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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya satu masyarakat tidak ada
nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi.
Hanya jika birokrasi negara membuktikan bahwa dia bekerja bertanggung jawab
penuh untuk kepentingan umum, barulah dia akan dapat merebut kepercayaan
umum atau masyarakat, dan dengan demikian

barulah masyarakat akan dapat

merasa tenteram dan dapat memetik manfaat dari sebuah birokrasi yang bersih dan
jujur.
Ada beberapa persoalan yang

berkaitan dengan sulitnya memberantas

korupsi di negara kita, seperti: penegakan hukum yang lemah (rendahnya
probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum), aAdministrasi birokrasi yg
membuka peluang (perijinan, kewenangan yg luas, mrantai birokrasi), gaji rendah,
peluang terbuka, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas.
Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah
kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai
upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari
memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil "upeti" dari
rakyat kecil, yang terus berlanjut di masa Belanda ketika menguasai Nusantara
(1800 - 1942) dan Zaman Inggris (1811 - 1816). Akibat kebijakan itulah banyak
terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan
Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 - 1837), Aceh (1873 - 1904) dan lainlain.
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Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada tahun
1957 saat tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor
PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan
Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat
Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958, dan Peraturan
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal
17 April 1958.
Peraturan militer ini muncul karena militer mengganggap tidak ada
kelancaran dalam dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan
dan perekonomian negara sehingga perlu ada tata kerja yang dapat menerobos
kemacetan usaha pemberantasan korupsi. Tujuan diadakannya peraturan penguasa
perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.
Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang ini maka munculah
Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diawali dengan Perpu yang
kemudian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 disebut dengan UndangUndang No. 24 Prp Tahun 1960. Kelemahan undang-undang ini: (a) Adanya
perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar keadilan masyarakat
namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk dalam rumusan tindak pidana; (b)
pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, padahal orang non pegawai negeri
yang menerima bantuan dapat melakukan perbuatan korupsi; dan (c) Belum adanya
ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara.
Untuk menyempurnakan Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 keluarlah
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Undang-undang ini memiliki beberapa kemajuan
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antara lain: (a) Perumusan eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana
korupsi. Aturan terdahulu dirumuskan dengan unsur "dengan atau karena
melakukan kejahatan atau pelanggaran"; (b) Bentuk tindak pidana korupsi
merupakan delik formil yang dalam aturan sebelumnya sebagai delik materiel; (c)
Perluasan jenis tindak pidana korupsi berupa suap (gratifikasi); (d) Bentuk
percobaan dan permufakatan dikualifikasikan sebagai delik selesai (dipidana seperti
pelaku delik selesai).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 digantikan dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa kemajuan dalam Undang-Undang ini adalah: (1)
Dikenal adanya korupsi aktif dan korupsi pasif; (2). Percobaan, permufakatan, dan
pembantuan tindak pidana korupsi diancam pidana sebagaimana pelaku korupsi; (3)
Adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip
pembuktian terbalik yang terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan
penanganan tindak pidana korupsi.
Beberapa faktor penyebab maraknya korupsi, antara lain: Penegakan hukum
yang lemah (rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum
ditambah adanya mafia birokrasi), administrasi birokrasi yg membuka peluang
(perijinan, kewenangan yg luas, mata rantai birokrasi, dll), gaji rendah, peluang
terbuka, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas.
Upaya pencegahan korupsi antara lain dilakukan dengan Penerapan Good
Governance, Konsep Integrity Island, Manajemen berbasis kinerja, Minimalisasi
korupsi proses pengadaan barang dan jasa, Pakta integritas, Menciptakan
mekanisme pengaduan masyarakat, Memperkuat lembaga audit dan auditor,
Memperkuat pemda dalam bentuk identifikasi kemauan politik dan kapasitas untuk
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melaksanakan reformasi local, Reformasi pada pelayanan sektor publik dengan
kebijakan one stop services, Membuat kode etik dan aturan perilaku, Membuka
akses masyarakat atas informasi, Mobilisasi publik melalui pendidikan dan ukuran
peningkatan kesadaran, dan Pelatihan serta investigasi untuk jurnalistik.
Dalam waktu yang tidak lama, kerangka hukum anti korupsi di Indonesia
akan mengatur berbagai macam korupsi sebagaimana diatur dalam UNCAC karena
Konvensi ini meminta negara peserta untuk menciptakan, atau mempertimbangkan
untuk menciptakan, cara-cara penindakan terhadap berbagai jenis korupsi (yang
sebagian sudah ada sebagian belum diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan
Korupsi Indonesia saat ini), yaitu: penyuapan kepada pejabat publik, Penyuapan
kepada pejabat publik asing, Penyalahgunaan properti publik oleh pejabat publik,
Pertukaran pengaruh, Pemerkayaan diri secara tidak sah, Penyuapan di sektor
swasta, Penggelapan properti di sektor swasta, Pencucian hasil kejahatan,
Penyembunyian properti hasil kejahatan konvensi, dan Menghalangi proses
pengadilan.
Yang menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini
adalah: (a) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi; (b) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme; (c) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; dan (d) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain

itu kini juga sudah ada

undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana
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Korupsi (Undang-Undang No.46 Tahun 2009). Undang-undang yang terakhir inilah
yang akan dibahas di dalam penulisan karya ilmiah ini.
Korupsi bukan hanya masalah Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah
seluruh bangsa. Oleh sebab itu lahirlah United Nation Convention Againts
Corruption (UNCAC) dimana Indonesia sudah meratifikasi dengan Undang-Undang
No 7 Tahun 2006:1 Beberapa Pengertian Korupsi berdasarkan UNCAC itu antara lain
adalah:

(a)

publik/swasta,

Penyuapan,

Janji,

permintaan

tawaran,
atau

atau

pemberian

penerimaan

kepada
oleh

pejabat
pejabat

publik/swasta/internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang
tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan
agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas
resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut; (b)
Penggelapan,

penyalahgunaan

atau

penyimpangan

lain

oleh

pejabat

publik/swasta/internasional; (c) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.
Pemerintah bukan diam saja, tetapi telah berupaya melawan korupsi, seperti
lahirnya Inpres Percepatan Pemberantasan Korups di masa Pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Inpres ini misalnya memerintahkan kepada Menteri
Hukum dan HAM untuk 1) merumuskan perubahan Undang-Undang anti korupsi
dalam rangka melakukan sinkronisasi dan optimalisasi pemberantasan korupsi
serta menyusun Peraturan pelaksanaan Undang-Undang terkait korupsi. Inpres ini
juga memerintahkan Jaksa Agung untuk: 1)optimalisasi penyidikan dan penuntutan
korupsi; 2) mencegah dan memberi sanksi atas penyalahgunaan wewenang jaksa; 3)
meninkatkan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, PPATK, serta
instansi terkait lainnya dalam kaitan mengembalikan uang Negara. Inpres ini juga
http://www.antikorupsi.org/docs/undang-undangno7tahun2006.pdf di akses tanggal 7 0ktober
2009, jam 00:00 wib
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memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk : 1) optimalisasi penyidikan
korupsi; 2) mencegah dan memberi sanksi penyalahgunaan wewenang polisi; 3)
meningkatkan kerjasama dengan kejaksaan, BPKP, PPATK, serta instansi terkait
lainnya.
Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan
penanggulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Pengadilan, BPK, serta BPKP, dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Terkait dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya hal ini pernah diatur
di dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi), yakni di Pasal 53. Jadi pada saat itu,
Pengadilan Tipikor ini tidak dibentuk berdasarkan undang-undang khusus atau
tersendiri tetapi satu paket dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pengadilan Tipikor yang diatur dalam undang-undang itu hanya sebatas
memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara perkara korupsi yang diajukan oleh
Kejaksaan diadili oleh Pengadilan Negeri biasa. Terjadinya “dualisme” penanganan
perkara korupsi itu kemudian dipersoalkan dan diperiksa dalam Uji Materi di
Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 012-016-

019/PUU -IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 menyatakan keberadaan Pengadilan
Ad Hoc Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5)
Undang-Undang Dasar 1945 diiringi perintah pembentukan undang-undang
tersendiri selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2009. Jadi ada jangka waktu
tiga tahun.
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Pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu, ada banyak kalangan yang
merasa pesimis, Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor dapat dibuat sesuai
batas penetapan waktu itu. Jika tertunda maka ada sejumlah Implikasi yang sangat
serius karena: (1) Jika Rancangan Undang-undang gagal ditetapkan menjadi
undang-undang pada waktu yang telah ditetapkan, maka pemerintah harus
menerbitkan Perpu mengganti undang-undang. Penggunaan cara seperti ini
menimbulkan kerumitan tertentu karena kemudian juga harus mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang disertasi alasan yang mensyaratkan
adanya kondisi darurat. (2) Meskipun jika pengesahan Rancangan Undang-Undang
melampaui batas waktu yang ditetapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak
dengan sendirinya bubar, tetapi penanganan perkara kasus korupsi akan
dikembalikan pada pengadilan umum. Kondisi ini dianggap sebagai “lonceng
kematian” bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi menjadi dianggap
sebagai kasus biasa (ordinary) dan bukan lagi sebagai kasus yang luar biasa (extraordinary). Fakta atas keadaan ini menjadi awal dari berakhirnya riwayat
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Konsekuensi lain jika rancangan ini tidak berhasil diselesaikan, fungsi dan out
come Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu lembaga yang melakukan
pemberantasan korupsi, khususnya pada tindakan represif akan menjadi terbatas.
Kalau menangani perkara, maka perkara itu akan diserahkan ke polisi. Dan jika
sudah sampai pada penuntutan, perkara itu akan dilimpahkan pada pengadilan
negeri (umum), dan “fungsinya” akan lebih berorientasi pada pencegahan, tidak ada
penindakan”. Pelimpahan perkara ke pengadilan umum itulah yang dikhawatirkan
karena selama ini, hukuman yang diberikan oleh pengadilan negeri pada umumnya
sangat ringan, dan bahkan punya kecenderungan, sebagiannya di bebaskan.
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Fakta ini akan berbeda jika dibandingkan dengan putusan di Pengadilan
Tipikor. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun
2005-juni 2008 ada sekitar 1184 terdakwa kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan
umum, dan ada sekitar 450 terdakwa divonis bebas. Keadaan sebaliknya ada di
Pengadilan Tipikor, sebagian besar atau hampir tidak ada terdakwa korupsi yang
diadili di Pengadilan Tipikor dinyatakan lolos dari tuntutan korupsi (tanpa pandang
bulu). Sebagian besar putusan yang dijatuhkan atau vonis pengadilan, rata-rata
selama 5 (lima) tahun dan/atau sebagian besarnya sesuai tuntutan dan cenderung
melebihi tuntutan yang ada. Misalnya, dalam kasus korupsi besar yang diungkap:
Abdullah Puteh, yang dituntut 8 tahun, akhirnya dihukum 10 tahun; Nazaruddin
Sjamsuddin yang dituntut 8 tahun 5 bulan, ternyata divonis 7 tahun penjara;
Rakhimin Dahuri dituntut 6 tahun, divonis 7 tahun; Rusdihardjo dituntut 2 tahun 6
bulan, divonis 2 tahun; Urip Tri Gunawan di tuntut 15 tahun, divonis 20 tahun;
Mulya W Kusuma dituntut 3 tahun, divonis 2 tahun 7 bulan, Syaukani H.R dituntut 7
tahun divonis 18 bulan; Irawady Yunus dituntut 6 tahun, divonis 8 tahun; Artalyta
Suryani dituntut 5 tahun, divonis 5 tahun dan Burhanuddin Abdullah dituntut 8
tahun divonis 5 tahun (TEMPO, 4/1/2009).
Tidak mengherankan jika pengadilan Tipikor, “dianggap” sebagai arena bagi
“para algojo” untuk mengeksekusi, siapa saja yang di bawa masuk kedalamnya.
Semuanya itu telah menunjukkan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan
yang paling serius dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.2
Subtansi Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor terdiri dari: 9
(sembilan) bab, dan 43 (empat puluh tiga) pasal. Rancangan dimaksud pada intinya
mengatur antara lain: batas waktu penyelesaian sidang korupsi, susunan majelis
Kajian Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kemitraan dan LIPI, Jakarta,
2008, hal.3-4.

2
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hakim, keuangan dan administrasi hakim, pemeriksaan pendahuluan perkara
korupsi, serta transparansi pengadilan korupsi.
Pada Rancangan Undang-Undang ini juga dikemukakan, setiap perkara
korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tndak Pidana Korupsi. Dengan
kata lain, jika Rancangan Undang-Undang sudah disaahkan, maka semua kasus
korupsi akan diadili di Pengadilan Tipikor ini. Pemeriksaan perkara di Pengadilan
Tipikor juga akan ditangani dengan waktu yang telah ditentukan, misalnya, tidak
lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari (atau 90 hari). Fakta ini menegaskan, secara
teoritik Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berisikan dorongan
sistematis aagar pemberantasan korupsi dilakukan secara lebih strukutral dan
radikal.
Dari seluruh pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, paling tidak ada beberapa pasal “panas” yang menimbulkan
perdebatan di kalangan masyarakat. Adapun pasal-pasal dimaksud, yaitu antara
lain: (1) perlu tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini ada di setiap
kabupaten, (2) pengangkatan hakim, (3) serta komposisi hakim ad-hoc dan karier
dalam majelis hakim kasus korupsi.
Jumlah hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada waktu sekarang
ini berjumlah 5 (lima) orang hakim. Di dalam Rancangan Undang-Undang yang
baru, majelis hakim kasus korupsi dapat terdiri atas: 3 (tiga) orang atau 5 (lima)
orang. Para aktivis anti-korupsi dengan tegas menyebutkan, hakim ad hoc, harus
berjumlah lebih banyak dalam komposisi hakim itu. Alasannya selama ini, hakim adhoc lah yang dianggap “paling keras” jika menangani tersangka koruptor.
Dalam kaitannya dengan perlu tidaknya pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
setiap Kabupaten, ada beberapa wacana yang berkembang. Pertama, pengadilan
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Tipikor, tidak perlu sampai di tingkat kabupaten tetapi cukup ada di wilayah
propinsi saja. Asumsinya, jika masing-masing kabupaten membutuhkan 3 (tiga)
orang hakim (2 ad-hoc dan 1 hakim karier), maka akan dibutuhkan sekitar 1.332
hakim Tipikor (dari 444 kapupaten yang ada). Selain itu, secara teknis tidak mudah
untuk merekrut atau memenuhi hakim ad-hoc, belum lagi bila dikaitkan juga dengan
beban ABPD untuk membiayai pengadilan Tipikor akan terlalu besar.
Bahkan, jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada di setiap propinsi
atau 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan masing-masing propinsi membutuhkan 5
(lima) hakim Tipikor, maka paling tidak dibutuhkan sekitar 165 (seratus enam puluh
lima) hakim ad hoc. Kedua, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dibagi kedalam
regionalisasi saja. Misalnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berada di
Indonesia Bagian Timur, Barat, dan Tengah. Jika pendekatan seperti ini digunakan,
jumlah pengadilan akan lebih ramping, efisien, menghemat anggaran, dan
pengadilan tetap mempunyai kemampuan untuk menjaga profesionalitas dan
integritas hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Selama ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terlihat sangat efisien, dan
salah satu alasannya karena kerampingannya. Ketiga, pengadilan Tindak Pidana
Korupsi tetap dipusatkan di Jakarta seperti yang terjadi sekarang. Sentralisasi
semacam ini dianggap lebih memudahkan pengawasan dan terbukti sangat berhasil,
meskipun tidak terlalu efisien. Jika pangadilan Tindak Pidana Korupsi diadakan
sampai di tingkat daerah, di samping biayanya sangat besar, secara teknis
pengawasannya tidaklah mudah. Selain itu, ada juga beberapa masalah lain yang
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harus dihadapi, seperti misalnya: masalah rekruitmen, tidak mudah membebaskan
diri dari pengaruh politik lokal dan sebagainya.3
Adapun pasal-pasal penting di dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan
Tipikor, yaitu antara lain: pertama, Pasal 3, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi
daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan; kedua, Pasal 5, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi; ketiga, Pasal 6,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5
berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara : a. Tindak pidana korupsi.b.
Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana
korupsi. c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditemukan
sebagai tindak pidana korupsi.4
Pada akhirnya lahirlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 yang disahkan
pada tanggal 12 Januari 2009. Berdasarkan Undang-Undang ini maka dimulailah
perubahan dalam berbagai hal menyangkut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam
kajian ini adalah:

Kajian Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kemitraan dan LIPI, Jakarta,
2008, hal.4-5.
4 Ibid.
3

11

1. Bagaimana kondisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat ini?
2. Apakah saat ini diperlukan pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
3. Apa saja potensi kendala yang dihadapi dalam melakukan pembenahan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
4. Strategi apa yang diperlukan dalam melakukan pembenahan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Materi
Mengingat luasnya pembahasan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi
di Indonesia yang pembahasannya bisa sangat luas, penulisan ini akan dibatasi
sesuai dengan permasalahan di atas. Selain itu juga penulisan karya ilmiah ini akan
melihat apakah sejumlah catatan atau kritik dan kekhawatiran dari sejumlah
kalangan menyangkut pengadilan tindak pidana korupsi (yang diungkap sebelum
lahirnya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)5 memiliki relevansi
atau mendapat jawabannya pada saat ini. Penulisan karya ilmiah ini akan dilakukan
dengan metode studi pustaka, tetapi akan diperkuat dengan melakukan Focus Group
Discussion dengan mengundang beberapa kalangan yang berkompeten dan relevan
dengan permasalahan yang ditulis.
D.Maksud dan Tujuan
Penulisan karya ilmiah ini memiliki maksud dan tujuan untuk:
1. Membahas dan mendeskripsikan kondisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat
ini;
2. Meneliti perlu tidaknya pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Kajian yang dimaksud di sini adalah : Kajian Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh Kemitraan dan LIPI, jakarta, 2008.

