	Punishment.	
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