OPINI

14

SELASA, 24 DESEMBER 2013

Penegakan Hukum
yang Menjerakan Koruptor
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Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta

D

UNIA hukum di Indonesia begitu cepat mengalami perubahan. Berbagai
kasus yang ditangani aparat
penegak hukum (polisi, jaksa,
hakim, dan pengacara) menunjukkan dinamika yang menarik untuk terus dicermati.
Pada penanganan korupsi, misalnya, setidak-tidaknya ada
tiga putusan hakim dalam dua
bulan ini yang memberangus
para pengambil uang negara
itu yang ditetapkan pengadilan dengan hukuman berat.
Terpidana Angelina
Sondakh (Angie), misalnya.
Mantan Putri Indonesia, politikus, dan anggota DPR dari
Partai Demokrat itu telah divonis kasasi oleh Mahkamah
Agung dengan pidana penjara
12 tahun dan denda untuk
mengembalikan uang ke negara sekitar Rp39,9 miliar,
ditambah 5 tahun penjara jika
denda tidak dibayar.
Setelah itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memberikan
‘kado’ terhadap Luthfi Hasan
Ishaaq (LHI). Mantan Presiden PKS dan anggota DPR itu
dijatuhi hukuman penjara 16
tahun dan denda Rp1 miliar
subsider 1 tahun kurungan/
penjara oleh majelis hakim
yang diketuai oleh Gusrizal
Lubis (9/12/13).
Di ujung akhir 2013 ini,
tepatnya Rabu (18/12), lagilagi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta dengan putusan banding
memberikan ‘kejutan’ dalam
putusan. Hakim ketua Roki
Pandjaitan, serta hakim anggota Humuntal Pane, M Djoko,
Sudiro, dan Amiek S telah

menjatuhkan putusan yang
memperberat hukuman untuk
Irjen Djoko Susilo dari 10 tahun menjadi 18 tahun penjara
plus denda Rp1 miliar.

Dampak putusan
pemberatan
Tiga putusan pengadilan
yang telah penulis uraikan
tersebut menunjukkan kecenderungan pemberatan, baik
dari segi lamanya hukuman
maupun besarnya denda yang
harus dibayar terpidana/koruptor kepada negara. Putusan tersebut memberikan
beberapa dampak terutama dalam penegakan
hukum di Indonesia
antara lain:
Putusan Mahkam a h Ag u n g , p u tusan pengadilan
tinggi dan pengadilan tipikor, sudah
tampak progresif
dan aspiratif dalam
perspektif publik
(terutama dalam
lama hukuman dan
besaran dendanya)
jika dibandingkan
dengan putusan- putusan pengadilan
sebelumnya. Putusan terhadap ketiga koruptor (Angie,
L u t h f i , d a n D j o ko
Susilo) tersebut juga
harus diambil sebagai
pelajaran bagi para hakim
pengadilan negeri agar berani memutus perkara-perkara
korupsi dengan mengacu pada
dinamika dan tren kekinian.
Yakni, untuk semakin
berani memutus perkara korupsi dengan hukuman yang lama dan

denda yang harus dibayar.
Selain itu, lamanya penjatuhan pidana dan besarnya
denda yang harus dibayar
d
sserta tambahan hukuman
selain hukuman penjara jika
denda tidak dibayar menimbulkan efek jera dan efek
psikologis yang sangat mendalam. Hukuman penjeraan dan
pemiskinan tersebut dapat
membuat para koruptor dan
‘calon’ koruptor kapok
untuk
mencoba-cob a
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UDUL di atas mungkin tidak tepat menggambarkan Iran saat
ini. Negara itu masih
terisolasi secara internasional dan terpuruk secara
ekonomi hingga Iran yang
k ay a s u m b e r e n e r g i d a n
kekayaan alam itu kini menjadi salah satu negara Timur
Tengah termiskin setelah
puluhan tahun terkena embargo ekonomi AS dan sekutu
AS lainnya.
Di zaman Syah Reza Pahlevi menjelang revolusi Iran
pada 1979, pendapatan per
kapita (GNP) negara ini mencapai US$2.400. Pada 5 tahun
lalu, GNP turun menjadi sekitar US$1.800. GNP Iran saat
ini pasti semakin mengecil
setelah AS dan Eropa men-
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jatuhkan sanksi ekonomi
total dan sanksi perbankan
lainnya.
Semua ini bersumber dari
sikap keras Iran untuk tetap
melanjutkan program nuklirnya, dengan pengayaan
uranium mencapai 20%, yang
menimbulkan kecurigaan
Barat bahwa Iran sedang berusaha membuat bom nuklir,
walaupun hal ini berulang
kali dibantah Teheran yang
menyatakan program nuklirnya bertujuan damai.
Tak mengherankan ketika
perundingan hari terakhir
antara Iran dan 5 negara anggota tetap DK PBB--AS, Rusia,
China, Prancis, dan Inggris
plus Jerman, yang dikenal
sebagai P5+1-–pada 24 November lalu di Jenewa, Swiss,

