
LAPORAN 

TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PARTISIPASI AKTIF PUBLIK 

DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh Tim Dibawah Pimpinan : 

Ganjar Laksmana, S.H., M.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL 

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. 

TAHUN 2015 



 

i 

KATA  PENGANTAR 

 

 

 Laporan ini merupakan hasil kerja Tim Pengkajian Pengkajian Hukum 

Tentang Peran Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan Dan Pemberantasan 

Korupsi, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.09.LT-01.05 Tahun 2015, yang 

ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Maret 2015, dengan susunan 

keanggotaan sebagai berikut: 

Ketua  : Ganjar Laksmana, S.H., M.H. (U.I) 

Sekretaris : Sri Mulyani, S.H.(BPHN) 

Anggota : 1. Indah Oktianti Sutomo, S.H. M.Hum (KPK) 

2. Agus Sunaryanto (ICW) 

3. Awidya Mahadewi (Ombudsman) 

4. Rooseno, S.H. M.Hum 

5. Rosmi Darmi, S.H.M.H 

6. Suharyo, S.H.M.H 

7. Muhar Junef, S.H.M.H. 

Staf Sekretariat : Karno 

 

 Tim ini telah membahas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Meningkatkan Peran Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan  

Korupsi, Teori-Teori dan Praktik di Negara lain. Bentuk dan Tata Cara Partisipasi 

Publik. Perlindungan Peran serta Masyarakat, Penghargaan atas Partisipasi 

Publik. 
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 Sedangkan tujuannya, untuk mengetahui bentuk dan mekanisme tata 

cara partisipasi publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Untuk 

mengetahui bagaimana peran serta publik  dalam Pencegahan  dan 

Pemberantasan Korupsi ? Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan 

penghargaan dan perlindungan atas peran serta masyarakat ? Untuk 

mengetahui bagaimana bentuk  teori-teori dan praktik di negara lain ? 

 Guna mengetahui dan menjawab permasalahan serta untuk mencapai 

tujuan pengkajian tersebut, Tim telah melakukan beberapa kali rapat untuk 

menyampaikan pandangan anggota Tim baik lisan maupun tulisan, 

menyelenggarakan FGD/ Fokus Gruop Discussion dengan mendatangkan nara 

sumber, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015, Pukul 08.30 

WIB sampai selesai, yang telah dihadiri oleh beberapa pengacara, akademisi, 

praktisi dari lembaga, kementerian untuk memberikan sumbangan pemikiran 

guna mewujudkan tercapainya pengkajian yang dimaksud.  

 Akhirnya atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari semua anggota 

atas tersusunnya laporan ini Tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Tim mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

pembangunan hukum di Indonesia, terutama Tentang Partisipasi Aktif Publik 

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi baik dimasa kini maupun dimasa 

mendatang. 

  

                                                                    Jakarta, November, 2015 
 

Tim Pengkajian Pengkajian Hukum 
Tentang Partisipasi Aktif Publik Dalam 

Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi 
Ketua, 

 
ttd 

 
Ganjar Laksmana, S.H. ,M.H 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya pemberantasan korupsi bukan persoalan yang mudah, upaya untuk 

memberantas korupsi sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 1950 an, oleh 

Jaksa Agung Suprapto, yang sudah melakukan berbagai tindakan terhadap para 

koruptor, yang telah berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang 

menteri pada waktu itu, antara lain Menteri Penerangan Syamsudin Sutan 

Makmur, Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo, dan lain-lain1.  

Selanjutnya dikatakan bahwa, karena tuntutan masyarakat semakin keras 

untuk memberantas korupsi, muncul gerakan pemberantasan korupsi yang 

dipimpin oleh Kolonel Zukifli Lubis, dengan didukung oleh Kolonel Kawilarang, 

panglima Siliwangi saat itu. Banyak koruptor kelas kakap pada waktu itu 

dianggap kebal hukum seperti Lie Hok Thai, Piet de Quelyin (direktur percetakan 

negara) dan lain-lain yang berhasil ditangkap dan diadili.2 

Pada permulaan Orde Baru tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat 

(SOB) muncul lagi Tim Pemberantasan Korupsi dari Penguasa Perang, dibawah 

pimpinan Jendral A.H.Nasution, dan Sekretaris Kolonel Muktyo, akan tetapi Tim 

tidak berumur panjang, terpaksa dibubarkan karena adanya tekanan politik 

orde lama. Korupsi berkembang pesat di jaman orde baru pimpinan Soeharto, 

yang telah diperingatkan pula oleh Bung Hatta, mantan Wapres pertama, yang 

menyatakan bahwa, korupsi sudah membudaya didalam masyarakat sehingga 

Hatta mendesak agar diambil tindakan tegas . Yang kemudian ditindak lanjuti di 

tahun 1970-an dengan membentuk Tim Kerja Pemberantasan Korupsi, tetapi 

tidak efektif karena, besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses 

pemeriksaan yang sedang dilakukan. 

                                                           
1
 ..Adnan Buyung Nasution, Makalah disampaikan Dalam Contuinning Law Education (CLE), Pemberantasan Korupsi Menunggu 

Sang Ratu Adil? , BPHN, Jakarta, 18 Maret 2003 
2 .Ibid. 
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Salah satu produk hukum yang menjadi legitimasi korupsi yang  

dikeluarkan oleh Soeharto adalah Keppres (Keputusan Presiden), yang 

semestinya dibuat untuk menciptakan tatanan yang lebih baik, tetapi kenyataan 

menunjukan bahwa Keppres yang mempunyai kekuatan layaknya undang-

undang tersebut dibuat untuk kepentingan keluarga dan kroni-kroni Soeharto 

sendiri.3 

Berbagai upaya pemberantasan Korupsi telah dilakukan sejak lama baik 

secara preventif maupun secara refresif, namum sampai saat orde reformasi 

masih banyak orang yang melakukan korupsi sehingga belum memberikan hasil 

yang maksimal, namun demikian sudah banyak koruptor yang sudah menjalani 

hukuman maupun yang masih dalam proses di pengadilan. 

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

Tindak Pidana Korupsi  yang tersebar diberbagai peraturan perundang-

undangan antara lain adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi dan Kolosi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, yang telah dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian uang; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

Masalah korupsi sudah menjadi perhatian masyarakat dunia yang 

dituangkan melalui United Nation Convention Against Coruption (UNCAC) Pada 

tanggal 11 Desember  Tahun 2003 di  Merida, Mexico menandakan bahwa ada 

upaya bersama dari bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi korupsi, dan 

                                                           
3
 .    Fauzie Yusuf  Hasibuan, Strategi Penegakan Hukum, Jakarta,2002,hal.9. 
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telah diratifikasi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga hal ini 

menegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan bagian masyarakat global 

dalam memerangi korupsi.4 

Belum lagi sejumlah undang-undang yang sekalipun tidak terkait langsung 

dengan pemberantasan korupsi tetapi terkait dengan keuangan negara dan 

pengelolannya serta terkait dengan masalah penegakan hukum pada umumnya 

yang sudah barang tentu termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana 

korupsi, diantaranya 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana; 

 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2003 Tentang  Keuangan Negara; 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia; 

 Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

 

Masing-masing undang-undang tersebut dilengkapi dengan berbagai 

peraturan pelaksanaannya sendiri-sendiri. Selain itu terkadang dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut digunakan parameter, kriteria, pengertian yang 

berbeda satu sama lain yang terkait dengannya, sehingga semakin 

memperparah pemberantasan korupsi itu sendiri.5 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang telah dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

juga merupakan salah satu penyebab pemicu tumbuh suburnya korupsi. Karena 

yang selama puluhan tahun semua kewenangan berada di pusat, setelah 

berlakunya undang-undang tersebut yang telah banyak memberikan 

                                                           
4
 Fathan Qorib, Rapor Biru Implementasi UNCAC  Indonesia, 20 April 2011, www.hukum online.com 

5
 .Chairul Hudha, Laporan Akhir Tim Anotasi Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Korupsi, 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Bdan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2009,halm. 24. 

http://www.hukum/
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kewenangan kepada daerah ternyata telah banyak disalah artikan oleh 

pemerintah daerah. Sehingga dampak dari undang-undang tersebut para kepala 

daerah propinsi maupun kabupaten/kota, dihampir seluruh Indonesia dimulai 

dari Nangro Aceh Darusalam, sampai Papua, gubernur, walikota, bupati, 

anggota DPR, lembaga, anggota DPRD  disinyalir telah melakukan tindak pidana 

korupsi. Disamping itu lembaga peradilan juga tidak terbebas dari korupsi. Hal 

yang demikian selalu menjadi pembicaraan yang hangat dikalangan masyarakat 

luas atau LSM maupun media baik cetak maupun elektronik 

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga terakhir dan satu-

satunya harapan untuk menegakkan hukum guna memberantas korupsi sampai 

keakar-akarnya. Komisi ini diberikan kewenangan dan tugas yang luar biasa, 

extra ordinary ,bagi pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan yang 

luar biasa6. 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara 

yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan 

bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Untuk menjaga inependensinya, 

sengaja dipilih kedudukan Komisi sebagai suatu lembaga yang mandiri tidak 

termasuk kedalam cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun 

yudikatif. 

Tugas komisi adalah melakukan upaya-upaya penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi melakukan superviser dan 

koordinasi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 

korupsi. Komisi akan mengutamakan penanganan perkara korupsi yang besar, 

yang menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah, yang  

melibatkan aparatur penegak hukum atau penyelenggara negara. Eksistensi 

komisi pemberantasan korupsi mendapat  perhatian dan dukungan yang luas 

dari masyarakat. 

                                                           
6
 .Romli Atmasasmita,Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi, Percetakan Negara R.I,Jakarta, 2002, 

halm.12.   



5 

 

Dewasa ini peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000. Suatu Peraturan 

Pemerintaah tetapi tidak terbatas pada Peraturan Nomor 7 Tahun 2000, 

merupakan peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukannya, sudah pasti 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tidak mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004, sehingga hal ini dapat dijadikan pangkal tolak 

melakukan pengkajian. 

Peraturan Pemerintah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 

2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan  Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dari namanya ada 2 materi yang diatur, yaitu: (1) Tata Cara Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan(2) Tata 

Cara Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi. Kedua materi ini merupakan materi muatan Peraturan 

Pemerintah karena didelegasikan oleh Pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat(2) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Namun demikian jika merujuk 

judul/penamaan Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 ada yang kurang 

sinkron dengan judul/penamaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. 

Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 adalah Undang-Undang Tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata “pemberantasan “ merupakan kata 

pengumpul bagi kegiatan yang bersifat “pencegahan” maupun “penindakan/ 

penanggulangan”. Aspek “prevention” dan repression” telah ada pada kata 

“eradication”. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 

merupakan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian Peraturan Pemerintah 

telah mengeluarkan pengertian “pencegahan“ dari istilah “pemberantasan”, 

sehinggga dalam judulnya disebutkan “pencegahan dan pemberantasan”. 
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Suatau hal yang bukan saja bertentangan dengan prinsip “ekonomi” akan tetapi 

juga berdampak pada pengaturan ruang lingkupnya.7 

Walaupun berdasarkan amanat Pasal 8 PP Nomor  71 Tahun 2000 

tersebut telah dibuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan serta Bentuk dan Jenis 

Piagam, namun terdapat kendala dalam pelaksanaanya. Sealama ini bukan 

berati tidak ada Pelapor yang tidak mengajukan permintaan untuk mengajukan 

permintaan untuk mendapatkan penghargaan tersebut., apalagi jika dikaitkan 

dengan perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewijsde) dan terdapat  kerugian Negara yang jumlahnya besar, dan mengingat 

penghargan premi yang diberikan kepada pelapor dihitung dari jumlah kerugian 

negara yang telah disetorkan ke Kas Negara.. 

Sejak tahun 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, KPK telah 

mengembalikan sejumlah uang dari penanganan Tindak Pidana Korupsi yang 

ditangani KPK ke Kas Negara dan Kas Daerah sejumlah 

Rp.1.293.135.007,060.30;8 

Beberapa Pelapor memiliki harapan tinggi untuk mendapatkan 

penghargaan, khususnya premi atas peran sertanya dalam upaya 

pemberantasan korupsi khususnya bagi mereka yang merasa telah mengalami 

masalah (kerugian) akibat tindakannya melaporkan dugaan korupsi. 

Dari sejumlah laporan yang diterima KPK, sejak tahun 2004 sampai 

dengan 31 Juli 2015, ada 150.773. Namun demikian tidak semua laporan 

terindikasi korupsi, dan hanya sebagian kecil yang mengajukan permintaan 

untuk mendapatkan penghargaan.  

Selama in KPK telah telah berupaya untuk memproses permintaan 

penghargaan tersebut, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya 

terutama menyangkut mekanisme pemberian penghargaan yang diatur dalam 

PP71 Tahun 2000. 

                                                           
7
 Ibid , Chairul Hudha,  

8
 KPK, Penghargaan Atas Partisipasi Publik, makalah,halm 10. 
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Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak mudah dan ada juga risiko  

bagi pelapor suatu dugaan tindak pidana korupsi, apalagi jika pihak yang 

dilaporkan orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan. Dalam hal 

ini kerahasiaan identitas pelapor merupakan hal utama dalam pelaksanaan 

partisipasi publik. Oleh karena itu, mekanisme pemberian penghargaan perlu 

mempertimbangkan kerahasiaan identitas pelapor. 

Sebagaimana kewajiban penegak hukum untuk merahasiakan identitas 

pelapor yang bdiatur dalam Pasal 6 PP71 Tahun 2000 sebagai berikut: 

(1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat 

diketahuinya identitas pelapor atau informasi, saran, atau pendapat yang 

disampaikan. 

(2) Apabila diperlukan , atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi  

dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun 

keluarganya. 

Pentingnya partisipasi publik terhadap  upaya pemberantasan korupsi 

harus tetap berkesinambungan agar kendala dalam penerapan pemberian 

penghargaan yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab penurunana 

kepercayaan masyarakat tidak dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk lebih 

leluasa dalam mengoganisir kajahatannya. 

Mengingat masalah Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu bagian penting dalam 

pemberantasan korupsi, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem 

Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, memandang perlu 

mengadakan Pengkajian tentang  Partisipasi Aktif publik dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi, untuk menginventarisir dan mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan hukum, menganalisis serta memberikan 

rekomendasi berupa upaya dan langkah yang perlu diambil dalam rangka 

pembinaan dan pembaruan hukum menuju terbentuknya suatu  Sistem Hukum 

Nasional yang dicita-citakan. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan terdahulu dalam 

tulisan ini maka ada beberapa permasalahan yang dapat disimpulkan antara 

lain; 

1. Bagaimana peran serta publik  dalam Pencegahan  dan Pemberantasan 

Korupsi?. 

2. Bagaimana  bentuk dan mekanisme  tata cara partisipasi publik? 

3. Bagaimana meningkatkan penghargaan dan perlindungan  atas peran 

serta masyarakat?  

4. Bagaimana bentuk  teori-teori dan praktik di negara lain? 

 

C. Maksud dan Tujuan  

 

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menginventarisasi 

pengaturan hukum mengenai Peran /Partisipasi aktif publik dalam Pencegahan 

dan pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa 

(Extra Ordinery Crimes) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi 

perekonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. 

Sedangkan tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme  tata cara partisipasi publik 

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran serta publik  dalam Pencegahan  dan 

Pemberantasan Korupsi?. 

3. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan penghargaan dan 

perlindungan  atas peran serta masyarakat?  

4. Untuk mengetahui bagaimana bentuk  teori-teori dan praktik di negara 

lain? 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi yang digunakan dalam membahas peran/partisipasi 

masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan korupsi ini adalah dari segi 

materi hukum yakni peraturan perundang-undangan atau hukum yang 

mengatur tentang peran/partisipasi masyarakat dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan korupsi dari segi aparatur hukum sampai sejauh mana 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi tanggung jawab aparatur 

penegak hukum karena disatu sisi harus mengambil tindakan hukum bagi 

pelaku kejahatan disisi lain harus memberikan penghargaan kepada pelapor, 

dari segi sarana dan prasarana hukum, sampai sejauh mana sarana dan 

prasarana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas aparatur dam hal 

ini KPK, dari segi budaya hukum, sampai sejauh mana   peran/partisipasi 

masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan korupsi diterapkan dilihat 

dari kebiasaan yang terjadi diluar undang-undang.  

  

E. Metodologi Pengkajian 

 Pengkajian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif9, 

artinya pengkajian ini dimaksudkan untuk menemukan berbagai peraturan 

perundang-undangan dan teori-teori dan pendapat hukum yang terkait  dengan 

peran/partisipasi masyarakat terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

serta untuk mendapatkan pemikiran dari teoritisi, praktisi yang berkaitan 

dengan upaya menginventarisasi permasalahan (issues) sebagai bahan awal 

dalam mendukung pembentukan dan pengembangan hukum. Disamping itu 

pengkajian ini juga akan menggunakan metode FGD/ Fokus Gruop Discussion 

dengan nara sumber para pakar, dan beberapa pengacara, akademisi, praktisi 

                                                           
9
 Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunderbelaka. Pemikiran normative didasarkan pada Pengkajian yang mencakup (1) asas –asas hukum,(2) 
sistematik hukum,(3) taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,(4) perbandingan hukum,(5) sejarah hukum. Lebih jauh 
tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengkajian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi1, 
cet.v(Jakarta,P.T Raja Grafindo Persada, 2001), hal,13-14. Lihat juga Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan 
dan Penggunaaan Perpustakaan di Dalam Pengkajian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas 
Indonesia, 1979), halm15.   
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dari lembaga, kementerian untuk memberikan sumbangan pemikiran guna 

mewujudkan tercapainya pengkajian yang dimaksud. 

Pengkajian ini bersifat deskritif analisis, yaitu pengkajian hukum yang 

bersifat memberi gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh 

mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analisis berarti 

mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna.10 

Karena pengkajian ini bersifat deskriptif oleh karena itu maka pengkajian 

ini menggunakan analisis kualitatif yaitu , data yang telah terkumpul yang 

(reasonable), dinventarisir, diklasifikasi, kemudian dianalisa. Proses analisa 

didasarkan pada data yang bersifat umum seperti teori-teori, ilmu-ilmu hukum, 

undang-undang dan pendapat pakar yang terkait dengan masalah yang dibahas.  

 

F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Tim ini bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia RI, Nomor PHN.09.LT-01.05 Tahun 2015, Tentang Pembentukan Tim 

Pengkajian Hukum Bidang Budaya Hukum Tahun 2015, ditetapkan di Jakarta 

Tanggal 26 Maret 2015. Tim ini bertugas selam 9(sembilan) bulan, dari bulan 

Maret sampai dengan Bulan November 2015..Dengan jadwal sebagai berikut:   

1. Pengumulan bahan dan pembuatan proposal bulan Maret 2015; 

2. Perbaikan Proposal Bulan April 2015; 

3. Pengamatan lapangan Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2015; 

4. Pengolahan data Bulan Juli sampai dengan Agustus 2015; 

5. Penyusunan Laporan Akhir Bulan September sampai dengan Oktober 2015; 

6. Perbaikan laporan dan penyerahan laporan akhir Bulan November 2015. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke II, Rajawali, 

Jakarta, 1998, Hal..145. 
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G. Susunan Keanggotaan 

 Susunan Keanggotaan Tim Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Aktif 

Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ini adalah sebagai 

berikut: 

 Ketua  : Ganjar Laksmana, SH.M.H. (F.H.U.I); 

 Sekretaris : Sri Mulyani, S.H. (BPHN); 

Anggota : 1. Indah Oktianti, S.H. H.um (KPK) 

2. Agus Sunaryanto (ICW); 

3. AwidyaMahadewi (Ombudsman RI); 

4. Rooseno, S.H.M.Hum (BPHN); 

5. RosmiDarmi. S.H.M.H. (BPHN); 

6. Suharyo, S.H., M.H. (BPHN); 

7. Muhar Junef, S.H., M.H. (BPHN) 

Sekretariat : Karno (BPHN) 
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BAB II 

TEORI-TEORI DAN PRAKTIK DI NEGARA LAIN  

 

A. PARTISIPASI PUBLIK 

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Partisipasi Publik ? 

