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Kronik Pemberantasan Korupsi 2008 – Ancaman 2009 

Oleh: Febri Diansyah 
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch 
 
Hampir tidak ada bantahan tentang korelasi korupsi dengan pengurangan pemenuhan hak-hak 
mendasar masyarakat. Dalam sebuah pidato resmi mantan Sekjen PBB, Kofi Annan saat Majelis 
Umum PBB menerima United Nation Against Corruption (UNCAC, 2003), bahkan diungkapkan 
korupsi telah melukai dan menyakiti kaum miskin melalui ketidak-proporsionalan/ketimpangan 
alokasi pendanaan. Ia menurunkan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan mendasar warga 
negara, menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, dan berpengaruh buruk terhadap 
investasi dan dana bantuan luar negeri.  
 
Di beberapa negara miskin, korupsi bahkan merupakan soal hidup atau mati manusia, terutama 
ketika anggaran kesehatan, alokasi obat-obatan gratis,  sekolah dasar, air bersih, bantuan bencana 
alam, beras murah, atau bahkan bahan bakar dihisap melalui penyalahgunaan kewenangan. Ia 
dapat menjadi malapetaka kemanusiaan (TI, 2008). Sedangkan kita tahu, Indonesia hingga saat ini 
masuk dalam jajaran negara terkorup di dunia. 
 
Sebuah lembaga yang secara rutin melakukan analisis keadaan korupsi negara-negara dunia, 
seperti Transparency Interantional (TI) --meskipun tidak begitu utuh-- telah menjelaskan posisi 
Indonesia.  
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Dalam pernyataan persnya diungkapkan, ini adalah survey atas survey, dimana 0 (nol) adalah 
tingkat penilaian terendah dan 10 (sepuluh) sebagai nilai tertinngi. Tentu saja, Indonesia masih jauh 
dari kondisi baik. 
 
Tapi bagaimana dengan realitas korupsi itu sendiri? Indonesia Corruption Watch (ICW), melakukan 
pencatatan dan pengamatan dari tahun ke tahun. Kontras dengan posisi negara ini dalam level 
negara terkorup, penegakan hukum pemberantasan korupsi justru lemah. Korupsi bahkan merasuki 
institusi pengawal hukum tersebut. Poin inilah yang dicatat sebagai salah satu kelemahan mendasar 
Pemberantasan korupsi, “penegak hukum justru menjadi institusi yang dinilai koruptif ”. Perhatikan 

Sumber: TI Indonesia, 2008 
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temuan Global Corruption Barometer (GCB) dari tahun 2004-2008. Dari lima institusi terkorup, 
Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum masih dilihat skeptis oleh publik. 
 
Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak cukup kuat dan konsisten. Penerbitan 
Instruksi Presiden tentang Percepatan pemberantasan korupsi dan penyusunan Rancangan Aksi 
Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009 menjadi basa-basi birokrasi. Hampir tak 
bergigi dalam konteks perlawanan terhadap gurita korupsi ini.  
 
Namun, harapan publik yang hampir jatuh ke titik nadir, mulai tumbuh kembali ketika Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat serius membongkar praktek busuk di berbagai institusi 
sentral. Gubernur yang selama ini bahkan tak mampu disentuh Kejaksaan, ditangkap untuk pertama 
kali (Kasus Aceh, 2004). Bahkan, hingga tahun 2008. Pasca pergantian komisioner, KPK seperti 
tancap gas, yang bahkan mampu menjerat tujuh anggota Legislatif (DPR-RI) dalam tuduhan korupsi. 
Sebuah tindakan yang hampir tidak pernah dibayangkan sebelumnya. 
 
Harus diakui, tahun 2008 dapat menjadi awal dari harapan dan “kabar baik” pemberantasan korupsi. 
Peningkatan jumlah penanganan perkara, baik oleh Kejaksaan ataupun KPK menjadi satu catatan 
yang patut diapresiasi. Gegap gempita pemanggilan sejumlah saksi yang seringkali meningkat 
statusnya menjadi tersangka, dan penahanan sejumlah penyelenggara negara didukung oleh Pers 
yang kuat. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya nama KPK yang terdengar, tahun ini Kejaksaan pun 
seperti berupaya memoles diri. Namun, bagaimana ICW menilai secara lebih mendalam penanganan 
perkara korupsi tersebut? Sayangnya, jika dicermati lebih jauh, pemberantasan korupsi di tahun 
2008, lebih mirip “pemadam kebakaran” dibanding, sebuah perang besar terhadap korupsi. 
 
