


Jurnal Hukum
Vol XXX. No.2. Desember 201,1

Susunan Pengelola Jurnal Hukum
Fakultas Hukum UNISSULA

Pelind ng:

Dekan Fakultas HLrh Unissula

Ketua Pengarah:

D. H.la$ade Haiidz S.H. Nl.H.

Ketua Penvuntingr
lra  lia Maerani. S.H.. \1.H

DerYan Penrrnting:
Dr. H. Jarlade Halidz. S H . M.H.

Prol Dr. H. Gunarto. S.H.. S.E Akt..I1 Hunr.

Prof Dr H ].. Ali Mansltr S H. C N..l!1 Hum

Dr. H. I)jauhari. S.H.. NI Ilnm.

Dr IIj. Srj Lndalr Wahyuningsih, S.ll. M.Hunr'

Dr H Ahmad Khisni. S H.. M.H.

Drs Munsharif ,\bdxl Chalinl. S.H. lvI.H

Maryanlo. S.H.. M.H.

Ira Alia Maerani. S.II , Nr.H

Pcn)unting Pelaksana:

Erna Sunarti. S.Pd

Sekrctaris:

ADdiAiDa TInih. S.H , M H'

Sekreiariat:

N'I. AbduL Hadi, S.E

Nlunawir S'H I, S'H'

Shinla Prati\f i

D!an Teguh Aryanto

Abduilah Zaini. S.Pd.L

Alanrat Rcdaksidan Tata Usaha:

Fakullas Hukum Uni!'ersitas Isla SultanAglnrs QNISSULA) Semarang

-:.:]aKaliga\reKNf.,lPO.Boxl05'l'Ielp.(021)658:l584Ps\\'56gFax'(024)6582455Semarane50ll2
Homepagc : lvww.ft noissula ac id ernail : junral huklm@rlnissula ac id

:

iLrrnalllmiahJURNALHUKUiuiniadalahmerupakankajiandimensihuhm'Terbitduakalisetahmpada
bula|]midanDesenrbel.Tnnledaksimenerimanaskahhasilpene]itiandanpemikiran.revielt''ieoliAonsep,/

melodologi dan karya tulis ilmiah lainnyayang berkaitan dengan masalah hukum dimasvarakat yang bellm pernah

dipxblikasikai dalam nredia lain Pedom an penulkan dapat dilihat pada bagian dalam sam pul belakang'
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Abstrak

Adanya dishamonisasi antara lembaga pencgak hukum, Presiden dan KPK

akhir-akhir ini memerlukan upaya komunikasi konshlktif untLrk mewujudkan

sinergitas sehingga tercapai pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekalan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah luridis normatif. Upaya yang dapat

dilakukan untuk menciptakan komunikasi konstmldif antar lembaga penegak

hukum, presiden dan lembaga KPK dalam rangka pemberantasan korupsi yang

ef'cktif dan efisien adalah saling percaya, interaksi yang sinergi antara lembaga

penegak hukun, presiden dan KPK, beryihak Fada kebenaran. Kendala yang

menghambat terciptanya komunikasi konstruktif antar lembaga penegak hukum,

presiden dan lembaga KPK dalam rangka pemberantasan kompsi ya11g efektifdan

elisien adalah kendala politik, hukum dan sosial ekononi-

Kata Kunci : Komunikasi Konstn- dif, Pemberantasan Korupsi, Effektifdan Ehsien

PENDAHULUAN

Sejarah telah membultikan bahwa korupsi sangatlah susah untuk

dikendalikan. Akan selalu ada celah dalam sistem kekuasaan yang memungkinkan

orang-orang denganketamakan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kedudukan

mereka. Sebelum membahas lebih jauh tentang upaya pemberantasan korupsi.

atau kenapa korupsi itu harus diberantas, maka ada baiknya jika kita berangkat

dari pemahaman yang sama tentang konsep korupsi terlebih dahulu. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi korupsi berasal dari kata "korup"

yang berarti buruk, rusak dan busuk. "Korup" juga berafii dapat disogok (melalui

kekuasaan untuk kepentingan pribadi). Korupsijuga dikatakan berasal dari bahasa

Latin coruptio ata:u corruptus, yang bisa bisa diartikan sebagai kerusakan atau

ketobrokan. Dalam bahasa Yunanl, corruptio befirli perbuatan yang tidak baik,
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buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimparg dari kesucian, melanggar

norrna-norna agama, material, mental, dan umum. Koaupsi menuut Undang-

Undang dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kewenangaD untuk

kepentingan pribadi, dan sering terjadi ketika kepentingan umum dan kepentingan

pribadi bertemu bisa sangat luas mengingat korupsi bisa terjadi di semua aspek. UU

Nomor 3 I Tahun 1999 tentang Pembemntasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

pada Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

samna yarg ada padanya karena jabatan atau kedudukalr yang dapat merugikan

keuangan negam atau perekonomian negara..".