Partisipasi publik adalah proses dimana organisasi berkonsultasi dengan 

tertarik atau terkena individu, organisasi dan lembaga pemerintah sebelum 

membuat keputusan. Partisipasi publik adalah komunikasi dua arah dan 

kolaboratif pemecahan dengan tujuan mencapai keputusan yang lebih baik dan 

lebih dapat diterima. Partisipasi publik mencegah atau meminimalkan sengketa 

dengan menciptakan sebuah proses untuk menyelesaikan masalah sebelum 

mereka menjadi terpolarisasi. Istilah-istilah lain yang kadang-kadang digunakan 

adalah "keterlibatan publik," "keterlibatan publik", atau "keterlibatan pemangku 

kepentingan." 

2. Empat Kesalah pahaman Umum Tentang Partisipasi Publik 

Partisipasi publik adalah politik prinsip atau praktek, dan mungkin juga 

diakui sebagai hak (partisipasi hak untuk umum). Syarat partisipasi publik dapat 

digunakan secara bergantian dengan konsep atau praktek keterlibatan 

pemangku kepentingan dan/atau partisipasi rakyat. 

Umumnya partisipasi publik berusaha dan memfasilitasi keterlibatan 

mereka yang berpotensi terkena dampak oleh atau tertarik dalam keputusan. 

Prinsip partisipasi publik berpendapat bahwa mereka yang dipengaruhi oleh 

keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 

Partisipasi publik menyiratkan bahwa kontribusi publik akan mempengaruhi 

keputusan. Seperti yang sering terjadi dengan hal semacam ini, ada dua 

tantangan bahasa dasar: 

      Konsep yang sama, terminologi yang berbeda: di seluruh dunia, berbagai 

macam istilah yang digunakan yang pada dasarnya menggambarkan 

konsep-konsep yang sama atau sangat mirip. Hanya mengambil melihat 

lukisan lanskap: lintas budaya eksplorasi dari umum-pemerintah 
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pengambilan keputusan (PDF, 4. 5 MB), sebuah proyek penelitian bersama 

Asosiasi Internasional untuk partisipasi publik (IAP2) dan Charles F. 

Kettering Foundation, yang diidentifikasi selusin nama yang berbeda dalam 

daftar "partisipasi publik khas terminologi", dari "konsultasi" di Afrika 

Selatan "pengelolaan" di Brasil untuk "manajemen rekan" di Kamboja 

(halaman 546). 

      Kata yang sama, arti yang berbeda: untuk mempersulit bahkan lebih jauh 

lagi, sebaliknya juga benar. Istilah seperti partisipasi sering berarti hal yang 

berbeda untuk orang yang berbeda. 

Tantangan berusaha mengatasi perbedaan bahasa dan setuju pada 

terminologi yang umum telah datang sebelumnya. Memang ada tidak ada benar 

atau salah, untuk sebagian besar; setiap orang bebas untuk menggunakan 

terminologi mereka memilih dan bahwa mereka menemukan paling berguna. 

Yang penting, pada akhirnya, adalah untuk memahami apa yang kita maksud 

dengan persyaratan tertentu ketika kita berbicara satu sama lain. Hal ini 

terutama berlaku untuk istilah partisipasi publik, salah satu dari tiga pilar dari 

direktif pemerintah yang terbuka. 

Berdasarkan pengamatan saya11 mendengarkan diskusi di sekitar 

pemerintahan terbuka, berikut empat aspek partisipasi publik istilah cenderung 

untuk mendapatkan mudah dan sering bingung: 

- Partisipasi publik ketat berlaku untuk pengambilan keputusan atau 

memecahkan masalah (politik). Banyak kegiatan warga yang yang 

direferensikan dalam konteks membuka pemerintah seperti lubang 

pelaporan, bangunan mash-up  menggunakan data pemerintah terbuka, 

atau membantu merancang cara-cara yang lebih baik untuk mengangkat 

satelit kecil ke ruang angkasa NASA tidak dianggap partisipasi publik, 

setidaknya tidak dengan definisi ini. 

                                                           
11

. Diterjemahkan secara bebas dari Tim Bonnemann, yaitu pendiri, Presiden dan CEO dari Intellitics, 

Inc, sebuah perusahaan keterlibatan digital yang berbasis di San José, California (AS). 
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- Umum tidak selalu berarti semua orang. Umum di sini merujuk ke apublic, 

bukan publik. Umum biasanya akan terdiri dari orang-orang yang terkena 

dampak dan mereka yang memiliki minat dalam keputusan, lebih atau 

kurang hati-hati didefinisikan Grup dapat sangat besar atau cukup kecil. 

Selanjutnya, proses partisipasi publik dapat diterapkan baik secara 

internal, di dalam organisasi, di balik pintu tertutup. 

- Partisipasi publik dilengkapi dengan berbagai macam akibat peserta yang 

diharapkan. Satu ini mungkin paling kontra-intuitif dari empat, tetapi akan 

selalu ada situasi ketika semua pembuat keputusan dapat berkomitmen 

untuk adalah untuk berbagi informasi atau mengundang umpan balik 

terbatas di terbaik. Itu sebabnya IAP2's spektrum dari umum partisipasi 

(PDF) secara eksplisit meliputi tujuan partisipasi publik menginformasikan 

dan konsultasi, baik yang memerlukan pembuat keputusan untuk 

memasukkan salah satu partisipan masukan. Di tingkat berkonsultasi 

dampak yang umum, misalnya, penggerak hanya menjanjikan untuk 

"memberikan umpan balik pada masukan dari bagaimana publik 

mempengaruhi keputusan" (secara teknis, yang mempengaruhi mungkin 

minimal atau nol). 

- Partisipasi publik top-down, tidak bottom-up. Kesuksesan kritis tergantung 

pada kemauan pembuat keputusan dan kemampuan untuk memulai, 

memimpin dan mendukung proses partisipasi dari awal sampai akhir. 

 

3. Partisipasi Publik dan Direktif Pemerintahan Terbuka 

Pemerintah harus partisipatif. Keterlibatan publik meningkatkan 

efektivitas pemerintah dan meningkatkan kualitas keputusan. Pengetahuan 

tersebar luas dalam publik, dan pejabat publik manfaat dari memiliki akses ke 

pengetahuan itu tersebar. Eksekutif Departemen dan instansi harus 

menawarkan Amerika meningkat kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kebijakan dan untuk memberikan pemerintahan mereka dengan manfaat 

mereka keahlian kolektif dan informasi. Departemen eksekutif dan agen juga 
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harus meminta masukan dari publik tentang bagaimana kita dapat 

meningkatkan dan meningkatkan peluang untuk partisipasi publik dalam 

pemerintah. 

Sementara banyak diskusi belakangan ini tampaknya hanya berfokus pada 

aspek-aspek transparansi dan membuka data pemerintah, saya pikir itu yang 

tepat untuk menunjukkan bahwa Asosiasi Internasional untuk partisipasi publik 

(IAP2) telah mengembangkan sebuah daftar dari nilai-nilai inti tujuh untuk 

praktek partisipasi publik yang dapat sangat membantu dalam memandu upaya 

pemerintah di daerah ini: 

-      Partisipasi publik didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang 

dipengaruhi oleh keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan.; 

-     Partisipasi publik termasuk janji bahwa kontribusi publik akan 

mempengaruhi keputusan. 

-     Partisipasi publik mempromosikan keputusan yang berkelanjutan dengan 

mengenali dan berkomunikasi dengan kebutuhan dan kepentingan semua 

peserta, termasuk pengambil keputusan. 

-     Partisipasi publik mencari dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang 

berpotensi terkena dampak oleh atau tertarik dalam keputusan. 

-     Partisipasi publik mencari masukan dari peserta dalam merancang 

bagaimana mereka berpartisipasi. 

-     Partisipasi publik memberikan peserta dengan informasi yang mereka 

butuhkan untuk berpartisipasi dalam cara yang berarti. 

-    Partisipasi publik berkomunikasi kepada para peserta bagaimana masukan 

mereka mempengaruhi keputusan. 

 

4. Etika Partisipasi Publik 

Tampaknya topik etika dan integritas dalam partisipasi publik akan 

 datang lebih sering hari-hari ini (Lihat komentar saya di sini, di sini). Hanya 

 untuk catatan, ini adalah aturan yang kami di Intellitics tinggal.  
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Pertama, kita  memiliki nilai-nilai inti IAP2's untuk praktek partisipasi publik: 

Partisipasi publik didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang dipengaruhi 

oleh keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan 

-       Partisipasi publik termasuk janji bahwa kontribusi publik akan 

mempengaruhi keputusan. 

-       Partisipasi publik mempromosikan keputusan yang berkelanjutan dengan 

mengenali dan berkomunikasi dengan kebutuhan dan kepentingan semua 

peserta, termasuk pengambil keputusan.  

-       Partisipasi publik mencari dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang 

berpotensi terkena dampak oleh atau tertarik dalam keputusan. 

-       Partisipasi publik mencari masukan dari peserta dalam merancang 

bagaimana mereka berpartisipasi. 

-       Partisipasi publik memberikan peserta dengan informasi yang mereka 

butuhkan untuk berpartisipasi dalam cara yang berarti.  

-       Partisipasi publik berkomunikasi kepada para peserta bagaimana masukan 

mereka mempengaruhi keputusan. 

Kedua, IAP2's KODE ETIK pelaku partisipasi publik: The International 

Association of partisipasi publik (IAP2) Kode Etik pelaku partisipasi publik 

mendukung dan mencerminkan nilai-nilai inti IAP2's untuk praktek partisipasi 

publik. Nilai-nilai inti menetapkan harapan dan aspirasi dari proses partisipasi 

publik. Kode Etik berbicara kepada tindakan praktisi.12 

 

 

                                                           
12 http://www.intellitics.com/blog/2008/03/24/what-is-public-participation/  

(ii) http://www.intellitics.com/blog/2010/09/25/public-participation-four-common-

misconceptions/ diunduh 2 Oktober 2015 jam 12:54 – 14:00 

 

http://www.intellitics.com/blog/2008/03/24/what-is-public-participation/
http://www.intellitics.com/blog/2010/09/25/public-participation-four-common-misconceptions/
http://www.intellitics.com/blog/2010/09/25/public-participation-four-common-misconceptions/
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B. Pembukaan 

Sebagai anggota IAP2, kami menyadari pentingnya kode etik, yang 

membimbing tindakan mereka yang menganjurkan termasuk semua pihak yang 

terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan publik. Untuk 

sepenuhnya debit tugas kita sebagai praktisi partisipasi publik, kita 

mendefinisikan istilah yang digunakan secara eksplisit seluruh kode etik. Kita 

mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap individu, kelompok 

individu, organisasi, atau entitas politik dengan saham dalam hasil keputusan. 

Kita mendefinisikan publik sebagai para stakeholder yang bukan merupakan 

bagian dari pengambilan keputusan entitas atau badan. Kita mendefinisikan 

partisipasi publik sebagai proses yang melibatkan publik dalam pengambilan 

keputusan atau memecahkan masalah dan yang menggunakan masukan dari 

publik untuk membuat keputusan yang lebih baik. 

Kode Etik ini adalah satu set dari prinsip-prinsip, yang membimbing kita 

dalam praktek kita meningkatkan integritas dari proses partisipasi publik. 

Sebagai praktisi, kami menganggap diri kami akuntabel untuk prinsip-prinsip ini 

dan berusaha untuk menahan semua peserta untuk standar yang sama. 

TUJUAN. Kami mendukung partisipasi publik sebagai suatu proses untuk 

membuat keputusan yang lebih baik yang menggabungkan kepentingan dan 

keprihatinan semua terpengaruh stakeholder dan memenuhi kebutuhan tubuh 

pengambilan keputusan. 

PERAN PRAKTISI. Kami akan meningkatkan partisipasi publik dalam proses 

pengambilan keputusan dan membantu para pengambil keputusan dalam 

menanggapi keprihatinan publik dan saran. 

KEPERCAYAAN. Kami akan melakukan dan mendorong tindakan yang 

membangun kepercayaan dan kredibilitas untuk proses antara semua peserta. 

MENDEFINISIKAN PERAN PUBLIK. Kami akan mempertimbangkan dengan hati-

hati dan secara akurat menggambarkan peran publik dalam proses pengambilan 

keputusan. 
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KETERBUKAAN. Kami akan mendorong pengungkapan semua informasi yang 

relevan dengan pemahaman publik dan evaluasi keputusan. 

AKSES KE PROSES. Kami akan memastikan bahwa pemangku kepentingan 

memiliki akses yang adil dan setara untuk proses partisipasi publik dan 

kesempatan untuk mempengaruhi keputusan. 

MENGHORMATI KOMUNITAS. Kita akan menghindari strategi yang risiko 

polarisasi kepentingan publik atau yang muncul untuk "Bagilah dan 

menaklukkan." 

ADVOKASI. Kami akan menganjurkan untuk proses partisipasi publik dan akan 

tidak menganjurkan untuk menarik, pesta, atau hasil proyek. 

KOMITMEN. Kami memastikan bahwa semua komitmen yang dibuat untuk 

publik, termasuk oleh pembuat keputusan, dibuat itikad baik. 

DUKUNGAN DARI PRAKTEK. Kami akan membimbing praktisi baru di bidang dan 

mendidik publik tentang nilai dan penggunaan partisipasi publik dan pengambil 

keputusan. 

Di Afrika Selatan partisipasi publik telah sangat besar sejak demokrasi, dan 

memang seharusnya begitu. Namun, akhir-akhir ini kita sering menemukan 

bahwa apa loaclly disebut peminat dan pihak-pihak yang terpengaruh 

(kelompok publik, Asosiasi ratepayers, tubuh heriatge dll) menggunakan posisi 

mereka kekuatan untuk pemerasan yang berwenang, pemerintah daerah dan 

pengembang untuk membuat konsesi, kadang-kadang bahkan tidak terkait 

dengan alasan kunci untuk partisipasi publik. 

Apakah ada suatu kode etik yang realte dengan perilaku tubuh seperti ini? Saya 

tidak maksudkan untuk IAP2 dokumen, tetapi bukan untuk umum seperangkat 

aturan yang mencerminkan perilaku diperlukan untuk tubuh umum bertanggung 

jawab yang memiliki kepentingan peolple mereka mewakili hati (Kobus 10 Mar 

2011).13 

                                                           
13. http://www.intellitics.com/blog/2010/08/05/the-ethics-of-public-participation/  

http://www.intellitics.com/blog/2010/08/05/the-ethics-of-public-participation/
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BAB III 

BENTUK BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN 

DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA PERLINDUNGAN PERAN SERTA 

MASYARAKAT 

 

A. Bentuk-bentuk Partisipasi Mayarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi 

1. Salah satu tujuan dari kebijakan desentralisasi adalah untuk mendorong 

peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Kewenangan yang lebih 

luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan 

menyelenggarakan pemerintahan akan semakin mendekatkan kepada rakyatnya 

sehingga kualitas pelayanan publik pun akan semakin baik.  

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tak semudah seperti yang 

dibayangkan, sistem politik yang ada hanya melahirkan dinasti-dinasti politik 

lokal yang memanfaatkan pemilukada sebagai demokrasi prosedural untuk 

melanggengkan kekuasaan. Pada akhirnya korupsi ikut terdesentralisasi 

sehingga pemerataan ekonomi rakyat tak sepenuhnya terealisasi karena 

dinikmati oleh segelintir elit birokrasi dan politisi lokal. 

Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri tahun 2014, sejak penerapan 

otonomi daerah di Indonesia, ada sekitar 318 dari 530 Kepala Daerah tersangkut 

masalah hukum dimana 86% diantaranya karena kasus korupsi14. Sedangkan 

berdasarkan data KPK untuk Anggota DPRD sejak tahun 2004, yang terjerat 

kasus korupsi jumlahnya sekitar 3600 orang15. 

                                                                                                                                                                         

http://www.intellitics.com/blog/2009/02/20/public-participation-and-the-open-

government-directive/.diunduh 2 Oktober 2015 jam 12:54 – 14:00 

 

14
 http://sp.beritasatu.com/home/kemdagri-310-dari-530-kepala-daerah-tersangkut-kasus-

hukum/45113, diakses 7 september 2015, jam 15.30 wib  
15

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3
600.Orang,  diakses 7 september 2015, jam 16.00 wib 

http://www.intellitics.com/blog/2009/02/20/public-participation-and-the-open-government-directive/
http://www.intellitics.com/blog/2009/02/20/public-participation-and-the-open-government-directive/
http://sp.beritasatu.com/home/kemdagri-310-dari-530-kepala-daerah-tersangkut-kasus-hukum/45113
http://sp.beritasatu.com/home/kemdagri-310-dari-530-kepala-daerah-tersangkut-kasus-hukum/45113
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3600.Orang
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3600.Orang
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Hasil pemantauan ICW terhadap penanganan kasus korupsi selama 2010-

2014 di Indonesia, potret penegakan hukum juga belum cukup 

menggembirakan. Rata–rata per tahunnya sekitar 495 kasus baru yang disidik 

oleh aparat penegak hukum dengan jumlah tersangka mencapai 1137 orang/ 

tahun. 

 

Tabel 1 : Potret Kasus Korupsi 5 tahun terakhir  

Periode  Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014  

Jumlah Kasus  448 436 402 560  629  

Jumlah 

Tersangka  
1157 1050 879 1271  1328  

Sumber : Indonesia Corruption Watch 

 

Potret penegakan hukum tersebut tentu bisa dimaknai dalam dua hal, 

secara positif menunjukan bahwa kinerja aparat penegak hukum berjalan efektif 

arena banyak menjerat kasus korupsi. Tetapi di sisi lain bisa dimaknai 

penegakan hukum gagal memberikan efek jera karena kasus korupsi konstan 

terjadi, bahkan aktor-aktor baru yang ditetapkan sebagai tersangka cenderung 

meningkat. 

Disisi lain putusan pengadilan tindak pidana korupsi dianggap masih 

“terlalu bersahabat” bagi terpidana korupsi karena rata-rata vonis yang 

dihasilkan antara 2-3 per tahun16. Rendahnya vonis bagi terpidana korupsi 

tersebut masih ditambah keringanan (discount) baik dalam bentuk remisi 

maupun pembebasan bersyarat. 

Pada perspektif yang lebih luas, persepsi internasional terhadap kondisi 

korupsi di Indonesia belum meningkat secara signifikan. Menurut catatan 

Transparansi Internasional indeks persepsi korupsi indonesia pada tahun 2014 

adalah 34, dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI 

Indonesia 2014 naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun 

                                                           
16

 Laporan Hasil Pemantauan ICW terhadap vonis pengadilan tipikor di seluruh indonesia tahun 2014 
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sebelumnya17. Kondisi tersebut menunjukan bahwa menyelesaikan persoalan 

korupsi bukan perkara mudah, butuh strategi yang holistik, tidak sekedar 

komitmen tetapi juga keberanian serta pemimpin nasional dan lokal yang 

berintegritas yang tidak tersandera secara hukum, politik dan ekonomi. 

Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sinergi antara strategi penindakan 

dan pencegahan. Aparatur penegak hukum yang kredibel harus didukung oleh 

pembenahan birokrasi dan penguatan pengawas internal (inspektorat), 

integritas para pelaku usaha (sektor bisnis) serta kontrol kuat dari masyarakat 

sipil dan media yang kritis. 

Pengalaman otonomi daerah menunjukan bahwa kualitas layanan publik 

dan kesejahteraan rakyat tidak serta merta meningkat. Desentralisasi 

kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaaan anggaran tanpa 

ada pengawasan yang kuat, sama saja memberikan cheque kosong kepada 

masyarakat. Oleh karena itu untuk memperkuat strategi pemberantasan korupsi 

dalam kerangka peningkatan kualitas layanan publik maka masyarakat juga 

harus ditempatkan sebagai subyek. 

