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OPINI
T
Menangkal Suap
dan Pemerasan
AJUK

oleh juga cara yang digunakan Rommy Hartono Theos,
seorang saksi kasus korupsi di Takalar, Sulawesi Selatan,
saat bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Rakhmat Harianto.
Dalam pertemuan itu, Rommy merekam pembicaraan dengan
telepon seluler.Terbongkarlah aib, di mana sang jaksa mencoba
memeras Rommy uang senilai Rp500 juta. Hasil rekaman itu
dimasukkan ke dalam cakram DVD sebagai barang bukti saat
melaporkan tindakan Rakhmat.
Cara-cara seperti dilakukan Rommy memang perlu untuk
memupus praktik-praktik korupsi yang tidak kunjung habis.Sejak
reformasi 13 tahun lalu, boleh dibilang korupsi justru makin
berkembang. Korupsi makin bervariasi dengan cara-cara makin
rumit. Kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, korupsi
sekarang bahkan makin marak di daerah.
Satu bentuk korupsi yang paling sering dilakukan adalah
suap. Model lain adalah pemerasan oleh penegak hukum.
Berbagai kasus suap dan pemerasan di banyak lembaga berhasil
diungkap KPK. Misalnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Yudisial (KY), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), serta banyak lembaga lainnya. Di
KPK, penyidik AKP Suparman bahkan pernah divonis karena
suap.
Meskipun sudah banyak yang tertangkap dan terungkap,
kasus suap dan pemerasan tak juga berhenti.Setiap saat datang
silih berganti. Maka itu, cara-cara seperti yang dilakukan
Rommy merekam pembicaraannya dengan jaksa bisa dicoba
sebagai salah satu kiat menjebak pelaku korupsi. Di luar itu,
butuh cara-cara lain yang di luar akal agar budaya korupsi,
terutama suap dan pemerasan, sedikit demi sedikit makin
terkikis.
Sebuah lembaga swadaya masyarakat di India, Fifth Pillar,
misalnya, punya cara cerdas untuk mengampanyekan pemberantasan suap. Mereka menerbitkan uang rupee palsu dalam jumlah
jutaan lembar bernilai nol rupee. Ada gambar Mahatma Gandhi
dalam uang palsu itu serta tulisan, saya berjanji tidak memberi
atau menerima suap.
Masih dari India, penasihat ekonomi utama Kementerian
Keuangan India Kaushik Basu pernah mengusulkan agar pemberi
suap bebas dari tuntutan hukum. Usulan muncul karena di India,
hukum memperlakukan pemberi dan penerima suap sebagai
tindak kejahatan.Basu menilai,hal ini mempersulit pembasmian
para pejabat yang korup karena pemberi suap juga melanggar
hukum. Jika mengeluh, pemberi suap terkena risiko penuntutan.
Nah, apabila pemberi suap dilegalkan, kepentingan pemberi dan
penerima bertabrakan, dan sangat mungkin si pemberi akan
melaporkan dan penerima suap akan tertangkap.
China juga punya cara-cara yang mengandalkan teknologi
untuk menjerat koruptor. Pemerintah China menyusun situs
internet di setiap provinsi yang memungkinkan publik menyampaikan laporan tentang hakim-hakim nakal. Laporan itu secara
otomatis akan terkirim ke situs pusat. Ketika sebuah laporan
masuk, hakim diminta merespons laporan dalam kurun 10 hari.
Pengawas hakim lantas diwajibkan mengabarkan penanganan
terhadap keluhan publik di situs tersebut.Dengan cara ini,pelapor
akan mendapatkan jawaban apakah laporannya diurus atau
diabaikan.
Segala macam cara memang perlu dilakukan untuk memupus
korupsi yang berakar kuat dan tumbuh subur. Peran masyarakat
akan sangat membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi
tersembunyi. Lebih penting lagi, untuk membersihkan lantai
korupsi yang kotor,sapunya harus bersih,dan pembersihan harus
dimulai dari atas. ●
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Generasi Muda, Presiden,
dan Masa Depan Indonesia
eberapa hari terakhir ini
muncul wacana agar
pada 2014 nanti tokohtokoh senior tidak lagi mencalonkan diri sebagai kandidat
presiden.Hal ini dimunculkan,
secara tidak bersamaan, oleh
Taufik Kiemas, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Amien
Rais.Dalam pandangan Amien
Rais, yang dimaksud sebagai
tokoh senior adalah mereka
yang sudah berumur di atas 60
tahun. Dalam konteks kandidat presiden, pernyataan ini
mengena ke tokoh-tokoh seperti Wiranto, Megawati, Prabowo
Subiyanto,dan Akbar Tanjung.
Meski ketua Partai Golkar
Aburizal Bakrie juga sudah
berumur 60 tahun lebih, tampaknya dia bukan termasuk
tokoh yang dibidik. Jika demikian halnya, sebetulnya yang
dituju Amien Rais, mungkin
juga Taufik Kiemas dan Susilo
Bambang Yudhoyono, adalah
para tokoh politik yang pada
1999, 2004, dan 2009 pernah
bersangkutan dengan pencalonan presiden—baik sebagai kandidat presiden atau
mereka yang terlibat dalam
konvensi partai untuk menentukan figur calon presiden.
Sebenarnya soal batasan
umur ini bukan persoalan substansial. Di atas atau di bawah
usia 60 tahun, tercatat sebagai
generasi senior atau yang lebih
muda, bukanlah hal yang penting dalam dunia politik di
Tanah Air. Tidak seperti Uni
Soviet (dulu) dan China, gerontokrasi adalah sesuatu yang
tidak pernah menjadi masalah
dalam kepemimpinan nasional
kita. Baik Soekarno maupun
Soeharto muncul sebagai pemimpin nasional dalam usia
yang relatif muda.Meski demikian,karena hal itu disuarakan
oleh pelaku-pelaku terkemuka
politik di negeri ini,yang tentu
saja didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan politik
tertentu, serta-merta kita tergoda untuk terlibat mem-
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Letak
persoalannya
tidak ada pada
perbedaan umur.
Tanpa panggilan,
beruf,calling,dan
sebagainya itu,
pemilu Indonesia
hanya akan
menghasilkan
sederet orang yang
ingin berkuasa,
tetapi tidak
bersedia untuk
memerintah.