Dalam The Lexicot't l|/ebstet Dictionary dinyatakan bahwa Corruption L,

corruptiotl fu) lhe act of corruptitlg, ot the slate of being cort'upt, Putrefactivede

composition, putrid matter.- moral peoersion ;depravity; perrersion of integrity;

corrupt or dishonest proceedings, bribery; per'version .from a state of purity ;

debasement, as of a language : adebased form of a word.l

Sementara dalam ranah huk-um, Black's Law Dictionary menerjemahtan

bahwa korupsi adalah perbuata[ yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan

suatu keuntungan yang tidak resmi denga[ hak-hak dari pihak lain, atau secara salah

menggunakan jabatannya atau karaktemya untuk mendapa&an suatu keuntungan

untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-

hak daripihak lain. Korupsi juga bisa didefenisikan melalui peraturan perundangan.

Korupsi berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3l Tahun

i999 yang diubah menjadi Undang-Undarg Nomor 20 Tahun 2001 merupakan

tindakan melawan hukum u[tuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan

1 Rose-Ackerman, S, 1997, "The Political Economy of Corupiion". In K.A. Elliot (Edl.

Conuption and the Global Economy, lnstituie for Intemational Economics, Washingron.
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atau sebuah korporasi), yang secara langsru'tg maupun tidak langsung merugikan

keuangan atau perkonomian negara, yang dari segi mate il pcrbuatan itu dipandang

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat'

Korupsi harus diakui telah merusak sendi kehidupan seluruh bangsa ini

Sehingga rvajar jika kemudian korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa

(extru orclinary crlne). Korupsi tidak hanya menjadi masalah domesiik namun

juga dianggap sebagai masalah oleh drlnia Intemasional Dalam Unitcd Nations

Convention Against Coruption GfNCAC) 2003 disebutkan keprihatinan dunia

intemasional terhadap korupsi yang merusak lembaga demokrasi, sistem ekonoml

nasional dan pemberantasan korupsi.']

Di lndonesia, upaya pemberanlasan korupsi sudah dilakukar oleh banyak

pihak. Narnun khusus dibidang penindakan, sudah ada tiga institusi yaitu Kejaksaan'

Kepolisian dan KPK yang berhrgas untuk memproses perkara korupsi hingga ke tahap

pengadilan. Kctiga institusi tersebut juga relah bekeda menjerat koruptor' Namun

banyaknya perkara yang ditangani oleh masing-masing lembaga ini mengharusk6n

adanya sebuah mekanisme komunikasi yang konstruktiryang lebih jelas dan teruk'ur

agar fungsi koordinasi dan supeNisi yang diemban dapat bedalan lebih optimal'

Meski demikian hasil penelitian ICW tahun 2011 tentang Koordinasi

dan Supervisi KPK menemukan sejumah persoalan dalam hal komunikasi yang

konstruktif antar lembaga pcnegak hukum seperti: kelembagaan koordinasi dan

supervisi yang belum ada di KfK, Kepolisian dan Kejaksaan; KPK bellun memiliki

sumber daya yang cukup ufltuk mengurusi tugas besar koordinasi dan supeNisi;

dan Hambatan teknis di lapangan yang meliputi: pe'soalan kepangkatan penyidik,

ego sektoml, dan mafia hLll_um.

2 Evi llartanli. 2006. Ti .lok Pida d Karryrsr, Siflar ftafika, Jakana, hln 29
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Inisiasi untuk perbaikan dan peningakatan komunikasi yang konsmi"tif anE(

lembaga penegak hukum sestmgguhnya sudah dilakukan. Pada tahun 2012 disusun

Kesepakatan Bercama antfia Kejaksaan Republik lndonesia, Kepolisian Republik

Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang di tandatangani padatmggdl2g Marct2012.

Sebelum adanya Kesepakatan Belsama tahun 2012, pihak KPK dan

Kejaksaan Agulg pada tahun 2005 pemah membuat Kesepakatan Bersama tentang

komunikasi yang konstrullif antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan

Kejaksaan Republik lndonesia dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Keberadaan Kesepakataa Bersama 2012 ini dimaksudkan untuk

meningkatkan komunikasi yang konstruktif antara ketiga institusi dalammelakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Sedangkan tujuan yang

ingin dicapai dari Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya komunikasi yang

konstruktifketiga institusi dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidanakorupsi'

Namun demikian Kesepakatan Bemama ini tidak berjalan mulus seperti

yang dibayangkan dan bahkan dalam subtansinya ditemukan pertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibal persoalan subtansi yang

dinilai bermasalah pada bulan September-Oktober 2012 lalu bahkan sempat

memunculkan ketegangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan

perkara korupsi pengadaan alat simulato. di Dirlantas Polri. Masing-masing

pihak merasa memiliki kewenangan dalam penanganan perkara korupsi lersehut-

Ketegangan ini akhimya dapat diselesaikan setelah Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) pada 8 Oldober 2012 melakukan upaya mendamaikan keduanya

dan menyerahkan pena.ganan perkara korupsi yang meilbatkanDjoko Susilo kepada
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KPK. Presidenjuga mcnyarankan agar MoU (Memorandum of Ltnderstanding) ata\

Kesepakatan Bersama antar pencgak hukum tersebut dire\ isi.