Harus ada ruang dan jaminan hukum bagi masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi secara konstruktif dalam mengontrol penyelenggaraan 

pemerintahan pusat/daerah agar praktek korupsi bisa ditekan. 

 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi 

Undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi, pasal 41 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara spesifik peran serta tersebut 

diwujudkan dalam bentuk : 

a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan 

telah terjadi tindak pidana korupsi   

                                                           
17

 http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014, diakses 
27 september 2015, jam 20.30 wib 

http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014
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b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 

memberikan informasi dari penegak hukum yang menangani perkara 

korupsi 

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum 

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang 

telah disampaikan  

e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum  

 

Kemudian dalam pasal 42 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah 

memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa 

membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak 

pidana korupsi. 

Pengaturan tentang peran serta masyarakat juga diatur dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari KKN, khususnya dalam pasal pasal 8 ayat 1 dimana disebutkan 

bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak 

dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara 

yang bersih. 

Kemudian dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 disebutkan Peran serta 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif 

masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih 

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan 

menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Sedangkan pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ini menjelaskan 

wujud dari peran serta  masyarakat antara lain ; 

a. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi tentang 

penyelenggaraan negara 

b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara  

Negara 
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c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab 

terhadap  

kebijakan Penyelenggara Negara 

d. Hak memperoleh perlindungan hukum 

 

Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi pasal 1 ayat 3 juga mengatur soal peran serta masyarakat dimana 

disebutkan bahwa Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk 

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, 

supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan 

undang-undang yang berlaku. 

Tingkat tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi 

terbilang tinggi, hal ini dipengaruhi tidak semata karena ada jaminan hukum 

tetapi juga karena performa aparat penegak hukum sendiri khususnya KPK 

dalam menangani kasus korupsi. 

Tak dapat dipungkiri bahwa KPK telah menjadi “media darling”, mencuri 

perhatian masyarakat indonesia dan memotivasi untuk melaporkan berbagai 

bentuk pelanggaran yang terindikasi korupsi kepada lembaga ini. KPK menjadi 

sangat fenomenal karena 100 persen tersangka yang dilimpahkan ke pengadilan 

tipikor divonis bersalah. 

Kualitas aktor yang terjerat merupakan high level actor, mulai dari kepala 

daerah, anggota dewan, gubernur bank indonesia, hakim, jaksa, jenderal polisi 

aktif, menteri, ketua partai politik, hakim Mahkamah Konstitusi dan lain 

sebagainya. KPK juga berhasil mengoptimalkan metode/strategi dan 

kewenangannya dalam menjerat pelaku korupsi, mulai dari penyadapan, 

tangkap tangan dan penggunaan pendekatan tindak pidana pencucian uang 

(TPPU). Mengembalikan tersangka korupsi yang kabur keluar negeri. 

Catatan gemilang tersebut berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan 

(trust) masyarakat kepada KPK untuk terus melaporkan berbagai kasus korupsi 
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yang terjadi diwilayahnya. Menurut laporan tahunan KPK, jumlah pengaduan 

masyarakat yang diterima terus meningkat. Pada tahun 2004 berjumlah 2281 

laporan, kemudian mencapai 9432 laporan pada tahun 2014, atau meningkat 

413 persen18. 

Tingginya jumlah laporan masyarakat pada titik tertentu juga 

meningkatkan ekspektasi terhadap KPK untuk membuka perwakilan di setiap 

propinsi, harapannya selain memudahkan akses masyarakat juga  mempercepat 

penanganan perkara di daerah. Meskipun pasal 19 (2) UU KPK membuka ruang 

soal terbentuknya KPK perwakilan di tingkat propinsi, tentu wacana ini harus 

dikaji lebih dalam, khususnya implikasi anggaran, dinamika sosial politik lokal 

dan potensi persinggungan dengan aparat kepolisian dan kejaksaan mengingat 

masih tingginya ego sektoral antar institusi. 

Namun demikian kepercayaan publik yang tinggi terhadap KPK merupakan 

aset yang harus dijaga sekaligus tantangan bagi KPK untuk membangkitkan dan 

mendistribusikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan kejaksaan 

yang juga berwenang menangani korupsi. Beberapa hal yang dapat dilakukan 

oleh KPK, diantaranya ; 

a. Memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi 

UU KPK pasal 7 telah mengatur kewenangan KPK untuk berkoordinasi 

dengan kepolisian dan kejaksaan dalam hal penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, menetapkan sistem pelaporan meminta informasi dan 

melaksanakan dengar pendapat. Fungsi ini harus terus diperkuat agar 

KPK termasuk memanfaatkan saluran struktur pemerintahan 

(eksekutif) seperti melalui Menkopolhukham untuk memudahkan dan 

mengefektifkan koordinasi penuntasan berbagai kasus korupsi. 

  Termasuk fungsi supervisi khususnya terkait kegiatan pengambilalihan 

penanganan perkara dimana laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti 

sebagaimana diatur dalam pasal 9 (a) UU KPK. Selain untuk menjaga 
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 Sumber diolah dari laporan tahunan KPK 
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trust publik juga akan menunjukan bahwa trigger mechanism KPK 

berjalan dengan optimal 

 b. Mendorong peningkatan integritas, komitmen dan kapasitas 

 Salahsatu cakupan kompetensi sebagaimana tertuang dalam peta jalan 

(roadmap) KPK 2011-2023 adalah menempatkan menempatkan 

institusi ini sebagai pionir dalam pembangunan sistem integritas 

nasional (SIN)19. 

 

Artinya jika semua lini yang ada dalam skema sistem integritas nasional, baik 

pemerintah, penegak hukum, pelaku bisnis menjaga integritas, konsiten pada 

komitmen dan bekerjasama meningkatkan kapasitas untuk mencegah dan 

memberantas korupsi maka sejatinya tingkat korupsi akan menurun signifikan. 

 

b. Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan 

kasus korupsi 

 Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan KPK dalam bentuk seminar, diskusi 

ataupun membuka coaching clinic (konsultasi) di berbagai daerah 

                                                           
19

 Roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia 2011-2023  

Gambar : Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam Membangun Sistem Integritas Nasional 
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untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam menelusuri dan 

menyusun laporan kasus korupsi sudah cukup baik. Diharapkan KPK 

juga mampu bekerjasama dengan aparat penegak hukum lokal 

membuka ruang konsultasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 

untuk mengakselerasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 

ditingkat lokal   

 

3. Jaminan Hukum Atas Partisipasi Masyarakat 

Penguatan partisipasi masyarakat termasuk terhadap pelapor dan saksi 

(whistleblower) tentu tidak cukup pada peningkatan kapasitas, tetapi yang 

utama juga memberikan perlindungan hukum dan keamanan baik pada diri 

maupun keluarganya. Jaminan atas rasa aman dan kenyamanan akan semakin 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan 

korupsi. 

Regulasi soal jaminan hukum tersebut telah tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tatacara pelaksanaan peran serta 

masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam pasal 6 PP tersebut secara 

umum menjelaskan bahwa masyarakat yang telah menyampaikan informasi 

tentang perkara tindak pidana korupsi secara bertanggungjawab berdasarkan 

peraturan perundangan dan norma yang berlaku maka berdasar pasal 6 (1), 

penegak hukum dan komisi wajib merahasiakan identitas atau isi informasi. Dan 

dalam pasal 6 (2), masyarakat juga berhak mendapatkan pengamanan fisik diri 

dan keluarga. 

Selain PP 71/2000 terdapat beberapa aturan seperti SK Bareskrim Nomor 

 B/345/III/2005 yang menginstruksikan agar seluruh Kapolda mendahulukan 

penanganan kasus korupsi dibandingkan laporan pencemaran nama baik. 

Kemudian Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi 

dan korban yang menjadi dasar dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK). 
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Namun, meskipun peraturan perundangan telah memberikan jaminan, 

tidak serta merta optimal memberikan perlindungan kepada masyarakat, 

pemahaman, integritas serta respon aparat penegak hukum yang rendah 

termasuk keterbatasan SDM serta daya jangkau LPSK yang rendah juga menjadi 

faktor yang menentukan efektifitas perlindungan terhadap saksi dan pelapor. 

Banyak kasus terjadi laporan yang disampaikan masyarakat justru diikuti 

dengan pelaporan balik dengan pasal pencemaran nama baik. SK Bareskrim 

Nomor B/345/III/2005 seringkali tidak diindahkan oleh aparat kepolisian di 

daerah sehingga laporan kasus korupsi berjalan beriringan dengan laporan 

pencemaran nama baik, bahkan pada titik tertentu justru proses hukum 

terhadap laporan pencemaran nama baik lebih akseleratif. 

Menurut catatan ICW selama lima belas tahun terakhir tercatat sedikitnya 

terdapat 52 perkara ancaman kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa 

pekerja antikorupsi atau pelapor dalam perkara korupsi. Dari perkara-perkara 

tersebut setidaknya ada 9 (sembilan) bentuk ancaman yang selama ini menimpa 

individu atau penggiat antikorupsi yaitu20 :   

a. Intimidasi/teror.  

b. Somasi (peringatan hukum). 

c. Kriminalisasi (laporan pidana pencemaran nama baik/ perbuatan tidak 

menyenangkan dan UU ITE). 

d. Kekerasan. 

e. Kampanye hitam (black campaign). 

f. Percobaan penyuapan. 

g. Percobaan pembunuhan. 

h. Penggunaan cara-cara supranatural. 

i.  Pemindahan atau pemberhentian pekerjaan. 

 

 

                                                           
20

 Emerson Yuntho, 2015, Paper Potret Buram Aktivis Antikorupsi di Indonesia,    
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4. Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat secara umum dipahami sebagai upaya masyarakat 

untuk mendorong perubahan. Perubahan yang dimaksud bisa dalam bentuk 

rekomendasi atau revisi kebijakan kepada pemegang kebijakan, juga bisa dalam 

bentuk pengaduan/laporan langsung ke aparat penegak hukum sebagai shock 

therapy untuk menimbulkan efek jera, sehingga pejebat publik lebih hati-hati 

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahaan. 

Mengacu pada jumlah pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke penegak 

hukum, misalnya saja KPK yang mencapai 9 ribuan tahun 2014, sebenarnya 

menunjukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi 

sangat tinggi. Bahwa kasus yang dilaporkan tersebut tidak sepenuhnya 

ditindaklanjuti oleh KPK, tentu banyak faktor yang mempengaruhinya seperti 

tidak terpenuhinya alat buktu ataupun persoalan keterbatasan sumberdaya 

manusia di KPK sendiri. Namun demikian, hal tersebut tidak mereduksi adanya 

tingginya antusiasme dan semangat masyarakat untuk berpatisipasi.  

Penyampaian laporan masyarakat tentang indikasi terjadinya tindak 

pidana korupsi, bisa dilakukan dalam berbagai cara, baik dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung kepada kantor penegak hukum baik melalui 

telepon, faksimili, ataupun secara online. 

Namun demikian laporan kasus korupsi ke institusi penegak hukum hanya 

salah satu cara untuk berpartisipasi dari sisi penindakan. Tak kalah penting 

adalah kontribusi masyarakat dari sisi pencegahan karena hanya mengandalkan 

pada strategi penindakan hukum tidak akan efektif mengurangi korupsi. 

Mengapa demikian ? Seringkali penegak hukum baru bisa bertindak setelah 

korupsi telah terjadi, koordinasi antar penegak hukum lemah bahkan pada titik 

tertentu menjadi bagian dari pelaku korupsi, sanksi hukum tidak memberikan 

efek jera, pengurangan hukuman (remisi) dan pembebasan bersyarat tak 

terkontrol. Oleh karena itu dibutuhkan kombinasi antara pencegahan dan 

pendekatan penegakan hukum. 
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Strategi pencegahan yang sistematis akan meminimalisir terjadinya 

korupsi, pemetaan yang komprehensif terhadap area, aktor dan modus korupsi 

akan membuat penindakan pun berjalan efektif. 

Saat ini cukup banyak aktifitas yang telah dilakukan masyarakat sipil untuk 

berpartisipasi, baik secara spesifik dalam aktifitas pencegahan korupsi maupun 

dalam skala yang lebih luas mendorong perubahan (advokasi) kebijakan publik. 

Berbagai aktifitas tersebut dijelaskan dalam skema advokasi terpadu menuju 

perubahan kebijakan publik (Topatimasang, 2001), terdiri tiga proses kegiatan21; 

1). Proses legislasi dan yurisdiksi : Legal drafting, counter draft. Judicial 

review, Class action, legal standing, litigasi (yurisrudensi); 

2)  Proses politik dan Birokrasi : Lobby, Negosiasi, Mediasi dan Kolaborasi 

3)  Proses Sosialisasi dan Mobilisasi : Kampanye, Siaran Pers, Unjuk rasa, 

 mogok, pendidikan politik  

 

 Sedangkan beberapa inisiatif mulai dikembangkan masyarakat sipil untuk 

 mencegah terjadinya korupsi, diantaranya : 

a) Monitoring kinerja penegakan hukum dalam penanganan perkara 

 Mengawasi kinerja aparatur penegak hukum (APH) khususnya 

Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan dalam menangani perkara 

korupsi merupakan aktifitas penting untuk memastikan APH bekerja 

sesuai dengan prosedur hukum.  

 Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perkara digunakan untuk 

kepentingan barter atau transaksi politik, perkara menjadi komoditas 

untuk memeras terlapor, tersangka bahkan terdakwa 

   

pemetaan tren kasus korupsi yang muncul di suatu daerah/ indonesia 

secara periodik dari sisi aktor, jabatan, modus, wilayah, kerugian 

negara, serta vonis yang dijatuhkan terhadap terpidana korupsi, selain 
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 Ade Irawan, Danang Widoyoko, Febri Hendri, 2014, Modul Citizen Report Cards, Jakarta, hal 88  
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dapat digunakan untuk merumuskan strategi pencegahan dan 

penindakan kepada pihak-pihak terkait, juga bisa menjadi alternatif 

bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi soal perkembangan 

penanganan kasus.  

b). Analisa Anggaran (Budget Tracking) 

 Pasal 3 ayat (1) UU 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 

menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara  transparan, 

akuntabel dan memperhatikan rasa keadilan. APBN/D sebagai bagian 

dari dokumen keuangan negara sejatinya harus disajikan secara 

terbuka dan dapat diakses sehingga masyarakat memahami tujuan, 

sasaran dan manfaat/ dampat dari setiap belanja yang dialokasikan. 

   Pada prakteknya anggaran sering dimonopoli oleh eksekutif dan 

legislatif, bahkan pada titik tertentu partai politik pada lingkar 

kekuasaan menghegemoni proses pembahasan anggaran tersebut 

sehingga melahirkan kebijakan anggaran yang mementingkan 

kepentingan partai, bisnis dan kelompoknya dibandingkan rakyat. 

  Jika mengacu pada proses hukum di KPK saja, setidaknya sudah lebih 

dari 70 anggota legislatif dari berbagai paratai politik yang terjerat 

hukum. Kasus terakhir adalah Dewi Yasin Limpo dari partai Hanura yang 

tertangkap tangan karena diduga menerima suap untuk persetujuan 

pembangunan pembangkit PLN di Indonesia Timur. 

  Terjeratnya anggota DPR adalah fenomena gunung es, tidak 

hanya di level nasional tetapi juga didaerah. Biaya politik yang mahal 

untuk menjadi anggota legislatif dan kepala daerah menjadi salah satu 

penyebab korupsi.  

   Kondisi tersebut yang kemudian menyebabkan berbagai elemen 

seperti, akademisi, pengamat, tokoh masyarakat termasuk lembaga 

swadaya masyarakat untuk mengawal perencanaan anggaran yang 

partisipatif, transparan dan akuntabel. Termasuk mendorong 

penyempurnaan aturan hukum melalui judicial review di Mahkamah 
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Konstitusi untuk membatasi anggota legislatif membahas anggaran 

hingga satuan tiga. 

   Masyarakat juga terus mengembangkan berbagai metode untuk 

mengawasi anggaran publik, mulai dari terlibat dalam proses 

perencanaan dan penyusunan anggaran misalnya dalam musrembang. 

Hingga melakukan analisis anggaran (budget tracking) terhadap 

dokumen anggaran yang telah ditetapkan dan proses pelaksanaan serta 

laporan pertanggungjawabannya. 

   Analisis anggaran (budget tracking) dilakukan untuk mengukur 

sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap publik, menilai 

efisiensi dan efektifitas anggaran serta potensi korupsi yang terjadi.  

c). Penelusuran rekam jejak calon pejabat publik 

   Saat ini proses seleksi pejabat publik, khususnya rekrutmen di 

lembaga quasi negara seperti KPK, KY, Hakim Agung, Ombudsman, 

termasuk rekrutmen CPNS di beberapa kementerian/ lembaga banyak 

melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi. 

   Tak dapat dipungkiri bahwa tata kelola pemerintahan yang baik 

dipengaruhi oleh Integritas dan kompetensi pejabat dan pegawainya. 

Oleh karena itu, untuk menekan terjadinya korupsi dibirokraksi maka 

harus ada seleksi ketat yang membuka ruang bagi masyarakat untuk 

memberikan informasi.   

  Pada prinsipnya penelusuran rekam jejak (tracking) yang 

 dilakukan masyarakat bertujuan untuk ;  

- Mendapatkan informasi tentang latar belakang calon pegawai 

dan pejabat publik, baik kompetensi, komitmen, kepemimpinan, 

integritas dan independensi dari berbagai sumber; 

- Mencegah lolosnya calon yang justru dapat melemahkan  

  institusi yang akan dipimpinnya   

- Mendorong proses seleksi yang transparan dan akuntabel,  

  terhindar dari proses transaksional ataupun calon titipin  
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d)  Mengawasi Pengadaan Barang dan Jasa 

 Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan 

tanggungjawab pemerintah untuk memastikan berjalannya program 

pembangunan yang telah direncanakan untuk memenuhi pelayanan 

publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam konteks ekonomi, 

kegiatan ini merupakan bagian untuk meningkatkan kompetisi yang adil 

dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan dunia usaha. 

   Persoalannya kegiatan pengadaan barang dan jasa justru 

menjadi sektor yang sering terjangkiti oleh korupsi. Menurut catatan 

KPK sejak tahun 2004- juli 2015, kasus korupsi yang terjadi di sektor 

pengadaan barang dan jasa mencapai 133 dari 439 kasus atau 

terbanyak kedua setelah kasus penyuapan22. Sedangkan Bank Dunia 

menyatakan inefisiensi PBJP mencapai 10%-50%23. 

  Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan 

Jasa (LKPP) memang terus berupaya untuk mencegah korupsi di sektor 

ini, salahsatunya adalah mengembangkan sistem pengadaan secara 

elektronik (E-procurement).Namun pelaksanaan sistem ini ternyata 

menghadapi resistensi dari internal pemerintah sendiri. 

   Indikasinya dapat dilihat dari realisasi Realisasi e-Procurement 

mencapai 27,4%  atau Rp227 T dari total sebesar Rp 828 T (2014). 

Sedangkan Tahun 2013, 31,24% atau sebesar Rp224 T, dari total 

sebesar Rp.717 T24. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi karena 

berdasarkan Inpres 1 tahun 2013, Pemerintah secara khusus 

menargetkan 100 persen dari seluruh belanja Kementerian/Lembaga 

dan 75 persen belanja Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), 
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 http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/29/nvf1sw330-selama-20042015-kpk-
telah-tangani-439-kasus-korupsi, diakses 24 oktober 2015, jam 11.00 WIB 
23

 http://finansial.bisnis.com/read/20150904/10/468963/pengadaan-barangjasa-potensi-inefisiensi-

capai-rp160-triliun, diakses 25 oktober 2015, jam 21.30 WIB 
24

 http://finansial.bisnis.com/read/20141119/9/273937/pengadaan-barangjasa-pemerintah-via-e-

procurement-baru-27, diakses 1 november 2015, jam 22.00 WIB 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/29/nvf1sw330-selama-20042015-kpk-telah-tangani-439-kasus-korupsi
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/29/nvf1sw330-selama-20042015-kpk-telah-tangani-439-kasus-korupsi
http://finansial.bisnis.com/read/20150904/10/468963/pengadaan-barangjasa-potensi-inefisiensi-capai-rp160-triliun
http://finansial.bisnis.com/read/20150904/10/468963/pengadaan-barangjasa-potensi-inefisiensi-capai-rp160-triliun
http://finansial.bisnis.com/read/20141119/9/273937/pengadaan-barangjasa-pemerintah-via-e-procurement-baru-27
http://finansial.bisnis.com/read/20141119/9/273937/pengadaan-barangjasa-pemerintah-via-e-procurement-baru-27
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proses pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan sistem 

pengadaan secara elektronik. 