5
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3. Mengkaji

potensi kendala yang dihadapi dalam melakukan pembenahan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan
4. Membahas strategi yang diperlukan dalam melakukan pembenahan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

BAB 2
OVERVIEW PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah
kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai
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upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari
memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil "upeti" dari
rakyat kecil, yang terus berlanjut di masa Belanda ketika menguasai Nusantara
(1800 - 1942) dan Zaman Inggris (1811 - 1816). Akibat kebijakan itulah banyak
terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan
Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 - 1837), Aceh (1873 - 1904) dan lainlain.
Banyak yang mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia telah
membudaya, dan berlangsung secara turun-temurun. Termasuk yang mengatakan
hal demikian adalah proklamator bangsa kita, Bung Hatta.6 Gejala korupsi ini
menjadi sebuah tingkah laku, bukan hanya ada di birokrasi, tapi ada di dunia usaha,
swasta, bahkan di seluruh anggota masyarakat. Seandainya dibiarkan begitu saja,
maka akan sulit memberantasnya, karena hampir seluruh anggota masyarakat telah
terlibat di dalamnya, baik sebagai penyogok maupun sebagai penerima atau peminta
sogok.
Jika kita merunut pada sejarah, Kita bisa melihat contoh pada masa kerajaan
Mataram. Pernah seorang raja menyita harta kekayaan milik pejabat yang dicopot
dari jabatannya. Sedangkan pejabat-pejabat diperkirakan terlalu memperkaya diri
sendiri dikenakan denda. Semua itu akan masuk ke dalam kas raja. Raja secara
tradisional berhak menyita segala milik pribadi kawulanya yang juga dilihat sebagai
alat pengawasan terhadap korupsi. Namun berkaitan dengan raja sendiri, tidak
diketahui bagaimana pengaturan terhadap penyalahgunaan yang dilakukannya.7

Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, (Jakarta: LP3ES dan Obor, 1995), hal. i
Onghokham, Tradisi dan Korupsi dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai
Korupsi, (Jakarta: LP3ES dan Obor, 1995), hal. 118.
6
7
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Dalam sejarah Jawa, persoalan pemungutan pajak dan kesewenangan para
pejabat pada tingkat tersebut, menyebabkan pemberontakan, antara lain adalah
pemberontakan Diponegoro (1825-1830). Kebanyakan para pengikut Diponegoro ini
memprotes para pemungut pajak di gerbang jalanan daripada terhadap sang patih,
sultan ataupun Belanda yang lebih berkuasa. Pada masa ini banyak protes terhadap
kesewenangan dan korupsi dari sang lurah daripada terhadap para bupati.8
Tindakan ini adalah hal yang biasa terjadi, pemerintahan bertindak kepada golongan
menengah dan ke bawah bukan kepada golongan atas. Alasan utama adalah karena
tindakan tersebut tidak mengandung resiko politik, sedangkan terhadap golongan
atas ada resiko politik yang sangat mungkin timbul. Ada alasan bahwa aparat
bawahan bisa bersih jika atasan bersih terlebih dahulu. Korupsi di tingkat bawahan
bersifat kecil karena sifatnya hanya sebagai tambahan penghasilan saja, sedangkan
kalangan atasan berjumlah besar, dapat dilihat sebagai konsentrasi modal/uang di
tangan pribadi-pribadi untuk menumpuk modal.9
Penumpukan kekayaan kepada segolongan elit penguasa sudah terjadi sejak
dahulu kala. Kebiasaan ini timbul sebagai pembayaran pajak terhadap para
penguasa seperti raja dan para ksatria kerajaan, atau biasa dikenal dengan golongan
ningrat. Bahwa para raja dan bangsawannya harus hidup pada taraf tertentu yang
lebih dari rakyat biasa. Mereka bisa mengenakan pajak untuk kepentingan
pribadinya dan diperbolehkan pada saat itu.10 Ini menjadi pandangan umum bahwa
mereka harus memiliki sesuatu yang bernilai lebih dari yang dimiliki umum,
biasanya adalah harta dan kekayaan tertentu. Misalnya adalah ketika Mataram pada
masa miskin (abad ke-17), para bangsawan cukup memakai batik dengan pola

Ibid. hal. 121
Ibid.
10 Theodore M. Smith, Corruption, Tradition and Change, (Indonesia, Vol. 11 (Apr., 1971), hal. 24
8
9
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tertentu yang masyarakat biasa tidak boleh memakainya. Namun ketika elit tersebut
lebih kaya, ketika Belanda menjadikan Jawa sebagai daerah ekspor gula, kopi, teh
dan lain-lain, maka para bangsawannya juga mengalami perubahan dengan aneka
kemewahan seperti pakaian seragam emas, dihiasi pusaka-pusaka, meniru keluarga
kolonial yang ada.11
Keadaan

tersebut

membuat

orang-orang

ruling

class

sering

harus

menunjukkan taraf dan gaya tertentu, sehingga sampai kini seorang pejabat dengan
gaji kecil harus berkedudukan paling sedikit mapan di mata umum, kalau tidak
mewah ataupun kaya. Sering seorang pejabat yang mewah dikira berkuasa besar dan
efektif, sehingga para pejabat tersebut harus menunjukkan kekayaannya. Keadaan
ini menunjukkan bahwa uang menjadi suatu masalah. Uang diperlukan dari raja
hingga penguasa terendah. Pertentangan antara Mataram yang terletak di
pedalaman dan daerah-daerah di pesisir bukan karena ideologi santri dan abangan,
namun lebih karena masalah sosial dan ekonomi.
Kebutuhan kerajaan tradisional kepada uang atau kekayaan dikarenakan
sistem keuangan dan perpajakan tidak efisien. Alat pengumpul pajak ini sangat
terbatas, walapun kekuasaan raja mutlak, sering sangat terbatas pada prakteknya.
Salah satunya adalah raja tidak bisa memajaki golongan bangsawan dan agamawan,
dimana justru kedua golongan tersebut berpenghasilan paling tinggi. Ini
dikarenakan hak para bangsawan dan agamawan hak mereka sebagai golongan
penguasa serta konsepsi di sekitar ruling class, bahwa mereka adalah keturunan
nenek moyang yang telah memperjuangkan kerajaan dan berjasa dalam peperangan
sehingga harus dibebaskan pajak.12

11
12

Op.cit.
Ibid.
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Korupsi memang bisa dikaitkan dengan budaya ini. Namun dalam pandangan
budaya ini akan sulit mendefinisikan korupsi. Hal ini bisa terjadi karena tingkah laku
yang dianggap korupsi bagi sebagian orang bisa dianggap korupsi, namun bagi orang
lain bukan demikian. Misalnya dalam tradisi Jawa, yang banyak mempengaruhi
pemimpin awal Indonesia, Soekarno dan Soeharto, bahwa pemberian kepada
pemimpin dalam tradisi ini sebagai sebuah tradisi. Ini sudah berlangsung sejak Jawa
kuno, yang berpengaruh sampai sekarang.13 Budaya ini bertransformasi sampai
sekarang dan dianggap tidak sesuai lagi dengan pada masa kini. Kemajuan juga
menjadi salah satu faktor penilai mengenai hal ini. Seperti dalam tata keuangan dan
finansial negara, yang berjalan ke arah industri, tentu akan berbeda saat pada masa
tradisional kerajaan.
Secara sosiologis korupsi itu berkaitan dengan sosiologis kekuasaan. Korupsi
merupakan

penyimpangan

dari

kekuasaan.

Kekuasaan

yang

merupakan

kemungkinan mengejar tujuan seseorang atau sekelompok orang, untuk membatasi
jumlah pilihan bagi orang-orang atau kelompok lain dalam menentukan sikap
mereka. Kekuasaan ini bisa dijalankan yang dijalankan tanpa wewenang yang
tentunya bertentangan dengan hukum. Korupsi ini dapat dimasukkan kategori
kekuasaan tanpa adanya aturan hukum, oleh karena selalu ada praduga pemakaian
kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan selain daripada tujuan yang tercantum
dalam kekuasaan tersebut. Tapi tidak semua kekuasaan yang tanpa aturan hukum
adalah korupsi, sebab kekuasaan semacam ini bisa berasal dari patriotism.
Kekuasaan tanpa aturan hukum, yaitu ketidakadilan, adakalanya merupakan hasil
korupsi.14

Fiona Roberstson-Snape, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, op. cit. hal. 31.
H.A. Brasz, Beberapa Catatan Mengenai Sosiologi Korupsi, dalam Mochtar Lubis dan James C.
Scott, Bunga Rampai Korupsi, (Jakarta: LP3ES dan Obor, 1995), hal. 5

13

14
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Mengenai pemakaian kekuasaan secara korup ini, korupsi perlu dilihat
sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan
wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal,
dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan mengeuntungkan orang
luar atas dalih menggunakan itu dengan sah. Mereka yang sebagai bawahan, agen
dan sebagainya, menjalankan urusan atasan mereka yang dianggap berlaku dan
bertindak dengan maksud baik dan jujur. Ini bisa terjadi antar saingan sesame pihak
penguasa, yang sama-sama memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri
dan/ atau pihak ketiga.15
Pemakaian kekuasaan dan wewenang formal dilakukan secara tersembunyi
dengan dalih menurut hukum. Secara sosiologis ini, perbuatan dianggap korup
secara sosiologis jikalau sesudah maksud dan keadaan perbuatan tersebut diselidiki
sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan tersebut kepentingan umum dikorbankan
dengan menguntungkan kepentingan pribadi.16

Dalam hal ini agak sulit

menentukan siapa yang harus menilai pihak mana yang bersalah dalam hal tersebut.
Kasus Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia begitu banyak bahkan
sudah masuk kedalam lingkungan peradilan seperti: “kasus seorang mantan hakim
tinggi yang berprofesi sebagai pengacara, yang mencoba untuk mempengaruhi
hakim agung dengan suap agar hakim MA berpihak dalam kasus yang ditanganinya.
Hal itu mengakibatkan pegawai-pegawai MA disingkirkan dari kantor Mahkamah
Agung setelah diganjar dengan hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.17
Selain kasus tersebut ada juga kasus yang masuk di wilayah parlemen seperti: “
kasus seorang anggota dewan yang tertangkap tangan di sebuah hotel terkait dengan
Ibid.
Joseph J. Senturia, Political Corruption, dalam Edwin R.A. Seligman et.al., Encyclopedia of The
Social Sciences, Jilid IV (London, 1931), hal. 448-452 sebagaimana dikutip dalam H.A. Brasz.

15

16

17

Adib Bahari, S.H. dan Khotibul Umam, S.H. “ KPK dari A sampai Z”, Yogyakarta: Pustaka Yustisis, halaman 15.
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suap yang di terimanya untuk proses pengalihan fungsi hutan di salah satu
kabupaten. Bersamanya ditangkap pula Sekretaris Daerah tersebut. Beberapa kasus
lain menyangkut beberapa komisioner KPU dan Komisi Yudisial, mantan menteri,
mantan dirjen, dan petugas pada KPK. Di daerah beberapa anggota DPRD dan
kepala daerah pun diadili karena kasus korupsi, utamanya korupsi di bidang
pengadaan.
Selain kasus tersebut ada juga kasus yang masuk di wilayah parlemen seperti:
“ kasus seorang anggota dewan yang tertangkap tangan di sebuah hotel terkait
dengan suap yang di terimanya untuk proses pengalihan fungsi hutan di salah satu
kabupaten. Bersamanya ditangkap pula Sekretaris Daerah tersebut. Beberapa kasus
lain menyangkut beberapa komisioner KPU dan Komisi Yudisial, mantan menteri,
mantan dirjen, dan petugas pada KPK. Di daerah beberapa anggota DPRD dan
kepala daerah pun diadili karena kasus korupsi, utamanya korupsi di bidang
pengadaan.
Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada tahun
1957 saat tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor
PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan
Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat
Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958, dan Peraturan
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal
17 April 1958. Peraturan militer ini muncul karena militer mengganggap tidak ada
kelancaran dalam dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan
dan perekonomian negara sehingga perlu ada tata kerja yang dapat menerobos
kemacetan usaha pemberantasan korupsi. Tujuan diadakannya peraturan penguasa
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perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.
Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang ini maka munculah UU No.
24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi. UU ini diawali dengan Perpu yang kemudian dengan UU No. 1
Tahun 1961 disebut dengan UU No. 24 Prp Tahun 1960. Kelemahan undang-undang
ini: (a) Adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar keadilan
masyarakat namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk dalam rumusan tindak
pidana; (b) pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, padahal orang non
pegawai negeri yang menerima bantuan dapat melakukan perbuatan korupsi; dan (c)
Belum adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses
hukum acara.
Untuk menyempurnakan UU No. 24 Prp Tahun 1960 keluarlah UU No. 3
Tahun 1971. UU ini memiliki beberapa kemajuan antara lain: (a) Perumusan
eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana korupsi. Aturan terdahulu
dirumuskan dengan unsur "dengan atau karena melakukan kejahatan atau
pelanggaran"; (b) Bentuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang dalam
aturan sebelumnya sebagai delik materiel; (c) Perluasan jenis tindak pidana korupsi
berupa suap (gratifikasi); (d) Bentuk percobaan dan permufakatan dikualifikasikan
sebagai delik selesai (dipidana seperti pelaku delik selesai).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 digantikan dengan UU Nomor 31
Tahun 1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Beberapa kemajuan dalam UU ini adalah: (1) Dikenal adanya korupsi aktif dan
korupsi pasif; (2). Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana korupsi
diancam pidana sebagaimana pelaku korupsi; (3) Adanya ketentuan yang
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mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik yang
terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak pidana
korupsi.
Yang menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia adalah:
(a) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
(b) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (c) Peraturan Pemerintah
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (d)
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi; dan (e) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang.
Korupsi (corruptio/Latin/penyuapan, corruptore/Latin/merusak) dalam
kamus bahasa diartikan busuk, jahat, merusak, dan dalam kamus hukum diartikan
perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Tindak Pidana
Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mencakup
perbuatan-perbuatan sebagai berikut: secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
Undang-undang tersebut juga melarang orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
(Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999); memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
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penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
(Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001).
Juga diatur larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim
dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili; atau. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang
menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat
untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat
atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan
kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).
Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001 mengatur sejumlah perbuatan yang juga
tergolong tindak pidana korupsi, yaitu:
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang
atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan
bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan
perang.
c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
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melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara
dalam keadaan perang; atau
d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
sengaja

membiarkan

perbuatan

curang

yang

dapat

membahayakan

keselamatan negara dalam keadaan perang.
e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang
yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan
negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan
negara dalam keadaan perang.

Tindak pidana korupsi banyak terkait dengan pegawai negeri serta
penyelenggara negara yang melakukan perbuatan tertentu, sebagai contoh adalah
ketentuan bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
(Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001).
Juga dapat dipidana karena korupsi pegawai negeri atau orang selain pegawai
negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus
atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar
yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001). Di
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samping itu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001) melakukan perbuatan
berikut:
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan
atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena
jabatannya; atau
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
tersebut; atau
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Masih menyangkut pegawai negeri, Pasal 11 UU 2o tahun 2001 menyatakan:
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau
yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya.”
Sementara itu Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan:
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
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b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
d. seseorang

yang

menurut

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan
diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan
untuk diadili;
e. pegawai

negeri

atau

penyelenggara

negara

yang

dengan

maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
f.

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
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g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,
seolaholah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut
bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Perkembangan lainnya dalam undang-undang korupsi adalah mengenai
Gratifikasi. Menurut undang-undang, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Pasal 12 B UU
No. 20 Tahun 2001).
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat

kekuasaan

atau

wewenang

yang

melekat

pada

jabatan

atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan
atau kedudukan (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999). Begitu juga, setiap orang yang
melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana
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korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14 UU No.
31 Tahun 1999).18
Korupsi bukan hanya masalah Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah
seluruh bangsa. Oleh sebab itu lahirlah United Nation Convention Againts
Corruption (UNCAC) dimana Indonesia sudah meratifikasi dengan UU No 7 Tahun
2006:19 Beberapa Pengertian Korupsi berdasarkan UNCAC itu antara lain adalah: (a)
Penyuapan, Janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik/swasta,
permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik/swasta/internasional, secara
langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu
sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau
berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh
keuntungan dari tindakan tersebut; (b) Penggelapan, penyalahgunaan atau
penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional; (c) Memperkaya diri
sendiri dengan tidak sah.

Lembaga Penegak Hukum dan Proses Pemberantasan Korupsi20
Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan
penanggulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Pengadilan, BPK, serta BPKP. Sesuai Pasal 6 UU KPK (UU No. 30 Tahun
2002), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
korupsi;

18

UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/TP_Tipikor.pdf
http://www.antikorupsi.org/docs/uuno7tahun2006.pdf di akses tanggal 7 0ktober 2009, jam 00:00 wib
20
Ibid, halaman 31
19
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b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana
korupsi;
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana
korupsi.

Menurut Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2002:
(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan
pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang
menjalankan

tugas

dan

wewenangnya yang berkaitan

dengan

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam
melaksanakan pelayanan publik.
(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih
penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan
atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan
tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen
lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
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kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga
segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat
penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada fokus penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK, sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa: “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).
KPK mempunyai wewenang yang lebih luas dalam pemberantasan korupsi,
sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan:
(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang :
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan

kepada instansi

seseorang bepergian ke luar negeri;
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yang

terkait

untuk

melarang

c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang
diperiksa;
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk
memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,
terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa
kepada instansi yang terkait;
g. menghentikan

sementara

suatu

transaksi

keuangan,

transaksi

perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh
tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang
cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang
diperiksa;
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan
barang bukti di luar negeri;
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Saat ini
korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga harus
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ditangani secara luar biasa (extra ordinary measures). Persepsi publik terhadap
kejaksaan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum berfungsi
secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga
masyarakat telah kehilangan kepercayaan (lossing trust). Selain itu korupsi terbukti
telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat
pembangunan nasional.
Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui
pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas
dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang
pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta
berkesinambungan. Pemerintah mengakomodir pendapat yang berkembang dalam
masyarakat bahwa solusi atas polemik merosotnya integritas dari instansi penegakan
hukum, baik polisi maupun jaksa hanyalah dengan cara menyerahkan segala
kewenangan soal korupsi pada suatu instansi independen seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi yang lepas dari segala pengaruh eksekutif dan legislatif.
Berdasarkan pemikiran seperti itu, pemerintah dan DPR membuat sebuah Undangundang sebagai payung bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berbagai kebijakan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundangundangan,

antara

lain

Ketetapan

MPR

Nomor

XI/MPR/1988

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas aaari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimaksudkan
untuk mewujudkan supremasi hukum yang sebelumnya telah dilandasi oleh
kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Dalam salah
satu pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
disebutkan bahwa selama ini "lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak
pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Penyidikan dan penyelidikan merupakan bagian penting dalam penegakan
hukum formil. Penyidikan dan penyelidikan ini diatur sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara keseluruhan sejak dahulu ini
mengatur secara lebih mudah mengenai upaya dalam memeriksa suatu tindak
pidana yang disesuaikan dengan aturan formil yang ada.
Dalam Undang-Undang KPK penyidikan dan penyelidikan menjadi bagian
yang penting dalam upaya meneguhkan KPK sebagai salah satu penegak hukum
yang bermartabat. Mampu menangani dan menyelesaikan kasus yang selama ini
beku di lembaga penegak hukum lain. KPK diberi kewenangan yang lebih besar
dalam dirinya untuk menangani kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga
penegak hukum lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa keberadaan KPK begitu
penting.
Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dilaksanakan secara
optimal, karenanya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional,
intensif, dan berkesinambungan mengingat perbuatan korupsi bukan saja
merugikan keuangan negara, tetapi sudah meluas dan sistematis, juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat, korupsi tidak
lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu
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kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga perlu adanya lembaga yang
memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan.

BAB 3
SISTEM PERADILAN PIDANA
DAN PROSES PERKARA KORUPSI

A. Sistem Peradilan Pidana
Setiap masyarakat menghadapi tindak pidana, baik yang berat maupun
ringan. Setiap negara memiliki klasifikasi tindak pidana. Di beberapa negara barat
seperti Amerika Serikat di kenal adanya felony dan misdemeanor, sementara di
negara kita dikenal adanya kejahatan dan pelanggaran. Apapun klasifikasi yang ada
di masing-masing yurisdiksi, setiap masyarakat harus menanggulangi tindak pidana
itu hingga batas-batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat itu.
Saat ini berbagai kejahatan tidak lagi bersifat lokal atau nasional tetapi sudah
antar negara, seperti terorisme, illegal logging, money laundering, drugs crime,
traficking, dan sebagainya. Untuk menghadapi kejahatan berbagai macam kejahatan,
mulai dari sederhana hingga yang semakin canggih, semakin kompleks dan lintas
negara setiap masyarakat memiliki sistem yang disebut dengan criminal justice
system (sistem peradilan pidana). Atau dengan kata lain, metode ini merupakan:
“…The methods by which a society deals with those who are accused of having
committed crimes.”21

Bryan A. Garner (ed), A handbook of Criminal Law Terms, St.Paul Minnesota: West Group, 2000,
hal. 169.