Berangkat dari hal tersebut di atas maka perlu adanya komunikasi

konslruktif antara lembaga penegak hukum, Presiden dan KpK dajam

memberantas korupsi di lndonesia sehingga penulis tertarik untuk membuat

penelitian dengan judul "Menciptakan Komunikasi Konstruktif Antar Lembaga

Penegak Hukum, Presiden Dan Lernbaga KPK Dalam Rangka pemberantasan

Korupsi Yaig ElektifDan Elisien".

Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini akan

nlembahas mcngenai:

1. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menciptakan komunikasi

konstruktif antar lembaga penegak hukum, presiden dan lembaga K?K

dalam rangka pemberantasan kolupsi yang efektifdan efisien?

2. Kendala apa saja yang menghambat terciptanya komunikasi konstruktif

antar lembaga penegak hukum, Presiden dan lembaga KPK dalam rangka

pembemntasan kotupsi yang efektifdan efisien?

Nletode Penelitian

Pendekatan yang digunakan daiam penelitian ini adalah 1,uridis nomatif,

)/aitu pelelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan

pada norma-nonna dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-rutdangan yang

berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, l.urisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan

lailnya yang relevan dengan topik penelitian.l

I Sociono Sockanto.2l0l. Pcnqnnt.lt'Pe elitiln lr?/lnr,?, UI-Press, Jaharta, hlm. 24.
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Sesuai dengan pendekatan ),uridis nomatif, sumber dara da,a::: -::: ::-=

ini hanya berupa data sekurder, yang berupa bahan hukum primair- sekurcier e:r

teftier. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum ya[g diperlukan, dilakukan dengan

carapenelusruan, pengumpulan dan pengkaj ian bahan-bahankepustakaan, pemturan

perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen

tefiulis lainnya.

PEMBAHASAN

[1paya-Upaya Guna Menciptakan Komunikasi Konstruktif Antar Lembaga

Penegak Hukum, Presiden dan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi

yang Efektifdan Efisien

Akhir-akhir ini dapat dirasakan adanya hubungan yang kurang harmonis

antara berbagai lembaga pemerintah atau lembaga publik, khususnya lembaga yang

b(rluga. dr bidang pemberanta.an korupsi.

Misalnya terasa ada kekrrang hannonisan hubungan antara Konlisi

Pembffantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan karena terungkapnya kasus suap

Jaksa UTG oleh KPK dan antara KPK dengan Kepolisian seperti tecermin dengan

pemeriksaan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan beberapa stali]ya oleh kepolisian.

Antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

juga terlihat hubtmgan yang kurang hannonis. Keadaan ini merupakan berita

gembira untuk para koruptor dan pelaku kiminal lain beserta pendu|-ungnya.

Bagaimana cara mengatasi masalah ini sehingga terdapat sinergi di antam berbagai

penegak hukum dan upaya memberantas korupsi dapat bcrhasil dengan baik?

Tugas pemberantasan korupsi adalah tanggung.jawab utama negara. Tugas

ini tidak ringan sehingga mutlak diperlukan komunikasi yang konshuktif antara
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berbagai komponen, baik dari kalaagan pemerintah maupun masyarakat. Di antam

berbagai unsur pemerintahan diperlukan komunikasi yang komtruktif untuk

mengoplimalkan upaya pemberanta.an korupsi.

Jajak pendapat Kompas di 12 kota yang diselenggarakan pekan lalu

mengungkapkan kondisi yang masih memprihatinkan dalam relasi antar

lembaga negara ini. Enam dari 10 responder jajak pendapat menilai, dari lima

lembaga negara. yaitu Pohi, Kejaksaan, Mahkamah Agurg (MA), KPK, dan

DPR, hubungan antara KPK dan Polri adalah yang terburuk. Relasi terburuk

kedua terjadi antara KPK dan DPR. Terdapat 64,2 persen responden yang

menyatakan ha1 tersebut'.

Hubungal antar ]embaga negara merupakan hubungan kerja salna antar

institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara yang meliputi

fungsi eksckutif, legislatil dan )udikatif. Menurut Guru Besar Hukum Universitas

Padjadjaran Sri Soemantd, lernbaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses

yang saling berhubungan dalarn rangka penyelenggaraan fungsi negara (acaral

gov erfifi e nt 4 I Pro ces s).

Mencuatnya konflik antarlembaga negara itu mencerminka[ adanya

benturan otoritas antarlembaga. Aldbatnya, alih-alih mendorong lembaga negara

menciptakan satu kesatuan proscs dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara,

lembaga negara justm mcnjadi pengharnbat terlaksananya flrngsi tersebut.

Merebaknya konflik a[tar lembaga negara membuka mata publik tentang

pertarungan kepentingan dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara. Setiap

lembaga berusaha mempcrtahantan bukan hanya kepentingan pribadi, melainkan

juga kepentingan institusi.