   Ditengah rendahnya realisasi anggaran, pengadaan dengan 

sistem e-Procurement tidak bebas korupsi, seperti yang terjadi dalam 

kasus korupsi Pengadaan Videotron di Kemeterian Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah (Kemenkop UKM), dimana Pegawai pengadaan 

mengaku terlibat dalam pemenangan tender yang dilakukan secara 

elektronik itu25    

   Persoalan korupsi yang terus terjadi disektor pengadaan barang 

dan jasa itulah yang mendorong banyak masyarakat sipil yang 

melakukan pemantauan terhadap korupsi di sektor ini. Lembaga 

Transparansi International Indonesia mendorong pembentukan 

Lembaga Pemantau Independen (LPI) serta pakta integritas kepada 

para pengusaha dan Pemerintah daerah untuk berkomitmen tidak 

melakukan korupsi pada saat lelang. Selain itu Indonesia Corruption 

Watch (ICW) membangun metode Potential Analisys Fraud (PFA) untuk 

mendeteksi potesi resiko dalam setiap pengadaan yang dilakukan 

secara elektronik. 

 

5. Pers berintegritas 

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatur fungsi pers 

nasional yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan 

kontrol sosial. Sedangkan dalam pasal 6 Undang-undang Pers tersebut 

dijelaskan salah satu peranannya adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi 

dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta 

memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 

Sejarah indonesia telah membuktikan bahwa pers yang berintegritas 

mapu berperan dalam melakukan fungsi kontrol terhadap rezim yang berkuasa 

                                                           
25

 http://beta.mediaindonesia.com/news/2014/11/14/1197319/, diakses 1 november 2015, jam 22.00 

WIB 

http://beta.mediaindonesia.com/news/2014/11/14/1197319/
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baik orde lama maupun orde baru. Pers sangat efektif untuk mencega terjadinya 

penyalahggunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, maupun 

bentuk-bentuk penyelewengan dan penyimpangan lainnya26. 

Saat ini, meskipun terdapat beberapa kelompok penerbitan media massa 

cetak maupun elektronik yang mengabdi pada kepentingan pemilik modal 

bahkan cenderung partisan, namun masih terdapat media massa lainnya yang 

berpegang teguh pada kode etik jurnalistik menjaga “marwah” kehormatan pers 

yang berjuang pada keadilan dan kebenaran, bahkan berkontribusi pada 

pemberantasan korupsi. 

Terbongkarnya kasus mafia impor daging oleh KPK yang menjerat ketua 

Partai Keadilan Sejatera di tahun 2013, sedikit banyak juga tidak lepas dari hasil 

liputan majalah Tempo. Seperti di ketahui, jika Tempo telah mengendus adanya 

permainan dalam impor daging sapi dan menurunkannya pada edisi 14 maret 

2011 dengan “Impor Renyah Daging Berjangut’. 

Contoh kasus diatas menjelaskan bahwa pers sebagai salah satu pilar 

demokrasi tidak hanya berperan sebagai fungsi kontrol terhadap 

penyelenggaraan negara tetapi juga ikut berpartisipasi dalam pemberantasan 

korupsi. Oleh karena itu, Pers yang berintegritas dan obyektif harus tetap dijaga 

oleh bangsa ini untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

dan bebas KKN.   

  

 

B.       Perlindungan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi 

Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (ekstra ordinary crime), 

merupakan kejahatan yang bersifat universal, dan mengancam kesejahteraan di 

seluruh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Strategi pemberantasan 

korupsi di setiap negara, berbeda-beda, walaupun badan dunia PBB telah 

                                                           
26

 Agus Sudibyo, Eko Maryadi, Hendrayana, Moch Rochyan, Bejo Untung, 2008, Kontra Kebebasan Pers, 
Studi Atas Beberapa RUU,hal 1 
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merumuskan suatu strategi yang secara komprehensif, termasuk kerjasama 

internasional dalam pemberantasan korupsi. 

Warga masyarakat di seluruh dunia, sangat dirugikan akibat fenomena 

korupsi di tengah kehidupan global. Semua negara, baik negara maju, negara 

miskin, dan negara sedang berkembang tidak dapat membebaskan diri dari 

kehajatan korupsi. Ironisnya lagi setiap kegiatan baik yang bernuansa 

kedamaian, dan keagamaan yang terdapat pendanaan, terbuka peluang untuk 

terjadinya korupsi. Apalagi di dalam suasana keterbelakangan di berbagai hal, 

musibah, bencana, bahkan konflik bersenjata dapat menyuburkan korupsi. 

Eksistensi korupsi di Indonesia, paling tidak mulai berkembang beberapa 

saat sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perjalanan pemerintahan 

yang baru lahir yang diwarnai kekurangan sarana dan prasarana, sumber daya 

manusia (SDM), integrasi politik dan integrasi nasional yang masih rapuh, dan 

dengan adanya ancaman bersenjata dari kekuatan penjajah, mulai pada saat 

itulah terjadi interaksi negatif yang menyebabkan terjadinya korupsi. 

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak lahir begitu saja oleh 

pemikiran, tekad, dan semangat para elit politik, kalangan intelektual pada 

waktu itu, namun juga berkenaan dengan semangat dan keinginan rakyat 

Indonesia melalui peran serta masyarakat untuk memerdekakan Indonesia dari 

tangan penjajah. Dan peran serta masyarakat Indonesia dalam menegakkan, 

mengawal, dan mengisi kemerdekaan sejak masa lalu sampai sekarang 

sesungguhnya tidak pernah pudar. Hanya saja, peran serta masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekarang ini, sangat 

mendesak diletakkan pada permasalahan-permasalahan yang sangat serius, 

yang dapat menghancurkan Indonesia sebagai negara kesatuan, diantaranya 

adalah korupsi. 

Korupsi yang terjadi di Indonesia, didominasi oleh unsur birokrasi 

pemerintahan, yang berinteraksi dengan pihak lain secara melawan hukum 

untuk mencari keuntungan material secara diri sendiri maupun kelompoknya. 
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Jenis-jenis atau modus operandi korupsi semakin meningkat dan canggih 

mengikuti perkembangan modernisasi. 

Warga masyarakat memegang posisi sentral dalam pemberantasan 

korupsi, baik mulai dari pencegahan, pemantauan, dan pelaporan terhadap 

korupsi di sekitarnya. Bahkan sampai dengan menjadi saksi dalam proses 

peradilan pidana. Walaupun dalam setiap tindak pidana sedikit banyak ada yang 

di diuntungkan oleh fenomena korupsi. Dan korupsi yang pastikan dilakukan 

oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang serta koneksi yang 

kuat semula dilakukan secara sembunyi atau tersamar. Namun berkenaan 

adanya tidak ada kejahatan yang sempurna, pada gilirannya cepat atau lambat 

korupsi dapat dibongkar pula. Disamping yang sangat berperan dalam 

menemukan korupsi adalah warga masyarakat. 

Epidemi korupsi, tidak mungkin ditanggulangi secara sendiri oleh penegak 

hukum, dan jajaran aparatur negara. Warga masyarakat wajib berperan untuk 

memerangi korupsi di tengah penegakan supremasi hukum, yang masih banyak 

terkendala. 

Dalam berbagai kasus korupsi yang dapat diproses sampai ke Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi, justru karena adanya laporan dari masyarakat. Menurut 

Satjipto Rahardjo27, Pertama, disadari kemampuan hukum itu terbatas. 

Memperdayakan segala sesuatu kepada hukum adalah sikap yang tidak realistis 

dan keliru. Kita menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak memiliki 

kapasitas absolut untuk menuntaskan tugas sendiri. Secara empirik terbukti, 

untuk melakukan tugasnya ia selalu membutuhkan bantuan, dukungan, 

tambahan kekuatan publik. 

Kedua, masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk 

melindungi dan menata diri sendiri. Kekuatan itu untuk sementara tenggelam di 

bawah kondisi hukum moderen yang notabene adalah hukum negara. Sejak 

kemunculan  200 tahun lalu, negara ingin memonopoli kekuasaan, termasuk 

                                                           
27

 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif. Buku Kompas, Jakarta, 2006,hal..80-81. 
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membuat hukum, membuat struktur (badan dan lembaga) serta mengatur 

prosesnya. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan lain yang boleh menyaingi dan 

semua kekuatan asli harus minggir. Meski demikian, ia tidak mati, tetapi tetap 

ada dan bekerja diam-diam (laten). 

Eksistensi masyarakat di dalam melakukan interaksi sosial dan gerakan 

integrasi sosial untuk mendukung pemberantasan korupsi, karena warga 

masyarakatlah yang juga terkena pada implikasi negatif akibat fenomena 

korupsi. Menurut Talcott Parsons (Satjipto Rahardjo28; dengan teori “Struktural 

Fungsional” masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri atas 

bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara timbal 

balik. Meski diakui bahwa integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara 

sempurna, namun secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak 

ke arah kesinambungan yang bersifat dinamin 

Upaya membudayakan peranan masyarakat dalam pemberantasan 

korupsi, secara teoritis merupakan suatu keharusan. Hal ini tampak, dalam Pasal 

108 (1) KUHP : 

 “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban 

peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan 

atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. 

(3) Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya 

mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib 

segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik”. 

Terkadang, warga masyarakat dan/atau pegawai negeri sipil justru ada 

yang terkait baik secara langsung atau tidak langsung dalam tindak pidana 

korupsi. Pendekatan secara yuridis dan represif, harus ditangguhkan terlebih 

dahulu. Menurut Satjipto Rahardjo (2003 : 198) Berlainan dengan pola 

kriminalisasi, dalam pola kerjasama dijumpai hubungan yang simetris. Kendati 

pemerintah tetap pada posisi pemegang kekuasaan, tetapi ia menghadapi orang 
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 Menurut Talcott Parsons dala m(atjipto Rahardjo;  dengan teori “Struktural Fungsional” 1982 hal.  25-

26 
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atau badan-badan sebagai rekan dialog, bukan sebagai sasaran penegakan 

hukum. Dilakukan pembicaraan dan penerangan serta persuasi dengan orang 

atau badan yang terlibat, sehingga tanpa melibatkan sanksi hukum orang 

didorong untuk berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum. 

Dalam kerangka dialog tersebut, pemerintah juga membantu mencarikan jalan 

keluar, apabila dihadapi berbagai kesulitan/hambatan dari pihak warga negara 

atau badan-badan. Kelemahan dari kriminalisasi adalah menunggu sampai 

peristiwa terjadi, sedangkan pola kerjasama, negara berusaha agar peristiwa 

yang tidak dikehendaki oleh hukum itu jangan sampai muncul. 

Keinginan negara untuk mendorong peran serta masyarakat dalam 

pemberantasan korupsi secara maksimal, juga didasarkan pada tata 

pemerintahan yang baik. Menurut Lembaga Administrasi Negara 29Sadjiyono, 

2010 : 189-190). 

1. Partisipasi (participation) 

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil 

bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta 

bermasyarakat, baik secara langsung maupun intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingannya.Partisipasi warga negara ini 

dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara 

menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, 

evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. 

 

2. Penegakan Hukum (Rule of Law) 

 Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokrastisasi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan 

demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan 

dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal 

penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang 
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 Sadjiyono, tata pemerintahan yang baik. Menurut Lembaga Administrasi Negara 2010 : 189-190 
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sehat, baik perangkat lunat (soft ware), perangkat kerasnya (hard 

ware), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya 

(human ware). 

3. Transparansi (Transparancy) 

 Keterbukaan adalah merupakan salah satu karakteristik good 

governance terutama adanya zaman serba terbuka dan akibat adanya 

revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang 

menyangkut semua kepentingan publik. 

4. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Responsiveness sebagai konsekwensi logis dari keterbukaan, maka 

setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good 

governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun 

keluhan setiap stakeholders. 

5. Consensus Orientation 

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk 

memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik 

dalam hal kebijakan maupun prosedur. 

6. Keadilan (Equaity) 

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan. 

7. Effectiveness and Afficiency 

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah 

digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik 

mungkin. 

8. Akuntabilitas (Accountability) 

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan 

masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan 

lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi 

tersebut untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi; dan 
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9. Visi Strategis (Strategic Vision). 

Para pemimpin dan publik harus mempunyau perspektif good 

governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan 

sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. 

  Dalam produk peraturan perundang-undangan yang telah ada, 

terdapat suatu acuan yang bisa menjadi pendalaman dalam 

perlindungan hukum bagi warga masyarakat dalam pemberantasan 

korupsi. Sebagaimana sudah menjadi fenomena sosial, pelapor tindak 

pidana korupsi, menghadapi resiko yang sangat tinggi sampai 

kehilangan nyawa oleh pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana 

korupsi. 

 

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang tata Cara Perlindungan 

Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat. 

Pasal 2  

(1) Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum 

dan aparat keamanan; 

(2) Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan 

 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap 

 penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di 

 sidang pengadilan. 
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Pasal 3 

 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib dilaksanakan 

oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan. 

  Pasal 4 

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : 

(1) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari 

  ancaman fisik dan mental; 

(2) Perahasiaan identitas korban atau saksi; 

(3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. 

Pasal 5 

(1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:  

 Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan 

atau 

 Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

  disampaikan kepada: 

 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap 

penyelidikan; 

 Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan; 

 Pengadilan, pada tahap pemeriksaan. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

disampaikan  lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk 

ditindak lanjuti. 

(4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung 

kepada aparat keamanan. 

Pasal 6 

  Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

  aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan : 
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  - Klarifikasi atas kebenaran permohonan; dan 

  - Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan. 

 

  Pasal 7 

  Pemberian perlindungan terhadap korban dan skai dihentikan  

  apabila : 

  - Atas permohonan yang bersangkutan; 

 - Korban dan atau saksi meninggal dunia; atau 

 - Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat 

  keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.-

 Penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

 huruf c, harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan 

dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum   

 perlindungan dihentikan. 

  Pasal 8 

  - Korban dan saksi tidak dikenakan biaya apapun atas  

   perlindungan yang diberikan kepada dirinya; 

  - Segala yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan  

  terhadap korban dan saksi dibebankan pada anggaran masing-

  masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan. 

  - Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  

  2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidik,  

  Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana  

  Terorisme, diantaranya sebagai berikut : 

  Pasal 2 

 Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umu, dan Hakim yang memeriksa 

beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib 

diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang 

mebahayakan diri, jiwa dan atau hartana, baik sebelum, selama, 

maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 
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  Pasal 3 

  Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh 

 aparat hukum dan aparat keamanan berupa : perlindungan atas 

keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas 

saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. 

  Pasal 4 

 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib dilakukan 

oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme. 

 Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan atau Hakim bertempat 

tinggal di luar wilayah kerja kepolisian sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), perlindungan diberiken oleh pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tionggal 

Saksi, Penuntut Umum, dan atau Hakim. 

 Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak 

pidana terorisme maka perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

sidang pengadilan dilaksanakan. 

  Pasal 5 

Perlindungan terhadap Saksi wajib diberikan oleh Penyidik, Penuntut 

Umum, atau akim dalam semua tingkat pemerkiksaan perkara. 

  Pasal 6 

 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib 

diberitahukan kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, 

dalam waktu 1 (satu) hari sebelum perlindungan diberikan. 

  Pasal 7 

 Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 belum 

diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Saksi, Penyidik, 



44 

 

Penuntut Umum, atau Hakim dapat mengajukan permohonan 

perlindungan. 

 - Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1)  diajukan kepada Pejabat Negara Kepolisian Indonesia yang 

  wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik,  

  Penuntut Umum, atau Hakim. 

 Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Saksi, tembusan 

permohonan tersebut disampaikan kepada Penyidik, 

Penuntut Umum, dan Hakim dalam semua tingkat 

pemeriksaan perkara. 

 Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan 

diterima, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan 

klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi 

bentuk perlindungan yang diperlukan. 

Pasal 8 

 Tehnik pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

7 diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

  Pasal 9 

 - Pemberian perlindungan dihentikan : 

 - Berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia 

  perlindungan tidak diperlukan lagi; atau 

 - Atas permohonan yang bersangkutan. 

  - Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud 

   dalam ayat (1) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis 

kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka  

 waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan. 
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 Pasal 10 

Dalam hal Saksi didatangkan dari luar wilayah Negara Republik Indonesia, 

perlindungan Saksi tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pejabat 

Kepolisian yang berwenang di negara tersebut. 

Pasal 11 

Saksi, Penyidik, Penuntut Umu, dan Hakim tidak dikenakan biaya atas 

perlindungan yang diberikan kepadanya. Segala biaya berkaitan dengan 

perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada anggaran Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

 

5. Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 

Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana 

Pencucian Uang, diantaranya dalam : 

Pasal 2 

(1) Setiap Pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang 

wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun 

sesudah proses pemeriksaan perkara; 

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 3 

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus 

kepada Saksi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. 

Pasal 4 

Pelapor dan Saksi tidak dikenakan biaya atas perlindungan khusus yang 

diberikan kepadanya. 

 

Pasal 5 

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 

diberiken dalam bentuk : 
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a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi 

dari ancaman fisik atau mental; 

b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan Saksi; 

c. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau 

d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau 

terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. 

Pasal 6 

(1) Perlindungan khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 

adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau 

harta, termasuk harta Pelapor dan Saksi sebagai akibat : 

a. Disampaikannya laporan tentang adanya transaksi keuangan 

mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai 

oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a 

atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Disampaikannya laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak 

pidana pencucian uang oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) angka 2 huruf b atau PPATK kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; atau 

c.Ditetapkannya seseorang sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana 

pencucian uang. 

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 

sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai Saksi, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas 

kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan. 

(3) Pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diberitahukan secara tertulis kepada Pelaporn dan/atau Saksi paling 

lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali da puluh empat) jam 

sebelum pelaksanaan perlindungan. 
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Pasal 7 

(1) Dalam hal perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

sebelum diberikan, Palapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, 

atau Hakim dapat mengajukan permohonan perlindungan khusus kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(2) Permintaan perlindungan khusus oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 

Hakim dilakukan sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara tindak 

pidana pencucian uang. 

(3) Permohonan perlindungan khusus sebagaimana dimaksu dalam ayat (1) 

diajukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal Pelapor dan/atau Saksi. 

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 

sejak permohonan perlindungan khsus diterima, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan 

dan identifikasi bentuk perlindungan khusus yang diperlukan. 

(5) Pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud mdalam ayat (1) 

diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan/atau Saksi paling 

lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 

sebelum pelaksanaan perlindungan. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 

pasal 7, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan PPATK, 

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana 

pencucian uang. 

 

Pasal 9 

Teknis pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam paal 5 

hurufr a, huruf b, huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait. 
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Pasal 10 

(1) Pemberian perlindungan khusus terhadap Pelapor dan/atau Saksi 

dihentikan : 

a. Berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa 

perlindungan tidak diperlukan lagi; atau  

b. Atas permohonan yang bersangkutan. 

(2) Penghentian pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a, harus diberitahukan kepada Pelapor, Saksi 

dan/atau keluarganya dalam wjangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga 

kali dua puluh empat) jam sebe;lum perlindungan khusus dihentikan. 

(3) Dalam hal Pelapor dan/atau Saksi menilai perlindungan khusus masih 

diperlukan, Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dasar 

permohonan Pelapor dan/atau Saksi wajib melanjutkan pemberian 

perlindungan khusus bagi Pelapor dan/atau Saksi yang telah dihentikan. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal Saksi didatangkan dari luar wilayah Negara Republik 

Indonesia, perlindungan khusus Saksi tersebut dilaksanakan dengan 

melakukan kerjasama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di 

negara tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik 

di bidang tindak pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

negara tersebut. 

