
RABU (20/11) genderang pe-
rang melawan koruptor 
mulai ditabuh aparat pe-
negak hukum karena pada 

hari itu Mahkamah Agung (MA) 
mengeluarkan putusan kasasi ter-
hadap terpidana kasus korupsi di 
lingkungan Kementerian  Pendidikan 
dan Kebudayaan serta Kementerian 
Pemuda dan Olahraga (wisma atlet) 
yang dilakukan Angelina Patricia 
Pingkan Sondakh dengan putusan 
yang mengagetkan keheningan publik 
di Indonesia. Dikatakan ‘mengaget-
kan’ karena MA telah mengeluarkan 
putusan kasasi terhadap mantan 
anggota DPR RI dari Partai Demokrat 
dan mantan Putri Indonesia 2001 itu 
dengan pidana penjara 12 tahun serta 
membayar uang pengganti senilai 
Rp12,58 miliar dan US$2,35 juta se-
hingga total bernilai Rp39,9 miliar. 
Tentu putusan itu bisa dipandang se-
bagai angin segar dalam merealisasi 
tekad pemerintah untuk melakukan 
tindakan represif terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi. 

Harus diakui bahwa ‘hebatnya’ KPK 
dalam melakukan proses penegakan 
hukum dalam bentuk penyidikan 
dan penuntutan yang selama ini te-
lah diapresiasi publik belum disertai 
dengan ‘kebersamaan konser’ dengan 
para hakim yang memutus perkara 
korupsi. Sebagai contoh, perkara 
korupsi yang gencar ditangani KPK 
nyatanya rata-rata hanya diputus 
hakim dengan kisaran di bawah lima 
tahun dengan denda yang relatif kecil 
dan baru perkara korupsi dengan 
terpidana mantan Gubernur Aceh 
Abdullah Puteh-lah yang diputus 
dengan pidana penjara 10 tahun. 
Putusan yang telah dikeluarkan MA 
dengan majelis hakim yang diketuai 
Artidjo Alkostar itu untuk sementara 
dirasa telah mengobati kekecewaan 
publik atas putusan perkara korupsi 
sehingga publik dapat mengapresiasi 
putusan terhadap janda mendiang 

Adjie Massaid tersebut. 

 Progresivitas putusan
Dalam perspektif publik, ada be-

berapa penilaian atas putusan kasasi 
tersebut, antara lain, pertama, di 
lingkungan peradilan para hakim 
pengadilan negeri dan hakim tingkat 
banding di pengadilan tinggi harus 
belajar banyak dan dapat mengam-
bil hikmah atas keberanian MA yang 
membatalkan putusan hakim tipikor 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
dan hakim tinggi tipikor pada penga-
dilan tinggi DKI Jakarta yang ‘hanya’ 
menjatuhkan hukuman empat tahun 
enam bulan dengan denda Rp250 juta 
subsider kurungan enam bulan. Pu-
tusan kasasi yang tiga kali lipat diser-
tai dengan denda ‘selangit’, jika diban-
dingkan  dengan putusan pengadilan 
di bawahnya, tentu harus menjadikan 
pelajaran bagi hakim pengadilan ting-
kat pertama dan banding untuk lebih 
berani melakukan lompatan putusan 
jika dibandingkan dengan putusan-
putusan sebelumnya. Jika para hakim 
tidak melakukannya, tentu itu akan 
sangat memengaruhi persepsi publik 
bahwa para hakim tersebut belum 
melakukan putusan yang progresif 
dan masih terkungkung oleh putusan-
putusan sebelumnya.

Kedua, bagi para koruptor atau 
‘calon’ koruptor, putusan kasasi ter-
sebut akan memberikan dampak 
psikologis yang sangat signifikan. 
Siapa pun berpikir 1.000 kali lipat 
untuk apa melakukan korupsi jika 
ia mengetahui bahwa risiko penjara 
sangat lama dan ditambah dengan 
hukuman pemiskinan yang sangat 
menakutkan. Hukuman pemiskinan 
itu juga akan membuat koruptor le-
bih takut jika dibandingkan dengan 
pidana penjara yang masih dapat 
dikurangi ‘potongan-potongan’ hu-
kuman baik grasi, amnesti, maupun 
abolisi serta remisi yang dapat diberi-
kan setiap tahunnya sebagai upaya 

mendapatkan diskon atas sistem hu-
kuman penjara. 