penegakan hukum ini tentu
ialah kejaksaan. Lembaga
yang berorientasi pada UU
No 16 Tahun 2004 itu diberi
otoritas untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan
mengajukan dakwaan serta
penuntutan itu dituntut lebih
progresif dalam mengajukan
dakwaan sekaligus tuntutan
tanpa mengesampingkan profesionalisme korps.
Tentu saja, lembaga yang
perlu mendapat perhatian
serta apresiasi pada putusan untuk menjerakan serta
memiskinkan para koruptor
ialah Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). KPK, yang lahir
dan berkembang berdasar UU
No 30 Tahun 2002, sejak kelahirannya sudah banyak diapresiasi publik dalam membongkar perkara-perkara korupsi yang dilakukan banyak
lapisan masyarakat, baik dari
sipil, militer, birokrasi, pelaku bisnis, politisi, maupun
pejabat publik. Dalam catatan penulis, setidak-tidaknya
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Iran Baru
Smith Alhadar

ataupun melakukan tindak
pidana yang termasuk extraordinary crime tersebut.
Pun bagi polisi sebagai
aparat penegak hukum, hukuman yang dijatuhkan untuk tiga kasus tersebut akan
memberikan efek yang positif.
Sesuai dengan KUHAP, Kepolisian Republik Indonesia
sebagai instansi yang lebih
menekankan pada aspek pelayanan masyarakat untuk
tercapainya tertib hidup di
tengah masyarakat ditantang
untuk meningkatkan profesionalisme dalam proses
penyelidikan dan penyidikan
terhadap tindak pidana
korupsi.
Hal lainnya,
pihak yang
harus
bersama dalam

sudah 305 pelaku korupsi
berdasarkan jabatan sejak
2004-2012 telah diselesaikan
oleh KPK. ‘Kehebatan’ KPK
sudah tidak diragukan lagi
dalam penangan korupsi jika
dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan.
Penanganan perkara korupsi pada lembaga antirasywah itu cukup transparan,
akuntabel, dan kredibel. Para
koruptor akan merasa lebih
‘panas-dingin dan mendadak
sakit’ jika ditangani KPK daripada ketika ditangani dua
lembaga lainnya. Penetapan
status tersangka dan penahanan segera Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pada
‘Jumat keramat’ menambah
poin tersendiri bagaimana
cara lembaga yang dipimpin
Abraham M Samad itu tidak
mau berkompromi dengan
para koruptor.
Lembaga superbodi tersebut
juga cukup banyak melakukan
tuntutan kepada terdakwa korupsi dengan masa hukuman
yang lama dan dengan pembayaran denda yang banyak.
Langkah itu tentu akan mencegah tumbuh dan berkembangnya perkara korupsi di negeri
yang amat kita cintai ini. Usulan dari Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto agar para
koruptor dijatuhi hukuman
penjeraan dan pemiskinan
berupa sanksi sosial seperti
membersihkan goronggorong di
Jalan Sudirman,
Jakarta,
d a -

banyak orang Iran tak tidur
semalaman menunggu hasil
perundingan
itu. Lalu, kep
tika
kesepakatan sementara
t
dicapai, sambutan meriah
marak di Iran. Hasil perundingan itu berupa pencabutan sebagian sanksi ekonomi
atas Iran dan membolehkan
Iran melakukan pengayaan
uranium, walaupun tidak
lebih dari 5%, yang cukup
untuk membangkitkan listrik
tenaga nuklir yang selama ini
diklaim Iran sebagai tujuan
utama program nuklirnya
walaupun anggota utama
OPEC ini sangat kaya minyak
dan gas alam.
Masyarakat Iran menganggap hasil perundingan itu
m e r u p a k a n ke m e n a n g a n
Iran walaupun sebagai imbalan, antara lain, Iran harus
menetralkan stok uranium
yang terkayakan hingga tinggal 20% dan mengizinkan

anggota Badan Energi Atom
Internasional (IAEA) melakukan inspeksi harian ke
seluruh situs nuklir Iran,
termasuk yang di Fordo (di
pinggiran kota suci Qum),
yang dibangun di bawah ta-

Kembalinya
Iran ke pergaulan
internasional akan membuka
akses pada Indonesia untuk
meningkatkan hubungan
dagang yang lebih
besar.

nah; dan di Arak, dekat Teheran, yang menggunakan air
berat untuk menghasilkan
plutonium, yang bisa dibuat
bom nuklir juga.
Sebenarnya, tercapainya
kesepakatan itu bukan karena kehebatan perunding