(2) Dalam hal tidak ada perjanjian kerjasma bantuan timbal balik 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlindungan khusus dapat 

dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas. 

 

Pasal 12 

Segala biaya berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap Pelapor dan 

Saksi, dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tersendiri. 
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Kompleksitas kehidupan masyarakat di dalam kehidupan sekarang, 

reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya menampakkan hasil yang diidam-

idamkan, disiplin nasional yang masih rendah, dan masih adanya budaya 

penyimpangan berupa balas dendam tidak beraspek pidana, jaminan bagi warga 

masyarakat agar terhindar  dari berbagai kesulitan karena berperan dalam 

memberantas korupsi, juga harus diperluas sampai dengan terjadinya pelayanan 

administrasi pemerintahan sebagaimana mestinya seperti warga masyarakat 

pada umumnya. 

Sebagai pendorong warga masyarakat untuk melaporkan tindak pidana 

korupsi pada jajaran penegak hukum, setelah selesai masa pemberian 

perlindungan fisik dan keamanan, perlu ada semacam pemberian kemudahan/ 

dispensasi dalam setiap kegiatan yang berkenaan dengan administrasi negara. 

Pemberian premi berupa uang, adalah pilihan terakhir, yang sangat sulit 

dilakukan mengingat kompleksitas korupsi, jumlah pelapor, besaran kerugian 

akibat korupsi yang berhasil dieksekusi, serta administrasi keuangan yang sangat 

rumit. 
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BAB IV 

PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI PUBLIK 

 

 

Korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena 

transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan 

kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting.   

Suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk 

mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. 

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua 

Negara dan bahwa negara-negara harus saling bekerja sama, dengan dukungan dan 

keterlibatan orang-perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat 

madani, organisasi non-pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan agar upaya-upaya 

dalam bidang ini dapat efektif.  

Masyarakat (publik) memiliki potensi dan peranan yang besar dalam 

pemberantasan korupsi.  Potensi yang luar biasa itu dimiliki publik jika semua 

berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Hal tersebut 

sangat diperlukan mengingat korupsi di Indonesia sudah meluas dan 

perkembangannya meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah perkara, pihak 

yang terlibat, jumlah kerugian negara maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan 

semakin sistematis.  Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crimes). 

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sudah sangat meluas/sistemik dan 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta hak-hak ekonomi masyarakat.  

Korupsi sudah merasuk ke semua sektor, diberbagai tingkatan pusat dan daerah, 

disemua lembaga negara (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), serta diberbagai 

lapisan/strata. 

Berdasarkan data KPK sejak Tahun 2004 sampai dengan 30 Juni 2015, KPK telah 

menangani perkara korupsi sejumlah 429 yang apabila diperinci dari jenis perkara 

korupsi yang telah ditangani yaitu pengadaan barang/jasa (132), perijinan (18), 
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penyuapan (197), pungutan (2), penyalahgunaan anggaran (44), pencucian uang (13), 

dan merintangi proses penanganan korupsi (5)30. 

Korupsi telah terjadi berbagai instansi/lembaga, berdasarkan data sejak Tahun 

2004 sampai dengan 30 Juni 201531,  sebagai berikut :  

 

Instansi/Lembaga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20

15 

Jumlah 

DPR RI 0 0 1 0 7 10 7 2 6 2 2 2 38 

Kementerian/ 

Lembaga 

1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 26 8 191 

BUMN/BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 0 0 22 

Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 0 0 20 

Pemprov 1 1 9 2 5 4 0 3 13 4 11 4 53 

Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 19 4 101 

Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 18 429 

Sumber : KPK 

 

Apabila ditinjau berdasarkan profesi/jabatan, sejak Tahun 2004 sampai dengan 

30 Juni 2015 hampir di semua profesi/jabatan ada yang pernah terlibat dalam perkara 

korupsi32, sebagai berikut : 

 

Profesi/Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah 

Anggota DPR & 

DPRD 

0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 4 4 81 

Kepala Lembaga/ 

Kementerian  

0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 9 3 23 

Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 2 2 14 

Walikota/Bupati 

dan Wakil 

0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 12 3 50 

Eselon I/II/III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 2 2 118 

Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 0 10 

Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 15 7 116 

Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 8 0 48 

                                                           
30

 http://acch.kpk.go.id 
31

 http://acch.kpk.go.id 
32

http://acch.kpk.go.id 
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Jumlah 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 54 21 469 

Sumber : KPK 

 

Pelaku korupsi tidak mengenal strata pendidikan.  Kalangan akademisi 

yang seharusnya mengajarkan bagaimana penegakkan hukum dan sepatutnya 

tetap berjalan dalam tataran idealisme tidak luput pula dari tindakan pragmatis 

sehingga ada pula yang terlibat dalam perkara korupsi.  Berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari detik.com (http://news.detik.com/ berita / 2572115 / jika-

tak - dikorupsi-berapa-apbn-yang-bisa-dipakai-untuk-perangi-kemiskinan) dalam 

kurun waktu sekitar 8 (delapan) tahun (2004-2012) tercatat sejumlah orang 

dengan pendidikan tinggi terlibat dalam tindak pidana korupsi, diantaranya 

bergelar Guru Besar (10 orang), Doktor (332 orang), Sarjana (119 orang), dan 

Master (147 orang). 

Salah satu grand strategy KPK dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terintegrasi, upaya 

penindakan terintegrasi, serta upaya pencegahan dan penindakan korupsi 

terintegrasi.  Strategi tersebut tentu dapat tercapai dengan adanya kerjasama 

lembaga/intansi serta dukungan publik dengan berpartisipasi secara aktif dalam 

upaya mencegah dan memerangI korupsi. 

Partisipasi masyarakat(publik) memiliki peran yang besar dalam 

pencapaian grand strategy KPK.  Pencegahan dan pemberantasan korupsi 

memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa, 

termasuk di dalamnya peran serta masyarakat.  Pada kegiatan yang sifatnya 

represif, masyarakat dapat langsung menjadi pelapor dugaan tindak pidana 

korupsi, terutama yang terjadi pada birokrasi dan layanan publik.  Sedangkan 

dari sisi pencegahan (preventif), tindakan dapat dimulai dari kesadaran diri 

untuk mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif. 

Masyarakat (publik) diharapkan dapat menerapkan budaya antikorupsi 

mulai dari keluarga dan menjadi agen perubahan untuk mengubah perilaku 

koruptif serta menyebarluaskan program antikorupsi di lingkungannya.  Lebih 

http://news.detik.com/%20berita%20/%202572115%20/%20jika-tak%20-%20dikorupsi-berapa-apbn-yang-bisa-dipakai-untuk-perangi-kemiskinan
http://news.detik.com/%20berita%20/%202572115%20/%20jika-tak%20-%20dikorupsi-berapa-apbn-yang-bisa-dipakai-untuk-perangi-kemiskinan
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dari itu, masyarakat pun diharapkan berperan aktif melaporkan dugaan korupsi 

kepada penegak hukum. 

Partisipasi aktif masyarakat (publik) dengan melaporkan dugaan tidak 

pidana korupsi pun secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan 

tugas dan kewenangan KPK untuk menangani perkara korupsi, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (UU Nomor  30 Tahun 2002) :  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan tindak pidana korupsi 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 Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah).  

Partisipasi masyarakat (public) dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi dicantumkan dalam United Nations Convention Against 

Corruption (UNCAC) 2003, khususnya dalam Pasal 13 (Partisipasi Publik), sebagai 

berikut : 

1. Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai 

kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum 

nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif orang-perorangan dan 

kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi non-

pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, dalam pencegahan dan 

pemberantasan korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
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adanya, penyebab dan kegawatan korupsi serta ancaman yang 

ditimbulkan oleh korupsi.  Partisipasi ini harus diperkuat dengan tindakan-

tindakan seperti: 

a. Meningkatkan transparansi dan mendorong kontribusi publik pada proses 

pengambilan keputusan; 

b. Mengusahakan agar publik memiliki akses yang efektif pada informasi; 

c. Melakukan kegiatan informasi publik yang menimbulkan sikap non-

toleransi terhadap korupsi, serta program pendidikan publik, meliputi 

kurikulum sekolah dan universitas; 

d. Menghormati, mendorong dan melindungi kebebasan untuk mencari, 

menerima,mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi tentang 

korupsi. 

e. Kebebasan itu dapat dikenakan pembatasan tertentu, akan tetapi hanya 

 sejauh yang ditetapkan dalam undang-undang dan sejauh diperlukan : 

  - Untuk menghormati hak atau nama baik pihak lain;  

  - Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum 

   atau  kesehatan atau moral masyarakat. 

2. Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin agar 

badan anti korupsi terkait sebagaimana dimaksud dalam Konvensi ini 

diketahui oleh publik dan wajib memberikan akses pada badan tersebut, jika 

itu perlu, untuk pelaporan, termasuk yang tanpa nama, atas setiap kejadian 

yang dapat dianggap merupakan kejahatan menurut Konvensi ini.Selain itu, 

dukungan masyarakat (publik) diatur secara khusus dalam Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Nomor  31 Tahun 1999 (UU Nomor  

31 Tahun 1999 jo UU Nomor  20 Tahun 2001), yang pada intinya bahwa peran 

serta masyarakat dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk :  
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- hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan 

telah terjadi tindak pidana korupsi; 

- hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 

memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana 

korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana 

korupsi; 

- hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab 

 kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana 

 korupsi; 

 - hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya 

  yang diberikan kepada penegak hukum; 

 - hak untuk memperoleh perlindungan hukum; 

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Nomor  31 Tahun 1999 jo UU 

Nomor  20 Tahun 2001 Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada 

masyarakat (publik) yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, 

pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.  Ketentuan 

mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut serta 

mengenai penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan 

Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP Nomor  71 

Tahun 2000). 

Partisipasi masyarakat (publik) dicantumkan pula dalam Pasal 1 angka 3 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan 

Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Perpres Nomor  55 Tahun 2012) : 

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi 

Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi.KPK memiliki kewenangan dalam 
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melakukan upaya pencegahan korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU 

Nomor  30 Tahun 2002, sebagai berikut : 

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang 

huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau 

upaya pencegahan sebagai berikut: 

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta 

  kekayaan penyelenggara negara; 

b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 

c.  pendidikan; 

d. Merancangdan mendorong terlaksannya program sosialisasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; 

f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam   

 pemberantasan tindak pidana korupsi. 

 

A. Penghargaan Atas Partisipasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi 

1. Partisipasi Publik Dalam Upaya Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi 

 

Peran masyarakat (publik) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi 

tidak hanya sebagai pihak yang secara pasif menerima informasi maupun 

mengikuti program-program anti korupsi yang diselenggarakan KPK, pemerintah 

maupun lembaga negara lain.  Masyarakat (publik) dapat pula bertindak sebagai 

pihak yang berperan secara aktif dalam membangun kesadaran anti korupsi 

dengan berbagai kegiatan/program secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan 

masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya masing-masing tanpa 

harus bergantung dengan program yang telah disusun oleh KPK ataupun 

Pemerintah.  Lingkupnya pun sesuai dengan tujuan dan kesiapan masing-

masing. 
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Hal ini tentunya sejalan pula dengan salah satu program pencegahan KPK 

yang memulai budaya anti korupsi dari keluarga.  Tentunya masyarakat (publik) 

baik secara perseorangan maupun kelompok dapat memulai budaya anti 

korupsi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Walaupun dimulai dari lingkup terkecil, namun apabila di berbagai daerah 

mulai ditumbuhkan budaya anti korupsi, tentunya hal tersebut akan berdampak 

besar sebagaimana teori tentang sapu lidi, apabila hanya sebatang tentu akan 

mudah dipatahkan namun jika menjadi satu ikat maka akan sulit dipatahkan 

bahkan dapat membersihkan sampah-sampah yang berserakan. 

Ada banyak kegiatan/program/tindakan yang dapat dilakukan masyarakat 

(publik) untuk ikut berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi 

diantaranya:  

a). Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang 

pendidikan; 

b). Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

c). Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; 

Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam  pemberantasan 

tindak pidana korupsi.  

 

Tentunya hal ini sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang menjadi tugas 

dan kewenangan KPK berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 13  Undang-undang Nomor  

30 Tahun 2002 diantaranya :  

a) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang 

pendidikan; 

b) Merancangdan mendorong terlaksannya program sosialisasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

c) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; 

d) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi. 
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Upaya menumbuhkan budaya anti korupsi dalam rangka pencegahan korupsi 

yang dilakukan masyarakat (publik) dilakukan dengan kemasan kegiatan/ 

program yang variatif. Beberapa kegiatan/program yang sudah dilakukan, 

diantaranya: 

1) Games Antikorupsi 

Fahma Waluya Rosmansyah, seorang siswa kelas 2 SMP Negeri 

Bandung, menciptakan game anti korupsi yang diberi nama Raid the Rats 

yang mampu menjadi alat kampanye pencegahan korupsi. Game ini 

sengaja dirancang saat itu usianya masih 12 tahun. Fahma menyatakan 

sengaja membuat aplikasi game itu untuk mendukung pemberantasan 

korupsi.33 Game tersebut sudah bisa diunduh secara gratis di App Store 

yang baru tersedia untuk platform iOS. Untuk muatan pendidikan, game 

ini layak diacungi jempol karena memberikan pengetahuan mengenai 

korupsi terutama pelajar seperti mencontek, memalak, bolos sekolah 

hingga memberikan hadiah kepada guru agar bisa menaikkan nilainya.   

KPK menyambut positif aplikasi game dan berharap agar dapat 

menjadi satu cara pencegahan korupsi sejak dini. Sesuai dengan usianya 

yang masih belia, Fahma tahu persis media yang pas bagaimana 

menularkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini tanpa menggurui teman-

teman sebayanya.  

 

2) Warung Kejujuran  

Inovasi yang semakin marak digalakkan adanya warung kejujuran. 

Warung kejujuran dimaksudkan untuk memupuk nilai-nilai kejujuran 

sebagai nilai dasar anti korupsi.  Warung kejujuran mengusung konsep 

warung dengan aneka barang yang dijual (biasanya makanan) dimana 

transaksi jual beli dilakukan tanpa adanya pengawasan baik pembayaran 

                                                           
33

Integrito, KPK, Vol.25/V, Januari-Februari, 2012, hal 40 
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maupun pengembalian uang, sehingga dengan konsep ini maka integritas 

pembeli menjadi hal yang utama. Konsep warung kejujuran dikembangkan 

di berbagai sekolah maupun instansi. 

Salah satu warung kejujuran yang diterapkan oleh masyarakat secara 

perorangan yaitu warung yang dikelola oleh Mukti Murah Harjo di Kediri 

(Jawa Timur).  Selain kios bensin, Mukti yang berprofesi sebagai tukang 

becak juga berjualan makanan.  Satu-satunya pengamanan yang dilakukan 

untuk menjaga barang dagangannya sehari-hari yang berada di pinggir 

jalan dan ditinggal selama Mukti menarik becak hanya selembar kain 

bertuliskan “POM Kejujuran 24 jam  Menuju Surga” yang dibawahnya 

tertulis beberapa item tentang tata cara berbelanja yaitu : ambil bensin 

sendiri, bayar dengan uang pas dan masukkan ke dalam toples,  Tuhan 

telah mengawasi kita. Terimakasih atas kejujuran anda.    Namun, tiap hari 

Mukti juga menaruh uang persediaan di toples untuk pembeli yang tidak 

memiliki uang pas. 

https://smaarjasa.wordpress.com/2011/10/28/kios-bensin-dan-warung-

kejujuran 

 

3) Kampung Anti Korupsi  

Kampung Prenggan sebagai kampung percontohan anti korupsi di 

Yogyakarta karena adanya nilai tradisional, budaya, guyub dan kejujuran 

yang sejak lama tumbuh di kampung tersebut.  Nilai-nilai kejujuran 

ditumbuhkan dan dikembangkan oleh masyarakat di kampung tersebut, 

yang berawal dari nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan dalam keluarga. 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/19/nn1mas-

kelurahan-preggan-kotagede-yogya-jadi-kelurahan-anti-korupsi 

 

2. Musik dan Film Anti Korupsi 

Seniman pun dapat turut menumbuhkan budaya anti korupsi dengan 

berbagai karya-nya.  Apalagi jika seniman tersebut memiliki banyak 

https://smaarjasa.wordpress.com/2011/10/28/kios-bensin-dan-warung-kejujuran
https://smaarjasa.wordpress.com/2011/10/28/kios-bensin-dan-warung-kejujuran
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/19/nn1mas-kelurahan-preggan-kotagede-yogya-jadi-kelurahan-anti-korupsi
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/19/nn1mas-kelurahan-preggan-kotagede-yogya-jadi-kelurahan-anti-korupsi
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penggemar tentunya diharapkan budaya anti korupsi dapat diserap 

berbagai generasi tanpa adanya paksaan.  Beberapa pemusik menciptakan 

lagu bertema anti korupsi misalnya Slank (Seperti Para Koruptor), Iwan Fals 

(Bento, Bongkar, Oemar Bakrie, Surat Buat Wakil Rakyat), dll.   Selain 

musik, film pun dapat dijadikan ajang untuk menumbuhkan budaya anti 

korupsi, sebagaimana para sineas muda yang membuat film-film pendek 

dengan tema anti korupsi yang diperlombakan dalam Festival Film Anti 

Korupsi, seperti : “Adit & Sopo Jarwo Ojek Payung Bikin Bingung” (karya 

Wardana Riza, Jakarta), “Robohnya Sekolah Kami” (Uli Retno Dewanti, 

Purbalingga), “Ijolan” (Eka Susilawati, Purbalingga), “Dilarang Berjalan di 

Trotoar” (Nugroho Budi Santoso, Purbalingga). 

http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2397-ini-dia-pemenang-

acffest-2014 

 

3. Sekolah Antikorupsi 2015 (SAKTI 2015) 

 Indonesia Corruption Watch adalah lembaga nirlaba yang dibentuk 

pada tanggal 21 Juni 1998. ICW meluncurkan program Sekolah Antikorupsi 

2015 (SAKTI 2015) dengan tujuan memberikan pendidikan kepada publik, 

khususnya generasi muda, untuk dapat terlibat aktif dalam gerakan 

antikorupsi yang menjadi agenda penting untuk melakukan kaderisasi, 

mengingat belum maksimalnya regenerasi pegiat antikorupsi. Sebagai 

bentuk nyata peran serta masyarakat sipil untuk memberantas korupsi 

sekaligus membangun dan memperluas gerakan anti-korupsi. 

 

4. Hoegeng, Polisi Anti Korupsi 

Hoegeng Iman Santoso (1921-2004) adalah mantan Kapolri dengan 

pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi. 

Hoegeng menutup usaha toko bunga istri untuk menghindari potensi 

pembeli hanya karena jabatannya sebagai Kapolri. Kesahajaan dan 

keteguhan prinsip untuk tidak menerima apapun di luar gaji dan dinas, 

http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2397-ini-dia-pemenang-acffest-2014
http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2397-ini-dia-pemenang-acffest-2014
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membuat keluarganya kalang kabut harus pindah kemana dari rumah 

dinasnya saat telah memasuki pensiun karena belum punya rumah sendiri.  

Tentunya sosok ini bisa menjadi inspirasi dan yang layak menjadi teladan 

bagi masyarakat dan penegak hukum lainnya. Bahwa kesempatan dan 

kewenangan tidak dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan keluarga 

yang dapat merusak kehormatan. Sehingga sampai saat sekarang nama 

Hoegeng harum kenang. 