21
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Upaya menangani tindak pidana di atas tidak bisa ditangani hanya oleh satu
institusi, misalnya pengadilan, melainkan oleh beberapa institusi. Masing-masing
institusi itu mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam penanganan suatu kasus
tindak pidana. Mereka semua bekerja dalam suatu sistem yang bertujuan
menanggulangi kejahatan hingga batas yang dapat ditoleransi masyarakat. Sistem ini
dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System (CJS)22,
yakni: “The collective institutions through which an accused offender passes until the
accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded.” 23
Pada umumnya lembaga-lembaga yang termasuk dalam sistem ini adalah
polisi, jaksa, hakim. Meski demikian setiap masyarakat juga mengenal lembagalembaga lainnya seperti sheriff dan Marshal (di Amerika Serikat). Pengacara atau
advokat pun juga dimasukkan dalam sistem ini, sebagaimana ditulis Garner: “The
system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals),
the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison
officials, probation officers, and parole officers).”24
Dalam penjelasan di atas, sistem peradilan pidana mencakup tiga komponen:
(1) penegak hukum25; (2) proses peradilan (hakim, jaksa penuntut umum, dan
pengacara); dan pemasyarakatan (petugas LP, petugas pelepasan bersyarat, dan
petugas pengawas hukuman percobaan). Dalam konteks Indonesia, tentu saja
lembaga di luar yang disebut di atas dapat dimasukkan dalam istilah penegak hukum
dan demikian jadi bagian dari sistem peradilan pidana, misalnya Komisi

Dikenal juga dengan istilah Law Enforcement System.
Bryan A. Garner, Op.Cit., hal. 169-170.
24 Ibid., hal. 170.
25 Di beberapa negara, istilah law enforcement lebih merujuk pada polisi dan petugas hukum lainnya
yang tugasnya menegakkan hukum pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegak Hukum
diartikan sebagai “Petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.” Lihat Departemen
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 1417.
22
23
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Pemberantasan Korupsi yang memiliki wewenang menyidik dan menuntut tindak
pidana korupsi di pengadilan khusus korupsi.
Penegakan Hukum berasal dari dua kata: penegakan dan hukum. Penegakan
diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakkan. Menegakkan sendiri dapat
diartikan sebagai : mendirikan, menjadikan (menyebabkan) tegak, memelihara dan
mempertahankan.26 Dengan demikian secara bahasa, istilah ”penegakan hukum”
dapat diartikan sebagai : proses atau cara untuk menjadikan, menyebabkan,
mempertahankan dan memelihara hukum. Sedangkan hukum sendiri banyak sekali
didefiniskan, tetapi secara bahasa dapat diartikan sebagai: ”1. peraturan atau adat
yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah; 2. undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup
masyarakat;.”
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Dalam Kamus Hukum Black Law Dictionary, hukum atau ”law”

secara umum diartikan sebagai: ”...a body of rules of action or conduct prescribed
by controlling authority, and having binding legal force.”28

B.Tujuan Sistem Peradilan Pidana
Sistem peradilan pidana lahir untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan.
Sebagai suatu ”proses” maka ”the criminal justice process” melibatkan lembagalembaga dan prosedur-prosedur yang dibuat untuk menangani kejahatan dan orangorang yang disangka melakukan kejahatan itu. Sistem ini bertujuan untuk
menanggulangi kejahatan hingga sampai batas yang dapat ditoleransi masyarakat,
sebab untuk menghilangkan sama sekali kejahatan merupakan hal yang mustahil.
Dalam sistem ini bekerja para penegak hukum (law enforcement agencies) yang

Departemen Pendidikan Nasional, Ibid.
Ibid., hal. 510.
28 Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, ST.Paul Minn: West Publishing Co, 1990, hal. 884.
26
27
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sesuai fungsi, tugas dan wewenang masing-masing bekerja bersama untuk mencapai
tujuan tadi. Agar mereka dapat bekerja dengan baik, harus dibuat kerangka hukum
yang mengatur bagaimana sistem ini bekerja.
Institusi yang bekerja dalam sistem ini (dapat juga disebut sub-sistem) pada
umumnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di luar lembaga-lembaga
ini, khusus untuk bidang-bidang tertentu juga terdapat institusi lainnya seperti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanggulangi kejahatan korupsi,
Komnas HAM untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di bidang tertentu seperti bea cukai, kehutanan, perikanan, dan
sebagainya. Sedangkan kerangka hukum yang berkaitan dengan proses peradilan di
dalam sistem peradilan pidana ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang
Pengadilan Korupsi, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan,
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undanhg-Undang Pengadilan Umum, dan
lain-lain.
Idealnya semua sub-sistem di atas bekerja untuk mewujudkan tujuan
bersama dari sistem ini, tentu sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masingmasing. Karena berbagai peraturan tadi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu
sistem peradilan pidana yang terpadu, maka diharapkan tidak terjadi konflik
kewenangan, rebutan tugas, perbedaan tafsir yang tajam dalam memahami undangundang, serta ketidaksinkronan dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari sistem
peradilan pidana.

C. Proses Peradilan Pidana di Indonesia
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Secara sederhana proses peradilan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam
tiga tahap, yakni tahap pendahuluan, penentuan dan pelaksanaan putusan. Masingmasing

tahap ini dalam setiap peradilan mempunyai tata caranya sendiri

menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam peradilan
tersebut. Hukum acara pidana dalam tahap pendahuluannya mempunyai tata cara
yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha
Negara, hukum acara perdata, maupun hukum acara di peradilan agama, oleh
karena sebelum ada acara persidangan di pengadilan terlebih dahulu melalui proses
penyelidikan dan penyidikan di kepolisian serta persiapan penuntutan di kejaksaan.
Dalam hukum acara pidana, penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa
tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap
penuntutan di kejaksaan29, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di
pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung
serta tahap eksekusi oleh eksekutor Jaksa. Dengan demikian instansi yang terkait
dalam proses peradilan pidana adalah instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus tertentu terlibat juga instansi di luar
kepolisian dan kejaksaan, misalnya kasus pelanggaran HAM ada peran dari
KOMNAS HAM yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan. Begitu juga
dalam kasus korupsi ada peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik
dalam menyelidiki, menyidik, maupun menuntut ke pengadilan.
Pada pemeriksaan perkara pidana tingkat pertama, acara pemeriksaannya ada
tiga macam, yakni acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Dalam acara
pemeriksaan biasa, acara pemeriksaannya meliputi sidang pembacaan surat
dakwaan, eksepsi (apabila ada), tanggapan jaksa, putusan sela, pemeriksaan saksiDalam kasus korupsi, penyidikan dan penuntutan juga dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi.
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saksi dan alat bukti yang lain serta barang bukti, pemeriksaan terdakwa, pembacaan
tuntutan, pengajuan pembelaan, pengajuan replik dan duplik, kemudian penjatuhan
putusan.
Asas-asas hukum acara pidana yang terkandung dalam KUHAP antara lain
asas:
1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak
mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan
berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh UndangUndang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang- Undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di
muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau didadili tanpa alasan yang
berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan
para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan
hukuman disiplin;
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur,
dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat
peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh
bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan
pembelaan atau dirinya;
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7. Terhadap tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib
diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib
diberitahu haknya tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan
advokat;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang;
9. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang;
10. Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar
(fair) dan para pihak berlawanan secara berimbang (adversarial); dan
11. Bagi setiap korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

D. Proses Peradilan Korupsi dan UNCAC
Untuk memperkuat penanganan perkara korupsi, maka di luar prinsipprinsip hukum acara pidana yang berlaku secara umum, seperti dipaparkan di atas,
kita perlu juga melihat pada beberapa ketentuan yang telah disepakati di dalam
UNCAC yang dalam konteks penegakan hukum membahas baik hukum pidana
materiil maupun formil. UNCAC antara lain mengatur tentang Pertanggungjawaban
“legal person” (Pasal 26 UNCAC), Tanggungjawab dalam hal penyertaan (Pasal 27
UNCAC), Pembatasan waktu untuk kejahatan korupsi (Pasal 29 UNCAC), Ketentuan
khusus soal yurisdiksi ekstrateritorial (Pasal 42 UNCAC), Penuntutan dan hukuman
bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan konvensi, Langkah-langkah untuk
membekukan, menyita dan memusnahkan hasil kejahatan (Pasal 31 UNCAC),
Perlindungan bagi saksi-saksi (Pasal 32 UNCAC), para informan (Pasal 33 UNCAC),
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kaki tangan (Pasal 37 UNCAC), Boleh menggunakan putusan hakim sebelumnya dari
yurisdiksi luar negeri (Pasal 41 UNCAC), dan Mekanisme untuk mengatasi UndangUndang Kerahasiaan bank (Pasal 40 UNCAC).
Pasal 36 UNCAC menyatakan bahwa Harus ada suatu badan atau badanbadan khusus dalam memerangi melalui penegakan hukum. Badan ini harus diberi
kebebasan agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan tanpa
pengaruh apapun.

Konvensi ini juga mengatur mengenai Ekstradisi (Pasal 44

UNCAC), Pemindahan orang-orang yang dihukum (Pasal 45 UNCAC), Saling
membantu bidang hukum (Pasal 46 UNCAC), Pemindahan pengadilan pidana (Pasal
47 UNCAC), Kerjasama penegakan hukum (Pasal 48 UNCAC), dan Teknik-teknik
investigasi khusus (Pasal 50 UNCAC).

E. Pengaturan dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang
Komisi Pemberantasan Korupsi
Di dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi juga diatur tentang hukum acara yang dalam beberapa hal berbeda
dengan hukum acara umum Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pemeriksaan
di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara
pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 25).
Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung
sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 29).
Pasal 30 hingga Pasal 32 juga mengatur mengenai batasan waktu. Untuk
pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam
jangka waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara
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diterima oleh Pengadilan Tinggi (Pasal 30). Pemeriksaan tingkat kasasi tindak
pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 120 hari kerja
terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 31).
Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjuan kembali, pemeriksaan perkara
tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja
terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 32).
Di luar Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang
No. 46 tahun 2009) di atas, kita juga harus melihat ketentuan dalam UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Di
dalam upaya penanggulangan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi didukung
dengan ketentuan yang bersifat strategis antara lain: 1) perluasan alat bukti yang sah
serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik; 2) wewenang untuk penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan
prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.
Mengenai hukum acara dalam memproses perkara tindak pidana korupsi
secara lebih luas diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999. Khusus mengenai alat bukti, menurut undang-undang
ini, alat bukti petunjuk mengalami perluasan, yaitu di samping yang diperoleh dari
keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain
yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara
elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada
data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail),
telegram, teleks, dan faksmili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau
informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda
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fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi
yang memiliki makna.

BAB 4
42

KONDISI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

A. Kebijakan Kriminal terhadap Korupsi
Korupsi merupakan tindakan jahat yang sangat berbahaya sehingga mesti
ditanggulangi dengan kebijakan criminal. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan
Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak-hak social dan eknomi
masyarakat

secara

luas

sehingga

dilongkan

sebagai

kejahatan

yang

pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Bagaimana criminal policy atas
tindak pidana korupsi ?
Kebijakan criminal atas tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada dan
cenderung mengalami peningkatan. Mungkin tonggak pertama sudah dimulai pada
tahun 1971 (di tahun itu lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 1971). Sejarah
perkembangan hukum pidana sebenarnya juga mencatat bahwa sebelum lahirnya
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sudah beberapa upaya untuk mengatasi korupsi
melalui beberapa peraturan lainnya. Efektivitas undang-undang kemudian sangat
diragukan, khususnya karena selama Orde Baru justru korupsi kian menjamur.
Runtuhnya kekuasaan Soeharto di tahun 1998 kemudian melahirkan banyak
perubahan bidang hukum, tidak terkecuali hukum mengenai pemberantasan
korupsi. Maka, kemudian lahirlah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai salah
satu respon atas kelemahan penanggulangan korupsi di era sebelumnya. Undangundang itu pun tidak lama mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 yang memperbaiki beberapa kekurangan di dalam undang-undang itu.
Setahun setelah itu lahirlah tonggak sejarah baru yaitu Undang-Undang No.
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Empat tahun kemudian lahirlah Undang-Undang No. 7 tahun 2006 mengenai
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Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003 (UNCAC 2003).
Setelah meratifikasi maka kita pun segera melakukan proses penyesuaian peraturan
perundang-undangan yang sudah ada (khususnya Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) untuk mendukung prinsip-prinsip
yang terkandung dalam Konvensi yang belum ada dalam peraturan perundangundangan tersebut.
Sekali lagi perlu dijelaskan bahwa penjatuhan pidana (penal policy) bukan
satu-satunya jalan untuk menanggulangi kejahatan, karena masih diperlukan sarana
lainnya. Maka tepat jika di Indonesia fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi bukan
hanya penindakan korupsi tetapi pencegahan korupsi. Pidana merupakan salah satu
dari sarana yang paling aktif, yang dapat dipergunakan pemerintah untuk
memberantas kejahatan. Tetapi, pidana bukanlah sarana satu-satunya. Jadi, pidana
tidak boleh dipergunakan tersendiri, akan tetapi sebaliknya harus dipergunakan
dalam kombinasi dengan upaya social lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan
upaya preventif.

B.Pengadilan Tipikor Menjadi Satu Jalur
Pada awalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk
berdasarkan Undang-Undang –Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, khususnya di Pasal 53.

Pengadilan Tipikor berada di

lingkungan Peradilan Umum. Awalnya ia tidak dibentuk berdasarkan undangundang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan pembentukan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian memang pada awalnya, tugas dan
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wewenang Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana
korupsi yang penuntututannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja.
Perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan
tetap diadili oleh pengadilan negeri biasa.
Di dalam konsideran Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dinyatakan antara
lain bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara
optimal

sehingga

perlu

ditingkatkan

secara

profesional,

intensif

dan

berkesinambungan. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana
korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Apa yang ditulis di dalam
konsideran ini berkaitan pula dengan kondisi lembaga seperti kepolisian, kejaksaan,
dan pengadilan .
Pengadilan negeri yang biasa, yang menangani perkara korupsi juga dianggap
memiliki berbagai kelemahan dengan demikian kehadiran Pengadilan Tipikor ini
diharapkan mampu menutupi kelemahan tersebut. Artinya pula, diharapkan sejak
dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan , perkara korupsi
dapat dilakukan dengan lebih baik. Selama ini memang masyarakat seperti
kehilangan kepercayaan dalam penanganan korupsi antara lain karena anggapan
sudah terserangnya lembaga-lembaga penegak hukum oleh mafia hukum atau mafia
peradilan. Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi berbagai kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak dalam
proses peradilan bisa dibongkar dan diadili, seperti kasus yang melibatkan hakim,
jaksa, advokat dan pegawai di lingkungan peradilan.
Karena Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana
yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan
perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tetap di
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pengadilan negeri maka terdapat dua alur pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh
pengadilan. Jika perkara korupsi di pengadilan negeri dilakukan oleh seluruhnya
hakim karier, maka majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas
dua hakim karier dan tiga hakim ad hoc yang direkrut dari masyarakat sehingga
dianggap tidak terpengaruh hirarki atau administrasi kepegawaian . Mereka juga
diharapkan lebih peka terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat, tidak
terlalu bersikap legalistik, dan lebih merdeka dari berbagai intervensi baik dari
dalam maupun luar badan peradilan.30
Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006
tanggal 19 Desember 2006 menyatakan keberadaan Pengadilan Ad Hoc Tipikor yang
diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang
Dasar 1945. Putusan itu juga memerintahkan pembentukan undang-undang
tersendiri

selambat-lambatnya

pada

tanggal

19

Desember

2009.

Dalam

kenyataannya, pembentukan undang-undang itu berjalan sangat lambat dan
mendekati tenggat waktu yang diberikan, undang-undang tersendiri tentang
pengadilan tipikor itu baru disepakati

pada tanggal 29 September 2009 dan

akhirnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menjadi Undang-

Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal
29 Oktober 2009.
Berbeda dengan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 berwenang memeriksa

Krisna Harahap, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung, Bandung: PT Grafiti,
2009, hal. 73-76
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dan memutus perkara tindak pidana korupsi baik yang diajukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan.
Meskipun sebetulnya formulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 46
Tahun 2009 itu tidak menyebut demikian, tetapi hanya disebut di Pasal 1 butir 4
bahwa “Penuntut Umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini tampaknya merupakan jalan tengah
karena sebagai fraksi hanya menginginkan penuntut umum dari kejaksaan, sebagian
yang lain ingin penuntut umum dari kejaksaan dan dari Komisi Pemberantasan
Korupsi.
Jalan tengah juga diambil dalam mengatur komposisi hakim karier dan hakim
ad hoc. Sebelumnya ada usulan agar majelis hakim berjumlah ganjil, sekurangnya
tiga dan sebanyaknya lima, dengan komposisi dua banding satu dan tiga banding
dua. Sebagian ingin yang lebih banyak adalah hakim ad hoc seperti berjalan selama
ini di Pengadilan Tipikor versi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, sementara
sebagian yang lain ingin yang lebih banyak adalah hakim karier. Jalan tengahnya
diatur bahwa penentukan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim ditetapkan
oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai tingkatan
pemeriksaan.31
Di luar persoalan yang diberdebatkan secara alot itu, sebenarnya ada
beberapa perkembangan baru dalam hal wewenang Pengadilan Tipikor seperti
terlihat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa
pengadilan korupsi hanya satu jalur, dan tidak lagi dua seperti sebelumnya. Pasal ini
menyatakan:
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“Pengadilan

Tindak

Pidana Korupsi

Lihat Pasal 26 UNDANG-UNDANG No. 46 Tahun 2009

47

merupakan

satu-satunya

pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak
pidana korupsi.”
Sementara itu isu lain yang juga penting adalah dimana pengadilan tipikor
akan diadakan? Apakah cukup satu di Jakarta? Apakah di setiap provinsi? Ataukah
di setiap rayon yang nanti akan dibentuk? Ternyata yang menjadi pilihan akhir
adalah pengadilan tipikor ini berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/ kota (Lihat
Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009). Pada Ketentuan Peralihan, Pasal 35
ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di
ibukota provinsi.” Pengadilan tersebut daerah hukumnya meliputi daerah hukum
provinsi yang bersangkutan.32
Yang juga perkembangan penting adalah di Pasal 6 yang menyatakan bahwa
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana
asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/ atau tindak pidana yang secara tegas
dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Sebelum ketentuan ini ada, memang menjadi diskusi yang panjang tentang
kewenangan Pengadilan Tipikor untuk menangani perkara pencucian uang yang
predicate crime atau kejahatan asalnya adalah korupsi. Selama ini jadi masalah
karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menangani kasus korupsi, tidak
dapat menangani lebih lanjut dari segi pencucian uang yang menjadi wewenang
penyidik Kepolisian Republik Indonesia, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi
sudah mendapati bukti-bukti dan ketika kasus itu kemudian ditangani polisi, mesti
mulai lagi dari awal.