4 $w.kompas.com diunduh 9 Desembcr 2011.
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Kasus Korlantas merupakan kasus re-;:::a 1=; ::-_-:i- i::aa: l-alii

tcrkait praktik korupsi di Po1ri. Meskipun sebeiur:::\ a :er:E-r me:lgemukan upa\ a

membongkar dugaan "rekening gendut" sejumlah peri ira tinggi Polrr. kasus iru rak

tcrdcngar. Langkah Polri melakukan penlidikan lirhadap kasus )ang sama patul

diduga,rntuk melrndungi kepenttngan rr.lrlL.rn) d.

Kondisi dishannonis antar aparat penegak hLrkum dalam menanganani

kasus-kasus pidana, khususnya mafia hukum sejatinya telah memperoleh perhatian

ulama. Masalah harmonisasi penegakan hukum antar instutusi penegak hukum

ncnjadi salah satu issu sentral ya[g memerlukan pembenahan segera.

Lcbihlcbih lagi antara lembaga penegak hukum mutlak diperlukan

komunikasi yang konslruktil untuk ei'ektifnya pembcrantasan korupsi. Di markas

besar Federul Buredu o.f I vestigLttioa (FBI), Biro Investigasi Federal Amerika

Serikat, ditulis sebuah motto pada dinding temboknya bahwa the most effeclire

trdy to comhat crime is cooperatian,

Tanpa adanya komunikasi yang korstruktif yang saling menunjang anlara

lembaga penegak hukum upaya pemberantasan korupsi akan gagal dan tingkat

kriminalitas tidak akan pemah bisa ditekan. Setidaktidaknya ada tiga persyamtan

agar komunikasi yang konslruldif itu dapat berlangsung baik, yaitu adanya saling

percaya (rrrst), interaksi yang sinergis, dan kesadaran akan tuiuan bersama unlLLk

menegakl<an kebenaran.

l. Saling Percaya

Masyarakat Indonesia mcmiliki karakter tingkat kepercayaan yang

relatif rendah (/ol, trusl socieu-). Mungkin saja karakter ini juga ada pada

aparatur penegak hukum yang mempengaruhi pula trrsl kepada lembaganl a.

Oleh karena itu, kamkter dapat dipercaya ini perlu selalu dltingkatkan.
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5 Tanzi, Vito & Ilamid Da\ood|.2002. Cotuption, public inNestuent,

George T. & Sanjeev Gupta(cds.:)'2002,Gownance, Cotluptian &

lntemational Monetary Fund, Washinglon D.C

Untuk dapat salingpercaya, syarat utama yang harus dipenuhi adalah

adanya aparatur penegak hukum yang memiliki integitas yang benar-benar

baik. Integritas yang baik merupakan suatu hal yang masih bermasalah di

sebagian aparatur penegak hukum.

Salah satu indikatomya adalah masih jeleknya indeks persepsi

korJpsi (corruption perceptian index) tahrn 2008 terhadap penegak hukum

berdasarkan penilaian Transparency I lernational. Belum meratanya

integritas yang baik di kalangan berbagai aparatur penegak huLr-rm

menimbulkan tingkat kepercayaan yang belum penuh

Hal ini dapat menghambat komunikasi yang konstruldif antara

aparatur penegak hukum yang satu dcngan yang 1ain. Lebihlebih lagi

apabila kcberadaan suatu lembaga seperti KPK justrrr dilahirkan karena

adanya kelemahan pada lembaga penegak hukum lain sepefii kepolisian

dan kejaksaan scbagaimana tefiulis pada konsiderans menimbang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) yang mcnyatakan bahwa lembaga pemerintah yang

menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara cfektif

dan efisien.

Kesenjangan dalam integritas ini hams segera diatasi atau

dijembatani agar tidak mengganggu komunikasi yang konstruktif

antar bcrbagai lembaga pcnegak hukum tersebut. Selain bekerjasama,

antara aparatur penegak hukum harus saling percaya (lrlrst) dan saling

menghargai sepanjang masing-masing tidak melakukan perbuatan

melawan hukum.j

and growth, datam Lbed,
Lcanonic Peiornante,
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Untuk itu diperlukan adanya integdtas yang baik dan ikikad baik

dan komunikasi yang sinergis dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Harus ada integritas dan prasangka baik antaraparat penegak hukum

sehingga hubungan dapat berjalan baik sebagaimana yang diharapkan. Ada

sikap saling percaya antara penegak hukum yang satu dengan lainnya,

2. Adanya Interaksi Sinergis

Untuk dapat berkomunikasi yang konstruktif harus ada komunikasi

dan interaksiyang sinergis dan intensif, baik pada level pengambil kebijakan

maupun pada level tim kerja. Komunikasi ini dapat berlangsung secara

formal maupun informal dengan berbagai cara komunikasi seperti suat,

faksimile, telepon, intefi\et, du\ short message ser-vice (SMS),

Komunikasiyang baik dapat terjadi kalau didukung olehkompetensi

yang baik dari tiap apaxat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

petundang-undangan yang berlaku. Komunikasi dan interaksi yang sinergis

ini dapat membuat pemberantasan korupsi berjalan dengan elisien dan

efektifdan dapat memecahkan masalah apa pun yang ditemukan.