 

5. Informasi tentang Korupsi melalui media secara konsisten 

Beberapa kelompok maupun jurnalis secara konsisten dan 

berkesinambungan memberikan informasi maupun ide kreatif terkait 

dengan korupsi, antara lain : 

a. Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK)  

http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=426&l=di-yogyakarta 

b. Komunitas Pohon Antikorupsi Pelajar (KPAP) 

http://www.kampunghalaman.org/jalanremaja/berita.php?id=690 

c. Cegah Korupsi http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/ 

d. Monitor Korupsi http://monitorkorupsi.feb.ugm.ac.id/ 

e. Clean Generation Building-Sekolah Generasi Bersih 

https://sekolahantikorupsi.wordpress.com 

f. Media belajar jurnalisme secara online www.jurnalistik.net 

Upaya menumbuhkan budaya anti korupsi yang dilakukan oleh masyarakat 

(publik) pada secara umum dilakukan : 

- secara transparan / bersifat terbuka; 

- menerapkan atau mengembangkan program/kegiatan yang telah 

diinisiasi sebelumnya oleh KPK maupun pemerintah; 

- program/kegiatan/produk/karya baru dengan inisiatif dan kreasi 

masing-masing; 

 Tentunya prakarsa-prakarsa yang dilakukan masyarakat (publik) harus 

dihargai dan diapresiasi dengan baik, sehingga tidak hanya dirasakan efeknya 

http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=426&l=di-yogyakarta
http://www.kampunghalaman.org/jalanremaja/berita.php?id=690
http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/
http://monitorkorupsi.feb.ugm.ac.id/
https://sekolahantikorupsi.wordpress.com/
http://www.jurnalistik.net/
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pada kelompok tertentu tapi secara luas dapat juga menstimulus masyarakat 

lainnya untuk ikut dapat bergerak dan berperan dalam upaya pencegahan 

korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah kerja panjang dan 

berkesinambungan serta hasilnya tidak seketika terlihat. 

Gelombang anti korupsi bukan hal yang mustahil untuk menjadi nyata, 

oleh karena itu partisipasi masyarakat (publik) dalam menumbuhkan budaya 

anti korupsi perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk supaya tidak layu dan mati. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga dan 

meningkatkan partisipasi publik dalam upaya menumbuhkan budaya anti 

korupsi adalah dengan memberikan apresiasi atau penghargaan.  Pemberian 

penghargaan atas peran serta masyarakat dalam upaya menumbuhkan budaya 

anti korupsi bersifat terbuka dan dikampanyekan agar mendorong masyakarat 

lainnya untuk ikut berkontribusi. 

Adapun bentuk-bentuk penghargaan berdasarkan penilaian atau 

rekomendasi yang diberikan dalam upaya pencegahan korupsi yang diprakarsai 

oleh masyarakat yang sudah ada, diantaranya: 

a). Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 

Perkumpulan BHACA yang berdiri pada 9 April 2003 ini memberikan Bung 

Hatta Anti-Corruption Award kepada pribadi yang memiliki kriteria sebagai 

berikut:  

- Bersih dari praktek korupsi, tidak pernah menyalahgunakan 

 kekuasaan dan jabatannya, menyuap atau menerima suap; 

- Berperan aktif, memberikan inspirasi atau mempengaruhi 

 masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan 

 korupsi.  

Beberapa tokoh yang pernah diberi penghargaan antara lain : 

Tri Risma Harini dan Yoyok Riyo Sudibyo (2015), Nur Pamudji dan Basuki 

Tjahaja Purnama (2013), Herry Zudianto dan Joko Widodo (2010) 

http://bunghattaaward.org/?page_id=13 

 

http://bunghattaaward.org/?page_id=13
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b) Forum Indonesia untuk Transaparasi Anggaran (FITRA) 

FITRA merilis daerah-daerah penyumbang kerugian negara  akibat 

korupsi. 

 

B. Survei Integritas KPK 

Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan 

penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah 

kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana 

masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan 

dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga 

tersebut. 

 

C. Whistleblower Kebocoran Soal UN 2015  

Keberanian yang dilakukan oleh 5 (lima) siswa SMU 3 Yogyakarta yang 

melaporkan kebocoran Soal Ujian Nasional tahun 2015 ini, padahal para siswa 

yang mendapat bocoran soal UN itu memiliki kesempatan menggunakannya. 

Namun integritas yang dimiliki mendorong sikap berani dan jujur tentunya tidak 

lepas dari peran serta pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah, rumah 

ataupun lingkungannya. Oleh karena itu tidak berlebihan sekiranya KPK 

memberikan penghargaan kepada mereka dengan menyematkan pin “berani 

jujur hebat”. Kelak apa yang dilakukan para siswa tersebut dapat menjadi 

teladan dan contoh bagi siswa-siswa lain terutama juniornya. Yang telah 

menunjukkan bahwa perbuatan mencontek menggunakan bocoran adalah 

tercela dan merupakan bibit bibit prilaku koruptif.  

http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/04/22/389675/kpk-

beripenghargaan-kepada-siswa-pelapor-kebocoran-un 

Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraurtan Pemerintah 

Nomor  71 Tahun 2000, publik (setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat) yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya 

pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat 

http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/04/22/389675/kpk-beri%20penghargaan-kepada-siswa-pelapor-kebocoran-un
http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/04/22/389675/kpk-beri%20penghargaan-kepada-siswa-pelapor-kebocoran-un
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penghargaan, dapat berupa piagam ataupun premi.  Namun demikian 

pemberian penghargaan/apresiasi dapat pula dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan situasi dan kondisi dan bahkan tidak pula menutup kemungkinan 

untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan yang sudah ada atau 

membuat petunjuk pelaksanaannya. 

Untuk memberikan apresiasi atau penghargaan atas partisipasi 

masyarakat (publik) dalam upaya menumbuhkan budaya anti korupsi tentunya 

perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai pemberian penghargaan tersebut, 

antara lain : 

a. Kategori/kriteria 

 Gerakan/kegiatan/program 

 Organisasi/komunitas 

 produk : musik/budaya/film 

 Tokoh; - Umum 

  - Pelajar/mahasiswa 

 Persyaratan: 

  - Syarat umum 

  - Syarat khusus 

b. Mekanisme 

 Periode 

 Juri 

 Penjaringan/pendaftaran 

  - Klarifikasi 

  - Penilaian  

c. Bentuk Penghargaan 

Bentuk penghargaan ini dapat dibedakan untuk masing-masing 

kategori/kriteria sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh, 

misalnya: 

- Piagam dan Lencana untuk semua kategori; 
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- Beasiswa pendidikan untuk kategori tokoh atau organisasi/ 

komunitas; 

- Dana bantuan untuk kategori produk/program; 

d. Sumber dana/anggaran 

e. Rekomendasi Bentuk Penghargaan yang diberikan  

 

D. Partisipasi Publik Dalam Pencegahan Korupsi 

Upaya pencegahan korupsi dikaitkan tugas dan kewenangan KPK dalam 

melakukan tindakan-tindakan pencegahan berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 13  UU 

Nomor  30 Tahun 2002 diantaranya :  

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan  harta 

kekayaan penyelenggara negara (LHKPN); 

2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 

Pada tahun 2015 saat diadakan Ujian Nasional, masyarakat dikejutkan 

dengan adanya berita mengenai pelajar yang melaporkan kebocoran ujian 

nasional.   Hal serupa dapat dilakukan oleh masyarakat (publik) untuk 

menjadi “whistle blower” dalam pencegahan korupsi untuk membantu 

KPK terkait dengan LHKPN, pelacakan aset koruptor, maupun gratifikasi, 

misalnya : 

3. Melaporkan adanya aset yang diduga dimiliki oleh pejabat publik / 

penyelenggara negara yang tidak dilaporkan kepada  KPK sesuai dengan 

kewajiban yang bersangkutan; 

4. Melaporkan adanya pemberian kepada pejabat publik / penyelenggara 

negara yang tidak dilaporkan kepada KPK sesuai dengan kewajiban yang 

bersangkutan; 

Tentunya laporan ini bersifat rahasia/tertutup dan masih dalam ranah 

pencegahan korupsi sehingga dengan adanya laporan tersebut maka KPK 

sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dapat melakukan verifikasi dan 

analisa lebih lanjut.  Apabila ada laporan terkait aset maka KPK dapat melakukan 

pemeriksaan apakah aset tersebut apakah aset telah dilaporkan dalam LHKPN 
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atau tidak dilaporkan. Data tersebut diperlukan mengingat banyak aset koruptor 

tidak dilaporkan, disamarkan kepemilikannya, dsb.  Demikian pula baik terhadap 

gratifikasi, masyarakat dapat pula melaporkan adanya dugaan penerimaan 

gratifikasi jika mengetahui adanya pejabat publik / penyelenggara negara yang 

menerima suatu hadiah apapun bentuknya dari pihak-pihak lain.  Tentunya KPK 

akan melakukan verifikasi dan analisa lebih lanjut terhadap informasi ini. 

Laporan dari masyarakat (publik) yang bersifat tertutup dalam ranah 

pencegahan korupsi tersebut tentunya tidaklah termasuk hal-hal yang memang 

sudah diatur sebagai kewajiban dalam ketentuan yang bersifat khusus, 

sebagaimana bank yang memiliki  kewajiban melaporkan suatu transaksi 

tertentu kepada PPATK.  Laporan dari masyarakat (publik) perlu diapresiasi 

dengan memberikan penghargaan, namun mengingat sifatnya yang tertutup 

(rahasia) tentu ketentuan-ketentuannya pun berbeda dengan pencegahan 

korupsi dalam rangka menumbuhkan budaya anti korupsi, namun tetap harus 

ada kategori, syarat, mekanisme, dan rekomendasi yang diatur, misalnya : 

a. Kategori/kriteria 

1) Organisasi/komunitas/lembaga 

2) Perorangan 

b. Persyaratan 

1) Syarat umum 

2) Syarat khusus 

c. Mekanisme 

1) Periode 

2) Juri 

3) Penjaringan/pendaftaran 

4) Klarifikasi 

5) Penilaian  

d. Bentuk Penghargaan  

Bentuk penghargaan ini dapat dibedakan untuk masing-masing 

kategori/kriteria, misalnya : 
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1) Piagam dan Lencana untuk semua kategori; 

2) Perlindungan hukum; 

3) Perlindungan fisik; 

e. Sumber dana/anggaran 

f. Rekomendasi Bentuk Penghargaan yang diberikan  

 

E Penghargaan Atas Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi 

1. Indonesia 

Berdasarkan Pasal 7 - Pasal 11 PP Nomor  71 Tahun 2000, sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau 

pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa 

piagam atau premi. 

 

Pasal 8 

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis 

piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. 

 

Pasal 9 

Besar premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapka paling 

banyak sebesar 2 (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang 

dikembalikan. 

 

Pasal 10 

(1) Piagam yang diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri.  



68 

 

(2) Penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

Penegak Hukum atau Komisi. 

 

Pasal 11 

(1) Premi diberikan kepada Pelapor setelah putusan pengadilan yang memida 

terdakwa memperoleh kekuaat hukum tetap. 

(2) Penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.  

 

Walaupun berdasarkan amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah  Nomor  71 

Tahun 2000 tersebut telah dibuat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM tentang tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan 

jenis piagam, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. 

Selama ini, bukan berarti tidak ada pelapor yang mengajukan permintaan 

untuk mendapatkan penghargaan tersebut, apalagi jika terkait dengan perkara 

korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan 

terdapat kerugian Negara yang jumlahnya besar, mengingat penghargaan 

berupa premi yang diberikan kepada pelapor dihitung dari jumlah kerugian 

negara yang telah disetorkan ke Kas Negara.  

Sejak Tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2014, KPK telah 

mengembalikan sejumlah uang dari penanganan tindak pidana korupsi yang 

ditangani KPK ke Kas Negara dan Kas Daerah sejumlah Rp 1.293.135.007, 

060.30,- 

Beberapa pelapor memiliki harapan tinggi untuk mendapatkan 

penghargaan, khususnya premi atas peran sertanya dalam upaya 

pemberantasan korupsi khususnya bagi mereka yang merasa telah mengalami 

masalah (kerugian) akibat tindakannya melaporkan dugaan korupsi.  Mereka 

telah mengajukan permintaan penghargaan termasuk kepada KPK selaku 

institusi penegak hukum dimana mereka melaporkan dugaan korupsi.  Namun 

demikian, dari jumlah laporan yang diterima KPK sejak Tahun 2004 sampai 
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dengan 31 Juli 2015 yaitu 150.773, tidak secara keseluruhan berindikasi korupsi, 

dan hanya sejumlah kecil pelapor yang mengajukan permintaan untuk 

mendapatkan penghargaan. 

Selama ini pula, KPK telah berupaya untuk memproses permintaan 

penghargaan tersebut, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya 

terutama menyangkut mekanisme pemberian penghargaan yang diatur dalam 

PP Nomor  71 Tahun 2000.  KPK pun telah berupaya dengan mengusulkan 

perubahan PP Nomor  71 Tahun 2000 kepada Kementerian Hukum dan HAM. 

Kendala dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pelapor yang 

dialami oleh penegak hukum terkait dengan peraturan yang berlaku, khususnya 

berkaitan dengan mekanisme pemberian penghargaan yang diberikan kepada 

pelapor, perhitungan premi yang diberikan, penghitungan kualitas/bobot 

laporan yang diberikan oleh pelapor, dsb. 

terhadap laporan yang diajukan oleh masyarakat (publik) kepada KPK yang 

telah memenuhi syarat administrasi (identitas lengkap dll) tentunya dapat 

diproses untuk memperoleh penghargaan.  Namun pelaksanaannya tidak 

semudah perhitungan secara matematika. 

Beberapa hal terkait laporan yang diberikan masyarakat (publik) tentang 

dugaan tindak pidana korupsi yang diterima KPK, dapat diidentifikasi antara lain: 

a. Satu kasus dilaporkan oleh lebih dari satu pelapor; 

b. Laporan yang diberikan oleh pelapor tidak secara keseluruhan menjadi 

satu kasus, tapi dapat menjadi bagian dari kasus yang  ditangani oleh KPK 

maupun kasus yang ditangani oleh  penegak hukum lain; 

c. Laporan yang diberikan oleh pelapor telah diperoleh KPK berdasarkan 

hasil pengembangan kasus lain; 

d. Laporan yang sama diberikan oleh beberapa pelapor; 

e. Kasus yang dilaporkan telah dibangun oleh KPK dari awal dalam tahap 

pengumpulan bahan keterangan atau penyelidikan; 
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6. Kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi pidana 

uang pengganti secara keseluruhan (lunas) tapi dieksekusi secara bertahap 

sesuai dengan aset yang ada atau diganti dengan pidana penjara; 

7.   Eksekusi uang pengganti yang memakan waktu lama terhadap suatu kasus 

sementara jaksa yang berdinas telah kembali ke instansi asal sementara laporan 

oleh pelapor ditujukan kepada KPK; 

 Dokumen yang dilaporkan oleh pelapor tidak dapat secara  langsung ditelusuri 

dalam berkas putusan perkara; 

 Dokumen yang dilaporkan oleh pelapor telah diperoleh oleh KPK dari instansi 

yang berwenang (misalnya laporan audit); 

 Penilaian atas laporan yang diajukan oleh pelapor terkait dengan penyelesaian 

kasus sangat subyektif sehingga menimbulkan resiko adanya tuntutan hukum 

terhadap KPK; 

 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak mudah dan ada juga resiko bagi 

pelapor suatu dugaan tindak pidana korupsi, apalagi jika pihak yang dilaporkan 

orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan.  Kerahasiaan identitas 

pelapor merupakan hal utama dalam pelaksanaan partisipasi publik ini.  Oleh 

karena itu, mekanisme pemberian penghargaan perlu mempertimbangkan 

kerahasiaan identitas pelapor. 

Hal ini sebagaimana kewajiban penegak hukum untuk merahasiakan 

identitas pelapor yang diatur dalam Pasal 6 PP 71 Tahun 2000 sebagai berikut : 

(1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat 

diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat 

yang disampaikan. 

(2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi 

dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun 

keluarganya. 

Dalam ranah penindakan, peran masyarakat sebagai pelapor suatu tindak 

pidana korupsi (whistleblower) perlu pemberian penghargaan khusus pula. 
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Penghargaan atas peran masyarakat dalam penindakan tindak pidana korupsi 

haruslah bersifat tertutup dan rahasia. 

Oleh karena itu fokus pemberian penghargaan sangat tergantung pada 

tingkat ancaman yang diperoleh oleh masyarakat yang bersangkutan.Adapun 

ancaman yang mungkin akan diterima: 

 Ancaman hukuman (dilaporkan atas pencemaran nama baik, dll) 

 Ancaman fisik terhadap diri dan keluarganya 

 Ancaman diberhentikan dari pekerjaannya 

Berdasarkan ancaman tersebut, aparat penegak hukum harus 

memberikan penghargaan berupa antisipasi atas segala kemungkinan ancaman 

yang diterima oleh yang bersangkutan, misalnya dalam bentuk: 

- perlindungan fisik  

- perlindungan hukum 

Wistleblower memang dipergunakan dalam SPP AS sebagai “informan” 

untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang sifatnya sangat tertutup, seperti 

dalam kasus-kasus organized crime (narcotics/drugs–humantrafficking–

racketeering–dan terorism). 

Wistleblower yang sangat terkenal beberapa tahun yang lalu adalah dalam 

Kasus Enron.Memang sering dipergunakan undercover agents untuk “awal 

membongkar”, tetapi untuk mendapatkan seorang saksi yang dapat 

“diandalkan” dalam membuktikan perkara di Pengadilan, maka diusahakan 

adanya wistleblower.Wistleblower ini diminta untuk memberi informasi “orang 

dalam” yang rinci dengan bukti-bukti yang dapat dipertahankan di Pengadilan 

tentang segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan putusan Pengadilan 

sesuai dakwaan dan tuntutan JPU. Karena itu wistleblower ini umumnya adalah 

“orang-dalam”, dia umumnya “terlibat” dalam kejahatan yang didakwakan, 

mungkin keterlibatannya hanya ringan: seperti SatPam/Sekuriti yang melihat 

dan mengenali tamu-tamu yang sering datang ke rumah seorang Pejabat-

Terdakwa ataupun keterlibatannya serius: seperti Pegawai Keuangan 

Perusahaan yang mencatat dan membagikan/mentransfer dana kepada Pejabat-
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Terdakwa.Mereka dinamakan wistleblower, apabila mereka secara sukarela mau 

“membuka tabir kejahatan” di dalam organisasi di mana mereka 

bekerja.Kesukarelaan mereka adalah karena mereka merasa “terpanggil-secara-

moral”. Adanya rasa tanggungjawab-moral ini sering dipakai oleh perusahaan-

perusahaan besar untuk untuk membongkar pelanggaran aturan perusahaan 

yang merugikan (seperti pencurian dalam pabrik atau insider trading atau 

pemberian hadiah kepada Pejabat).Salah satu strategi adalah membuka “hot 

line” untuk melapor secara anonim. 

Wistleblower yang dilindungi adalah wistleblower yang terancam jiwanya 

atau badannya atau keluarganya, karena ia dimusuhi dan diancam oleh 

Tersangka/Terdakwa atau teman-teman (atau mungkin juga keluarga) 

Tersangka/Terdakwa. Perlindungan diperlukan karena identitas wistleblower 

diketahui oleh umum, karena a.l. menjadi Saksi atau oleh sebab lain.Selama 

wistlebloweranonim (atau dirahasiakan identitasnya oleh Penegak Hukum) 

maka perlindungan tidak diperlukan. Korban yang menjadi Saksi juga dengan 

alasan serupa perlu dilindungi. Karena itu, maka sebenarnya LPSK hanya perlu 

melindungi Korban yang jiwanya terancam karena diperlukan sebagai 

Saksi.Apalagi kalau wistleblower dan/atau korban menjadi state/crown witness 

– saksi utama yang kesaksiannya adalah fondasi dakwaan JPU [LPSK sebaiknya 

dipecah dua dengan jelas :a) tugas melindungi Saksi, termasuk Korban yang 

menjadi Saksi dan terancam jiwanya; dan b) tugas mendampingi Saksi – yang 

tidak terancam - agar mau bersaksi dengan berani dan jujur. 