KPK 2008 
Pada tahun ini, tercatat KPK menangani 51 kasus dalam tahap penyidikan dan pelimpahan ke 
Pengadilan, serta 34 kasus yang divonis di tahun 2008. Ditambah 1 orang masih buron1. Dengan 
demikian sekitar 86 orang sudah dijerat KPK dengan variasi modus, sektor dan karakteristik aktor. 
 
Jenis Kasus ”Pengadaan barang dan Jasa” masih menjadi modus utama, yakni 37 dari 86 kasus 
(43,02%); Penyalahgunaan Anggaran 17 kasus (19,77%); Penyuapan 19 kasus (22,09%); dan 
Pungutan Liar 13 kasus (15,12%). 
 
Dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK dinilai lebih baik dalam hal memilih kasus-
kasus strategis. Posisi sebagai triger mechanisme menjadikan lembaga ini harus benar-benar 
menempatkan perkara besar dan secara langsung membahayakan publik atau perekonomian 
negara sebagai indikator. Setidaknya ada sejumlah kasus utama yang telah ditangani KPK, yakni: 
Skandal Aliran dana YPPI, Suap Ketua Tim BLBI Kejaksaan Agung dalam kasus BLBI Sjamsul 
Nursalim, suap yang melibatkan pimpinan Komisi Yudisial dan Komisioner KPPU, gratifikasi dalam 
Alih Fungsi Hutan, dan kasus yang melibatkan sejumlah anggota DPR aktif menjadi catatan 
gemilang KPK di tahun 2008. 
 
Putusan 34 kasus di tahun 2008 yang diproses di Pengadilan Tipikor pun, tidak satupun divonis 
bebas. Rata-rata vonis adalah 4,5 tahun dengan, catatan tertinggi adalah penjara 15 tahun untuk 
Urip Tri Gunawan.  
 
 
 

                                                 
1 Terdakwa: Henky Samuel Daud dalam kasus Pemadam Kebakaran. 
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Politisasi Kasus Korupsi 
Akan tetapi, KPK bukan tanpa catatan. Aktor yang dijerat masih belum menyentuh jantung kekuatan 
koruptif. Kendati KPK sudah masuk pada sektor Legislatif yang dianggap “sakti” di tahun-tahun 
sebelumnya, enggannya Komisi menjerat anggota DPR dari salah satu partai besar menjadi 
pertanyaan penting terkait dugaan politisasi penanganan kasus korupsi. Kasus BLBI Sjamsul 
Nursalim yang berlindung dibalik SKL dan R&D, serta pengakuan dan Laporan Agus Chondro, 
misalnya. 
 
Kasus yang terang benderang ini, justru ditanggapi Ketua KPK, Antasari Azhar sebagai perkara yang 
tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke Penyidikan. Padahal, publik menjadi saksi, Agus Chondro 
sudah mendatangi KPK berkali-kali, memberikan sejumlah bukti dan keterangan terkait dugaan 
gratifikasi dalam pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda Gultom. Beberapa anggota DPR lainnya 
yang menerima, juga telah mengembalikan uang gratifikasi tersebut pada KPK. Bahkan, lembaga 
intelijen keuangan yang berkwenangan penuh melihat arus uang dan transaksi perbankan 
bermasalah seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sudah menyatakan, 
ada sejumlah temuan aliran uang dari BII pada sejumlah anggota DPR saat itu.Tapi, bagaimana 
mungkin KPK menyatakan tidak cukup bukti?   
 
Politisasi kasus korupsi seperti inilah, yang diperkirakan akan memperburuk citra KPK ke depan. 
Pemberantasan korupsi yang diskriminatif tidak berdasarkan equality before the law, justru akan 
memposisikan penegak hukum sebagai alat kekuasaan politik partai atau kelompok berkuasa. 
Analisis korelasi antara fraksi besar di DPR dengan jangkauan penegak hukum terhadap kader-
kadernya menjadi titik terang persoalan tahun 2008. 
 