Komunikasi yang baik juga dapat menghilangkan prasangka

antar aparat penegak huk-um. Tanpa ada komunikasi yang baik, jangan

harap pemberantasan korupsi akan berlangsung dengan optimal, bahkan

dapat menimbulka[ masalah-masalah baru yang memperlemah upaya

pemberantasan korupsi.

3. Berpihak pada Kebenaran

Setiap aparatur penegak hukum harus selalu berpihak pada

kebenaran, bukan pada yang lain seperti atasan, kelompok arau ko.pE

masing-masing. Sctiap aparatur penegak harus meoegrlta l, -tr
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dengan profesional, akuntabel, dan transparan. Setiap warga ncgara,

termasuk aparat penegak hukum,juga tunduk pada pemturan perundang-

undangan yang berlaku.

Apabila ada oknum aparal penegak hukum melanggar ketentllan, sudah

tentu harus ditindak oleh apa€t penegak hukum juga Sering apabila ada oknum

aparat penegak hul:um melanggar ketentuan,yang bemangkutan dibela oleh

korpsnya secara membabibuta. Semangat satu kops (eryl'il d corps) kerap

lebih kuat dibandingkan dengan semangat menegakkan kebenaran.

Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya gesekan antara penegak

hukum yang satu dengan yang l,lin. Dalam hal ada konflik kepentingan

sepefii ini, sudah seharusnya aparatur penegak hukum selaiu berpihak pada

kebenaran. Di samping itu, aparatpenegak hukum harus selalu fiemberikan

contoh keberpihakan pada kebenaran dan membedkan contoh komunikasi

yang konstruktifyang baik kepada masyarakat.

Dengan contoh yang baik, rnasyamkat juga akan rnenim dan taat pada

hukun serta mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi untuk mencapai

keadilan dan kepastian hukum. Dalam situasi kondusif ini, semua anggota

masyarakat dapat bcraktivitas dengan tenang datn senang. Invcstor atau kreditor

dari luar negeri akan tertarik datang ke Indonesia untuk berinvestasi Semuanya

itu akan membuat pertumbuhan yang baik pada perckonomian Indonesia dan

dapat makin menyejahterakan mkyat Indonesia.6

Menurut Chet$rynd et al7, korupsi akan menghambat pedumbuhan

investasi. Baik investasi domestik maupun asing Mereka mencontohkan

6

,1

Satjipto Rahardjo,2006, Me nbedah Hukun Prcsrelif, Kompas. Jakata, hlm l0

Eric Chetwynd, lrances Chetwyld, dan Bcrtram Spector,2003, Caff ?tion dnd Powiv: A

Reriew of Recent Literdtu,'e, Final Report.
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fakla bussiness failure di Brtlgaria yang mencapai angka 25 persen.

Maksudnya, I dari 4 perusalaan di legara temebut mengalami kegagalan

dalam melakukan ekspansi bisnis dan investasi setiap tahunnya akibat

korupsi penguasa. Selanjutnya, terungkap pula dalam catatan Bank Dunia

bahwa tidak kurang da 5 persen GDP dunia setiap tahunnya hilarg

akibat korupsi. Sedangkan Uni Afrika menyatakan bahwa benua tercebut

kehilangan 25 persen GDP-nya setiap tahun juga akibat kompsi. Menurut

Mauros, Setelah melakukan studi terhadap 106 negam, ia menyimpulkan

bahwa kenaikan 2 poin pada lndeks Persepsi Korupsi (IpK, skala 0-10) akan

mendorong peningkatan investasi lebih dari 4 persen. SedangkaD podobnik

et al'omenyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan I poin IPK, GDp per kap ita

akan mengalami pe(umbuhan sebesar 1,7 persen setelah melakukan kajian

empirik te adap perekonomian dunia iahun 1999-2004. Menurut Gupta et

al (1998). Menyatakan fakla bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan

mengurangi pertumbuhao ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar

7,8 persen. Ini menunjukl<an bahwa korupsi memiliki dampak yangsangat

signifikan dalam menghambat investasi dan pefiumbuhan ekonomi.

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan

publik cenderung lebih baik dan lebih murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta,

Davoodi, dan Tiongsonlo menyimpulkan bahwa tingginya angka koflipsi ternyata

akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka

8 Buehrer, T. and F.D. Ma]uro, 199s, Conputable Generut Equilibti n Modet as Took fot potic!
Analysis in Detieloping Couniies: Sone Basic ptinciptes arut an Ehpbkat Appticdtion, Barc
D'tali4 Rome.

B. Brugger & S. Reglar, 199.1, Politics, Econo y and Societ, in Contemporury Chiha,
Macmillan,Hamlshire, p. 9

Davoodi, Hamid R.. Erwin R. Tiongson, & Sawirree S. Asawanuchi r, 2003. How usetut are
bcaefit in,deni onatyre. o.1 publir edurotion and hcatth \pe Jnp? tW workini pap€r
\ryto3t221.

l0



Venciplakan Komunikasi Konstrukil Anl Lcmbaga Pcncgak Hukum, Presidcn dan KIK
Ddm Rmgha Pemberanlas Korupsi yee Etekif dm Efisien

putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan. Sebagai akibat dampak

pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan

dan kesenjangan pendapatan. Terkait dengan hal ini, riset Gupta et alrr menunjukkan

bahwa peningkatan IPK scbesar2,52 poin aka[ meningkatkan koefisicn Gini scbcsar

5,4 poin. Artinya, kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan

semakin melebar Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahrya aliran da[a dari

masyarakat umurn kepada para elit, atau dari kelompok miskin kepada kelompok

kaya akibat korupsi.