32

Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.46 Tahun 2009
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C. Beberapa Pandangan atas Pengadilan Tipikor Daerah
Dalam waktu singkat terjadi perubahan besar dalam hal pandangan
masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi versi baru, yakni
yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009. Jika sebelumnya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi banyak mendapat sambutan karena banyaknya
putusan yang memidana para terdakwa korupsi khususnya di kalangan pejabat
tinggi atau mantan pejabat tinggi, kini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
berada di berbagai daerah mendapat banyak kritik tajam, khususnya setelah banyak
lahir putusan membebaskan terdakwa kasus korupsi. Ketika putusan bebas terjadi
bertubi-tubi tak pelak hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan, tanggapan hingga
kritik pedas, bahkan ada yang minta dibubarkan, dibuat rayonisasi Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi atau dikembalikan seperti dulu yaitu cukup satu Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.
Sebelum dibentuknya pengadilan tipikor di sejumlah daerah berdasarkan
Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
yang hanya di Jakarta sangat jauh berbeda. Para aktivis anti korupsi sangat
mengapresiasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini yang selama kurun 2004
hingga 2009 sekitar 120 terdakwa korupsi yang diproses oleh Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Jakarta, semua dinyatakan bersalah. Putusan dan hukuman yang
dijatuhkan itu dianggap mempunyai efek detterence terhadap koruptor. Rata-rata
terpidana dijatuhi hukuman tiga hingga empat tahun penjara.33
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Jika diperbandingkan angka di atas sangat jauh berbeda dengan putusan yang
dijatuhkan oleh pengadilan umum di daerah. Dalam catatan Indonesian Corruption
Watch (ICW), sejak 2005 hingga 2010 dari 1624 terdakwa korupsi yang diadili oleh
pengadilan umum, yang dibebaskan sebanyak 812 orang atau 49,4 persen,
sedangkan yang dijatuhi vonis bersalah sebanyak 831 terdakwa atau 50,6 persen.
Umumnya mereka yang dinyatakan bersalah hanya dijatuhi hukuman 1 hingga 2
tahun penjara.34 Barangkali sebagai catatan, angka di atas yang ditonjolkan adalah
aktor atau terdakwanya dan bukan perkaranya. Apabila yang dihitung perkaranya,
dimana dalam satu perkara bisa terlibat beberapa atau bahkan lebih dari sepuluh
terdakwa maka prosentase di atas tidaklah sebesar itu.
Fenomena lainnya adalah penjatuhan hukuman percobaan pada kasus
korupsi, seperti yang diteliti oleh aktivis anti korupsi di Jawa Tengah. Pada tahun
2005 misalnya, komite Penyelidikan dan Pemberantasan KKN (KP2KKN) Jawa
Tengah mencatat terjadinya lima perkara korupsi yang terbukti di pengadilan tetapi
hanya dijatuhi vonis hukuman percobaan. Mengenai hal ini aktivis anti korupsi
Dadang Trisasongko menulis dengan ungkapan sinis “Peradilan yang Ramah
Koruptor.”35
Seperti disampaikan di atas, seluruh perkara yang diajukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jakarta (di saat

Pengadilan Tipikor masih satu) semua dinyatakan bersalah. Kondisi itu tidak
terulang lagi saat ini. Masih menurut catatan dari ICW, kurang dari dua tahun sudah
40 terdakwa perkara korupsi yang dibebaskan oleh Pengadilan tindak Pidana
Korupsi di daerah, yaitu 14 orang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda,
Yuntho, Ibid.
(Dwi Saputro, Qonik Hajah Marfuah, dan Supraptiningsih, Hukuman Percobaan Kasus Korupsi,
Semarang: KP2KKN, 2006).
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seorang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, 21 orang di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dan empat orang di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Bandung.

1. Cukup Di Jakarta ?
Menghadapi kontroversi maraknya hukuman bebas di beberapa pengadilan
tipikor di daerah, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
mempertimbangkan untuk menghapus pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor)
daerah dan memusatkannya di Jakarta. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Denny Indrayana mengungkapkan, pihaknya telah mendiskusikan
kemungkinan tersebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam pembicaraannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

sempat

diperbincangkan apakah tidak lebih baik, lebih bermanfaat kalau pengadilan Tindak
Pidana Korupsi itu hanya di Jakarta. Pertimbangan itu didasarkan pada fenomena
maraknya vonis bebas terdakwa korupsi yang dikeluarkan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi daerah. Perlu dilihat mana yang lebih bermanfaat dalam pemberantasan
korupsi. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson
Yuntho juga berpendapat, pengadilan tipikor sebaiknya dipusatkan di Jakarta.
"Memang cukup di Jakarta, dengan dibatasi kasus-kasus yang ditangani di Komisi
Pemberantasan Korupsi atau di luar Komisi Pemberantasan Korupsi
memenuhi syarat, misalnya di atas Rp 1 miliar (kerugian negaranya).

yang
Apalagi,

pendirian pengadilan-pengadilan tipikor di daerah tersebut belum diimbangi dengan
proses rekrutmen hakim yang benar dan pengawasan Komisi Yudisial yang kuat.
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Ditambah persoalan biaya tambahan yang diperlukan untuk menggelar sidang di
Pengadilan Tindak Pidana daerah.36
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi di daerah harus segera diperbaiki. Memperbaiki itu menurutnya bisa
membubarkan atau bisa juga memodifikasi. Menurut Mahfud, "Memperbaiki itu bisa
membubarkan, bisa memodifikasi, dan tidak bisa dibiarkan seperti sekarang
(8/11/2011). Mahfud menjelaskan, wacana pembubaran Pengadilan Tipikor bisa juga
diartikan dengan merevisi undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, Dewan
Perwakilan Daerah dan Pemerintah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dicabut. Hakim yang
terlanjur ada, kembali ke induknya. Hakim ad hoc dihabiskan masa tugasnya. Bisa
saja nanti Kemenkum HAM memiliki cara untuk memodifikasi Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi di daerah. "Mungkin nanti akan ditemukan modifikasi-modifikasi
yang tidak terlalu ekstrim, jadi silahkan cari modifikasi yang baik dengan catatan
bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu adalah ad hoc. Artinya sejak semula
dimaksudkan sementara, sampai terjadi situasi normal di kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan.
Menurut Mahfud, sebelum ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, koruptor
di daerah sudah dihukum di pengadilan negeri di daerah. Misalnya Bupati
Banyuwani, Bupati Jember, Bupati Blitar, Bupati Sleman dan lainnya. Di Sumbar 40
anggota DPRD masuk penjara, 17 di Sidoarjo, banyak yang sudah dihukum, begitu
ada Pengadilan Tipikor malah bebas semua, kan lebih baik tidak ada Pengadilan
Tipikor, korupsi serahkan saja ke pengadilan biasa.37

36http://nasional.kompas.com/read/2011/11/05/15290648/Pemerintah.Pertimbangkan.Hapus.Penga

dilan.Tipikor.Daerah
http://nasional.kompas.com/read/2011/11/08/1729008

37

52

Menurut Mahfud, membubarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
daerah merupakan pilihan politik hukum pemerintah maupun Dewan Perwakilan
Rakyat. Pilihan politik hukum ini menurut Mahfud, sama dengan yang diambil
pemerintah dan DPR ketika membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
daerah. Mahfud mengatakan, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
daerah sebenarnya bukanlah perintah Mahkamah Konstitusi. Dasar membuat
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah itu di luar putusan MK. Itu pilihan
politik hukum. Dan sekarang dengan kenyataan bahwa kualitas Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi daerah ternyata lebih jelek dari pengadilan umum, seharusnya
keputusan itu bisa dicabut lagi. Ini juga pilihan politik hukum. Bisa diubah dengan
membuat undang-undang yang baru. Terlebih menurut Mahfud, seleksi terhadap
hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dilakukan asal-asalan.
Kesannya, hanya diperuntukan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan.
Seleksinya tidak selektif dan ketat, sehingga terkesan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi daerah ini hanya pencari pekerjaan, lalu banyak bersekongkol dan
profesionalitasnya tak ada.38
Pandangan senada datang dari Komisi Yudisial yang meminta agar
Mahkamah Agung dapat segera membekukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Pengadilan Tipikor) di daerah untuk sementara. Hal itu dikemukakan Komisioner
Komisi Yudisial Suparman Marzuki menanggapi maraknya vonis bebas terdakwa
kasus korupsi di Pengadilan Tipikor daerah beberapa waktu lalu. Meskipun sudah
dibentuk, sebaiknya Mahkamah Agung men-disfungsikan atau membekukan dulu
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

daerah. Dikatakan Suparman, dengan

38http://nasional.kompas.com/read/2011/11/04/22330494/Bubarkan.Pengadilan.Tipikor.Daerah.Pil
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pengakuan Mahkamah Agung bahwa proses pembentukan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi di daerah memang tidak dipersiapkan dengan baik, maka sudah
selayaknya proses peradilan di Pengadilan tersebut dihentikan. Ia menilai, hal
tersebut tetap dibiarkan justru nantinya akan menimbulkan preseden buruk dalam
sistem peradilan di Indonesia. Karena yang kita pertaruhkan itu martabat bangsa.
Sudah terlalu banyak cerita-cerita buruk di negeri ini. Jadi kalau memang
pengadilan ini tidak siap karena pembentukannya, harus ada keberanian dari
Mahkamah Agung untuk menghentikan berfungsinya pengadilan itu . Ditambahkan
Suparman, jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dapat didisfungsikan,
beberapa berkas perkara korupsi yang besar dapat dilimpahkan ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Hal tersebut dapat dilakukan, karena MA
mempunyai kewenangan untuk mendisposisikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
daerah ke pengadilan yang berada di Jakarta.39
Suparman juga menilai bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi di daerah cacat filosofis. Selain dibentuk secara sporadis tanpa ada
penguatan kelembagaan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah memang tak
sejalan dengan semangat awal putusan judicial review Mahkamah Konstitusi terkait
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. "Pembentukannya cacat filosofis, dan dilakukan secara sporadis.
Bukan bagaimana memperkuat institusi Pengadilan Tipikor, tetapi malah dibentuk
secara massal tanpa persiapan matang," kata Suparman. Menurutnya, Komisi
Yudisial saat ini sedang meneliti efektivitas keberadaan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi

di daerah. Saat ini sedang diteliti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

daerah, berdasarkan pada kekhawatiran yang sudah terjadi, soal banyak putusan

39
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bebas. Suparman menyatakan sedang berpikir bagaimana mengawasi Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi yang sangat banyak itu dengan keterbatasan Komisi Yudisial.
Sebelum penelitian Komisi Yudisial menggelar survei kecil terhadap sejumlah
hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. "Dari sana muncul
sejumlah keluhan, seperti keterbatasan sarana dan fasilitas. Selain itu ada
diskriminasi terhadap hakim ad hoc dan pengabaian oleh pengadilan setempat
terhadap mereka. Suparman mengakui, proses rekrutmen hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi di daerah tidak dipersiapkan secara matang, dan menimbulkan
kesan hanya mewadahi para pencari kerja. Komisi Yudisial menurut Suparman tak
terlibat dalam proses rekrutmen ini. Terkait soal ide pembubaran Pengadilan Tindak
Pidanja Korupsi daerah, Suparman mengatakan, Komisi Yudisial akan meminta
Mahkamah Agung agar sementara waktu membekukan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi daerah.40

2. Yang Penting Dievaluasi
Pandangan agak berbeda datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Busyro Muqqodas yang mengatakan, sumber daya manusia di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) daerah perlu konsep jelas. Menurut
Busyro, diperlukannya konsep jelas itu karena hakim-hakim ad hoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi kualifikasi yang baik. Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi ini sepertinya kurang dipersiapkan studi tentang human
resources khususnya di daerah. Padahal untuk hakim ad hoc ini kualitasnya harus

40http://nasional.kompas.com/read/2011/11/04/23252377/KY.Pengadilan.Tipikor.Daerah.Cacat.Filo
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cermat dan matang. Karena itu sumber daya manusianya perlu konsep jelas. Busyro
mengakui, pada awal pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah
memang terkesan terburu-buru. Oleh karena itu, ia menilai sangat wajar, jika
persiapan mekanisme pemilihan sumber daya manusia di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi daerah kurang maksimal dilakukan. Ini yang disebut mesti adanya konsep
yang jelas dalam proses rekrutmen sumber daya manusia, khususnya bagi hakimhakim ad hoc. Menurut Busyro, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah belum
perlu dibubarkan.
Menurut Busyro, dalam persoalan usulan dibubarkan tersebut, jalan terbaik
saat ini adalah mengevaluasi beberapa mekanisme dalam Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi daerah agar berbagai kontroversi pembebasan para koruptor tersebut dapat
diselesaikan. Jadi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan
Korupsi, dan Indonesia Corruption Watch duduk bersama untuk merumuskan
konsep evaluasi. Setelah itu baru dievaluasi. Hasil evaluasi itu tergantung di
pertemuan itu bisa diapakan juga terserah nanti.41
Busyro Muqqoddas juga mengatakan, sistem rekrutmen hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi harus direvisi dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi. Menurut Busyro, hal itu harus dilakukan agar integritas, kualitas, dan
kapasitas hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menegakkan hukum
dapat terbentuk dengan baik. "Jadi, seperti orang kalau mencari menantu itu harus
memperhatikan 3B, yaitu bibit, bobot, dan bebet. Ini juga dapat dilakukan saat
merekrut penegak hukum, termasuk hakim Tipikor". Busyro mengatakan, sering kali
tiga unsur tersebut saat ini kurang diperhatikan saat merekrut hakim Tindak Pidana
Korupsi. Padahal, tiga unsur tersebut penting untuk menyeleksi apakah seorang
41http://nasional.kompas.com/read/2011/11/08/17185021/SDM.Pengadilan.Tipikor.Daerah.Perlu.Ko

nsep.Jelas

56

hakim Tindak pidana korupsi memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik dalam
dirinya untuk menjadi penegak hukum. Oleh karena itu, ke depan diharapkan hakim
Tindak pidana korupsi lebih peka kepada upaya pemberantasan korupsi melalui
putusan-putusan yang responsif, yang memiliki dimensi humanisasi, liberasi, dan
transtendensi yang kemudian dibungkus dengan satu istilah yaitu hukum progresi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, juga berpendapat
pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) daerah tidak perlu dibubarkan.
Menurutnya, yang seharusnya dilakukan saat ini adalah mengevaluasi, baik dari sisi
manajemen, maupun hakim-hakim ad hoc pengadilan tipikor di daerah. Kalau
belum baik, harus diperbaiki, dievaluasi, tidak

langsung dibubarkan. Kita kan

negara besar, dan dalam menata negara besar seperti ini jangan sembarangan
membubarkan dan membentuk lembaga-lembaga baru. Jimly mengatakan,
pembubaran pengadilan tipikor daerah justru akan merusak tatanan hukum negara.
Menurutnya, sebagai lembaga baru, pengadilan tipikor memang harus mendapat
perhatian khusus dari beberapa lembaga pengawas peradilan seperti Mahkamah
Agung, Komisi Yudisial, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara rasional, yang
harus diperhatikan adalah perbaiki strukturnya terlebih dahulu, apakah itu struktur
manajemennya, sumber daya manusianya. Jangan terlalu gampang membubarkan
sistem karena justru akan membuat kacau postur negara ini. Terlebih lagi, sekarang
sudah banyak lembaga baru. Lihat saja setiap undang-undang itu pasti ada
lembaganya. Ini yang kita hindari agar tidak merusak tatanan negara, dan harus
bijaksana dalam menyikapi hal ini.42
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Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah
Mada (UGM), Oce Madril, mengatakan, putusan bebas terdakwa korupsi di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di sejumlah daerah mencerminkan adanya
masalah, baik dari sisi tuntutan maupun dari sisi vonis. Untuk itu, perlu dilakukan
evaluasi menyeluruh terhadap jaksa penuntut dan hakim di pengadilan tersebut.
Tidak bisa dibiarkan putusan bebas terhadap terdakwa koruptor itu terus menular ke
Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah lain.43
Pandangan agar tidak tergesa-gesa membubarkan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi daerah juga datang dari pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Gandjar

Laksamana

Bondan.

Menurutnya,

pemerintah

jangan

buru-buru

membubarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah, hanya karena banyak
koruptor yang divonis bebas. Ada banyak faktor yang bisa membuat terdakwa
divonis bebas, bukan semata faktor hakim. Bisa saja itu karena dakwaan jaksa atau
penyidikan oleh polisi yang lemah. Bisa saja bebasnya terdakwa merupakan
permainan polisi atau jaksa. Jadi jangan buru-buru menyalahkan hakim, sehingga
pengadilan tipikor daerah harus dibubarkan.
Menurut dia, sebaiknya dianalisa dan dievaluasi terlebih dahulu mengapa
pengadilan tipikor daerah banyak membebaskan terdakwa. Kalau ternyata kesalahan
ada di jaksa, maka kejaksaanya yang harus diperkuat dalam penanganan kasuskasus korupsi. Lagipula, lanjut Gandjar, sentralisasi pengadilan tipikor di Jakarta
menyalahi prinsip pemberantasan korupsi. Pertama, desentralisasi pengadilan
tipikor merupakan amanat Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua, korupsi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah. Bahkan, level

43http://nasional.kompas.com/read/2011/11/08/1229179/Pengadilan.Tipikor.Daerah.Bermasalah.sej
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korupsi di daerah cenderung meningkat. Ketiga, jika Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dipusatkan di Jakarta, maka biayanya akan mahal karena semua terdakwa
korupsi di daerah harus dibawa ke Jakarta.
Pengamat Hukum Indriyanto Seno Adji, juga memiliki pendapat yang senada.
Menurutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah tidak perlu dibubarkan,
karena persentase kekuatiran adanya beberapa putusan bebas tidak melebihi satu
persen dibandingkan dengan pemidanaan kasus korupsi. Lagipula Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menurutnya, tidak akan mampu menerima ribuan
kasus-kasus korupsi di daerah, dengan pertimbangan SDM (sumber daya manusia)
hakim dan sarana dan prasarana pengadilan.
Penolakan pembubaran pengadilan tipikor daerah juga dikemukakan anggota
Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. Menurut dia, jika oknumnya yang salah, maka
jangan institusinya yang dihancurkan. Kalau sejumlah oknum hakim dan oknum
jaksa bermasalah, tidak berarti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi-nya yang
dibubarkan. Menurut Bambang, mengalihkan semua pekerjaan penyelidikan,
dakwaan dan pengadilan Sentralisasi tindak pidana korupsi ke Jakarta, belum tentu
menyelesaikan masalah. Persoalannya bukan tempat atau lokasi pengadilan,
melainkan persoalan karakter, moral dan kesetiaan pada sumpah serta etika para
hakim dan jaksa.44

3. Bukan Hanya Hakim
Beberapa pandangan yang mengkritis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
daerah tertuju kepada kualitas hakim yang mengadili. Sebagian pandangan melihat
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bahwa kontroversi vonis bebas dan ringan di pengadilan tindak pidana korupsi
daerah bermula dari mekanisme perekrutan hakim-hakim yang tidak kredibel dan
dengan mekanisme yang tidak akuntabel. Mahkamah Agung yang memegang peran
kunci dalam proses perekrutan harus bertanggung jawab.
Menurut Hendardi, Meskipun masalahnya bisa terjadi pada kejaksaan,
namun yang utama adalah kredibilitas hakim yang di bawah standar. Menurut
Hendardi, sebelum membekukan atau menata ulang pengadilan tipikor ini,
Mahkamah Agung pertama-tama harus bersikap dan melakukan evaluasi internal
terhadap jajarannya. Pada sisi lain, Komisi Yudisial dituntut membentuk tim kajian
khusus untuk evaluasi praktik peradilan tipikor di daerah. Lalu memeriksa para
hakim yang dianggap melakukan pelanggaran etik.
Sementara Dewan Perwakilan Rakyat harus memanggil Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial untuk melakukan evaluasi dan identifikasi intervensi legislatif
yang dibenarkan oleh undang-undang, kata Hendardi. Menurutnya lagi, ide menarik
kasus korupsi seluruh Indonesia ke Jakarta jelas sulit dilakukan karena banyaknya
kasus korupsi di Indonesia. Langkah yang paling memungkinkan adalah
meningkatkan pengawasan proses peradilan.45
Apakah benar berbagai kontroversi putusan bebas itu hanya disebabkan
kelemahan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi? Beberapa padangan di atas
menolaknya, karena bisa jadi faktornya beragam, salah satunya adalah kelemahan
dalam penyidikan. Hal ini juga dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Lingkar
Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti yang meminta agar gagasan pembubaran
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipertimbangkan terlebih dahulu secara

