Irman Gusman dan
Efeklera bagl l(oruptor
meinbantu' KPK da.lam
melakukdn inspeksi men-

, VISHNU
JUWONO

dadak guna meirangkap

apara! Bea-Cukai

DOSIIII TAKULlAs
III\4U:ADMINISTRA5I

an Bung Hatta Arti-Cor:
ruption Award pada 2010.

berantasan Korupsi oada

lalu:

Septeqrber

.

qetelah

Dalam f orum intemasional,

0. juta
or gula

sebagai prebiden, Jokowi

juga turut berkomitmen
dengan negara lain ydng
tbrgabung dalam G-20

swasta,

gatkan

:

usahd

Pekerjaan Umum dan
Permahan Rakyat men-

kotupsi sistemik

dana
terbesar dalam APBN 2016

bangunan institusi pblitik
secara keseluruhan, baik di
dalam eksel<utif, legislatif,
maupUn yudikatif.
Untuk melakukan peker-

dapatkair alokasi

i

sebesar Rp 104,1 triliun.
Pada saat yang bersama-

an, terjadi upaya pelemahan terhadap I(PK, temtama
{e1ga4 melemahkan wewenangnya, dengan Lpaya ie-

perlu diapreslasi, tapi kua, litas. penangkapap belum
1 menimlullan ':efek jera

I yang optrmal.

visi Undang-Undang KpK
yang dilakukan oleh DpR

,. . Tent.u. kita masih ingat
bahwa KPK pern-ah
menangkap seki.tar
anggota DPB,

di

hingga Eebruari 2016 (ICW
2016). Menteri Hukum dan

20

HAM rnewacanakan pula
untuk merevisi Peraturan
Peindrintah Nomor 99

Kbniisi

Keuangani yang qtiqtegis,
. .inenahan Ketua Mahkamah

Tahun 2012 tentahg pemberian remisi guna mem_
penngan pemberian reniisi
bagi koruptor. Tentu saja
melegakan saat mendengar

jaminan dari Presiden
Joko Widodo di hadaphn

dari dunia

internasional,
seperti penghargaan Magsaysay Award pada. 2018.
Akademikus interntisional
luga mengakui bghwa,"de_

,

melakukan prosekusi tert..hadap figur-figur politik
.berpengaruh (Butt 2011.,
sihutte 2012).
" Di sisi lain, pemerintah
.

saat ini lebih memfokuskan
sumber daya dkonomi d.an

yang

investasi

infiastruiiw

menjadi. prior'itas perire11a-

tah dengan Kementeiihn

;

and,

Goxemment (2016), perlu
diperkuat kelompok progresif untuk mendm6ng reIormasi institusi poJitik secara

mengidentifikasi kegagalan inisiatif .antikorupsi di
negar4, dg-angan mavlah

untuk melaksanakan rencana aksi antikorupsi pada
2015-2016. Salah satu prioritas utamanya adalah isu
pen)ruapan serta penerapan
trahspaiansi dan integri.tas
di sektor publik.
Diangka tnyafi gurKepala
Polri baru dengan repUtagi

baik, yakni JenderAl fito

Karnavian, dan kembali-

nya Sri Mulyani sebagai
Menteri Keuangan ten-

bertahap dalam kondisi

negara yang nomal. Sebab,
resistansi dari kelompok
kepentingan akan sanpat
kuat. Artikei "The poliiics
tif Comption in Indonesia',
dari Howard Dick - dan
Jeremy Mullholland (20f 6)

mengidentifikasi bahwa

terhadap pemberantasan

rakat al<an masa depin
'Indonesia. Penelitian oleh
Anna Pemson ilkk. (i013)

diluniukan pada.Mei

2015. Seiain itu, pembiava. 'an

buknnya, Corrrytion

yahg
memastikan akan menolak
revisi peratuan tersebut.

sebesar 48,6. perren sebagai
sumDer pesmisme masvd_

:

jaanrhksasa tersebut, menumt Susan Rose-Ackermari
danBomie Palifka di dalam

pihak yang paling resistan

Namun tindakan,reaktif
tersebut, walaupun baik.
belum cukup untrk *emperbaiki efek jera terhadap
koruptor. .Bahkan, dalam
survei dari CSIS terakhir
pada Agustus 2016, peneliti mengidentifikasi bahwa
korupsi dalam pemerintah
berada paila urutan liedua

l(PK sahgat elektii dalam

adalah

tidak adanya usaha pem-

para pakar hukum pada

22 September lalu

ngan sumber daya teibatas,

yang

melakirkan'pun.gutan liar
pada Juni 2008. .
Saat menjabat Wali Kota
Solo, Joko Widodo dikenal
dengdn usahanya membenahi birolirasi pemerintah
sehingga diberi penghaLga-

UI

korupsi oleh KPK adalah
gparat penegak ltukum dan
DPR.

Koalisi efektif antara
pemerintah dan KPK sudah

pernah terjadi saat Sri
Mulyani menjabat Menteri
Keuangan pada 200b-20I0.
Saat itu pemerintah meng-

disyaratkan oleh Ackerman

dan Palifka. ,Mela]ui ino-mentum penangkapan L.man Giisman, diharapliah
trisula Presiden, Kapolri,
dan Menteri Keuangan
KPK
neTg
yang

besar terhadap koruptbr.
Tentu saja jika halini dilaksanakan dengan kebijakan

yang lebih pioaktif, baik

aspek pencegahan maupun
penindakan, terutama terhadap kasus korupsi berskala besar. o

alokasikan arggaran yang
cukup besar mtuk ukur-

an jnstitusi'baru seperti

KPK; sehingga dapat
menjalankan proses pembangunan,kapasitas dalam
melakukari .investigasi dan
prosekusi-ying terbukti

cukup efektif hingga saat
ini. Selain itu, Kementeri-an
Keuangan beberapa kali
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