Tidak tuntasnya penanganan kasus menjadi catatan kedua terhadap KPK. Dibalik segudang prestasi 
lembaga ini, penanganan kasus yang sepotong-sepotong sesungguhnya menyisakan bom waktu. Ia 
tetap akan menjadi ancaman. Detterence effect atau efek jera yang diharapkan muncul dari 
penanganan kasus oleh KPK sebagai trigger mechanism tidak begitu efektif karena kelemahan ini.  
 
Kasus Urip Tri Gunawan adalah contoh kongkrit. Munculnya Fakta Persidangan dan rekaman 
pembicaraan Artalyta Suryani dengan sejumlah Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung ternyata 
tidak dijadikan dasar pemeriksaan lanjutan oleh KPK. Padahal, Hakim meyakini komunikasi haram 
tersebut benar dilakukan dan berkorelasi langsung dengan penghentian perkara kasus Bantuan 
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim oleh Kejaksaan. Tapi, KPK tidak 
peduli. Sementara berharap pada Kejaksaan untuk membersihkan diri sendiri sangat tidak mungkin.  
 
Publik mulai meragukan, apakah enggannya pembersihan aktor utama di Kejaksaan Agung 
berhubungan dengan posisi salah seorang pimpinan KPK sebagai mantan Jaksa, ataukah ada 
persilangan kepentingan diantara sejumlah pimpinan KPK? Menjawab hal ini, tentu harus dipikirkan 
sebuah mekanisme yang dapat mengawasi para pimpinan KPK atau bahkan memungkinkan 
penerapan konsep “conflict of interest” dalam penanganan perkara.  
 
Mirip dengan apa yang diterapkan di pengadilan, bahwa Hakim harus mundur jika terdapat 
hubungan kepentingan antara dia dengan pihak yang diadili. Mungkinkah ke depan, salah seorang 
pimpinan yang dinilai memiliki “conflict of interest” dengan pihak berperkara, untuk mundur 
sementara dan tidak ikut mengambil kebijakan strategis khusus kasus tertentu? 
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Dari aspek penahanan tersangka, publik cukup menyayangkan, KPK justru lebih banyak melakukan 
penundaan penahanan, yakni terhadap 56 orang2. ICW mencatat yang langsung ditahan hanya 28 
tersangka yang langsung ditahan. Hal ini dinilai berakibat melemahkan detterence effect 
pemberantasan korupsi di era KPK Jilid II ini. Kasus Bank Indonesia yang menjerat Aulia Pohan 
tercatat sebagai salah satu proses penanganan korupsi yang kontroversial. Mulai dari lambatnya 
penetapan sebagai tersangka dan tidak dilakukannya penahanan langsung oleh KPK. 
 
Kejaksaan-2008 
Dalam hal peningkatan jumlah perkara yang ditangani, bukan hanya KPK yang harus diapresiasi, 
Kejaksaan pun demikian. Dalam Laporan Kejaksaan pada Hari Anti Korupsi Internasional (09/12), 
misalnya. Pada tahun 2007, ditangani 636 kasus, sedangkan sampai dengan November 2008 
meningkat menjadi 850 kasus.  
 
Peningkatan ini tentu saja terlihat maksimal dari aspek kuantitas. Namun, sayangnya tidak pernah 
dijelaskan; Apakah kasus yang ditangani merupakan kasus strategis, berapa perbandingan antara 
laporan yang masuk dengan kasus yang ditangani, dan sebenarnya berapa rata-rata kerugian 
negara dari semua kasus tersebut. Jika Kejaksaan berani membuka diri, tentu publik akan lebih 
dapat menilai, apakah benar Kejaksaan patut diberikan apresiasi di tahun ini. 
 
Selain itu, disamping kuantitas kasus yang meningkat, disain dan strategi anti korupsi kejaksaan 
agaknya juga patut dipertanyakan. Sejumlah kasus strategis seperti BLBI Sjamsul Nursalim, BPPC 
Tomy Soeharto, TAC Pertamina  justru di SP3 atau dihentikan. Dan dua kasus yang sangat menarik 
perhatian publik seperti VLCC Pertamina dan ASABRI Tan Kian direncanakan di SP3. Sampai saat 
ini, Kejaksaan dinilai tidak punya roadmap dan skala prioritas yang jelas dalam pemberantasan 
korupsi. 
 