bicarakannya.
Kita tidak tahu persis mengapa para tokoh itu menggulirkan masalah regenerasi
dalam kepemimpinan nasional. Jika kita harus menebak
dengan penuh prasangka baik,
barangkali niat politik mereka
didasarkan atas kenyataan
bahwa masalah dan tantangan
yang dihadapi Indonesia demikian berat, dan cenderung bertambah dari hari ke hari. Karena itu diperlukan pemimpin
yang lebih muda.Perkiraannya
adalah bahwa generasi muda
lebih energik,penuh vitalitas,
dan mungkin tanpa beban.

cul adalah menghentikan kepemimpinan Soeharto. Rasa
bebas dari rezim Orde Baru ini
kemudian ditafsirkan sebagai
kebolehan untuk berkuasa.

Kekosongan
Akan tetapi, penting diketahui bahwa persoalan
kepemimpinan yang telah menggurita di Indonesia, terutama sejak satu
dasawarsa
terakhir,
tidak ada kaitannya dengan soal kurangnya
energi atau vitalitas di
dalam memimpin. Jika boleh
menyimpulkan dari perjalanan kepemimpinan sepuluh
tahun terakhir,tentu dari sudut
pandang orang-orang yang dipimpin, masalah pokok yang
membelenggu para pemimpinan kita adalah tidak adanya apa
yang oleh Max Weber disebut
beruf atau panggilan kepemimpinan.
Karenanya yang tampak
adalah tiadanya kesungguhan,
keseriusan,dan keikhlasan untuk memimpin.Jika kompetensi ditambahkan di dalam susunan persyaratan ini,maka hal itu
sebanding dengan yang pernah
diajarkan Nabi Muhammad
bahwa syarat untuk menjadi
pemimpin itu shidiq, amanah,
tabligh,dan fathanah.
Kekosongan panggilan ini
mungkin merupakan sesuatu
yang tak terelakkan. Sebab,
ketika kita berusaha untuk memutus hubungan dengan orde
pemerintahan sebelum reformasi,semangat kuat yang mun-
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Gegap gempitanya masyarakat politik diTanah Air untuk
membikin partai politik, menjadi anggota legislatif, yang
kemudian diteruskan dengan
semangat untuk menjadi presiden, gubernur, bupati, wali
kota, dan sebagainya mengaburkan prasyarat moral yang disebut callingatau panggilan itu.
Karenanya, politik dianggap
semata-mata sebagai komoditas yang diperebutkan; menjadi pemimpinan nasional—
baik di tingkat pusat maupun
daerah—dianggap dan diperlakukan sebagai pekerjaan.
Kosong dari persyaratan
moral seperti ini bisa mengena
semua pemimpin. Penyakit ini
bersifat lintas umur. Karenanya, alih generasi dalam konteks kepemimpinan nasional
2014 tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia.