Adakalanya, dalam mengungkap suatu kasus maupun melakukan audit, 

seorang bawahan mendapati kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan 

(tidak diungkap) oleh atasannya dalam suatu laporan.  Apabila demikian tentu 

yang bersangkutan dapat bertindak selaku informan atau pelapor demi 

menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Ada pula informan atau pelapor yang sudah bangga dan bahagia jika atas 

informasi/laporannya, maka kasus dapat diungkap oleh penegak hukum secara 

tuntas. 
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Oleh karena itu, untuk penghargaan terkait dugaan tindak pidana korupsi 

ada baiknya diajukan oleh yang bersangkutan berdasarkan adanya suatu 

ancaman baik fisik, hukum, maupun pekerjaan. 

Tentunya, untuk mendapatkan penghargaan harus adanya ketentuan-

ketentuan yang dipenuhi demi transparansi dan akuntabilitas, mengingat 

anggaran yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN).  Sementara, whistleblower yang bertindak selaku informan 

dalam suatu kasus, biasanya tidak memberikan identitas yang lengkap walaupun 

informasi yang diberikan akurat dan mengungkap suatu kasus secara nyata.  

Demikian maka perlu dibedakan antara informan, orang/pihak yang memang 

memiliki tugas dan kewajiban untuk mengungkap perkara (misalnya penegak 

hukum, auditor, dsb) serta orang/pihak yang melaporkan adanya dugaan tindak 

pidana korupsi (pelapor). 

Ketentuan dimaksud antara lain mengatur tentang kategori, syarat, 

mekanisme, dan rekomendasi, misalnya : 

i. Kategori/kriteria 

- Organisasi/komunitas/lembaga 

- Perorangan 

ii. Persyaratan 

- Syarat umum 

- Syarat khusus 

iii. Mekanisme 

- Periode 

- Juri 

- Penjaringan/pendaftaran 

- Klarifikasi 

- Penilaian  

iv. Bentuk Penghargaan  
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Bentuk penghargaan ini dapat dibedakan untuk masing-masing 

kategori/kriteria, misalnya :Informasi untuk semua kategori/kriteria, 

yaitu informasi yang diberikan kepada pelapor atas laporannya; 

Kompensasi, misanya pengangkatan sebagai pegawai atau rekomendasi 

untuk mencari pekerjaan atau penggantian biaya hidup selama jangka 

waktu tertentu apabila pelapor diberhentikan dari pekerjaannya; 

- Perlindungan hukum, misalnya perlindungan selama menjadi  

 saksi suatu kasus, pendampingan selama pelaporan; 

- Perlindungan fisik, misalnya penempatan di rumah aman, 

pemberian bantuan medis; 

 

v.  Sumber dana/anggaran 

vii.  Rekomendasi Bentuk Penghargaan yang diberikan  

 

2. Korea 

 

a. Dasar pembayaran kompensasi atau penghargaan bagi 

whistleblower/pelapor tindak pidana korupsi di Korea adalah Article 68 Act 

On Anti Corruption And Establishment and Operation Of The Anti 

Corruption and Civil Rights Comission (UU Anti Korupsi Korea)  jo Article 72 

sd 82 Enforcement Decree of The Act On Anti Corruption And 

Establishment and Operation Of The Anti Corruption and Civil Rights 

Comission (PP Anti Korupsi Korea). 

b. Reward diberikan dari uang yang dikembalikan berdasarkan putusan 

pengadilan, bukan dari jumlah kerugian negara. 

c. Jika ada Pelapor yang melaporkan dugaan korupsi dan kasus korupsinya 

sudah dibuka di publik maka Pelapor tidak mendapat reward. 

d. Pada tahun 2014 Komisi Anti Korupsi Korea (Anti Corruption and Civil 

Rights Comission, ACRC) telah memberikan reward kepada Pelapor 

sejumlah 600 juta Won atau setara Rp.619.347.000 dari uang yang 
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dikembalikan ke negara 6,8 milyar won atau setara Rp. 6.878.647.000 . 

Pembayaran reward ini diambil dari anggaran ACRC ditahun 2014 sebesar 

Rp 1, 5 milyar. 

e. Untuk menganggarkan dana reward/ kompensasi bagi Pelapor dalam 

setiap tahunnya, ACRC melihat kasus-kasus yang ditangani pada tahun 

sebelumnya. Jika anggaran tahun ini melebihi dari target dari yang 

dianggarkan, maka ACRC akan menganggarkan ditahun berikutnya. Di 

tahun berikutnya inilah baru diberikan kompensasi bagi Pelapor yang 

seharusnya menerima ditahun sebelumnya.Contoh, pada tahun 2014 

dianggarkan oleh ACRC dana kompensasi sebesar 1,5 milyar Won, relisasi 

pembayaran kompensasi tahun 2014 adalah 600 juta Won. Selanjutnya 

pada tahun 2015 dianggarkan oleh ACRC hanya 1,3 milyar Won, namun 

realisasinya hingga Juli 2015, ACRC telah mengeluarkan dana sebesar !,36 

milyar Won. Untuk itu maka di tahun 2015 ( Agustus s/d Desember) ACRC 

menghentikan pemberian kompensasi bagi Pelapor karena anggarannya 

kurang. Akan dianggarkan lagi di tahun 2016. Terkait pemberian 

kompensasi yang tertunda ini maka ACRC berkewajiban memberi tahu 

kepada Pelapor. 

f.        Pelapor mengetahui bahwa kerugian keuangan negara telah dikembalikan 

maka pelapor harus meminta kompensasi ke ACRC. Disini pelapor yang 

aktif meminta bukan ACRC yang aktif memberikan kompensasi. ACRC 

hanya berkewajiban memberitahu kepada Pelapor bahwa uang negara 

yang telah dikorupsi  telah dikembalikan. 

g. Persyaratan : kompensasi diberikan, jika laporan korupsi memberikan 

kontribusi untuk memulihkan pendapatan dari lembaga publik atau proses 

hukum yang menyangkut pendapatan tersebut ditetapkan yaitu : 

 penyitaan atau pengenaan biaya tambahan 

 pengenaan pajak nasional atau pajak daerah  

 penerimaan atas kerusakan atau pengembalian keuntungan 

yang tidak wajar  
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 pengurangan biaya dari perubahan kontrak  

 disposisi atau putusan lainnya, tidak termasuk pengenaan 

denda, hukuman atau biaya tambahan dan keputusan 

pemberitahuan 

h. Pelapor yang mendaftar agar diberikan reward/kompensasi pada tahun 

2013 sebanyak 50 orag, namun diterima/disetujui 37 orang. Sedangkan di 

tahun 2014 yang daftar ada 70 orang, yang disetujui 30 orang. Yang 

berhak tahun lalu dapat menerima tahun berikutnya apabila uang yang 

dikembalikan baru masuk ditahun berikutmya (dapat diangsur 

pemberiannya). 

i.       Pemberian kompensasi bagi pelapor yang lebih dari orang diatur dalam 

Pasal 80 PP Anti Korupsi.  

j.        Kompensasi antara lain : pemulihan biaya pengobatan medis yang 

digunakan, dipindah, pengangguran, pemindahan pekerjaan akibat 

tindakan yang merugikan adalah biaya tambahan  untuk kompensasi. 

k. Kriteria pembayaran kompensasi (hanya berupa uang) : 4% - 30 % dari 

uang pengganti maksimal ₩ 3.000.000.000, contoh : terdapat 

pengembalian uang pengganti sebesar 150 juta W dari kerugian negara 

maka kompensasi yang diberikan  30 juta + 20 % ( 150-100). 

l.       Kriteria Pelapor yang mendapat kompensasi diatur dalam Pasal 65 UU Anti 

Korupsi Korea jo Pasal 71 PP Anti Korupsi yaitu : 

 Pelapor melaporkan kejahatan korupsi kepada ACRC. Jika melaporkan 

ke tempat lain atau Polisi maka bukan tanggungjawab ACRC pemberian 

kompensasinya. 

 Relevansi kerugian yang dikembalikan dengan pelaporannya. 

 Mengecek jangka waktu 2 tahun sejak pemberitahuan ACRC ke pelapor 

bahwa uang pengganti telah dibayar ke negara. 

 

m. Berdasarkan Article 69Act On Anti Corruption And Establishment and 

Operation Of The Anti Corruption and Civil Rights Comission : 
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Article 69 : Reward Deliberation Board 

(1) The Commission shall establish the Reward Deliberation Board to 

deliberate on and resolve matters concerning the payment of financial 

reward or compensation pursuant to parafraphs (1) and (2) of Article 

68. 

(2) The Reward Deliberation Board shall deliberate on and resolve matters 

falling under each of the following subparagraphs: 

1. Matters concerning requirements for the payment of financial 

reward and compensation; 

2. Matters concerning the amount of financial reward and 

compensation to be paid; and  

3. Other matters concerning the payment of financial reward and 

compensation. 

(3)    Necessary matters with regard to the composition and operation of 

the Reward Deliberation Board shall be prescribed by the Presidential 

Decree. 

 

n. Berdasarkan Pasal 69 UU Anti Korupsi Korea jo Pasal 74-76 PP Anti 

Korupsi, keanggotan Reward Deliberation Board (RDB) terdiri dari 7 (tujuh) 

orang yaitu  : 

 2 (dua) orang dari ACRC yaitu Ketua dan Wakil Ketua ACRC . 

 5 (lima) orang diluar ACRC yaitu satu orang legal/audit, 3 (tiga) 

orang lawyer dan satu orang appraisal. 

- Tugas RDB adalah melakukan pertimbangan-pertimbangan terkait 

uang pengganti dan pemberian kompensai bagi pelapor yang telah 

berjasa ikut serta melaporkan tindak pidana korupsi. 

- Dalam musyawarah RDB tidak meminta pendapat Polisi meskipun 

perkara diserahkan penyidikannya kepada Polisi. Polisi hanya 

menyerahkan hasil penyidikannya. 
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- Dalam menentukan kompensasi kepada Pelapor, ACRC 

mempertimbangkan jumlah uang pengganti yang telah diterima 

negara. ACRC tidak ada hubungannya dengan eksekusi/pelaksanaan 

pengembalian uang negara. 

- Jika Pemerintah daerah juga akan memberikan reward bagi Pelapor 

terkait perkara yang sama, maka ACRC tidak akan memberikan 

rewardnya kepada Pelapor, namun apabila berbeda kasusnya 

Pelapor masih dapat reward da. Hal ini dimungkinkan mengingat 

Pelapor melaaporkan adanya tindak pidana korupsi tidak hanya di 

ARC saja tetapi bisa di pemerintah daerah atau penegak hukum 

lainnya.  

o. Musyawarah dan resolusi dari RDB meliputi :- 

  - Hal-hal mengenai persyaratan pembayaran kompensasi  

- Hal-hal mengenai jumlah kompensasi keuangan  

- Hal-hal lain mengenai pembayaran kompensasi 

- Keputusan RDB antara lain menentukan pembayaran dan  

  jumlah kompensasi berdasarkan musyawarah dan hasil  

  resolusi. 

- Alasan untuk mengurangi kompensasi antara lain :akurasi  

 laporan termasuk kredibilitas bukti, tindakan korupsi yang 

dilaporkan telah disclosured oleh surat kabar, siaran atau media 

lainnya, komitmen informan berkaitan dengan pelanggaran 

hukum untuk laporannya, kontribusi terhadap penyelesaian 

kasus korupsi. 

- Pembayaran kompensasi dilarang diberikan dalam kasus di mana 

pejabat publik yang sedang atau terlibat dalam audit, 

penyelidikan atau pemeriksaan kasus melaporkan hal-hal yang 

berkaitan dengan tugas-tugas mereka (vide Pasal 78 UU Anti 

Korupsi Korea). 
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- Kompensasi dapat ditarik kembali, apabila :kompensasi dibayar 

palsu atau dengan cara yang tidak adil, melanggar hukum dan 

peraturan lainnya atau salah dibayar oleh kesalahan atau karena 

alasan lain.Dalam praktek, meskipun di ketentuan kompenasi 

dapat ditarik kembali namun selama ini belum pernah ada 

terjadi karena ACRC belum pernah salah dalam memberikan 

kompensasi.Jangka waktu penarikan kembali kompensasi belum 

diatur dalam peraturan, dalam praktek disamakan dengan 

aturan tentang kompenassi hukum Pajak. Apabila terjadi, maka 

akan dibuatkan regulasinya. 

- Pasal 71 Ayat 2 PP Anti Korupsimengatur tentang pemberian 

hadiah/imbalan keuangan tanpa didasarkan pada adanya 

kerugian keuangan negara dan tanpa harus diminta oleh si 

Pelapor.  

- Persyaratan pembayaran,  

- Imbalan keuangan dibayar jika laporan korupsi membawa manfaat 

keuangan yang signifikan atau mencegah kerugian keuangan untuk 

lembaga publik, atau melayani kepentingan umum, meskipun 

pendapatan langsung lembaga-lembaga publik tidak dihasilkan. 

 Kriteria Pembayaran Hadiah . 

 Hingga 200 juta Won (500 juta Won untuk laporan sukarela 

pada penerimaan gratifikasi). (vide Pasal 71 (2) dan (3) UU Anti 

Korupsi Korea. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Pada perspektif yang lebih luas, persepsi internasional terhadap kondisi 

korupsi di Indonesia belum meningkat secara signifikan. Menurut catatan 

Transparansi Internasional indeks persepsi korupsi indonesia pada tahun 2014 

adalah 34, dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI 

Indonesia 2014 naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun 

sebelumnya.Kondisi tersebut menunjukan bahwa menyelesaikan persoalan 

korupsi bukan perkara mudah, butuh strategi yang holistik, tidak sekedar 

komitmen tetapi juga keberanian serta pemimpin nasional dan lokal yang 

berintegritas yang tidak tersandera secara hukum, politik dan ekonomi. 

Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sinergi antara strategi penindakan 

dan pencegahan. Aparatur penegak hukum yang kredibel harus didukung oleh 

pembenahan birokrasi dan penguatan pengawas internal (inspektorat), 

integritas para pelaku usaha (sektor bisnis) serta kontrol kuat dari masyarakat 

sipil dan media yang kritis. 

Berbagai upaya pemberantasan Korupsi telah dilakukan sejak lama baik 

secara preventif maupun secara refresif, namum sampai saat orde reformasi 

masih banyak orang yang melakukan korupsi sehingga belum memberikan hasil 

yang maksimal, namun demikian sudah banyak koruptor yang sudah menjalani 

hukuman maupun yang masih dalam proses di pengadilan. 

Masalah korupsi sudah menjadi perhatian masyarakat dunia yang 

dituangkan melalui United Nation Convention Against Coruption (UNCAC) Pada 

tanggal 11 Desember  Tahun 2003 di  Merida, Mexico menandakan bahwa ada 

upaya bersama dari bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi korupsi, dan 

telah diratifikasi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga hal ini 

menegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan bagian masyarakat global 

dalam memerangi korupsi 
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Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga terakhir dan satu-

satunya harapan untuk menegakkan hukum guna memberantas korupsi sampai 

keakar-akarnya. Komisi ini diberikan kewenangan dan tugas yang luar biasa, 

extra ordinary ,bagi pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan yang 

luar biasa. 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas 

dari pengaruh kekuasaan manapun. Untuk menjaga inependensinya, sengaja 

dipilih kedudukan Komisi sebagai suatu lembaga yang mandiri tidak termasuk 

kedalam cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 

Tugas komisi adalah melakukan upaya-upaya penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi melakukan superviser dan 

koordinasi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 

korupsi. Disamping itu, juga melakukan studi pencegahan terhadap sikap tindak 

korupsi. Komisi akan mengutamakan penanganan perkara korupsi yang besar, 

yang menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah, yang 

melibatkan aparatur penegak hukum atau penyelenggara negara. Eksistensi 

komisi pemberantasan korupsi mendapat  perhatian dan dukungan yang luas 

dari masyarakat. 

Dewasa ini peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan  Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai Peraturan 

Pemerintah yang dibentuk sebelum keberadaan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah pasti 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tidak mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sehingga hal ini dapat dijadikan pangkal tolak 

melakukan pengkajian. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tersebut, ada 2 

materi yang diatur, yaitu: (1) Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 
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dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan(2) Tata Cara Pelaksanaan 

Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kedua 

materi ini merupakan materi muatan Peraturan Pemerintah karena 

didelegasikan oleh Pasal 41 ayat(5) dan pasal 42 ayat(2) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999, Namun demikian jika merujuk judul/penamaan Undang-Undang 

Nomor  31 Tahun 1999 ada yang kurang sinkron dengan judul/penamaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. 

Walaupun berdasarkan amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor  71 

Tahun 2000 tersebut telah dibuat peraturan pelaksana berupa Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan serta 

Bentuk dan Jenis Piagam, namun terdapat kendala dalam pelaksanaanya. 

Selama ini bukan berarti tidak ada Pelapor yang tidak mengajukan permintaan 

untuk mengajukan dan mendapatkan penghargaan tersebut. Apalagi jika 

dikaitkan dengan perkara korupsi yang telah selesai diproses dalam peradilan 

dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan 

terdapat kerugian Negara yang jumlahnya besar. Disamping itu, dan mengingat 

penghargaan premi yang diberikan kepada pelapor dihitung dari jumlah 

kerugian negara yang telah disetorkan ke Kas Negara. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak mudah terdapat risiko  yang 

tinggi bagi pelapor suatu dugaan tindak pidana korupsi. Apalagi jika pihak yang 

dilaporkan orang atau sekelompok orang tersebut yang memiliki kekuasaan 

danwewenang; serta koneksi elit penegak hukum dan birokrasi yang kuat. 

Dalam hal ini kerahasiaan identitas pelapor merupakan hal utama dalam 

pelaksanaan partisipasi publik. Oleh karena itu, mekanisme pemberian 

penghargaan perlu mempertimbangkan kerahasiaan dan keselamatan dalam 

waktu lama. 

Partisipasi publik adalah proses dimana organisasi berkonsultasi dengan 

tertarik atau terkena individu, organisasi dan lembaga pemerintah sebelum 

membuat keputusan. Partisipasi publik adalah komunikasi dua arah dan 

kolaboratif pemecahan dengan tujuan mencapai keputusan yang lebih baik dan 
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lebih dapat diterima. Partisipasi publik mencegah atau meminimalkan sengketa 

dengan menciptakan sebuah proses untuk menyelesaikan masalah sebelum 

mereka menjadi terpolarisasi. Istilah-istilah lain yang kadang-kadang digunakan 

adalah "keterlibatan publik," "keterlibatan publik", atau "keterlibatan pemangku 

kepentingan." 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi pasal 1 ayat 3 juga mengatur soal peran serta masyarakat dimana 

disebutkan bahwa Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk 

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, 

supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan 

undang-undang yang berlaku. 

Tingkat tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi 

terbilang tinggi, hal ini dipengaruhi tidak semata karena ada jaminan hukum 

tetapi juga karena performa aparat penegak hukum sendiri khususnya KPK 

dalam menangani kasus korupsi. 

Tak dapat dipungkiri bahwa KPK telah menjadi “media darling”, mencuri 

perhatian masyarakat indonesia dan memotivasi untuk melaporkan berbagai 

bentuk pelanggaran yang terindikasi korupsi kepada lembaga ini. KPK menjadi 

sangat fenomenal karena 100 persen tersangka yang dilimpahkan ke pengadilan 

tipikor divonis bersalah. 

Kualitas aktor yang terjerat merupakan high level actor, mulai dari kepala 

daerah, anggota dewan, gubernur bank indonesia, hakim, jaksa, jenderal polisi 

aktif, menteri, ketua partai politik, hakim Mahkamah Konstitusi dan lain 

sebagainya. KPK juga berhasil mengoptimalkan metode/strategi dan 

kewenangannya dalam menjerat pelaku korupsi, mulai dari penyadapan, 

tangkap tangan dan penggunaan pendekatan tindak pidana pencucian uang 

(TPPU). Mengembalikan tersangka korupsi yang kabur keluar negeri. 