Dari aspek pengembalian Uang Negara, di klaim setidaknya Rp. 8 triliun dan USD 18 juta telah 
diselamatkan. Sepintas, jika ini benar, tentu Kejaksaan patut dinobatkan sebagai panglima 
pemberantasan korupsi tahun ini. Namun, data tersebut agaknya patut dikritisi.  
 
Berdasarkan Audit BPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004 – Semester 1 
2008, Uang Sitaan Hasil Korupsi (MAP: 424111) dan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (MAP: 
424114) yang masuk ke kas negara hanya RP. 382,67 miliar. Jumlah yang terlalu kecil dibanding 
data Kejaksaan.  
 
Setelah dicermati lebih jauh, dalam Audit BPK No. 26A/LHP/XV/05/2008 (LKPP Depkeu 2007), Hal. 
107 dilaporkan RP. 7,72 triliun Uang Pengganti Kerugian Negara dari Putusan Pengadilan In Kracht 
belum diselesaikan Kejagung. Padahal, menurut Pasal 16 UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara semua penerimaan institusi atau departemen harus disetor ke Kas Negara. 
 

                                                 
2 Kriteria penundaan terhitung 2 hari pasca penetapan status tersangka. 
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Tabel 1 

Perkembangan Uang Pengganti Kerugian Negara 
(Belum diselesaikan Kejaksaan Agung pada Kas Negara) 

 

Status Jumlah Keterangan 

per: 31 Des. 2004  Rp.  6.667.980.210.000,00  LKPP 2004 Hal. 55 

Per: 31 Des 2005 Rp.  6.110.918.292.545,00 LKPP 2005  Hal. 44 

 Rp.  5.641.859.689.688,00  per: 31 Des. 2007 
(Kondisi terakhir)  USD          207.604.820,24  

Audit BPK No. 
26A/LHP/XV/05/2008 
(LKPP 2007), Hal. 107 

TOTAL  Rp.  7.717.907.892.088,00    
Sumber: ICW, 2008. Diolah dari Audit BPK terhadap LKPP 2004-2007  (Audited) 

 
Selain itu, sulit berharap dengan mekanisme pengawasan dan sanksi internal di Kejaksaan. Kasus 
sebesar BLBI yang diduga melibatkan pejabat Kejaksaan Agung seleval Jaksa Agung Muda Pidana 
Khusus, bidang Pengawasan dan Direktur Penyidikan bahkan berakhir hanya dengan sanksi teguran 
tertulis, dan pernyataan tidak puas dan sanksi administratif. Padahal, fakta persidangan dalam kasus 
Urip dan Artalyta terang benderang menegaskan ada komunikasi dan dugaan intervensi dibalik 
penghentian perkara BLBI Sjamsul Nursalim. 
 
Aktor Penghambat 
Tidak maksimalnya kinerja penegakan hukum, doperparah dengan sikap resistensi sejumlah fraksi di 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam banyak hal, para wakil rakyat ini justru berdiri pada 
posisi mengancam dan menghambat pemberantasan korupsi. Setidaknya, terdapat enam poin besar 
terkait resistensi DPR ini.  
 
Pertama, sikap, serangan balik dan bahkan rencana revisi kewenangan penyadapan pada UU KPK 
pasca mulai banyak anggota DPR yang diperiksa dalam kasus korupsi.  
 
Kedua, penghapusan eksistensi Hakim Ad Hoc pada revisi kedua UU Mahkamah Agung. Hal ini 
salah satunya, tentu saja dapat dilihat bagian dari ancaman terhadap keberadaan Hakim Ad Hoc 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung yang sering menjatuhkan vonis berat terhadap 
koruptor.  
 