45http://nasional.kompas.com/read/2011/11/07/17205457/MA.Harus.Bertanggung.Jawab.dalam.Per

ekrutan.Tipikor.Daerah
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bertahap. Menurut Ray, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi
di lingkungan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
Apakah memang dakwaan yang selama ini dibawa ke pengadilan Tipikor
sudah dengan yang sebenarnya, kuat dan menjanjikan. Dalam rangka ini, Komisi
Pemberantasan Korupsi harus menjawabnya. Sebab, masalah ini harus kita mulai
dari pangkalnya, jangan hanya melihat di ujungnya. Ia mengatakan, sejauh ini
Komisi Pemberantasan Korupsi belum menyampaikan hasil evaluasi internalnya
terkait berbagai model dakwaan yang diajukan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi
di daerah.
Jika nantinya dalam hasil evaluasi dakwaan tersebut memang tidak ada
masalah, selanjutnya baru melangkah ke tuntutan di Pengadilan Tipikor daerah.
Dilihat apakah kegigihan dan kesungguhan penuntut umum Komisi Pemberantasan
Korupsi itu sudah memuaskan, termasuk mengevaluasi seluruh jaksa penuntut
umum beserta segala tuntutannya. Itu perlu dievaluasi semua.
Jika jawabannya juga, ya, barulah melangkah ke hakim-hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi-nya. Lebih lanjut, dikatakan Ray, solusi terkait hakim ad hoc
Tindak Pidana Korupsi di daerah tersebut sebaiknya juga didiskusikan dengan
seksama. Ia menilai, agar seluruh proses peradilan Tipikor di daerah berjalan baik,
sebaiknya ditempatkan juga beberapa hakim nonkarier dari kalangan akademisi
maupun advokat. Tetapi, tentu saja hal ini harus diperkuat dengan ketentuan dalam
undang-undang. Hakim Tipikor dapat berasal dari kalangan nonhakim karier. Jadi
ini semua bisa dilakukan bertahap dan masih banyak cara sebelum sampai pada
kesimpulan bubarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.46

46http://nasional.kompas.com/read/2011/11/05/15342281/Evaluasi.Seluruh.Tuntutan.Pengadilan.Ti

pikor.Daerah.
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4. Mafia Peradilan
Kelemahan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh penyimpangan aparat
penegak hukum yang melakukan apa yang dikenal sebagai mafia peradilan. Meski
kerap tidak diakui eksistensinya, mafia peradilan dalam setiap tahapan proses
pidana dirasakan adanya oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa modus
penyimpangan penegak hukum dalam beberapa tahapan. 47

Tabel
Modus Penyimpangan dalam Proses Peradilan Pidana
TAHAPAN

MODUS PENYIMPANGAN YANG DIKENALI

PENANGANAN
KASUS
Penyelidikan

Permintaan uang pada pelaku48 untuk menghentikan
proses penyelidikan, dengan alasan tidak cukup bukti.
Permintaan uang kepada pelaku dengan kompensasi
menekan saksi/korban untuk mencabut laporannya.
Petugas

tidak

memberikan

pelayanan

semestinya

(lamban, diskriminatif, kasar) terhadap pelaku atau
sorban
Penyidikan dan

Petugas menawarkan pasal-pasal dalam pembuatan

Prapenuntutan

BAP. Semakin ringan pasal yang dituduhkan maka

KP2KKN Jawa Tengah, “Katakan Tidak” Panduan Melawan Mafia peradilan, Semarang: KP2KKN
Jawa Tengah, 2006, hal. 2-23.
48 Lebih tepatnya orang yang potencial akan menjadi tersangka.
47
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semakin besar biaya yang harus dibayar, implikasi pada
pengaburan barang bukti, keterangan saksi yang dapat
dimanipulasi.
Petugas menerapkan pasal besar untuk menakut-nakuti
pelaku, lalu mengajak penyelesaian secara “damai”
Petugas meminta uang rokok, uang capek kepada
korban/ pelaku
Permintaan uang untuk penempatan pada ruang
tahanan yang enak, keluar sel tahanan, pembelian
makanan/minutan/rokok,

permintaan

uang

untuk

bezuk
Petugas menetapkan jumlah uang sebagai jaminan
penangguhan penan yang dipakainya sendiri.
Petugas

meminta

uang

kepada

pelaku

untuk

menghentikan proses penyidikan, dengan alasan tidak
cukup bukti.
Petugas

meminta

uang

kepada

pelaku

dengan

kompensasi menekan saksi/korban untuk mencabut
laporannya.
Petugas

tidak

memberikan

pelayanan

semestinya

(lamban, diskriminatif, kasar) terhadap pelaku atau
korban.
Perubahan status (dari saksi jadi tersangka) tanpa
indikator yang jelas
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Pengabaian perkara-perkara tertentu
Pengabaian terhadap perkara-perkara yang dilakukan
korporasi
Mengintimidasi atau mengkriminalisasi orang yang
melaporkan tindak pidana yang dilakukan korporasi
Pemintaan uang untuk mengubah jenis tahanan,
misalnya dari tahanan di Rutan menjadi tahanan
rumah, tahanan kota, atau tidak ditahan sama sekali
Petugas mengulur-ulur penyidikan
“P-19”

Jaksa

perkara

ke

berulangkali
polisi

dengan

mengembalikan
berbagai

berkas

alasan.

Jika

tersangka/ sorban menginginkan segera P-21 maka akan
diminta uang
Jaksa menawarkan kasus akan dilanjutkan atau tidak.
Jika tersangka atau keluarga bersedia membayar maka
kasus akan dipetieskan, dan kepada korban difasilitasi
perdamaian dengan pemberian sejumlah uang.
Penuntutan

Tawar menawar uang untuk menerapkan pasal-pasal
dalam dakwaan/ tuntutan.
Jaksa menawarkan satu paket sidang yaitu mengurus
penuntutan sampai vonis
Penghubung dengan hakim, jaksa menjadi penghubung
antara tersangka/ keluarganya dengan hakim.
Jaksa menghalangi kehadiran saksi di persidangan agar
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keterangan saksi hanya dibacakan
Dalam tuntutan jaksa secara nyata salah dalam
penerapan unsur-unsur pidana serta lokus dan tempus
deliktinya.
Penyimpangan dalam rencana penuntutan (rentut)
Manipulasi barang bukti, dikurangi atau ditambahi
kuantitasnya
Permintaan uang kepada tersangka/ keluarganya selama
proses

pemeriksaan

tambahan untuk diringankan

tuntutannya
Pembocoran

BAP,

sehingga

tersangka

dapat

mempelajari dan mempersiapkan diri dari hal yang
memberatkan
Pemeriksaan
Pengadilan

di Pemanfaatan proses pelimpahan perkara oleh pegawai
administrasi untuk keuntungan pribadi
Penyimpangan

dalam

penentuan

majelis

hakim,

khususnya untuk perkara yang dianggap “basah”
Memainkan dakwaan. Pihak terdakwa memberikan
kompensasi tertentu pada pihak JAKSA PENUNTUT
UMUM agar dakwaan dibuat Kabul/ lemah sedemikian
rupa agar dapat dieksepsi oleh advokat terdakwa
Memanipulasi pembuktian. JAKSA PENUNTUT UMUM
mengajukan bukti-bukti yang meringankan sedemikian
rupa (juga kerjasama dengan penyidik).
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Kolusi antara JAKSA PENUNTUT UMUM dan advokat/
terdakwa untuk menentukan saksi-saksi mana yang
akan dihadirkan
Negosiasi dan tawar menawar untuk menentukan
putusan
Hakim sengaja menunda putusan agar pihak terdakwa
menemui hakim dan bernegosiasi untuk menentukan
putusan yang akan dijatuhkan
Memanfaatkan kasus yang diputus bebas atau lepas
untuk meminta imbalan

Dengan mengetahui modus-modus operandi penyimpangan dalam setiap
tahapan proses perkara pidana, kita memiliki kepekaan dan daya kritis yang tinggi
untuk menganalisa dan mengkaitkan kelemahan dalam putusan hakim yang
dieksaminasi tentang kemungkinan adanya faktor-faktor penyimpangan di atas.
Mafia peradilan atau kadang disebut juga korupsi peradilan ditengarai berada
di balik berbagai kasus kontroversial putusaan pengadilan. Meskipun menggunakan
istilah mafia, istilah ini tidak merujuk pada kejahatan terorganisasi seperti mafia
sicilia atau triad dan sebagainya. Istilah ini lebih merujuk pada adanya konspirasi di
antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi.49

Istilah yang mempunyai cakupan lebih luas adalah Mafia Hukum yang karena
terungkapnya beberapa kasus, menjadi sangat terkenal pada tahun 2008-2009

49

(Wasingatu Zakiah et.al. Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, Jakarta: ICW, 2002, hal.24).
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sehingga mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Satuan
Tugas Pemberantasan Mafia hukum (Satgas PMH) dengan Keputusan Presiden
Nomor 37 Tahun 2009. Berdasarkan Kepres ini, Satgas PMH diberi tugas melakukan
koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan agar pemberantasan mafia hukum,
khususnya di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan
(“institusi penegak hukum”), dapat dilakukan secara efektif. Tugas dari Satgas PMH
di atas tidaklah ringan dan mudah sebab praktik mafia hukum di negara kita telah
berlangsung lama dan dilakukan dengan berbagai modus operandi yang semakin
lama semakin canggih.
Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, ada banyak modus operandi
mafia hukum di setiap tahapan sistem peradilan pidana, misalnya tahapan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan hingga
pelaksanaan putusan. Di tingkat pengadilan , praktik mafia hukum mulai terjadi
pada tahap awal, yakni pendaftaran perkara di pengadilan (khususnya untuk perkara
perdata, tata usaha negara dan agama), termasuk pendaftaran perkara untuk proses
banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Setelah proses pendaftaran perkara,
modus mafia hukum berikutnya adalah pengaturan majelis hakim yang akan
mengadili perkara tersebut. Kewenangan penahanan yang dimiliki pengadilan juga
rentan terhadap praktik mafia hukum. Pada proses persidangan, mafia hukum
bekerja untuk melakukan rekayasa persidangan daqn rekayasa pembuktian. Proses
menjelang musyawarah hakim dan sidang pembacaan putusan merupakan titik
paling rawan.
Kerentanan proses peradilan dari mafia peradilan juga menjadi perhatian dari
Komisi Hukum Nasional (KHN). Atas masalah ini KHN mengajukan rekomendasi
perbaikan di semua tahap penegakan hukum yang diidentifikasi merupakan akar67

akar judicial corruption. Direkomendasikan pula peningkatan kualitas aparat dan
perbaikan kinerja lembaga-lembaga penegakan hukum, termasuk fungsi dan
pengawasan eksternal terhadap penegak hukum.
Meskipun belum tentu lahirnya putusan-putusan bebas atas terdakwa korupsi
semua bisa dihubungkan dengan adanya mafia hukum, tetapi berbagai hasil kajian
menunjukkan bahwa berbagai modus mafia hukum terus berjalan. Dengan
demikian, mengingat kerentanan dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana,
kita tetap mesti waspada.

BAB 5
KENDALA PEMBENAHAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A.Perjuangan Panjang melawan KKN
Sejak dinyatakannya reformasi oleh berbagai komponen masyarakat hingga
saat ini belum tampak sinyal bahwa pemberantasan Korupsi-Kolusi- Nepotisme di
negara kita dapat dilakukan dengan efektif. Melewati periode dua presiden-Habibie
dan Gus Dur- salah satu tujuan reformasi itu tampak menemui jalan berkelok tak
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tentu arah. Era Habibie memang berhasil melahirkan Undang-undang Anti Korupsi
yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan UndangUndang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Pemerintahan yang Bebas KKN,
namun KKN besar-besaran di era Soeharto sama sekali tak berhasil diselesaikan
secara hukum. Di akhir era-nya Habibie justru mengeluarkan SP3 untuk Soeharto.
Sementara itu berbagai kasus KKN baru lahir.
Era berikutnya –yang masih berlanjut hingga kini, upaya pemberantasan
KKN justru semakin awut-awutan. Kritik terhadap pemerintahan Gus Dur semakin
lantang diteriakkan. Era ini ditandai oleh lahirnya beberapa lembaga, seperti Komisi
Hukum Nasional (KHN) yang dipimpin Prof. Sahetapy, Komisi Ombudsman
Nasional (KON) yang dipimpin oleh Anton Sujata, serta Tim Gabungan
Pemberantasan Korupsi yang dikomandani oleh Adi Andojo Satjipto. Meski lahir
macam-macam komisi masyarakat tampak pesimis bahwa KKN berhasil diberantas.
Sistem pemilu multipartai serta lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, meski di
satu sisi menandai demokratisasi, di sisi lain juga memunculkan KKN baru yang
semakin meluas. Kini di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai inisiatif
anti korupsi terus digalakkan, antara lain ditandai dengan lahirnya Satgas Anti Mafia
Hukum dan berbagai inisiatif lainnya. Meski demikian pemberantasan korupsi
masih belum memuaskan. Bahkan upaya penggembosan dan pengkerdilan Komisi
Pemberantasan Korupsi terlihat jelas.
Jadi, penting dicatat oleh berbagai komponen masyarakat termasuk
mahasiswa bahwa gerakan pemberantasan korupsi hingga detik ini belum dapat
dijalanankan dengan baik. Tulisan berikut akan mencoba melihat masalah ini dari
berbagai sisi.
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B.Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Gonjang-ganjing soal korupsi, kolusi, dan berbagai kejahatan kerah putih
lainnya semakin marak di negeri kita akhir-akhir ini. Ditempatkannya Indonesia
pada posisi “puncak” pada daftar negara paling korup pun menambah berkibarnya
masalah ini , sehingga menjadi pembicaraan, ulasan, serta Big news yang tidak
henti-hentinya hingga detik ini. Sejak Sutherland menggunakan istilah White Collar
Crime (Kejahatan Kerah Putih), berbagai buku menelaah jenis kejahatan ini, antara
lain ditulis David R. Simon dan Stanley Eitzen yang menggunakan istilah “Elite
Deviance” (1993) . Buku ini dengan tajam membahas praktek-praktek kejahatan
dan penyimpangan oleh kalangan elit, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat
dalam angka yang lebih spektakuler-dibanding kejahatan konvensional seperti
pencurian atau perampokan. Contoh paling jelas adalah perbandingan hasil
kejahatan oleh para koruptor yang mencapai trilyunan rupiah dengan hasil berbagai
perampokan terhadap nasabah bank yang berkembang beberapa waktu lalu yang
hanya mencapai angka ratusan juta rupiah.
Meskipun kerugian dari kejahatan kerah putih ini sangat besar, perhatian kita
hampir-hampir hanya

terfokus pada apa yang bisa disebut kejahatan atau

kriminalitas ”tradisional”. Perampokan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan
berbagai kejahatan jalanan lain-yang setiap hari muncul dalam pemberitaan.
Mengapa ? barangkali karena kriminalitas konvensional di ataslah yang pertama
muncul bila kita berfikir tentang kejahatan.Mungkin juga karena kejahatan seperti
itu yang terutama menjadi target dari pencatatan kriminal oleh pihak berwajib.
Penyebab yang lain mungkin juga karena selama ini penegakan hukum atau law
enforcement lebih ditujukan pada jenis-jenis aktifitas illegal di atas.
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Seperti kurang “adil” nya perhatian yang diberikan pada kejahatan kerah
putih ini, perbandingan perlakuan antara penjahat kerah putih dan penjahatpenjahat jalanan (street criminals) dianggap menunjukkan suatu standard ganda
dalam peradilan pidana. Di Indonesia masyarakat jelas melihat perbedaan tersebut,
bagaimana perbedaan perlakuan terhadap Eddi Tanzil atau penjahat kerah putih
lainnya di penjara dibanding narapidana lain. Tidak heran hal ini memunculkan
kritikan yang cukup tajam.
Alasan-alasan tidak berimbangnya perlakuan ini dapat ditelusuri dari
keuntungan-keuntungan struktural yang dinikmati oleh para penjahat kerah putih.
kebanyakan mereka yang menjadi terdakwa menikmati kemakmuran, prestise, dan
penasehat hukum yang lebih baik. Joann Miller membagi kejahatan ini ke dalam
empat kategori : Kejahatan korporasi, kejahatan jabatan, kejahatan profesional, dan
kejahatan individual .
Kategori pertama merujuk pada aktifitas yang dilakukan oleh para eksekutif
demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang berakibat kerugian pada
masyarakat (misalnya, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak, penipuan iklan,
dsb).
Kategori berikutnya merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau
birokrat seperti tindakan sewenang-wenang, korupsi, manipulasi, kolusi, penyalah
gunaan wewenang, dsb. Kategori ketiga mencakup berbagai lapangan kerja seperti
dokter, notaris, pengacara, insinyur, psikiater, pialang, dsb.
Kategori terakhir adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk
mendapatkan keuntungan pribadi. Pekerja yang melakukan perbuatan menyimpang
sehingga merugikan perusahaan adalah salah satu bentuk kategori terakhir ini.
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Melihat perangkat hukum, orang dapat beranggapan bahwa berbagai aktifitas
merugikan tersebut dengan mudah diatasi. Pasal-pasal dalam Kitab Undang -undang
Hukum Pidana (KUHP), misalnya yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan,
pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan sebagainya serta yang berasal
di luar KUHP , seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang
Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat meredam bentuk kejahatan yang semakin
mengglobal ini. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Berbagai aktifitas
kejahatan kerah putih terus menimbulkan kerugian, disadari maupun tidak disadari.
Masalah korupsi dan kolusi misalnya, nampaknya tetap sulit diberantas di negara
kita.
Kini pertanyaannya adalah, apa yang dapat dilakukan ?