Ketiga, bagi para advokat atau 
pengacara yang selama ini selalu di-
anggap berhasil ‘memenangi’ perkara 
korupsi karena kliennya hanya di-
jatuhi hukuman penjara dengan 
masa hukuman jangka pendek dan 
dengan membayar denda yang ri-
ngan, ‘keberhasilan dan kemenangan’ 
itu hanya untuk  sementara karena 
pada tahapan selanjutnya (kasasi) 
amat mungkin putusan majelis ha-
kim dengan ketua Artidjo Alkostar 
serta hakim anggota MS Lumme dan 
Mohammad Askin tersebut akan 
terulang kembali. Para koruptor 
tentu akan berpikir kembali harus 
membayar pengacara terkenal dan 
mahal kalau hasilnya ‘tidak’ sesuai 
dengan yang diharapkan. Di sisi lain, 
tentunya para pengacara akan sema-
kin tertantang lebih keras agar dapat 
membantu menyelamatkan kliennya 
dari pidana penjara yang lama dan 
denda amat besar.

Keempat, secara khusus penulis 
mengapresiasi ketua majelis hakim 
MA yang telah berani melakukan lom-
patan pemikiran dengan menerapkan 
pemahaman hukum progresif dalam 
putusan tersebut. Penerapan Pasal 12 
A pada Undang-Undang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi dengan 
menyandingkan ketentuan Pasal 18 
dan mengesampingkan ketentuan 
Pasal 11 UU tersebut dengan argu-
mentasi hukum yang tepat merupa-
kan lompatan pertimbangan hukum 
yang dilakukan hakim dengan tetap 
pada koridor UU karena hukuman ter-
hadap pelaku tindak pidana korupsi 
bisa hukuman mati atau pidana pen-
jara minimal empat tahun dan mak-
simal 20 tahun. Dengan demikian, 
hukuman kasasi terhadap Angelina 
Sondakh tersebut telah sesuai dengan 
koridor hukum dan tuntutan jaksa 
yang mendakwa Angelina Sondakh 
dengan dakwaan Pasal 12 huruf a 
juncto Pasal 18 UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 
64 ayat (1) dengan ancaman hukuman 
maksimal 20 tahun penjara dan Pasal 
11 UU Pemberantaran Tipikor juncto 

Pasal 18  juncto Pasal 64 KUHP de-
ngan ancaman hukuman lima tahun 
penjara.

Kelima, walau dengan jumlah yang 
terbatas dan kecil, terkait dengan pu-
tusan kasasi terhadap Angie tersebut 
ada yang mengatakan hakim Artidjo 
Alkostar dkk sedang mencari popu-
laritas di tengah hiruk-pikuk publik 
yang sedang menilai kewibawaan 
pengadilan dan para hakim pada 
titik nadir yang paling rendah setelah 
diterpa berbagai perbuatan hakim 
yang tidak mencerminkan pribadi 
dan perilaku aparat penegak hukum 
yang bersih dan berwibawa. Sebut 
saja hakim Kartini Marpaung, hakim 
Setya Budi, dan hakim Asmasubrata 
yang diduga telah menerima suap dan 
terakhir dengan tertangkap tangan-
nya Akil Mochtar, hakim sekaligus 
mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. 
Pihak itu menganggap putusan kasasi 
tersebut merupakan sebuah tindakan 
untuk meningkatkan popularitas, 
kewibawaan hakim, mengalihkan 
isu-isu kekinian, atau bahkan ada 
yang mengaitkan dengan kegiatan 
politik menjelang Pemilu Legislatif 
dan Pemilu Presiden 2014.

Terakhir, walau putusan kasasi 
terhadap Angie tersebut secara teori 
masih dapat diajukan uji kembali 
dalam sistem peradilan di Indone-
sia dengan mengajukan peninjauan 
kembali (PK), telah ada secercah 
harapan untuk mengobati kekece-
waan masyarakat Indonesia aki-
bat lambannya penegakan hukum 
terhadap tindak pidana yang telah 
menjadikan kemiskinan dan keseng-
saraan berjuta-juta penduduk negeri 
ini. Tentu harapan itu akan lebih 
menggembirakan apabila putusan 
tersebut diajukan PK oleh terpidana 
atau lawyer-nya (Teuku Nasrullah). 
Namun, hakim PK menguat kan putus-
an tersebut sehingga lahirlah sebuah 
yurisprudensi dalam penanganan 
dan pencegahan korupsi di Indonesia. 
Dengan yurisprudensi tersebut, para 
hakim dapat menggunakan rujukan 
putusan tersebut untuk dapat diikuti 
dalam perkara korupsi.