Kendala yang MeDghambat Terciptanya Komulikasi Konstruktif Anter

Lembaga Penegak Huku m, Presiden dan KPK Dalam Rargka Pemberantasan

Korupsi yang Efektifdan Efisien

Masalah utama pcncgakan hukum di negara-negara berkembang khususnya

hdonesia bukanlah pada sistemhukum itu sendiri, mclainkan pada kualitas manusia

yang menjalantan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manu.i,

yang menjalankan hukum itu (pencgak hukum) menempati posisi strategis. Masalah

transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akultabilitas kinerja lembaga

penegakhukum. Undang-UndangNo. 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah menetapkan

bcberapa asas. Asas-asas teNebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi

para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu

menjalankan fungsi dan tugasnya secam sungguh-sungguh dan penuh tanggung

jawab. 
''1

11 Gupta, Sanjee\ Hamid Daloodi, & Erwin R. Tiongson,2,,2, Coltuptian dnd the ptuh ian afhedhh
care and educdtian seniLes, dalam Abed, George L & Sanjeev Gupla (eds.). 2002. Govemance,

Corruptioq & Economic Perlbrmance, Intemational Monetary !'md, Washington DC.

12 Siswanto Sunarso. 2005, Penestikan Hukum Psikotopika, Kdjinn Sasi.tasi Huhn, P'1.

Rajacrafi ndo Pcrsada, Jakarta, h1m. 50.



Menciptaku Komunikdi KonstruktitAntar L.mbaga penegak Huru. p6ii- da l?l(
Dalarn Rargka Pembererasan Korupsi rue Efekif &! E&;r

fakta 6rsrrress failure di Btiga:iia yang mencapai angka 25 persen_

Maksudnya, 1 dari 4 perusahaan di negara tersebut mengalami kegagalan

dalam melakukan ekspansi bisnis dan investasi setiap tahunnya akibat

korupsi penguasa. Selanjutnya, terungkap pula dalam catatan Banl< Dunia

bahwa tidak kurang dari 5 persen GDp dunia setiap tahunnya hilang

akibat korupsi. Sedangkan Uni Aftika menyatakan bahwa benua tersebut

kehilangan 25 persen GDP-nya setiap tahun juga akibat korupsi. Menurut

Mauros, Setelah melakukan studi terhadap 106 lregara, ia menyimpulkan

bahwa kenaikan 2 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (lpK, skala 0-10) akan

mendorong peningkatan investasi lebih dari 4 persen. Sedangkan podobnik

et alq menyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan I poin IpK, GDp per kapita

akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persen setelah melakukan kajian

empirik terhadap perekonomian dunia tahun 1999-2004. Menurut Gupta et

al (1998). Menyatakan fakta bahwa penurunan skor IpK sebesar 0,78 akan

mengurangi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar

7,8 persen. Ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yangsangat

signifikan dalam menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan

publik cenderung lebih baik dan lebih mural. Terkait dengan hal tersebut, Gupta,

Davoodi, dan Tiongsonro menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata

akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka

Buehrer T. and F.D. Mauro , 1995. Computable Gencrat Equilibfium Mortet as Toots fot policy
A alysis in DeEbping Countries: Sone Basic Ptinciples an(t an Empihcal Apptication,Barrca
D'talia, Rome.

B. Brugger & S. Reglar, 1994, Politics, Econon), an.t Society in Contenporury China.
Macmillan,Hampshire, p. 9

Davoodi, Ilamid R., Erwin R. Tiongson, & Sawitree S Asawanuchit, 2003. HoN usetut @
bcacht u,'idcn( andl5ct oI publi. edu.atod ond heahh ,pen.jnR. l\tF SixLEs' p?('..
wP,0l 227.
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putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan' Sebagai akibat dampak

pefiama dan kedua, maka korupsi akan menghambatupaya pengentasan kemiskinan

dan kesenjangan pcndapatan Terkait dengan hal ini' tiset Gupta et alrr menunjukkan

bahwapeningkatan IPK sebesar 2,52 poin akan meningkatkan koefisien Ginisebesar

5,4 poin. Artinya, kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan

seurakjn melebar l1al ini disebabkan oleh semakin bertambahnya aliran dana dari

masyamkat umum kepada para elit, atau dari kelompok miskin kepada kelompok

kaya akibat koruPsi

Kendala yang Menghambat Terciptanya Komunikasi Konstruktif Antar

Lembaga Penegak Hukum, Presiden dan KPK Dalam Rangka Pemberafltasan

Korupsi yang Efektifdan Efisien

Masalah u1afl a pencgakan hukrtm di negara-negara berkembang khususnya

Indonesiabukanlah pada sistem hukum itu sendiri' melainkan padakualjtas manrrsia

yang menjalankan hukum (penegak hukun) Dengan demikiao peranan rrlanusia

yang menjalankan hukum itu (penegakhukum) menempati posisi strategis Masalah

transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga

penegak hukum- Undang-UndangNo 28 Tahun '1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Kompsi' Kolusi dan Nepotisme' telah menetapkan