Ketiga, disiasatinya celah hukum yang mengukuhkan rezim ketertutupan Mahkamah Agung pada 
revisi kedua UU MA. Pada Pasal 81A ternyata kewenangan konstitusional BPK untuk melakukan 
Audit Keuangan Negara direstriksi dan dibatasi, yakni tetap tidak dapat mengaudit Biaya Perkara. 
Rumusan pasal ini dengan sangat halus mensiasi seolah BPK berwenang melakukan audit. Padahal, 
jika dicermati yang dapat diaudit hanyalah Biaya Kepaniteraan yang jumlahnya jauh lebih kecil 
dibanding Biaya Proses Perkara. Hal ini tentu akan semakin menutup rapat dugaan korupsi dalam 
pengelolaan dan distribusi Biaya Perkara. Menurut catatan ICW, dari tahun 2005 hingga Juni 2008 
saja setidaknya ada Rp. 31,12 Miliar biaya perkara di Mahkamah Agung tidak jelas pengelolaan dan 
pertanggungjabannya. 
 
Keempat, sikap pro-status quo mayoritas fraksi untuk memperpanjang usia pensiun Hakim Agung 
menjadi 70 tahun, yang sama saja sebagai sikap anti perubahan, anti regenerasi dan anti perbaikan 
di puncak kekuasaan kehakiman ini.  
 
Kelima, upaya mempertahankan klausul kewajiban adanya ”izin pemeriksaan” bagi anggota MPR 
DPR, DPD, dan DPRD dalam proses pemeriksaan tindak pidana. Berlindung dibalik logika ”Imunitas 
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Legislatif”, sikap itu justru menganulir asas semua orang dianggap sama didepan hukum dan 
mengarah pada strategi ”kebal hukum”.  
 
Dan, Keenam, lambatnya pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengadilan 
Tipikor. 
 
Pengadilan Umum 
Potret evaluasi KPK dan Kejaksaan tersebut diperparah dengan trend penilaian PERC (Political 
Economic and Risk Consultancy), sebuah lembaga yang berdomisili di Hongkong, dan rutin 
melakukan analisis terhadap kondisi peradilan serta pemerintahan negara-negara Asia. Dari 12 
negara, di tahun 2008, khususnya, Peradilan kita berada dalam posisi terkorup. Riset ini agaknya 
mempertegas tesis tentang Mafia Peradilan yang menggerogoti tatanan hukum Indonesia. 
 
Kinerja KPK dan Pengadilan Tipikor sebagaimana dijelaskan diatas ternyata sangat kontras dengan 
Pengadilan Umum. Rezim pengadilan yang berpuncak di Mahkamah Agung ini tercatat sangat tinggi 
membebaskan terdakwa kasus korupsi. Dari tahun 2005 – 2008, ICW berhasil memantau 1421 
terdakwa kasus korupsi. Dari total pemantauan tersebut, setidaknya 659 terdakwa kasus korupsi 
divonis bebas dan 291 divonis sangat rendah atau kurang dari dua tahun. Rta-rata vonis dari tahun 
ke tahun pun sangat rendah. Di tahun 2008, rata-rata hukuman hanya 5,82 bulan. Sedangkan 
Pengadilan Tipikor jauh lebih tinggi, yakni: 4,24 tahun penjara. 
 

Grafik 2 

Trend Vonis Bebas Pengadilan Umum 2005-2008 

 
 
Dengan segala catatan diatas, evaluasi pemberantasan korupsi di tahun 2008 pada akhirnya 
sepintas menjadi catatan positif, namun sekaligus mencemaskan. Gegap gempita penangkapan 
tersangka kasus korupsi dan vonis yang tinggi dan peningkatan jumlah kasus ditangani membuat 
masyarakat dapat kembali berharap dengan pemberantasan korupsi.  
 
Namun, kasus BLBI yang tak kunjung selesai, politisasi pemberantasan korupsi dan tidak tuntasnya 
penanganan perkara justru berpotensi melindungi sejumlah aktor ”koruptor” utama. Satu titik paling 
mengancam terletak pada kecemasan  apakah RUU Pengadilan Tipikor dengan substansi yang tidak 
memperlemah pemberantasan korupsi dapat selesai menjelang Deadline Mahkamah Konstitusi. 
Tentu saja ini mengarah pada bencana penegakan hukum ke depan. (*) 
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