Iran, khususnya Menlu Iran
Muhammad Javad Zarif,
tapi karena pelunakan sikap
Presiden AS Barack Obama
terhadap Iran. Hasil perundingan sementara itu sudah
dicapai oleh perunding AS
dan Iran ketika berunding secara rahasia di Oman selama
beberapa bulan terakhir.
Sikap lunak AS ini karena
AS membutuhkan Iran dalam upaya menyelesaikan
berbagai masalah di Timur
Te n g a h m a u p u n A s i a Te ngah. Memang Iran memiliki pengaruh kuat di Irak,
Suriah, Libanon, Palestina,
Yaman, Bahrain, Sudan, dan
Afghanistan.
S e m u a n e g a ra i n i y a n g
memiliki komunitas Syiah
kecuali Sudan dan Palestina,
sedang bergolak, yang membuka akses bagi Tanzim alQaedah untuk memasukinya.
Bila Iran diberi peran untuk
bersama-sama AS dan negara
Arab lain menyelesaikan
persoalan-persoalan di negara-negara yang disebutkan
di atas, tentu hasil positifnya

lebih bisa diharapkan.
Kini para diplomat Iran
dan P5+1 sedang melakukan
perundingan lanjutan untuk
mencapai kesepakatan yang
lebih luas dalam enam bulan mendatang. Bila hal ini
tercapai, yang berujung pada
pemulihan hubungan Iran
dengan AS dan Eropa secara
keseluruhan, akan membawa
Iran pada situasi baru.
Ekonomi negara ini akan
bangkit. Perannya di Timur
Tengah dan Asia Tengah pun
semakin diakui sehingga Iran
akan menjadi salah satu pemain kunci di dua kawasan
itu. Dan, dalam waktu yang
tak terlalu lama, Iran akan
menjadi salah satu kekuatan
ekonomi di dunia karena
besarnya potensi ekonomi di
negara itu.
Indonesia harus mengantisipasi kebangkitan Iran ini.
Sekarang hubungan ekonomi
kedua negara baru mencapai
US$1 miliar, jauh dari potensi
ekonomi kedua negara ini.
Sebenarnya sudah banyak
p e r j a n j i a n ke s e p a h a m a n

pat dipertimbangkan sebagai
upaya progresivitas hakim
yang tidak hanya memberikan
secara normatif. Ide untuk
menambah hukuman kerja
sosial itu merupakan gagasan
yang harus diapresiasi dan
memberikan pelajaran agar
orang tidak korupsi.

Moralitas aparat
Banyaknya aparat penegak
hukum yang terjerat kasus
korupsi menandakan adanya permasalahan internal
dari setiap aparat penegak
hukum. Misalnya pola rekrutmen yang belum melembaga dan pola pengawasan
internal kelembagaan harus
diperketat sehingga dapat
menciptakan aparat penegak
hukum yang berkarakter dan
berintegritas dengan bingkai
moralitas tinggi. Sistem penegakan hukum sebenarnya
sudah tertata dengan baik,
kekurangan-kekurangan yang
ada justru dimanfaatkan oknum penegak hukum sendiri
secara perorangan.
Sebagian masyarakat menilai bahwa para hakim, jaksa,
dan polisi memiliki kewenangan luas dalam proses penegakan hukum. Namun, untuk
menguji dedikasi seorang
aparat penegak hukum tersebut, kode etik dan moralitas
yang tinggi disertai dengan
pola pengembangan karier
yang tertata baik disertai dengan reward and punishment
akan mampu menghadirkan
aparatur penegak hukum
yang bersih dan berwibawa.
Lonceng pemberantasan
korupsi dengan hukuman
yang berat dan denda yang
besar untuk menjerakan
dan memiskinkan para koruptor sudah ditabuh oleh
para hakim tingkat pertama, tingkat banding,
dan tingkat kasasi. Agar
konser aparat penegak
hukum tersebut menjadi
kompak dan seragam, harus
diikuti aparat penegak hukum
lainnya. Yakni, polisi, jaksa, dan pengacara yang
berkarakter, berintegritas tinggi, dan bermoral
untuk bersama sama memerangi penyakit yang banyak
menyengsarakan rakyat dan
menyebabkan keterpurukan
bangsa ini. Semoga.

atau MoU yang ditandatangani Iran dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan
ekonomi kedua negara.
Tapi, banyak kesepakatan
yang tak bisa direalisasi
karena Iran terkena sanksi ekonomi dan buruknya
h u b u n g a n ny a d e n g a n A S
membuat keinginan meningkatkan hubungan ekonomi
kedua negara secara signifikan tak dapat diwujudkan.
Ke m b a l i ny a I ra n ke p e r gaulan internasional akan
membuka akses pada Indonesia untuk meningkatkan
hubungan dagang yang lebih
besar dengan negara-negara
Asia Tengah yang tak berpantai ini.
Sejak beberapa tahun lalu,
Iran membuka kembali jalur
sutera, yang menghubungkan
pelabuhan laut Khomeini ke
negara-negara Asia Tengah.
Indonesia bisa memanfaatkan
jalur ini untuk mengirim barang ke pelabuhan Khomeini,
yang kemudian akan diangkut
kereta api Iran ke negara-negara Asia Tengah.
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