James William

Coleman dalam bukunya The Criminal Elite - The sociology of White Collar Crime
(1989) mengajukan beberapa perbaikan yang mesti dijalankan . Pertama , adalah di
bidang Etik .Setiap usaha untuk mengatasi problema kejahatan kerah putih mestilah
ditujukan untuk merubah iklim etik (Ethical Climate ) di dalam pemerintahan dan
korporasi-korporasi. Karena mustahilnya polisi mengawasi setiap tempat, turunnya
aktifitas illegal dari perusahaan tergantung pada pembangunan kode etik yang kuat
dalam bisnis. Bagaimana hal itu dilakukan ? Menurut hal tersebut dapat dilakukan
dengan tiga cara : diwajibkannya kuliah tentang etik di sekolah-sekolah bisnis
(business school) , asosiasi perdagangan harus mewujudkan kode etik yang seragam
untuk setiap industri, dan perusahaan-perusahaan

harus membuat upaya yang

sistematik untuk membangun kode etik dan menerapkannya bagi semua
karyawannya .
Kedua , dalam hal Penegakan . Dalam kaitan ini ide untuk mengancam
hukuman lebih keras bagi pelaku kejahatan kerah putih mungkin paling diterima.
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Persoalannya sanksi denda yang bisa dijatuhkan bagi korporasi, dapat dibalikkan
dengan menaikkan harga suatu produk, dan dengan demikian malah merugikan
konsumen. Ada pula usulan lainnya, misalnya harapan untuk peningkatan dan
prioritas yang lebih besar bagi agen-agen penegakan hukum (misalnya agar mereka
tidak jatuh ke dalam presure politik atau kekuasaan tertentu) , usaha lebih keras
untuk mengisolasi perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek merugikan itu,
serta tidak ketinggalan peraturan perundang-undangan yang tidak ambigues dan
lebih mudah untuk ditegakkan.
Perbaikan lain yang diajukan, adalah perbaikan struktural . Hal utama yang
ditonjolkan di sini adalah upaya untuk mengadakan perubahan mendasar dalam
struktur korporasi guna meminimalisir kesempatannya dalam aktifitas illegal, atau
setidaknya

membuat

semakin

sulit

untuk

dilakukan,

misalnya

dengan

menambahkan wakil-wakil publik dalam jajaran board of director untuk semua
korporasi-korporasi besar .
Perbaikan terakhir adalah secara politik. Kesulitan utama dalam menghadapi
kejahatan kerah putih bukanlah terletak pada membongkar atau menguak
aktifitasnya,

melainkan

lebih

kepada

kemauan

mengimplementasikan

pemecahannya. Dengan kata lain, hal ini terutama adalah masalah politis yang hanya
dapat dipecahkan melalui perbaikan proses politik.
Poin terakhir Inilah barangkali yang sangat diharapkan, yaitu agar ada
ketegasan terhadap setiap bentuk penyelewengan oleh kalangan elit, tidak perduli
siapapun yang melakukan. Dari kalangan swasta maupun pemerintahan. Pejabat
ataupun Usahawan .

C. Korupsi dan Lembaga Peradilan Kita
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Salah satu fenomena korupsi yang terjadi sejak era Soeharto hingga era Susilo
bambang Yudhoyono kini diyakini adalah lembaga peradilan. Ada apa dengan
Lembaga Peradilan kita ? Pertanyaan ini kianmencuat hari-hari terakhir ini. Belum
usai hiruk-pikuk masalah putusan-putusan kontroversial dari lembaga peradilan,
kini nilai minus melanda institusi penegak hukum terdepan kita, yaitukKepolisian,
kejaksaan dan pengadilan.
Adalah Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) - sebuah
lembaga konsultan berbasis di Hongkong- yang menempatkan kepolisian dan
lembaga peradilan kita pada posisi terburuk dibandingkan sembilan negara Asia lain
yang menjadi objek studi. Khusus mengenai lembaga peradilan, survey tersebut
membuktikan bahwa lembaga kita menghadapi timbunan permohonan banding dan
tuduhan korupsi. Tuduhan terakhir ini tampaknya cukup serius , meski, telah
menjadi obrolan sehari-hari. Mengapa serius ?
Dapat dibayangkan, bukankah peradilan sering disebut sebagai benteng
terakhir keadilan ? Kalau lembaga ini sangat diragukan kredibilitasnya, ke mana lagi
pencari keadilan mencari hak-haknya ? Ke mana lagi rakyat memperoleh kepastian
hukum ? Maka wajar saja , jika seorang penulis mempelesetkan ungkapan di atas
menjadi Pengadilan sebagai benteng terakhir kekuasaan.
Lantas, bagaimana sikap kita menerima “rapor merah” di atas ? dari berbagai
pemberitaan seputar survey PERC tersebut, setidaknya ada tiga kelompok pendapat.
Pertama, bahwa hasil-hasil penelitian itu perlu disikapi secara kritis, karena tidak
tertutup kemungkinan ada suatu kepentingan di balik survey-survey yang
menyudutkan Indonesia itu. Kedua, survey di atas memang dapat menggambarkan
wajah peradilan kita, lahirnya berbagai putusan kontroversial menjadi contoh paling
tegas dari nilai buruk tadi. Ketiga, memang kita harus kritis terhadap berbagai
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penilaian dari luar, namun hal itu mestinya juga diiringi kesadaran bahwa berbagai
kelemahan memang masih ada, dan hal tersebut mesti diperbaiki.
Penulis sendiri berpendapat bahwa sorotan-sorotan negatif di atas memang
mesti dijawab- bukan dengan tangkisan atau pembelaan membabi buta- tetapi
dengan peningkatan kualitas

lembaga peradilan kita dan usaha keras untuk

membersihkan virus korupsi dan kolusi yang sering dituduhkan itu. Mungkinkah hal
itu terealisasi ? Pertanyaan ini tentu tidak mudah untuk menjawabnya, namun kita
semua berharap telah ada niat dan upaya keras untuk melakukan hal itu.
Semarak perbincangan soal korupsi dan kolusi di negeri kita akhir-akhir
memang

semakin meningkat. Ditempatkannya Indonesia pada posisi “puncak”

dalam daftar negara paling korup pun menambah berkibarnya masalah ini, sehingga
menjadi pembicaraan, ulasan, serta berita yang tidak henti-hentinya hingga detik ini.
Berbicara tentang kejahatan ini, sering tudingan diarahkan kepada para aparat
pemerintah, tidak terkecuali para penegak hukum dari jajaran kepolisian, Kejaksaan,
kehakiman, dan Pemasyarakatan. Kasus larinya tersangka, terdakwa, atau terpidana
yang memang kerap terjadi semakin menguatkan isu-isu seputar hal itu..
Pembeberan terdakwa atau keluarganya yang kecewa atas putusan yang tidak sesuai
“kesepakatan” pun ramai diberitakan.
Tudingan ini tampaknya sangat berat bagi sistem ini, sebab ketidak percayaan
kepada lembaga peradilan pada gilirannya dapat menjadi ketidak taatan pada
peraturan yang mestinya dipatuhi semuanya. Dalam kondisi tersebut penegakan
hukum menjadi sangat sulit-kalau tidak mustahil.
Sebenarnya pemerintah sudah berusaha keras mengatasi masalah korupsi ini.
Upaya ini mempunyai riwayat yang sudah cukup lama di Indonesia. Telah dimulai
lebih dari empat puluh

tahun lalu dengan dikeluarkannya peraturan penguasa
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militer tahun 1957. Disusul kemudian dengan pembentukan undang-undang pada
tahun 1960, yang kemudian diganti lagi pada masa orde baru dengan Undangundang No. 3 tahun 1971, selanjutnya lahir Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang
akhirnya diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Upaya aparat penegak hukum untuk mengatasi korupsi di atas tentu ada
hasilnya. Akan tetapi masyarakat belum puas, dan hal itu wajar saja, sebab berbagai
kebocoran keuangan negara masih banyak terjadi, uang pelicin kepada pribadipribadi pejabat tertentu pun, diakui masih merupakan kenyataan yang dihadapi
dalam pembangunan kita. Fenomena meluasnya korupsi di negeri kita bila tidak
sanggup diredam akan menimbulkan sinisme masyarakat yang kini telah nampak,
misalnya melalui ungkapan “kasih uang habis perkara”. Di samping bahaya lainnya
yaitu semakin sulitnya kita mengejar ketinggalan dari negara lain dalam
perekonomian, dan timbulnya ketidak adilan di mana-mana.
Masalah korupsi serta kolusi yang mewarnai aparat pemerintah dan penegak
hukum sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan kerah putih. Meski kerugian
yang timbul dari jenis aktivitas ilegal ini sangat besar, penegakan hukumnya terlihat
masih agak lemah. Joann Miller membagi kejahatan ini menjadi empat kategori :
Kejahatan korporasi, kejahatan jabatan, kejahatan profesional, dan kejahatan
individual . Kategori pertama merujuk pada aktifitas yang dilakukan oleh para
eksekutif demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang mengakibatkan
kerugian masyarakat (misalnya, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak,
penipuan iklan, dsb).
Kategori berikutnya merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau
birokrat seperti tindakan sewenang-wenang, korupsi, manipulasi, kolusi, penyalah
gunaan wewenang, dsb. Kategori inilah yang pada umumnya sering dibicarakan oleh
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masyarakat kita saat ini. Kategori ketiga mencakup berbagai lapangan kerja seperti
dokter, notaris, pengacara, insinyur, psikiater, pialang, dsb. Kategori keempat
(terakhir)

adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan

keuntungan pribadi.

Pekerja yang melakukan perbuatan menyimpang sehingga

merugikan perusahaan adalah salah satu bentuk kategori terakhir ini.
Melihat perangkat hukum, orang dapat beranggapan bahwa berbagai aktifitas
merugikan tersebut dengan mudah diatasi. Pasal-pasal dalam Kitab Undang -undang
Hukum Pidana (KUHP), misalnya yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan,
pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan sebagainya serta yang berasal
di luar KUHP , seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang
Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat meredam bentuk kejahatan yang semakin
mengglobal ini. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Berbagai aktifitas
kejahatan kerah putih terus menimbulkan kerugian, disadari maupun tidak disadari.
Masalah korupsi dan kolusi misalnya, nampaknya tetap sulit diberantas di negara
kita.
Mungkin ada yang keliru dalam menempatkan prioritas penegakan hukum di
negara kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini
masih memprioritaskan bidang ekonomi. Realitas penduduk kita, maupun dunia
dalam dasawarsa ini, memang kelihatannya mengharuskan hal tersebut. Namun
adalah tidak benar, bahwa baru setelah nanti kesejahteraan ekonomi dapat dipenuhi
kita akan lebih memperhatikan upaya penegakan hukum (termasuk soal-soal
korupsi dan kolusi ini). Pada kenyataannya di negara yang sudah maju secara
ekonomi pun tetap saja menghadapi masalah penegakan hukum ini. Atau jika
asumsi di atas benar, sampai kapan kita mencapai kesejahteraan secara ekonomi ?
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Tampaknya masalah korupsi dan kolusi yang kini kian menghantui
masyarakat kita, tidak cukup ditanggulangi dengan adanya undang-undang anti
korupsi. Tidak ada salahnya kita belajar dari negeri jiran kita Malaysia, dalam
mengatasi problem yang sama. Di antara upaya yang dipandang cukup ampuh dalam
mengatasi merebaknya korupsi adalah dengan menumbuh suburkan iklim etik
dalam setiap bidang, baik dalam pemerintahan maupun swasta. Tentu hal itu juga
didukung oleh penegakan hukum yang tidak pandang bulu, mulai dari tingkat atas
hingga rakyat biasa serta terus meningkatnya pembangunan ekonomi yang cukup
mengagumkan.
Dari uraian singkat di atas, tampak bahwa agenda pemerintah dalam menepis
berbagai isu seputar korupsi dan kolusi bukan semakin ringan tapi sebaliknya.
Penilaian-penilian minus serupa masih mungkin menerpa wajah peradilan serta
lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

D. Korupsi Atas dan Bawah
Salah satu kelemahan dalam penegakan hukum

kita adalah tidak dapat

mencontoh hal-hal yang baik dari negara lain. Salah satunya dalam hal penerapan
hukum secara tidak pandang bulu. Suatu peristiwa penting yang terjadi di beberapa
negara, misalnya di Italia sangat menarik untuk diamati dan dikaji

lebih jauh.

Peristiwa itu adalah dihukumnya mantan perdana Menteri Italia yang juga bos salah
satu klub sepakbola ternama di negeri itu dalam suatu operasi pemberantasan
korupsi yang disebut Operasi Tangan Bersih. Satu pelajaran penting dari peristiwa
tersebut adalah bahwa operasi itu menjadi harapan masyarakat karena hal itu
menandai berakhirnya tradisi melindungi elite politik dari tuntutan hukum. Kini,
telah lahir tradisi baru yaitu tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di
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negeri itu. Adakah tradisi tidak pandang bulu itu dapat ditumbuhkan di Nusantara
ini ?
Sebenarnya, mana yang lebih berbahaya, korupsi oleh kalangan atas (pejabat
tinggi) ataukah korupsi kalangan bawahan ?

Menurut Onghokham, korupsi di

kalangan pegawai menengah dan bawahan sering jauh lebih serius daripada korupsi
jutaan di kalangan atas yang meliputi jumlah uang yang sangat besar, namun hanya
oleh beberapa orang penguasa. Menurutnya, korupsi di kalangan pejabat menengah
dan bawahan langsung bersangkut paut dengan rakyat (misalnya dalam pengurusan
KTP, SIM, dan pungutan liar terhadap sopir), sedangkan korupsi di kalangan paling
atas jarang sekali dirasakan oleh rakyat (lihat dalam “Tradisi dan Korupsi”, Prisma,
1983).
Tentu saja tidak semua sepakat dengan pendapat di atas. Mochtar Lubis
misalnya,menegaskan bahwa sepintas lalu mungkin hal itu benar demikian, akan
tetapi jika dipikirkan secara menyeluruh, maka korupsi dalam jumlah besar oleh
pejabat tingkat atas tidak kalah merugikan kepentingan masyarakat sendiri. Danadana besar yang seharusnya masuk ke kas negara , dan dapat dipergunakan untuk
berbagai keperluan rakyat, telah menguap dan hilang begitu saja. Di samping itu,
akibat yang tidak kalah buruknya adalah hilangnya kemampuan dan wibawa moral
para pejabat tinggi yang melakukan tindak korupsi untuk menegakkan satu birokrasi
pemerintah yang bersih (Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995).
Dalam sejarah peradilan pidana, memang terjadi semacam diskriminasi alias
ketidaksamaan antara kalangan atas dan kalangan bawah . Telah berlangsung lama
anggapan bahwa pelaku kejahatan hanya dari kalangan bawah saja. Edwin H.
Sutherland memiliki jasa dalam membongkar mitos tersebut. Gagasannya dengan
istilah yang terkenal “white collar crime” seakan ingin menunjukkan bahwa, pelaku
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kejahatan dan kejahatan itu sendiri tidak hanya sekedar dilakukan dan berada di
kalangan masyarakat yang rendah atau golongan miskin, melainkan dapat
ditemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi dengan kerugian
yang lebih spektakuler.
Tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum memang sangat penting,
karena dengan itu membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap
hukum

dan

pemerintah.

Dilalaikannya

hal

itu

hanya

akan

membawa

ketidakpercayaan yang parah, bahkan akut. Masyarakat sulit meyakini efektifnya
berbagai lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi korupsi atau efektifnya
perundang-undangan anti korupsi. Masyarakat juga acuh tak acuh pada usulan kode
etik di kalangan wakil rakyat yang kini diusulkan.
James William Coleman dalam bukunya Criminal Elite - The Sociology of
White Collar Crime (1989) mengajukan beberapa perbaikan yang mesti dijalankan
dalam menghadapi kejahatan kerah putih. Pertama, perbaikan di bidang etik. Setiap
usaha untuk mengatasi problema kejahatan kerah putih mesti ditujukan untuk
merubah iklim etik (ethical climate), baik di perusahaan maupun di lembaga
pemerintah. Kedua, perbaikan dalam penegakan hukum. Ketiga, perbaikan secara
struktural, misalnya mengadakan perubahan mendasar dalam struktur perusahaan
guna meminimalisir kesempatan untuk melakukan aktivitas illegal. Terakhir adalah
perbaikan secara politik. Kesulitan utama dalam menghadapi jenis kejahatan ini
bukanlah dalam membongkar atau menguak aktifitasnya, melainkan lebih kepada
kemauan politis untuk memecahkannya.
Usul Coleman di atas memang cukup menarik, meski beberapa bagiannya
telah sering dikemukakan

pakar sosial lain. Penulis sendiri
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melihat bahwa

penanggulangan korupsi berkaitan erat dengan dua hal : penumbuhan iklim anti
korupsi dan iklim malu korupsi.
Iklim anti korupsi dapat didorong pewujudannya dengan perangkat undangundang yang mencakup baik “material corruption”, “political corruption”, mapun
“intelectual corruption”. Perangkat hukum ini tentunya dapat berjalan dengan baik
jika faktor penegak hukumnya handal dan profesional. Sanksi yang tegas dan tidak
diskriminatif harus pula diterapkan. Setiap instansi harus meningkatkan iklim etik
serta penghargaan yang layak kepada para pegawai/ pejabat yang jujur dan
berdedikasi, sebaliknya, tegas terhadap setiap bentuk penyelewengan sekecil
apapun. Suatu usulan menarik lainnya, perlu dibentuk semacam badan anti korupsi
dengan sistem, petugas, serta prasarana yang canggih. Semua itu tentu tidak ada
artinya tanpa political will yang jelas untuk memberantas korupsi dari semua
tingkatan.
Bagaimana dengan penumbuhan iklim malu korupsi ? Di negara kita
tindakan pemimpin baik yang positif maupun negatif kerap menjadi contoh alias
diikuti. Apabila ketidakdisiplinan serta penyelewengan masih mereka lakukan,
bagaimana masyarakat akan disiplin dan patuh hukum? Maka, iklim malu korupsi
inipun dapat dicontohkan dengan baik, misalnya, jika para pejabat berani
bertanggung

jawab,

menunjukkan malu

dan mengundurkan diri bila telah

melakukan kesalahan atau penyimpangan keuangan. Kita tidak perlu malu belajar
dari negeri Jepang dimana iklim malu ini telah mendarah daging.