beberapaasas.Asas-asastersebutmempunyaitujuan,yaitusebagaipedomanbagi

para penyelerggara negam untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu

nenjalankan liugsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung

jawab. r'1

il-c*n* s*,"*, H"-idDa\ oodr, & Enun R' Tiongs on'2002' comptbnand the Yx'i'tion ofheohh

" :;;;;;;*;;,'; *ialc.r, daram Abed' Georse r' & sanjeev Gupta (eds ) 2001 Govemsnce'

1""*J*'a u",,*rn pefonnance, Intcrnational Monetarv Fund washington DC

12Si$vantosunarso,2005,PenegakdnHukumPsikolropik.l,K.ljianSosiologiIIukum'PT-
Raiacralindo Persada, Jakarta, hl'n' 50'
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Penegak hukum metupakan go@ Jorri da]@ B -lEdkaL )arg

hendaknya memprmyai kemampla*mqlran terEfltrr se$ai dengan agimsi

masyarakat. Mereka harus d,IEr berkqquolasi da mendryatkan pengertian dari

golongan sasaran (masyar-akar)- di sarrping mampu membawakan atau menjalankan

peranan yang dapat diterima oleh m€reka- Selain iq maka golongar panutan harus

dapat memanfaatkan unsur-rmsrr pola rradisional tertentq sehingga menggaiahkan

partispasi dari golongan sasaran atau nasyarakat luas. Golongan panutan juga hanrs

dapat memilih uaknr dan linghmgan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-

norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yary baik.tr

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab

lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas apamt

penegak hukum (hakim, polisi, jal6a dan advokat) setajudicial corruptloz yang sudah

tedanjur mendamh daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya

judicial comption jelas menlulitkan penegakan hukm di Indonesia karena para

penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukurn terlibat dalam praktek korupsi,

sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakat good gorernance. Penegakan hukum

hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembagahukum (hakim,j aksa, polisi dan advokat)

beflindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip goodgovemance.l4

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan komunikasi

yang konstruktif antara lembaga penegak hukum, Presiden dan KPK lebih

terfokus pada upaya represil'.r5 Demikian pula paradigma yang berkembang

Soeriono Sockanio, 20I 1 , Fakor-Faktot ],ang Mempengatuhi Pe eg.tkan Huktn, (Cet. Ke- 10).
PT Raia Gralindo Persada, Jakatq hlm. L

M.AlifHabullah,2005,PoltikHukumRaliNikasiKonw si HAM Indonesia, Upala ]Iewj'*a
Masraruknt hlnq De oktal^, UNISDA, Lamongan, Jawa Timxr, hlm. t,l.

Stukiy Abdullah, 2004, Peritaku Oportunirtik Lesislanf dalm Paryx,lg-n bza
Pendekatan Ptincipal-Aqent Theory, Makalah disajikan pada s€siE.rEiE i
Univcrsitas Bengkulu, tsenskulu, 4-5 Okiober 2004.

l3

l4
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di masyamkat, masih menghampkan terjadinya upaya represif yang dianggap

dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi Namun

hal tersebut belum mampu secara sistematis mengurangi praktek dan perilaku

koruptif. Dengan kondisi praktek korupsi yang masih terjadi secara nasif,

sistematis dan tersffukur pada lembaga eksekutif, iegislatif dan yudikatif serta

di Badan Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan serta

di sebagian kehidupan masyarakat lainnya, upaya pemberantasan diharapkan

menjadi suatu langkah yang berkesinambungan sehingga akan membawa

dampak perbaikan di masa yang akan datang.16

Agenda pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY nampaknya

masih belum menunjukan titik terang. Presiden SBY sendiri sebagaimana dilansir

berbagai media massa beberapa waklu lalu menyatakan ketidakpuasannya Sikap

ini merupakan bentuk pengakuan Soesilo bambangYudhoyono (SBY) atas berbagai

kelemahan dan kckurangan pada jajaran pembantunya yang disampaikan secara

rcsmi kepada publik. Keterusterangan tersebut juga perlu dilihat sebagai cemin

masih adarya komitmen pemerintah baru dalam memberantas korupsi'

Apa yang disampaikan SBY secara tidak langsung sebenamya mempakan

bentuk kdtik terhadap jajaran kabinet, khusr.:snya kepada pimpinan institusi kejaksaan

dan kepolisian. Harus diakui bahwa agenda pemberantasan korupsi hitgga saat ini belum

menyentuh pada persoalan yang sangat penting, yakni perubahan dan perombakan pada

shuktur hukum. Struknr hukum yang dimaksud tidak lain adalah pembaharuan pada

institusi penegak hukum dan penyegaran pada tingkat apamtumya'