Prasyarat Moral
Untuk itu sebenarnya yang

harus diinjeksikan dalam ranah
kepemimpinan nasional bukan
keharusan mereka yang di bawah umur 60 tahun untuk memimpin.Akan tetapi prasyarat
moral yang bernama keikhlasan,kesungguh-sungguhan,atau
keseriusan. Dengan bantuan
persyaratan moral itu diharapkan mereka yang (bakal) memimpin republik ini
tidak memperlakukan posisi atau jabatan sebagai pekerjaan,melainkan amanah
atau panggilan tadi.
Regenerasi adalah hal
yang bagus. Akan tetapi yang
kita perlukan sekarang ini bukan regenerasi dalam konteks
bilangan umur kronologis, melainkan regenerasi dalam konteks sirkulasi elite dari yang
memperlakukan jabatan sebagai pekerjaan ke mereka
yang bersedia melihat posisi
sebagai amanah dan panggilan.
Sepuluh tahun terakhir ini
telah cukup mengajarkan kepada kita bahwa tidak sedikit
dari mereka yang berumur di
bawah 60 tahun berlaku sama
dan sebanding dengan senior
mereka. Baik di tingkat pusat
maupun daerah, tidak banyak
yang dapat dijadikan contoh sebagai pemimpin yang sungguhsungguh,ikhlas,dan serius.
Kecuali kita bisa memproses
alih generasi dalam konteks
yang kita bicarakan, pemilu
pada 2014 nanti tidak akan
mendatangkanperubahanyang
substansial. Pemilu 2014 hanya
akan mendatangkan penilaian
bahwa kepemimpinan nasional
Indonesia (hanya) “berbeda”,
tetapi tidak “berubah”.
Sekali lagi, letak persoalannya tidak ada pada perbedaan
umur. Tanpa panggilan, beruf,
calling, dan sebagainya itu, pemilu Indonesia hanya akan
menghasilkan sederet orang
yang—meminjam istilah Samuel Huntington—ingin berkuasa (to rule), tetapi tidak bersedia untuk memerintah (to
govern). ●
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Pekerjaan yang
paling mendesak
di masa mendatang
adalah bagaimana
KPK dan Presiden
SBY membantu
mendorong
reformasi institusi
di lembaga
penegak hukum
lain seperti
Kepolisian RI,
Jaksa Agung,serta
Mahkamah Agung.

engan
dilantiknya
AbrahamSamaddanrekan-rekan sebagai pimpinan KPK periode 2011–2015
oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan
lalu, maka mereka resmi memimpin institusi terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut. Ekspektasi masyarakat terhadap KPK tentu
akan semakin tinggi, terlebih
lagi terdapat kritikan yang cukup tajam terutama dari media
serta aktivis antikorupsi mengenai kemungkinan kompromi politik dalam pemilihan
pimpinan KPK.
Disisilain,denganpemilihan
figur Abraham Samad sebagai
ketua KPK yang masih relatif
berusia muda—untuk standar
umur pejabat tinggi di Indonesia—serta steril dari lingkungan
elite Jakarta, setidaknya memberi harapan bahwa nantinya
beliauakanlebihtegas,dinamis,
dan independen.
Dari aspek legalitas hukum,
KPK mempunyai kedudukan
hukum yang paling kuat,yakni
dibentuk melalui Undangundang Nomor 30 Tahun 2002.
Hal penting yang membedakan KPK dengan tim atau lembaga sejenis dalam sejarah
Indonesia adalah mereka dapat merekrut sendiri sebagian
besar stafnya tanpa terikat
oleh keharusan menggunakan
aparatur negara.
Namun,untuk penyidik serta penyelidik, KPK tetap terikat aturan undang-undang untuk menggunakan tenaga polisi dan jaksa untuk menjalankan fungsi tersebut yang menjadi titik terlemah dari segi
organisasinya.
Kemudian,KPK juga diberi
wewenang melakukan penyadapan: otoritas yang penting
karena pekerjaan KPK meng-
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andalkan bukti langsung bahwa tertuduh koruptor menerima suap. Contoh keberhasilan wewenang penyadapan adalah kasus jaksa Urip pada 2008
dan Jaksa Sistoyo pada 2011
yang tertangkap saat menerima dana suap sebesar hampir
Rp6 miliar dan Rp100 juta.
Kerja sama yang baik dengan Presiden SBY merupakan
kunci keberhasilan KPK dalam
menjalankan fungsinya selama
ini.Menurut ketentuan hukum,
untuk memeriksa pejabat tinggi aktif KPK harus memperoleh
izin dari Presiden.
Setidaknya hingga kini Presiden SBY memberikan kemudahan dalam pemberian
izin tersebut seperti kepada
para beberapa anggota DPR
maupun kepala daerah yang
masih aktif menjabat. Diperkirakan hampir 100 izin bagi
pemeriksaan pejabat negara/
pemerintahan yang telah dikeluarkan oleh KPK.
Kemudian dari segi sumber
daya, baik dana maupun fasilitas,KPK memperoleh dana melalui APBN yang relatif cukup
untuk menunjang operasinya.
Selama 2010 KPK telah merealisasikan Rp264 miliar lebih anggarannya (KPK, 2010).
Tentu kita masih ingat bagaimana ketidakoptimalan komisi atau lembaga bergerak pada
isu antikorupsi di masa lalu
yang sumber dananya tidak
memadai. Misalnya Komisi
Ombudsman Nasional (KON),
Komisi Hukum Nasional dan
beberapa institusi lain.
Karenanya hubungan kerja
antara Presiden dan KPK merupakan suatu kemitraan yang
sangat penting dalam konteks
reformasi institusi di Indonesia. Mungkin tingkat kepentingannya bisa disamakan dengan hubungan Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dalam usaha menjaga
stabilitas politik nasional baik
dalam lembaga legislatif maupun eksekutif.
Tentu saja sebagai lembaga
negara yang kiprahnya selalu
disorot oleh media, maka KPK
juga menuai berbagai macam
kritikan. Yang paling sering
digugat adalah masalah diskriminasi yang dilakukan oleh
KPK dalam melakukan kegiatan penindakan hukum.KPK dianggap tidak dapat menyelesaikan kasus yang melibatkan figur-figur dalam ling-karan kekuasaan.
Kemudian juga dalam melakukan tindakan prosekusi
terhadap para pejabat pemerintah membuat para pejabat
pemerintah menjadi enggan
membuat keputusan. Hal ini
disebabkan mereka tidak ingin
nantinya keputusannya berimplikasi pada tuntutan dirinya oleh KPK karena diduga
terlibat korupsi di masa mendatang.