E. Korupsi: Kita Mau Ke Mana
Seruan untuk memerangi korupsi, kolusi, nepotisme tidaklah mengherankan
ataupun mengejutkan. Saban hari masyarakat dari semua golongan memang sudah
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memperbincangkannya. Ia dikecam, dimusuhi tapi sekaligus dipraktekkan dalam
berbagai bentuk dan modelnya. Ia dilarang, diancam sanksi, namun pada saat yang
bersamaan diakrabi. Sudah tak terhitung lagi tulisan, kajian, dan diskusi mengambil
tema yang satu ini. Ia aktual dan tetap menjadi primadona sebagai sebuah berita dan
tema.
Satu pertanyaan terus berkecamuk dalam benak jutaan manusia, sampai
kapan korupsi, kolusi dan nepotisme luluh lantak dan musnah dari ruang hidup kita
? Ini sebuah pertanyaan yang mendasar namun paling sulit menjawabnya. Alih-alih
menjawab dan memberikan argumen jawabannya, saya malah lebih tertarik
memaparkan bagaimana sikap kita terhadapnya. Siapa tahu, malah justru di sana
kita tahu jawabnya.
Wacana korupsi biasanya dipenuhi dengan dialog seputar latar belakang
korupsi, macam-macam korupsi, definisi korupsi, cara-cara memberantas korupsi,
akibat-akibat korupsi, dan sebagainya. Saya ingin menambahnya dengan dialog
seputar tipologi masyarakat dalam mengambil sikap terhadap isu-isu korupsi.
Saya mencatat ada sejumlah kelompok dalam memandang eksistensi korupsi.
Pertama, adalah mereka yang tidak percaya bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme
dapat dihabiskan. Mereka yang teramat pesimis serta yang setengah pesimis dapat
juga dimasukkan pada kelompok ini. Kedua, adalah mereka yang senantiasa
memberi usulan, masukan, kontribusi pemikiran dan ide-ide segar untuk
memberantas korupsi, tanpa pernah menyatakan apakah mereka optimis ataukah
pesimis bahwa korupsi dapat diberantas. Ketiga, adalah mereka yang tetap
memandang dengan penuh optimisme bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme dapat
dihancurkan .
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Dari uraian di atas, sebenarnya penulis hendak menyatakan bahwa keinginan
untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah demikian sulitnya untuk
dicapai. Letak kesulitannya, terutama bukanlah terletak pada faktor eksternal si
koruptor, kolutor ataupun nepotisor itu (misalnya pada peraturan, lembaga
pengawasan, atau ancaman hukuman- karena semua masih bisa diakali) melainkan
terletak pada faktor internal si pelakunya.
Dengan meminjam pendapat Mohamad Sobary, pada awalnya si calon
koruptor itu mengkorup nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, kebenaran, dsb.
Setelah habis, maka ia akan bebas mengkorup apapun tanpa rasa bersalah atau
malu. Pendapat Sobary ini identik benar dengan teori tentang teknik-teknik
netralisasinya- David Matza.
Meski teorinya ini dikembangkan dalam kaitan kenakalan remaja (juvenile
delinquency), saya melihat bahwa dalam beberapa hal teknik ini mungkin juga telah
dikembangkan oleh para koruptor. Penjelasannya begini : orang

melakukan

kejahatan jika dia telah membangun teknik netralisasi, yang dengan itu ia
merasionalisasi tindakan-tindakannya. Teknik-teknik ini merupakan mekanisme
defensif yang membebaskan si pelaku dari aturan moral. Beberapa teknik yang
digunakan menurut Matza adalah : denial of responsibility/ menolak bertanggung
jawab ( itu bukan kesalahan saya, ini salah lingkungan, dsb), denial of injury/
menolak dikatakan merugikan (tak seorangpun dirugikan dengan perbuatan saya),
denial of the victim/ menolak telah menimbulkan korban ( setiap orang akan
bertindak sama dalam posisi seperti saya), condemnation of the condemner /
menyalahkan pihak lain (saya yakin orang lain bertindak lebih buruk dari saya),
appeal to higher loyalties/ merujuk pada loyalitas lebih tinggi (orang lain tergantung
dari saya, jadi saya harus membantu).
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Di luar teknik-teknik netralisasi di atas, mungkin saja para koruptor juga
mencari sendiri teknik-teknik netralisasi yang lebih canggih sehingga lebih merasa
tidak berdosa lagi untuk melakukan aksinya. Maka, betapa senangnya mereka jika
membaca karya David H. Bayley yang berjudul “The Effect of Corruption in a
Developing Nation “(1960). Dalam karyanya itu, Bayley mengungkap bahwa ternyata
ada pula dampak positif dari korupsi, antara lain : ia dapat menjadi alat memaksa
pengambilan keputusan yang lebih baik, dapat berakibat semakin banyak jatah
sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi,
berguna untuk meningkatkan mutu para pegawai negeri, sifat mengutamakan
anggota keluarga dapat dianggap sebagai pengganti sistem pekerjaan umum dan
membuka lapangan kerja, membuka jalan untuk memberi kelompok yang akan
mengalami akibat buruk suatu tempat dalam sistem yang berlaku, memperlunak
kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial kalangan elit, dapat
memperlarut soal-soal ideologi atau kepentingan yang tak dapat disepakati, dsb.
Adalah sangat tepat jika kita mempertanyakan pendapat di atas. Penulis
sendiri perlu menggarisbawahi kritik tajam Mochtar Lubis terhadap pendapat Bayley
ini. Menurutnya hal-hal yang dicatat oleh Bayley sebagai akibat positif korupsi
sungguh-sungguh tak dapat diterima. Kalaupun ada akibat yang positif dari
perbuatan yang melanggar hukum dan nilai moral ini, maka itu hanya bersifat
dangkal dan sementara, karena pada akhirnya perbuatan korupsi akan menjalar, dan
merusak nilai-nilai diri sang pelaku, dan jika dibiarkan menjalar ke mana-mana,
maka dia akan membudaya, dan celakalah suatu masyarakat tempat korupsi telah
membudaya (Lihat Bunga Rampai Korupsi dari Mochtar Lubis dan James C. Scott,
1995).
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Kita semua sudah demikian sering mendengar janji pemberantasan korupsi
dan kolusi. Para penegak hukum juga telah tak henti-hentinya bertekad untuk
menyikat hal itu. Peraturan perundang-undangan pun telah tersedia (misalnya
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, dan lain-lain). Lembaga pengawasan dan
pemeriksa pun telah ada pada setiap departemen dan setiap propinsi, begitupula ada
Komisi Pemberantasan korupsi, Komisi Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional,
Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial .
Penulis berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme tidak cukup hanya dengan tersedianya hal-hal itu, adanya kecekatan para
aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus demi kasus serta kepandaian
mereka . Yang lebih penting adalah apakah arah dari gerakan pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme itu memang telah menuju pada sasaran yang
sebenarnya yakni semua koruptor, kolutor dan nepotisor tanpa kecuali. Jangan
sampai upaya itu ternyata malah menjauh dari sasaran sehingga sia-sia belaka.
Kritik dan seruan moral dari masyarakat perlu lebih didengar dan diperhatikan.

F .Reformasi Perundang-undangan Anti Korupsi
Di negara kita saat ini barangkali tiada hari tanpa seruan anti korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN). Hal itu wajar saja sebab kerugian kita memang luar biasa
spektakuler akibat wabah yang satu ini. Mungkin sejak dari lahirnya republik ini,
bangsa kita telah bergelut dengan kasus-kasus pembocoran, penyunatan, “uang
rokok”, dan pembobolan kekayaan rakyat.
Kini, reformasi di bidang hukum telah menyentuh pula ketentuan mengenai
tindak pidana korupsi yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
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yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, selanjutnya lahir UndangUndang No. 20 tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang No. 31 tahun 1999.
Bahkan, lahir Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.
Sejumlah pertanyaan sering mengemuka : tak cukupkah peraturan
perundang-undangan serta lembaga-lembaga yang ada guna mengatasi korupsi?
Bagaimana arah pemberantasan korupsi di masa yang akan datang? Perlukan dibuat
Undang-Undang anti Korupsi yang baru? Persoalan-persoalan tersebut sangat
menarik dan sangat relevan untuk kita diskusikan di tengah semangat reformasi dan
anti korupsi yang kini tengah menggelegar ini.
Meski upaya-upaya di atas tak dapat dikatakan gagal total, pada faktanya
korupsi di negara kita terus merajalela dengan ganasnya. Miliaran atau mungkin
triliunan uang negara terus mengucur deras ke kantung-kantung pribadi, anak istri,
atau saudara. Di samping itu banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan dan
tercela tidak dapat terjaring oleh hukum pidana. Kesalahan laulu dialamatkan pada
lemahnya perangkat Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 24 Prp
1960 yang tidak mencakup berbagai jenis perbuatan korup. Harapan kemudian
tampak menyingsing dengan lahirnya Undang-Undang anti Korupsi yang baru yaitu
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang dibandingkan peraturan sebelumnya
mengalami banyak perkembangan. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.
Perkembangan-perkembangan

tersebut

antara

lain

berkaitan

dengan

meluasnya cakupan pegawai negeri, tambahan dua pasal dalam KUHP yang
tergolong korupsi, arti korupsi tak lagi didahului oleh kejahatan atau pelanggaran
86

dari pelaku korupsi, percobaan dan mufakat, sudah diancam pidana yang sama
dengan korupsi yang selesai, kemungkinan sanksi pidana penjara digabung dengan
denda, serta penambahan ancaman pidana penjara menjadi maksimal hukuman
seumur hidup atau penjara maksimal 20 dan atau denda.
Betapa sayangnya jika kemudian hukum yang telah diperbaharui tadi dalam
perjalanannya mengalami banyak kendala. Dari data-data menguapnya uang negara
yang mencapai ratusan miliar rupiah mungkin hanya beberapa miliar rupiah yang
dapat dikembalikan kepada negara.
Hal itu masih ditambah kuatnya dominasi kekuasaan eksekutif yang ternyata
juga menjadi hambatan upaya pemberantasan korupsi. Kini masalahnya perlukah
Undang-Undang anti korupsi yang ada diperbaharui lari dengan memperhatikan
aspirasi-aspirasi yang berkembang serta melihat kendala-kendala pelaksanaan
UNDANG-UNDANG No. 3 tahun 1971 itu? Dalam kaitan itulah kita perlu
menginventarisir beberapa hal penting yang relevan dengan Undang-Undang
tersebut. Pertama, masih adanya ketentuan yang dianggap oleh sementara orang
hanya sebagai hiasan karena tidak tegas, misalnya pasal 4 tertulis : “….untuk
diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.”
Kedua, berkaitan dengan ancaman pidana denda. Perkembangan nilai rupiah
membuat jumlah ancaman pidana denda sangat tidak berarti dibanding jumlah uang
yang berhasil dikorup, maka ancaman denda ini patut menjadi perhatian kita.
Mungkin dalam Undang-Undang anti korupsi di masa datang, kita tergoda untuk
menaikkan besarnya ancaman denda. Perlu ditelaah ulang bukan hanya jumlah
ancaman denda itu sendiri melainkan bagaimana sistem penetapan jumlah atau
besarnya pidana, misalnya dengan perumusan yang longgar seperti di Singapura dan
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Norwegia yang tidak menetapkan jumlah tertentu tapi diserahkan pada kebijakan
pengadilan dan yurispudensi .
Namun sistem ini dapat diragukan masyarakat karena kredibilitas penegak
hukum di pengadilan kita. Selain sistem tadi, perlu juga tegaskan batas waktu
pelaksanaan pembayaran denda, tindakan-tindakan paksaan untuk dapat menjamin
terlaksananya pembayaran denda, jika terpidana tidak dapat membayar dendan
dalam batas waktu yang telah ditetapkan, serta pedoman atau kriteria penjatuhan
pidana denda.
Ketiga, mengingat dalam kasus tertentu (seperti penyelundupan) ternyata
bisa masuk ke dalam undang-undang lainnya di samping Undang-Undang
Pemberantasan Korupsi, maka perlu dibatas cakupan perbuatan korupsi agar tidak
terjadi tumpang tindih dengan Undang-undang lain.
Keempat, agar dapat lebih melindungi uang negara dari perbuatan korupsi
ada pemikiran untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam perkara
korupsi. Dalam soal ini memang perlu urun rembuk, sebab ada yang menganggap
sistem pembuktian seperti itu bertentangan dengan prinsip “praesumption of
innocence” dam “rule of law”, walau sebagian pakar berpendapat sebaliknya.
Akhirnya, dengan momentum reformasi yang kini telah kita jalani ini, kita
perlu merenungkan ulang apakah kegagalan bangsa kita dalam memerangi korupsi
sehingga meraih rangking pertama sebagai negeri terkorup terutama karena
lemahnya perangkat hukum? Atau justru penegak hukumnya yang lemah serta
pembangunan moral yang salah kaprah atau disingkirkan demi pembangunan fisik
yang nyata.
Dengan terbukanya pintu-pintu reformasi yang kini terus membesar, kita
sebenarnya mendapat kesempatan emas dan momentum yang menentukan untuk
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meluluhlantakkan penyakit kronis ini. Dan, yang amat krusial dari semua itu,
menurut Syed Hussein Alatas (1975, 1986) adalah adanya posisi kunci dan vital
untuk usaha itu. Menurut Alatas,cara suatu masyarakat yang berhasrat untuk
melepaskan diri dari cengkraman korupsi adalah justru bagaimana menyed`iakan
orang-orang seperti itu dalam jumlah yang cukup dan bagaimana melancarkan
pemunculan mereka pada posisi-posisi vital.
Untuk memperjelas pendapatnya itu Alatas menceritakan bahwa selama masa
“Penggali skandal” di Amerika, pelopor-pelopor penentang korupsi adalah orangorang yang dijiwai dengan idealisme, keberanian, kebencian yang dalam pada
ketidakadilan, suatu sikap yang kritis terhadap tatanan yang ada, optimisme pada
keberhasilan, keyakinan pada kemampuan penalaran dan keadilan.
Perubahan dalam konteks sejarah dan sosiologis yang memperkecil korupsi
dapat diterjemahkan ke dalam suatu kekuatan yang hidup hanya apabila terdapat
individu-individu yang efektif dan berpengaruh untuk bertindak sebagai agen-agen
katalisator. Maka, langkah-langkahnya orang-orang atau kelompok demikian akan
menyuburkan korupsi. Membaca gagasan Alatas di atas, saya membayangkan bahwa
negeri kita ini sedang diambang keemasan untuk menanggulangi korupsi dengan
munculnya individu-individu yang sifat-sifatnya diuraikan Alatas di atas. Hanya saja
agak mencemaskan jka ternyata banyak orang-orang yang koruptor sejati serta
nepotis dan pelaku kolusi yang justru ikut-ikutan berteriak untuk mengganyang
penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme ini.
Dari uraian panjang lebar di atas, sebenarnya penulis ingin menyampaikan
bahwa gagasan pemberantasan korupsi dimanapun tidak akan berhasil hanya
dengan membuat, mengganti atau mengubah peraturan anti korupsi serta membuat
lembaga, tim, kelompok antikorupsi. Justru yang kerap kita lupakan bagaimana
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sistem masyarkat dapat menghasilkan orang-orang yang punya kapasitas mendobrak
ketidakjujuran.
Senjata berupa peraturan perundang-undangan beserta instansi pengawasan
atau pemeriksaan keuangan sejak dulu telah ada. Gebrakan untuk membuat jera pun
pernah dilakukan. Misalnya, dulu pernah ada kebijakan menyiarkan wajah para
koruptor di televisi. Tapi siapapun tahu, bahwa justru para koruptor kelas raksasa
yang tidak disiarkan. Wabah ini juga seakan malah semakin merasuk kemana-mana,
ke hampir semua sektor kehidupan, meski dalam derajat kegawatan yang berlainan.
Tak perlu heran jika kerapkali negeri kita tercatat dalam daftar negeri
terkorup di dunia. Dengan pengumuman kekayaan pejabat yang telah direncanakan,
timbul pertanyaan apakah hal itu relevan serta cukup signifikan dalam mengatasi
budaya korupsi di negeri kita.
Terhadap hal ini muncul bermacam-macam tanggapan, yang kalau diringkas
adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan ini merupakan langkah maju. Hal ini
merupakan

upaya

memonitor

pejabat

dari

tindak

penyelewengan

dan

penyalahgunaan kedudukan. Kedua, semestinya wajib lapor itu tidak sekedar sebuah
rekayasa, maka lebih baik diumumkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ketiga, cara
ini memang belum membudaya, tapi merupakan suatu kemajuan. Pelaporan
kekayaan ini untuk mengukur integritas pejabat, serta berguna untuk kepentingan
penyidikan. Keempat, hal ini mestinya telah dilakukan sejak 28 tahun lalu dengan
keluarnya Keputusan Presiden No. 52 tahun 1970.
Meski

langkah

itu

disambut

baik,

sebenarnya

banyak

pula

yang

mengharapkan kekayaan para pejabat itu diumumkan kepada publik. Menurut
hemat penulis, usul terakhir ini lebih baik dengan alasan bahwa rakyat akan tidak
ragu-ragu lagi dengan niat tulus pemerintah dalam pemberantasan berbagai
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penyimpangan keuangan. Masyarakat dapat juga melakukan kontrol sosial yang
lebih efektif.
Penulis ingin mengajak untuk kembali ke pertanyaan mengapa pejabat perlu
mendaftarkan atau mengumumkan kekayaannya. Satu alasan yang sangat logis
untuk hal itu adalah bahwa dengan pengumuman kekayaan itu akan semakin jelas
pemisahan kekayaan dari sang pejabat. Artinya, pejabat yang bersangkutan harus
memisahkan mana uang publik dan mana uang pribadinya. Tanpa ini, jelas mudah
sekali terjadi berbagai penyimpangan keuangan.
Kalau dirunut ke belakang, kita akan melihat bahwa pemisahan kekayaan dan
pelaporan kekayaan pejabat itu bukanla hal yang baru. Dalam sejarah Islam
berabad-abad lalu misalnya, kita akan begitu terkesan dengan kehati-hatian Khalifah
Umar ibn Abdul Aziz dalam melakukan hal itu.Dikisahkan bahwa suatu malam sang
khalifah sedang mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan rakyatnya. Tibatiba putra sang khalifah mengetuk pintu untuk berbicara dengan ayahnya tentang
urusan pribadinya. Sebelum mengizinkan putranya masuk, Umar memadamkan
lampu minyak tadi. Tentu saja mengundang pertanyaan putranya, yang di jawab
Umar dengan jawaban yang teramat luar biasa untuk ukuran pejabat sekarang kata
Umar : “Minyak lampu ini ayah beli dari uang rakyat, jadi hanya boleh ayah gunakan
untuk urusan rakyat. Sementara urusanmu adalah urusan pribadi, jadi ayah tidak
berhak menggunakan lampu minyak ini.”
Dalam kisah di atas sebenarnya terkandung ajaran moral yang dalam yakni
sifat kehati-hatian (wara’) dalam urusan harta. Dan itu diajarkan dengan amat
mengesankan dan nyata oleh seorang Umar yang menjadi kepala negara Islam pada
saat itu. Intinya adalah betapa pun kecilnya penggunaan kekayaan rakyat tanpa hak
haruslah dijauhi, apalai yang nilainya sangat besar.
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Jika ditelit dengan baik, akan kelihatan bahwa korupsi telah berakar jauh ke
masa silam, tidak saja di masyarakat Indonesia, akan tetapi hampir di semua bangsa.
Menurut Muchtar Lubis, korupsi akan senantias muncul jika dalam budaya suatu
masyarakat tidak ada nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat
dan milik pribadi ini tentulah para penguasa. Di masa feodal di Eropa dan Asia,
termasuk negeri kita, tanah-tanah luas adalah milik raja, dan raja menyerahkan
pengawasannya pada para pangeran dan kaum bangsawan. Mereka ditugaskan
memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menduduki dan mengerjakan tanah
(Muchtar Lubis dan James C Scott, 1995).
Korupsi yang kini merajalela di negeri kita berakar pada masa tersebut, ketika
kekuasaan bertumpu pada apa yang disebut kekuasaan “birokrasi patrimonal” yang
berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktu seperti ini,
penyimpangan, korupsi, dengan mudah berkembang .Sekali lagi harus dikatakan
bahwa pemisahan kekayaan pejabat dan kekayaan rakyat adalah demikian penting
dan relevan bagi penganggulangan korupsi.
Dalam tulisan yang bejudul “Tradisi dan Korupsi” (Prisma,1983), Onghokham
memaparkan bahwa konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya
pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan
keuangan jabatannya. Prinsip ini bagi Eropa Barat timbul setelah Revolusi Perancis,
dan di negara-negara Anglo Sakson, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain,
timbul juga pada permulaan abad ke 19, yakni pada waktu yang sama. Sejak itu
penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal
keuntungan, dianggap korupsi.
Sebenarnya keprihatinan mengenai pengumpulan kekayaan melalui jabatan
pada zaman pramodern juga telah ada. Bedanya, masih menurut Onghokham, pada
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zaman kini pengawasan berasal dari bawah, dan tentu hukum atau pengadilan yang
obyektif karena Undang-Undang anti korupsi .khirnya, penulis berkeyakinan bahwa
pengumuman kekayaan pejabat tidaklah akan berarti apa-apa jika tidak diiringi
dengan berbagai upaya lainnya. Terutama melakukan suatu transformasi budaya
yang dengan itu, semua orang menyadari bahwa berapa pun kecilnya menggunakan
uang orang lain (apalagi uang rakyat banyak) adalah suatu perbuatan yang keliru
dan mesti dilakukan oleh para pemimpin masyarakat, termasuk para pejabat.
Gambaran fenomena korupsi seperti terurai di atas, hanyalah sedikit jadi
catatan serta agenda yang mesti terus diperjuangkan . Pemberantasan korupsi tidak
mungkin membawa hasil tanpa sorotan serta kritik tajam dari masyarakat termasuk
mahasiswa. Kontrol sosial mesti terus digaungkan. Masyarakat mesti mendorong
terwujudnya pemerintahan yang bersih, masyarakat mesti mendorong agar
pemerintah dapat memberi contoh dalam soal budaya bersih. Tapi lebih dari itu,
masyarakat mesti mendorong terwujudnya pemerintah dan wakil rakyat yang jujur
dan kredibel.
Saat ini upaya menanggulangi korupsi sudah memasuki babak baru yakni
hadirnya Pengadilan Tipikor yang ada di banyak daerah. Hal ini justru menimbulkan
persoalan ketika banyak lahir putusan bebas sehingga memunculkan usulan
pembubaran Pengadilan Tipikor daerah. Menurut hemat saya, yang mesti dilakukan
adalah pembenahan Pengadilan Tipikor. Tapi bagaimana melakukan pembenahan
itu dan apa sajakendalanya.