Semoga.   

IRAN, Amerika Serikat (AS), 
dan lima kekuatan dunia 
yakni Prancis, Jerman, Inggris, 
China, dan Rusia telah menca-

pai sebuah kesepakatan bersama 
di Jenewa untuk membatasi pro-
gram nuklir Iran dengan imbalan 
bantuan atas sanksi-sanksi senilai 
US$7 miliar (4,3 miliar euro).

Presiden AS Barack Obama 
menyambut baik kesepakatan 
tersebut, sedangkan bagi Iran itu 
merupakan babak baru poros 
moderat sejak ‘Negeri para Mul-
lah’ dipimpin Presiden Hassan 
Rowhani. Sejak lama, AS memi-
liki keinginan untuk ‘menyudahi’ 
kepemilikan nuklir di seluruh du-
nia, termasuk di Iran. Tujuannya 
sebagai rangkaian dari supremasi 
bahwa AS adalah polisi dunia, yang 
berupaya menjaga perdamaian 
global. Upaya itu sudah menjadi 
semacam ‘warisan’ turun-temu-
run dari kalangan politisi Partai 
Demokrat di AS, terutama yang 
pernah menjadi orang nomor satu 
di ‘Negeri Paman Sam’.    

  AS melakukan upaya-upaya 
menyudahi kepemilikan nuklir di 
negara-negara Asia maju, khusus-
nya ketika itu Korut, Jepang, China, 
India, Irak, dan Iran. Fenomena 
kepemilikan nuklir yang sudah 
menggeliat sekitar awal pertengah-
an dekade 90-an, dan membuat 
kekhawatiran bagi terjadinya iklim 
yang tidak harmonis dalam tata 
d u n i a  b a r u 
pasca-Perang 
Dingin. Selain 
negara-negara 
A s i a  m a j u , 
nuklir dimiliki 
negara-negara 
Barat seperti 
A S  s e n d i r i , 
Rusia, Inggris, 
dan Israel.

Setelah Pe-
rang Dingin, 
AS  menjadi 
negara  adi -
daya karena 
menang ber-
saing dengan 
Uni Soviet. Namun, kemenangan 
itu menimbulkan polarisasi pera-
daban dunia seperti ‘Timur dan 
Barat’ dan polarisasi ideologi se-
perti demokrasi liberal, sosialisme, 
dan ‘negara Islam’, yang kemudian 
membentuk stereotip-stereotip. Ke-
beradaan polarisasi yang bahkan 
sebenarnya masih terjadi hingga 
kini, ditambah kepemilikan nuklir 
di Asia maju seperti Iran dan Korut, 
telah menumbuhkan rasa keta-
kutan di Barat. Hal itu, misalnya, 
kemudian memberi inspirasi ke-
pada Huntington pada sekitar 1993 
untuk membuat analisis futuristis 
tentang benturan antarperadaban 
pasca-Perang Dingin.

Tesis Huntington
Di sebuah jurnal ilmiah yang 

terbit di Amerika, Foreign Affairs, 
Huntington menulis tesis yang 
menggetarkan diskursus dalam 
percaturan geopolitik, the Clash 
of Civilizations, dan Huntington 
mempertegas kembali lewat satu 
tesis penguat di jurnal yang sama 
pada 1993, berjudul If Not Civiliza-
tions, So What?.

Dalam Clash of Civilizations, 
Huntington menganalisis suatu ke-
cenderungan dunia yang berlom-
ba-lomba memiliki senjata nuklir. 
Menurutnya, ada tiga peradaban 
yang terlibat di dalamnya, yaitu 
Barat, Islam, dan Konfusianisme. 
Peradaban Islam diwakili paling 
tidak oleh Iran, selanjutnya waktu 
itu Irak, dan sekarang ditambah Pa-
kistan. Peradaban Konfusianisme 

diwakili Jepang, China, India, dan 
Korut. Peradaban Barat diwakili 
AS, Rusia, Inggris, dan Israel.