Tingginya jumlah laporan masyarakat pada titik tertentu juga 

meningkatkan ekspektasi terhadap KPK untuk membuka perwakilan di setiap 



84 

 

propinsi, harapannya selain memudahkan akses masyarakat juga  mempercepat 

penanganan perkara di daerah. Meskipun pasal 19 (2) UU KPK membuka ruang 

soal terbentuknya KPK perwakilan di tingkat propinsi, tentu wacana ini harus 

dikaji lebih dalam, khususnya implikasi anggaran, dinamika sosial politik lokal 

dan potensi persinggungan dengan aparat kepolisian dan kejaksaan mengingat 

masih tingginya ego sektoral antar institusi. 

Namun demikian kepercayaan publik yang tinggi terhadap KPK merupakan 

aset yang harus dijaga sekaligus tantangan bagi KPK untuk membangkitkan dan 

mendistribusikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan kejaksaan 

yang juga berwenang menangani korupsi. 

Upaya membudayakan peranan masyarakat dalam pemberantasan 

korupsi, secara teoritis merupakan suatu keharusan. Hal ini tampak, dalam Pasal 

108 (1) KUHP : 

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban 

peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan 

atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. 

(3) Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya 

mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib 

segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik”. 

Kompleksitas kehidupan masyarakat di dalam kehidupan sekarang, 

reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya menampakkan hasil yang diidam-

idamkan, disiplin nasional yang masih rendah, dan masih adanya budaya 

penyimpangan berupa balas dendam tidak beraspek pidana, jaminan bagi warga 

masyarakat agar terhindar  dari berbagai kesulitan karena berperan dalam 

memberantas korupsi, juga harus diperluas sampai dengan terjadinya pelayanan 

administrasi pemerintahan sebagaimana mestinya seperti warga masyarakat 

pada umumnya. 

Sebagai pendorong warga masyarakat untuk melaporkan tindak pidana 

korupsi pada jajaran penegak hukum, setelah selesai masa pemberian 

perlindungan fisik dan keamanan, perlu ada semacam pemberian kemudahan/ 
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dispensasi dalam setiap kegiatan yang berkenaan dengan administrasi negara. 

Pemberian premi berupa uang, adalah pilihan terakhir, yang sangat sulit 

dilakukan mengingat kompleksitas korupsi, jumlah pelapor, besaran kerugian 

akibat korupsi yang berhasil dieksekusi, serta administrasi keuangan yang sangat 

rumit. 

Berdasarkan data KPK sejak Tahun 2004 sampai dengan 30 Juni 2015, KPK 

telah menangani perkara korupsi sejumlah 429 yang apabila diperinci dari jenis 

perkara korupsi yang telah ditangani yaitu pengadaan barang/jasa (132), 

perijinan (18), penyuapan (197), pungutan (2), penyalahgunaan anggaran (44), 

pencucian uang (13), dan merintangi proses penanganan korupsi (5). 

Salah satu grand strategy KPK dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terintegrasi, upaya 

penindakan terintegrasi, serta upaya pencegahan dan penindakan korupsi 

terintegrasi.  Strategi tersebut tentu dapat tercapai dengan adanya kerjasama 

lembaga/intansi serta dukungan publik dengan berpartisipasi secara aktif dalam 

upaya mencegah dan memerangI korupsi. 

Partisipasi masyarakat(publik) memiliki peran yang besar dalam 

pencapaian grand strategy KPK.  Pencegahan dan pemberantasan korupsi 

memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa, 

termasuk di dalamnya peran serta masyarakat.  Pada kegiatan yang sifatnya 

represif, masyarakat dapat langsung menjadi pelapor dugaan tindak pidana 

korupsi, terutama yang terjadi pada birokrasi dan layanan publik.  Sedangkan 

dari sisi pencegahan (preventif), tindakan dapat dimulai dari kesadaran diri 

untuk mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif. 

Masyarakat (publik) diharapkan dapat menerapkan budaya antikorupsi 

mulai dari keluarga dan menjadi agen perubahan untuk mengubah perilaku 

koruptif serta menyebarluaskan program antikorupsi di lingkungannya.  Lebih 

dari itu, masyarakat pun diharapkan berperan aktif melaporkan dugaan korupsi 

kepada penegak hukum. 
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Upaya pencegahan korupsi dikaitkan tugas dan kewenangan KPK dalam 

melakukan tindakan-tindakan pencegahan berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 13  UU 

Nomor  30 Tahun 2002 diantaranya : Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan 

terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan 

menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. 

 

B. Rekomendasi  

 Menyadari bahwa pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan yang 

sangat besar, berat, kompleks dan rumit serta beresiko tinggi pada aparatur 

penegak hukum, terlebih pada warga masyarakat yang berperan serta 

melaporkan tindak pidana korupsi, mutlak perlu dilakukan berbagai strategi. 

Perlunya ketentuan yang mengatur penghargaan atas partisipasi dan 

perlindungan masyarakat (publik) dalam : 

 Warga masyarakat yang menumbuhkan budaya anti korupsi 

 Warga masyarakat yang membudayakan pencegahan korupsi; dan 

 Warga masyarakat yang melaporkan kasus-kasus korupsi pada lembaga 

penegak hukum. 

 

 Perlindungan Hukum; (menjadi penting selain mendapat rewards) 

Perlindungan terhadap ancaman pada jiwa, badan, harta benda dari pelapor 

dan keluarga atau orang- terdekat; 

 Pemberian Rewards Laws dan Efektif Service adalah sengat efektif 

untuk menggugah kesadaran hukum dan keberanian warga masyarakat dalam 

melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Adanya semacam timbale balik 

antara warga masyarakat yang menghadapi berbagai risiko negative apabila 

melaporkan adanya korupsi, dengan mendapatkan premi dansebagainya dari 

Negara, adalah salah satu pilihan terbaik. 

Harus dibuat kriteria, ditentukan bobotnya, siapa yang mengesahkan, 

penyidik/penuntut karena KPK memberantas korupsi; Menteri Keuangan baru 
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kalau ada anggaran kalau harus membayar premi; Pemerintah ingin 

masyarakat berperan tetapi penghargaan tidak seimbang ; 

Perlu dibuat suatu standard keputusan yang baku, apabila dalam suatu 

kasus korupsi ternyata dilaporkan oleh berbagai pihak atau beberapa orang, 

siapa yang paling berhak sebagai pelapor pertama. Disamping itu, juga perlu 

dibangun sistem manajemen diantara sesama penegak hukum yang 

berwenang memberantas korupsi, dan tentu saja menerima laporan dari 

masyarakat, dalam menentukan dan/atau penghargaan sesuai peraturan yang 

ada. 

Pemberian premi dan/atau penghargaan terhadap warga masyarakat 

pelapor kasus korupsi, seyogyanya harus memperoleh haknya sebagai diatur 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dalam waktu yang tidak 

terlalu lama setelah kasus korupsi tersebut sudah mendapat vonis hakim 

sebagai keputusan hukum yang tetap (final). 
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HASIL FOKUS GRUOP DISCUTION 

 

Bahwa pada hari Kamis 15 Oktober 2015 , Pukul 9.00 s/d 12.00, bertempat di Aula  

Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Tim Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Publik dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi telah menyelenggarakan FGD/Fokus Group Discution 

tentang Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

Sebagai Nara Sumber dalam FGD ini adalah Dr.Marcella Elwina Simanjuntak, SH., 

CN., M,Hum( Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sugiyapranata 

Semarang), Bpk Nana Mulyana, dari (Biro Hukum Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi), Dr.(YURIS), Dr. (MP) H. Teguh Samudera, SH.,M.,H.(Dosen dan 

Advokat, di beberapa Universitas Swasta di Jakarta). Acara dipandu Olh Bapak 

Gnajar Laksmana, SH.,M.H. , Ketua Tim Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi 

Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.  

Dalam acara tersebut hadir perwakilan dari Perguruan Tinggi, Badan Perwakilan 

Daerah, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian R.I, Kejaksaan R.I, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Advokat, serta internal Badan Pembinaan Hukum 

Nasional, Kemenkumham, yang keseluruhannya berjumlah +/- 40 (empat puluh ) 

orang. 

1. Dr.Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M,Hum (Dosen pada Fakultas 

Hukum Universitas Sugiyapranata, Semarang) 

Aadapun makalahnya berjudul: “Konsep dan Peran Masyarakat Dalam 

Pemberantasan Korupsi. 

Dasar Hukum 

- Undang-Undang N0mor 7 Tahun 2006 UNCAC,  

- Article 33, Protection of reporting persons 

Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal 

system appropriate measures to provide protection against any 
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unjustified tretment for any persons who reports in good fait and on 

reasonable grounds to the competent authorities any facts concerting 

offences established in accordance with this Convention. 

Bahwa di beberapa cukup efektif, Setiap negara harus memasukkan 

semua cara-cara untuk improvide protection kepada mereka (pelapor)  

Tindak Pidana korupsi.  

- Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tipikor jo Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 

(Perubahan).  

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban; 

- Peraturan Pemerintah R.I Nomor  71 Tahun 2000Tentang Tata Cara 

Perlindungan Saksi dan Korban; 

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.mm-04. kp.07.05 

Tahun 2009 Tentang Tata cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tidak 

Pidana Korupsi Serta  Bentuk Penghargaan DAN Jenis Piagam Penghargaan   

Isue Penting 

- Political and Cultur Context; 

- Dedicated Law; 

- Perlindungan Hukum; (menjadi penting selain mendapat rewards) 

Perlindungan terhadap ancaman pada jiwa, badan, harta benda dari pelapor 

dan keluarga atau orang- terdekat; 

- Peningkatan Peran Serta masyarakat; bagaimana caranya menjadi sangat 

penting; 

- Pemberian rewards (piagam dan uang)/Clear laws and mchanism; 

- Hanya untuk Penindakan atau perlukah dibuat juga untuk pencegahan? (ini 

dibuat sebuah penelitian dengan sejumlah responden- hukum baru menjadi 

satu dan tidak kemana-mana.  

- Rewards Laws dan Efektif service, di beberapa negara adalah untuk 

mendapatkan tip tadi, karena dianggap memberi tip adalah hal yang paling 
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efektif., selain itu ada manageman review, audit, rekonsiliasi, eksaminasi 

dokumen, cyber. 

Pengertian penting 

Whistleblower 

- an employee who turn against their superiors to bring an problem out in the 

open(Black Law Dictionary); 

- an informant who exposes wrongdoing within an organization in the hope of 

stoping it. 

- Orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, 

bahaya malpraktik atau korupsi ; 

- Karyawan, mantan karyawan dan/atau pekerja suatu institusi atau organisasi 

yang melaporkan tindakan yang melawan peraturan pada pihak yang 

berwenang; 

Justice Colaborator 

- mengungkapkan fakta atau membeberkan rahasia, namun sudah terlabih 

dahulu ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. 

- Pelapor Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibahas dalam FGD; 

- Tujuan: Agar perbuatan melawan hukum tersebut tidak berlanjut, agar yang 

bersalah atau turut bersalah ditindak manurut hukum atau peraturan yang 

ada.  

2. Nana Mulyana 

 Bahwa selama bertugas di KPK selama 11 (sebelas) tahun 7(tujuh) bulan 

banyak penerimaan/pengaduan masyarakat, tetapi tidak ada satupun 

penghargaan masyarakat, baik berupa penghargaan atau premi; 

- karena harus ditentukan kriteria-kriteria yang didapatkan; 

- ada yang satu-satunya sebagai informasi, kalau ini harus bisa meyakinkan 

kepada pimpinan; 

- dibuat kriteria, ditentukan bobotnya, siapa yang, siapa yang mengesahkan, 

penyidik/penuntut karena KPK memberantas korupsi; Menteri Keuangan baru 

kalau ada anggaran kalau harus membayar premi; 
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- Masyarakat kalau ada penghargaan; 

- Di label internal biro hukum apakah pelapor dikasih; 

- Bagaimana penegak hukum yang lain di kejahatan dan lain-lainnya.; 

KPK   

- Disamping menyiapkan S.O.P., kalau KPK salah akan mengalami kesulitan antri; 

- PP 71 Tahun 2000 adalah Kejaksaan Agung yang memberikan penghargaan; 

- Idenya diminta dulu baru dikasih, apakah perlu diselamatkan; 

- Kalau 2 permil itu sangat kecil sekali, bagaimana mencegah, kita sudah 

kesulitan; 

- Ancaman-ancaman phisik yang lain kalu bentuknya penghargaan, surat saja 

bisa dijadikan ancaman; 

- Bagaimana kalau kita berikan penghargaan lalu disalah gunakan?; 

- Penghargaan berbentuk uang , stimulus sekali. 

- Bahwa dihati masyarakat masih ada merah putih 

3. Teguh Samudera 

- out put adalah kesejahteraan; 

- Masalah korupsi adalah penguasa yang lain ikut-ikutan; 

- Politik hukum adalah peraturan perundang-undangan; 

- Bagaimana perlindungan pemerintah kepada masyarakat; 

- Perlindungan berhubungan dengan  hal baru; 

- Informan di kepolisian dapat penghargaan; 

- L.B.H ada penghargaan Bang Buyung; 

- Pemerintah ingin masyarakat berperan tetapi penghargaan tidak seimbang ; 

- Syarat 2 permil bila dinaikan menjadi 2,5% bagi masyarakat yang telah 

melaporkan adanya tipikor, pasti rakyat/LSM akan berbondong-bondong, 

untuk melaporkan nya; 

- Memberi penghargaan , magna yang memberi penghargaan; 

- Kemudian masyarakat yang memberikan informas, kasus Alkes Sumut 

misalnya yang menyangkut 12 Bupati, selama negara tidak rugi harus berpikir 

seperti penjual asuransi; 
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- Seperti proses produksi maka negara harus keluarkan cost; 

- Kalau sudah terbukti sebagai tersangka harusnya langsung diambil 

tindakan,dengan alasan asas praduga tak bersalah, tidak usah banyak alasan 

nanti kalau sudah menjadi terdakwa, atau terpidana baru dicopot jabatannya; 

- Pelapor atau pelaku untuk mendapatkan penghargaan tidak perlu dipersulit; 

Tanya Jawab 

1 Nur . . . FH Syariah UIN 

Ide libatkan para rohaniawan, para Chotib di Mesjid-mesjid,  

Belum lama ini Pak Budi Gunawan ke UIN, bahwa pemberian dari mahasiswa 

itu juga gratifikasi, kalau membimbing skripsi belum selesai belum boleh 

menerima honornya; 

1. LPSK 

Terkadang pelapor yang mengadukan tentang tindak pidana korupsi,  dalam 

pasal 10, seharusnya kejaksaan kerja sama dengan KPK, dalam menangani 

masalah korupsi tersebut; 

4. Edward dari Kemenkumham 

- Saya hanya memberikan masukan di Kemenkumham, sebelum lebih 

jauh lebih setuju ke ibu Maecella; 

- Nilai 6, sama halnya dengan menteri-menteri ada zona integritas, dari 

33 kantor wilayah tahun 2013, 17 zona integritas untuk melakukan 

korupsi, apakah kementerian lain adazona tersebut,; 

- Dari  17 zona integritas hanya ada 2 wilayah bebas korupsi, kode BPK 

wtp; 

- Meskipun diberikan wtp melibatkan masyarakat, tapi KPK tetap cek 

cros; 

- Pemberian penghargaan ---diberikan gratifikasi-----penghargaan yang 

nilai berapa yang harus diberikan ---- yang muncul adalah fesimistis; 

- Ada informasi  komponen 60/40 % integritas externa/internal, harus 

melihat didalam dan diluar. 

5. Pane  /Hakim Tinggi Jakarta 
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- dalam penyelenggeraan segai angin lalu saja; 

- yang disampaikan oleh ibu Marcella “korupsi” sudsh bosan , sebagai 

hakim sangat lelah; 

- korupsi politik yang sangat trasaksional itu kasad mata; 

- untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Bupati, harus ada 

transaksi; 

-  saya sangat kagum pada partai Nasdem sangat menjauhkan transaksi, 

kalao hal itu jadi budaya; 

- Peran partisipasi tidak suli, yang terjadi partisipasi korupsi berjamaah; 

- Gubernur SUMUT ditahan KPK hanya sekedar Gubernur dan Istri tetapi 

kaitannya sangat banyak anggota DPRD, dan pihak-pihak lain; 

- Saya pernah jadi hakim di kota Binjai, istri saya seorang seorang Sarjana 

Fisika, yang ketika itu minta untuk ditempatkan dikota yang berdekatan 

dengan tempat saya bekerja, tetapi harus memenuhi  permintaan 

pegawai/anak buah dari kepala didaerah tersebut dan ketika hakim 

tersebut menghadap kepala kepegawaian dimaksud bisa dipindahkan 

dengan tanpa mengeluarkan uang sepeserpun; 

- Dengan demikian apakah KPK itu bisa disebar ke berbagai instansi 

dengan sebunyi-sembunyi?; 

- Pelapor tidak pernah ada realisasi, kalau dilaksanakan , setelah putus 

perkara dan inkrach jangan sampai ada lagi laporan itu tidak berfaedah; 

- Untuk KPK jangan melakukan konferensi Pers, kalau belum terbukti; 

- KPK  performe pada penegakan hukum; 

Ibu Marcella 

- Korupsi penduduknya dalam tanda kutip ”beragama” seperti India, Indonesia 

apa salahnya dengan pendidikan; 

- Membentuk budaya tidak korup; 

- “Reward” nya aturannya sudah banyak, tidak perlu dalam bentuk uang cukup 

penghargaan; 
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- Kalau rewardnya dinaikan baik juga melakukan test, birokrasi sehat kalau di 

korporasi nya? 

Firman Wijaya 

- Kaitan dengan Reformasi efek, kalau Peraturan Pemerintah  bagaimana?; 

- Ada problem riil, opportunity, Capacity, tentu tidak bisa  gagasan besar, tapi 

miskin nilai, perlu menjadi perhatian dalam perspektif memahami kepatuhan 

terhadap, RIA, Cost En Benefit, pada masyarakat rasional, aspek prosedural, 

strategi, esensinya belum;  

- Dalam kasus Agus Condro, sangat partisipasif, sebagai Justice Colaborator/ 

Westle Blower , kaitanya dengan partisipasi . . . . akan miskin partisipasi; 

- Problem kaitanya dengan strategi insentif cost,kalau sekuler baru berbicara 

sebagai perspektif, ; 

- Apakah PP cukup capacity untuk merancang; 

- Kejahatan–kejahatan korporasi, prosesnya kurang transparan, bagaimana 

kalau ada gap kalau ada insentif antara korporasi dan birokrasi. 

Jawaban  

Pak Teguh 

- test pemikiran saya tidak sulit, kebanyakan orang ingin cepat kaya, ingin hebat; 

- Fakta UU, LPSK sudah disuarakan, bagaimana pelaku yang dilupakan; 

- Kalau kita lihat bagaimana membudayakan masyarakat; 

- Insentif, kenapa perusahaan begitu besar karena insentifnya besar; 

- Tim pengkajian ini penting. 

KPK 

- masukan yang disampaikan, menerima pengaduan masyarakat dan 

pencegahan; 

- KPK menurunkan Rohaniwan, KPK setiap Pasal ada di Al Qur’an KPK berusaha 

menciptakan modul-modul tentang tindak pidana korupsi baik dari agama 

islam maupun agama kristen; 

- LPSK Laporan akan diusut pencemaran nama baik. 
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- Upaya untuk penegakan, ada yang betul-betul ditangani KPK adayang tidak 

ditangani sendiri; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000, Pasal 11, aturannya tidak niat 

pelaksanaannya agak menemui kesulitan.  

Ibu Kapuslitbang 

- Untuk mengubah Peraturan Pemerintah kenapa harus Kejaksaan, sedang yang 

melakukan eksekusi adalah kejaksaan; 

- Untuk kementerian keuangan apakah khusus dianggarkan oleh kementerian 

keuangan, perlu kosultasi dengan; 

- Pak Teguh tadi mengutarakan 2,5%  harus ada anggaran khusus, dari sisi 

hukum maupun dari sisi anggaran.    
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