G. Pembenahan Pengadilan Tipikor
Di dalam melakukan pembenahan Pengadilan Tipikor maka yang perlu
dibahas di sini adalah tentang : (a) struktur dan kedudukan pengadilan tipikor; (b)
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SDM penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan hakim; dan (c) masalah persepsi dan
konseptual tentang korupsi.
Terkait struktur dan kedudukan, ada beberapa alternatif yaitu: (1) Pengadilan
Tipikor daerah seluruhnya dibubarkan dan hanya ada satu pengadilan Tipikor di
Jakarta seperti pada masa lalu; (2) Pengadilan Tipikor tetap seperti saat ini yaitu ada
di setiap daerah, khususnya pada tahap awal di setiap ibukota provinsi; (3)
Dilakukan rayonisasi seperti halnya Pengadilan HAM.
Alternatif pertama kelebihannya adalah pada pengawasan yang sangat kuat
dari seluruh stake holder, khususnya dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial,
Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa. Juga tidak sulit mencari hakim
baik yang karir maupun hakim ad hoc. Penyidikan dan penuntutan atas perkara
korupsi yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pun kualitasnya dapat lebih
terjamin. Pengaruh dari mafia hukum dapat lebih teredusir karena pengawasan yang
dilakukan banyak pihak.
Alternatif pertama ini juga memiliki kekurangan, yaitu banyaknya perkara
korupsi di seluruh tanah air tidak mungkin ditangani oleh satu pengadilan tipikor
saja di Jakarta. Jarak yang demikian jauh dari daerah ke Jakarta juga menjadi
kendala yang berat jika seluruh perkara harus diadili di Jakarta. Berbagai kendala
lanjutan juga muncul, misalnya menghadirkan saksi-saksi dari berbagai daerah di
Indonesia juga menyulitkan, menyita biaya yang tinggi dan persoalan teknis lainnya.
Alternatif kedua, yaitu Pengadilan Tipikor tetap seperti saat ini. Ini juga
memiliki

kelebihan

yaitu

semakin

mendekatkan

jarak

dan

memudahkan

penghadiran saksi, penahanan, pengumpulan bukti-bukti oleh penyidik dan
sebagainya. Masalahnya, jumlah hakim berkualitas sangat sulit dilakukan di daerah.
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Pengawasan dari berbagai pihak tidak terlalu bisa dilakukan dengan efektif.
Pengaruh dari mafia hukum lebih besar potensinya karena pengawasan yang kurang.
Alternatif terbaik menurut hemat saya adalah rayonisasi. Kelebihannya
adanya pengawasan dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, LSM dan masyarakat
luas

lebih baik, penyediaan atau recruitmen hakim yang kredibel dan punya

kapasitas lebih mudah, penyediaan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang
kredibel dan punya kapasitas lebih mudah, mempersempit peluang mafia hukum
beraksi. Kendala, dari sisi yuridis, apakah sesuai dengan Putusan MK, dan UndangUndang Pengadilan Tipikor. Bagaimana menentukan rayonisasi pengadilan tipikor?
Perlukah perubahan undang-undang dan peraturan lainnya? Bagaimana kerjasama
penegak hukum di rayon yang sama?
Ada sejumlah hal yang perlu dijawab dan dipersiapkan dengan baik. Terkait
penyediaan SDM penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang kredibel dan
punya kapasitas? Bagaimana standarnya? Apakah ketentuan dalam Undang-Undang
Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang
Pengadilan Tipikor dan undang-undang

lainnya sudah memadai? Adanya

kelemahan dalam pelaksanaan berbagai undang-undang tersebut? Apakah ada
kesenjangan antara hakim karir dengan hakim ad hoc? Apakah ada diskriminasi
antara hakim karir dengan hakim ad hoc? Bagaimana mengatasi perbedaan persepsi
dan kapasitas antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut
Umum Kejagung dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum? Juga mesti
dihilangkan adanya “persaingan” antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan
Jaksa Penuntut Umum kejaksaan dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dari
Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal-hal itu hanya sebagian dari kendala yang mesti
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dikaji mendalam dan dibahas bersama oleh semua stakeholder dan dicarikan
pemecahannya.

BAB 6
STRATEGI PEMBENAHAN PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

A.Struktur dan Kedudukan
Masalah Struktur dan kedudukan: Strategi yang diperlukan adalah: kajian
dan penguatan terhadap UNCAC, Renstra anti korupsi, putusan MK, UndangUndang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, UndangUndang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan perbandingan dengan UndangUndang lainnya tentang pengadilan khusus (misalnya HAM), kajian perbandingan
dengan negara-negara lainnya juga perlu dilakukan.

B. Penguatan SDM
Dalam masalah SDM ini, strategi yang diperlukan adalah: penyiapan SDM
penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang kredibel dan berkapasitas, dengan
melakukan evaluasi pola recruitmen, peningkatan pendidikan bersama antara
penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan ,
serta penyidik dan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlu juga
dilakukan evaluasi atas kesenjangan atau diskriminasi antara penyidik Kepolisian
Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan dengan penyidik dan
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penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi , meningkatkan pengawasan
dari Mahkamah AgungA,Komisi Yudisial dan masyarakat, meningkatkan manfaat
dari LHKPN, ketentuan tentang gratifikasi, pembuktian terbalik, dll.

C. Persepsi tentang Korupsi
Masalah persepsi dan konsepsi tentang tindak pidana korupsi: segera
menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru yang sesuai
dengan UNCAC, pendidikan lanjutan bersama tentang kerangka hukum anti korupsi
di Indonesia antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia, JPU Kejaksaan serta
penyidik dan JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi ; memperkuat pemahaman
tentang sistem peradilan pidana bagi berbagai stake holder.
Tipisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia
merupakan masalah yang belum bisa diatasi hingga saat ini. Berbagai survey yang
diadakan baik lembaga dalam maupun luar negeri, selalu menempatkan sektor
peradilan sebagai salah satu lembaga yang korup. Persepsi publik terhadap lembaga
penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan masih sangat
rendah. Untuk mengatasi hal ini sebenarnya masing-masing lembaga itu telah
berusaha melakukan berbagai upaya perbaikan.
Untuk menjawab kritik bahwa lembaga-lembaga itu korup diadakan upaya
pengawasan secara internal, misalnya di Mahkamah Agung ada Badan Pengawasan
dan juga ada Ketua Muda Bidang Pengawasan. Dalam lembaga kepolisian juga ada
divisi Propam. Di lembaga kejaksaan, ada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Dalam laporannya, masing-masing lembaga juga sudah menyampaikan
kepada publik mengenai hasil-hasil pengawasan serta tindakan/ sanksi yang telah
dijatuhkan. Meski demikian, persepsi terhadap pengawasan yang sifatnya internal
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selalu

diwarnai oleh kecurigaan bahwa masing-masing lembaga berusaha

melindungi korpsnya sendiri.
Oleh sebab itu sebenarnya kita bersyukur ada beberapa lembaga di luar
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang sedikit banyak memiliki fungsi
pengawasan, atau setidaknya berwenang menerima laporan atau pengaduan publik.
Ketiga lembaga itu adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi
Kejaksaan (KJ), dan Komisi Yudisial (KY).
Sayangnya kewenangan lembaga-lembaga ini dalam melakukan pengawasan
juga tidak terlalu maksimal, terutama karena faktor kerangka hukumnya yang tidak
memberikan kewenangan cukup besar dalam mengawasi. Oleh sebab itu, untuk
memperbaiki dunia peradilan kita, tidak bisa tidak masyarakat mesti berperan lebih
besar.
Salah peran yang bisa dilakukan adalah melakukan eksaminasi terhadap
putusan pengadilan. Sekarang ini istilah yang semakin dikenal luas adalah
eksaminasi putusan. Dengan segala keterbatasannya, eksaminasi putusan tetap
sangat penting dilakukan. Sayangnya tidak semua mengetahui arti eksaminasi itu.
Banyak yang tidak tahu ugensi dari eksaminasi. Juga, tidak banyak yang mengetahui
bagaimana cara melakukan eksaminasi, putusan yang bagaimana yang perlu
dieksaminasi, bagaimana memanfaatkan hasil eksaminasi, dan sebagainya. Buku ini
merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Putusan pengadilan merupakan fokus dari buku ini. Akan tetapi, perlu
disadari bahwa putusan pengadilan merupakan fase yang ada di titik akhir dari suatu
proses panjang. Dalam konteks perkara pidana, maka putusan pengadilan didahului
oleh sejumlah tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan pengadilan. Adalah tidak tepat menyatakan bahwa jika ada putusan
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bebas terhadap seorang terdakwa maka hakim atau majelis hakimnya yang salah
dalam memutuskan kasus itu.
Boleh jadi, bebas atau lepasnya seorang terdakwa dalam suatu vonis pengadilan
disebabkan oleh lemahnya dakwaan atau tuntutan pidana yang dibuat oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU). Tidak tertutup kemungkinan juga, lemahnya dakwaan JPU
itu bersumber dari lemahnya Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Oleh
sebab itu sebenarnya akan lebih akurat dan komprehensif jika kita tertarik menguji
suatu kasus, yang kita uji mulai dari hulu hingga hilir, dari penyidikan hingga
penjatuhan putusan.

D. Strategi Lainnya
Diperlukan suatu infrastruktur hukum antikorupsi domestik yang efektif ,
Kerjasama internasional untuk saling membantu dalam bidang hukum , Dukungan
aktif dari rakyat negara yang bersangkutan , Kemauan politik untk membuat strategi
antikorupsi pemerintah bisa berjalan . Titik awal dari setiap masyarakat dalam upaya
memberantas korupsi harus memandang ke dalam sebab-sebab mendasar dari
korupsi di negara tersebut. Ini memungkinkan desain dan penerapan suatu program
nasional antikorupsi sesuai keadaan negara tertentu. Mesti ada komitmen yang kuat
dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memastikan langkahlangkah dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.
Strategi memperkuat pelaksanaan UNCAC juga harus dilakukan. UNCAC
Merupakan kulminasi dari berbagai upaya besar dan konsensus sejumlah besar
Negara. Konvensi ini bertujuan: 1. untuk mempromosikan dan memperkuat
langkah-langkah guna mencegah dan memerangi korupsi secara lebih efisien dan
efektif; 2. untuk mempromosikan bantuan dan dukungan kerjasama internasional
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dan bantuan teknis dalam pencegahan dan perang melawan korupsi termasuk dalam
pemulihan asset; 3. untuk mempromosikan integritas, akuntabilitas, akuntabilitas
dan manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik.
Struktur UNCAC terdiri atas Bab I
tujuan konvensi: Bab II

: Ketetapan-ketetapan Umum dan

: Langkah-langkah preventif; Bab III;Kriminalisasi dan

Penegakan Hukum; Bab IV

: Kerjasama Internasional ; Bab V :

Pemulihan

Aset; Bab VI : Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi Bab VII : Mekanisme dan
Implementasi; Bab VIII

: Ketetapan-ketetapan Final. Sementara itu Tema-tema

umum BAB II konvensi adalah Memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas
dalam proses administrasi , Meningkatkan dan menjaga standar etika di tempat
kerja, Menerapkan mekanisme pemantauan eksternal dan pengawasan pejabatpejabat tertentu, Meningkatkan kesadaran masyarakat sipil tentang masalah akibat
korupsi dan secara aktif melibatkannya dalam usaha pemerintah mencegah tindak
kejahatan itu. Langkah-Langkah Preventif diatur di Pasal 5 – 14. Pasal 5 secara
umum menggambarkan kewajiban-kewajiban untuk mengambil langkah-lankah
mencegah terjadinya korupsi . Mis. “…mengembangkan dan menerapkan atau
menjalankan kebijakan antikorupsi yang mempromosikan partisipasi masyarakat
dan menunjukkan prinsip-prinsip supremasi hukum, manajemen urusan publik dan
properti publik dengan baik, integritas, transparansi, dan akuntabilitas…” dst.
Prinsip-prinsip yang Mendasari Konvensi adalah: Tanggungjawab berbagai
pemerintahan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan antikorupsi yang efektif,
perlunya melibatkan masyarakat sipil sebagai peserta dalam menerapkan kebijakankebijakan tersebut, pentingnya kerjasama internasional bagi efektifnya langkahlangkah yang direkomendasikan oleh konvensi ini .
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Langkah-langkah Implementasi diatur di Pasal 6 UNCAC yang memberikan
mandat agar implementasi dari kewajiban-kewajiban Pasal 5 dilakukan oleh sebuah
lembaga yang diberi kebebasan sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara
efektif dan bebas dari pengaruh manapun.
Khusus terkait Kejaksaan dan pengadilan, Pasal 11 UNCAC Berbicara tentang
penguatan integritas dari lembaga pengadilan dan kejaksaan dan menggarisbawahi
pentingnya dua komponen CJS tersebut. Kedua lembaga ini disebut secara khusus
menunjukkan peran penting yang dimainkan dalam memberantas korupsi.
Mengenai

tanggungjawab

penegakan

hukum

dalam mematuhi konvensi, Pasal 36 menyatakan harus ada suatu badan khusus
dalam memerangi melalui penegakan hukum. Badan ini harus diberi kebebasan agar
dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh apapun.
Kita juga mengingat arah reformasi yang sejak awal digulirkan. Ini juga bisa
menjadi strategi kita dalam mendorong penguatan Pemebarantasan korupsi dan
penguatan pengadilan Tipikor, antara lain: Mempercepat proses hukum terhadap
aparat pemerintah yang diduga terlibat korupsi, melakukan penindakan hukum yang
lebih sungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi dan yang terbukti dihukum
seberat-beratnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktek
korupsi di semua daerah dan tingkatan, lebih memberikan perlindungan terhadap
saks-saksi perkara korupsi, memperkuat pelaksanaan Undang-Undang kebebasan
mendapat informasi, meningkatkan reformasi birokrasi dan etika pemerintahan,
serta memperkuat penanganan kejahatan pencucian uang.
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Terkait dengan itu, kita mesti juga melihat pada Rencana Strategis Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang sejalan dengan UNCAC. Kutipan dari Rencana Strategi
itu adalah berikut.
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BAB 7
PENUTUP

A. Kesimpulan
Lembaga peradilan akhir-akhir ini semakin mendapat sorotan tajam dari
masyarakat, khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Praktek pengadilan telah
membuka kesenjangan antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang
dibuat hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang satu (khususnya di jakarta)
dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah, mengenai suatu perkara
hukum yang kurang lebih sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang
sama dan dengan menggunakan standar pembuatan putusan yang sama pula.
Perbedaan tersebut memang dimungkinkan, karena praktek penegakan hukum
melibatkan berbagai kepentingan dan karena itu pula muncul perspektif dalam
penegakan hukum, antara lain dari perspektif tersangka, polisi, JPU, hakim,
tergugat, penggugat, dan advokat.
Kita perlu melihat secara objektif proses penegakan hukum dan untuk
meminimalisasi perspektif-perspektif dalam proses pengambilan putusan hukum
serta mendorong agar proses pengambilan putusan dilakukan secara objektif. Kita
perlu mendorong peningkatan kualitas para penegak hukum di masa mendatang,
misalnya meningkatnya penguasaan asas-asas dan teori hukum, kemampuan
analisis, serta peningkatan perilaku yang baik selama jalannya persidangan.
Kalangan penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum melalui
pengadilan di masa datang diharapkan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas/
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pekerjaan profesi. Berdasartkan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
berikut.

1. Kondisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat ini
Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006
tanggal 19 Desember 2006. Putusan ini memerintahkan pembentukan undangundang tersendiri selambat-lambatnya pada tanggal 19 Desember 2009. Lahirlah
Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
yang menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa
dan memutus perkara tindak pidana korupsi baik yang diajukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. Komposisi
hakim karier dan hakim ad hoc ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing
atau Ketua Mahkamah Agung sesuai tingkatan pemeriksaan. Juga ditegaskan bahwa
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
Pengadilan tipikor ini berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/ kota.
Dalam waktu sekarang ini terjadi perubahan besar dalam hal pandangan
masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi versi baru, yakni
yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009. Jika sebelumnya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi banyak mendapat sambutan karena banyaknya
putusan yang memidana para terdakwa korupsi khususnya di kalangan pejabat
tinggi atau mantan pejabat tinggi, kini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
berada di berbagai daerah mendapat banyak kritik tajam, khususnya setelah banyak
lahir putusan membebaskan terdakwa kasus korupsi.
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2.Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Alternatif terbaik yang perlu difikirkan adalah rayonisasi. Kelebihannya
adanya pengawasan dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, LSM dan masyarakat
luas

lebih baik, penyediaan atau recruitmen hakim yang kredibel dan punya

kapasitas lebih mudah, penyediaan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang
kredibel dan punya kapasitas lebih mudah, mempersempit peluang mafia hukum
beraksi.

3. Kendala dalam pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Ada sejumlah hal yang perlu dijawab dan dipersiapkan dengan baik. Terkait
penyediaan SDM penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang kredibel dan
punya kapasitas, bagaimana standarnya, bagaimana mengatasi perbedaan persepsi
dan kapasitas antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut
Umum Kejagung dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, serta mesti
dihilangkan adanya “persaingan” antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan
Jaksa Penuntut Umum kejaksaan dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dari
Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Rekomendasi
1. Perlu pemikiran ulang tentang meneruskan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi di daerah karena berbagai kekurangan yang ada, sebaiknya lebih
fokus dalam arti disederhanakan di tiga atau lima kota saja, misalnya Medan,
Jakarta, dan Makasar;
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2. Perlu

penguatan terhadap pelaksanaan UNCAC baik di dalam peraturan

perundang-undang anti korupsi yang baru maupun dalam berbagai program
lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan
Pengadilan;
3. Perlu penyiapan SDM penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang
kredibel dan berkapasitas, dengan melakukan evaluasi pola recruitmen,
peningkatan pendidikan bersama antara penyidik Kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan , serta penyidik dan
penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Perlu evaluasi atas kesenjangan atau diskriminasi antara penyidik Kepolisian
Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan dengan penyidik dan
penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Perlu meningkatkan pengawasan dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial
dan masyarakat, meningkatkan manfaat dari LHKPN, ketentuan tentang
gratifikasi, pembuktian terbalik, dll.
6. Perlu menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru yang
sesuai dengan UNCAC, pendidikan lanjutan bersama tentang kerangka
hukum anti korupsi di Indonesia antara penyidik Kepolisian Republik
Indonesia,

JPU

Kejaksaan

serta

Pemberantasan Korupsi.
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penyidik

dan

JPU

dari

Komisi
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