AS, menurut analisis Huntington, 
mewanti-wanti kepemilikan nuklir 
di Asia maju, terutama Iran dan 
Korut yang secara politik menjadi 
oposan, yang tak dibarengi dengan 
kesadaran akan hak asasi manusia 
(HAM). Menurutnya, negara-ne-
gara yang mendukung HAM antara 
lain Jepang dan sebagian besar 
negara Barat, sedangkan negara 
yang setengah hati mendukung 
HAM antara lain Latin-Amerika, 
Korut, dan India. Negara yang tak 
mendukung HAM ialah di negara-
negara Islam seperti Iran (Samuel 
P Huntington, If Not Civilizations, 
So What?, Foreign Affairs, 1993).

Akibat analisisnya itu ia dikritik 
mantan Presiden Indonesia Abdur-
rahman Wahid yang mengatakan, 
“Mr Huntington, jika Anda meli-
hat Islam, jangan seperti melihat 
hutan dari jarak kejauhan, maka 
yang akan terlihat seluruhnya ber-
warna hijau.” Menurut Wahid, jika 
melihat Islam harus masuk hutan 
itu sendiri. Maka di sana ada umat 
Islam yang juga memperjuangkan 
HAM, demokrasi, dan bahkan libe-
ralisme serta pluralisme.

Perlombaan kepemilikan nuk-
lir merupakan salah satu agenda 
akibat perselisihan ideologis, poli-
tik-ekonomi, dan agama antara 
peradaban ‘Timur dan Barat’. 

‘ B a r a t ’  b a -
gaimanapun 
memiliki ke-
p e n t i n g a n 
d i  w i l a y a h 
‘Timur ’ ;  ke-
p e n t i n g a n 
ekonomi-poli-
tik, penetrasi 
kebudayaan, 
dl l .  Dengan 
r i m b u n n y a 
kepemilikan 
nuklir di nega-
ra-negara ‘Ti-
mur’, ‘Barat’ 
merasa kepen-
tingan mereka 

di ‘Timur’ menjadi terancam. Atas 
dasar itu, menurut Huntington, 
ada tiga hal pokok yang mengaki-
batkan terjadinya benturan per-
adaban antara ‘Timur’ dan ‘Barat’. 
Pertama, hegemoni, penetrasi, dan 
arogansi ‘Barat’, kedua intoleransi 
dan fundamentalisme Islam, dan 
terakhir fanatisme Konfusian 
(Samuel P Huntington, The Clash 
of Civilizations and The Remaking 
of World Order, 1996)

Nuklir merupakan simbol ke-
digdayaan yang mewakili tiap-tiap 
peradaban ‘Timur dan Barat’ aki-
bat persaingan dan perselisihan 
yang terjadi di antara kedua 
kekuatan. Masa depan peradab-
an dan tata dunia baru yang 
humanis dan damai terancam 
akibat kepemilikan nuklir, di-
tambah dengan sikap arogansi, 
intoleransi, dan fanatisme. Maka 
untuk membangun masa depan 
peradaban dan tata dunia baru, 
sejauh mana sikap arogansi, in-
toleransi, dan fanatisme itu diben-
dung dan menggantinya dengan 
sikap toleransi, humanisme, dan 
membuka dialog dalam rangka 
mencairkan kebekuan politik di 
kalangan pemimpin dunia. 

Peradaban dunia kini men-
damba kemajuan dan kedamaian, 
yang mesti dikontribusi kesa-
daran kultural bersama. Peradab-
an tak bisa dibangun dari satu 
kekuat an, sedangkan kekuatan 
lain merongrongnya, tetapi semua 
kekuatan berjalan bersama secara 
damai.

Jalan Baru Iran-AS

Progresivitas Hukuman 
terhadap Koruptor

Ismatillah A Nu’ad
Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, Universitas Paramadina, Jakarta

Jamal Wiwoho
Dosen Program Doktor Fakultas Hukum 
dan Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta

Peradaban tak bisa 
dibangun dari satu kekuat-
an, sedangkan kekuatan 

lain merongrongnya, 
tetapi semua kekuatan 

berjalan bersama.
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