Mendorong
Reformasi Institusi
Dengan jumlah staf kurang
lebih 400 pegawai dan berdiri
hanya lebih dari 7 tahun, KPK
dianggap sebagai institusi antikorupsi yang cukup berhasil
dalam sejarah Indonesia. Bahkan keberhasilannya diakui
pada tingkat internasional dengan diberikannya integrity
award oleh Bank Dunia pada
2010 kepada Chandra Hamzah.
Setidaknya KPK bersama
Presiden SBY,melalui kegiatan
penuntutan hukum, sudah dapat menurunkan efek imunitas
bagi para pejabat dan mantan
pejabat yang diduga melakukan korupsi. Saat ini para pejabat dan mantan pejabat akan
berpikir lebih panjang apabila

ingin melakukan korupsi.
Pekerjaan yang paling mendesak di masa mendatang adalah bagaimana KPK dan Presiden SBY membantu mendorong reformasi institusi di
lembaga penegak hukum lain
seperti Kepolisian RI, Jaksa
Agung,serta MahkamahAgung.
Saat ini terlihat ketiga lembaga
tersebut merasa dipermalukan
dengan tindakan KPK menangkap aparatur mereka yang terlibat korupsi.
Karenanya merupakan tantangan besar bagi Abraham Samad serta Presiden SBY, selain
terus meningkatkan prosekusi
terhadap koruptor tapi juga dilakukan pendekatan institusi
serta komunikasi yang terpadu
terhadap ketiga lembaga tersebut akan pentingnya reformasiinstitusidiinstansimasingmasing.
Apabila dilihat pada kasus
di negara Korea Selatan,Singapura dan Hong Kong: inisiatif
antikorupsi yang berhasil
adalah bila institusi penegak
hukumnya berhasil direformasi sehingga aparatnya dapat
melaksanakan tugas dengan
baik, dihormati, serta mempunyai integritas tinggi.
Akibatnya, lembaga antikorupsi seperti KPK peranannyaakanmenjadijauhlebihberkurang dengan kondisi institusi
penegak hukum yang relatif
bersih dan independen. Tentu
ini pekerjaan rumah besar bagi
pimpinan KPK saat ini dan Presiden SBY untuk mewujudkan
tugas yang mahaberat ini.
Artikel ini berasal dari
makalah yang
dipresentasikan penulis pada
acara diskusi Governance and
Reform in Indonesia di
Chatham House, London, pada
awal Desember 2011.