Pembenahan dan penyegaran institusi penegak hukum tidak mungkin

tak dilaL-ukan mengingat selama ini yang menjadi pelindung sekaligus pelaku

G-lmra;^-o. zooz, otanoni da Marujene Keua san Daerah, Penerbit 'Andi, Yogvakarta'

hlm.22.
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praktek korupsi adalah aparat penegak hukum. Contoh yang nyara adalah

dugaan keterlibatan beberapa perwira polisi dalam praktek pembalakan huran

atau dugaan suap perwira tinggi di Mabes Polri dalam kasus penggelapan dana

BNI oieh Adrian Woworuntu. Belum lagi derasnya pengaduan masyarakat

mengenai praktek suap-melyuap pada setiap penanganan kasus korupsi oleh

hejaksaan maupun kepolisian.

Harus diakui untuk membuLlikan adanya praktek juai-beli kasus yang

berujung pada penghentian pemeriksaan perlu waktu yang cukup lama dan

dibutuhkan sistem yang mendukung. Namun untuk saat ini, cukup dengan melihal

pada kinerja aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, kita

dapat segera mengetahui bahwa dibalik macetnya proses hul-um atas berbagai

kasus korupsi sangat kental dengan nuansa patgulipatnya. Oleh karena itu tindakan

tegas delgan melakukan mutasi, pensiun dini atau pemecatan terhadap aparat

yang berada dibawah jalur komando SBY merupakan satu langkah penting untuk

menjamin keberhasilan agenda pemberantasan korupsi secara lebih cepat.

Tak banyak yang membantah bahwa Jaksa Agung RI (saat itu, red), Abdul

Rahman Saleh masih dianggap sebagai omng yang memiliki integritas tinggr.

Namun mengandalkan pemberantasa.n korupsi pada satu orang pimpinan yang

berinteg tas sangat tidak memadai. Hal itu harus diduk-ung oleh keberanian besar

dan komunikasi yang konstruktif antaru lembaga penegak hukum, Presiden dan

KPK unnrk menggusur dominasi para mafia peradilan yang sangat kuat bercokol

pada tubuh kejaksaan. Hal yang samajuga beriaku bagi kepolisian.

Faktor aparat.penegak hukum menjadi sangat penting bagi keberhasilan

terciptanya komunikasi yang konstruktif dalm rangka pemberantasan korupsi 1.a.trg

efektif dan efisien mengingat hari demi hari, agenda pemberantasaa k6r+s: !-r
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rnendapal kenclala berat. Paling tidak ada liga kendala dari lnar (externdl fctctors)

yang harus dilihat scbagai penghambat utama pembemntasan korupsi'r1

Perldma. kendal^ atau hambatan poliiik Uralaupun bisa dikatakan telah

ada komilmcn politik dari pemcrinlah SBY. namun supaya agenda pcmberantasan

korupsi membuahkan hasil yang memuaskan, halitr:pcrlu didukung olch penciptaan

iklim politik yang sehat dan jajaran elit politik yatg memiliki kemauan selara

Sayangnya kedua elcmen pendukung itu nampaknya belum kelihatan Bahkan yang

terjadi justru sebaliknya, iklim politik di Indonesia sampai saat ini justru mcnjadi

tempat persemaian bibit-bibit korupsi baru.

Realitas yang sama.iuga lerjadi pada elit poiilik Alih-aiih memberikan

dukungan terhadap penlberantasan korupsi, rcsistensi dari nrcreka malah kental

terlihat. Hal itu misalnya dapat direkaln pada saal rapat dengar pendapat antara

Jaksa Agung RI dengan Komisi III DPR RI yang berujung rusuh Kalau tidak

keliru, agenda rapat dcngar pendapat kala itu tak lain adalah men,bahas korupsi

APBD yang melibatkal anggotaDPRD- Pedanyaannya, mengapa temayang dipilih

adalah korupsi lang meliharkan DPRD' BukMkah "charusnla )ang harus diawasi

oleh DPR adalah kineria Keiaksaan Agung dalam rnemberantas korupsi?

Memang jawaban atas pertanyaan itu menjadi samar-samar, terbenam oleh

riuhnya kemaraha[ kedua belah pihak. Namun jika hendak dinrnut, kor[psi yarg

melibatkan DPRD adalah dugaan korupsi yang di dalamnya narna partai Politik

dan "oknum" kader partai (elit politik lokal) selalu dikaitkan Oleh karena itu' bisa

ditebak kemana arah rapat dengar pendapat itu andai kericuhan tidak terjadi'

Ketlua, kend,ala atau hambatan hukum. Be)akangan ini, kalangan yang

diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi gemar menggunakan instrumen

; Adami Chazawi, 200 5, Kgiahatan Me gena i Penals'a'?, Raj awali Pcrs, B andung' hlnr ' 51'
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hul-um ultuk menutup-nutupi praldek korupsi yang dilakukan, sekaligus unruk

melemahl<an semangat pemberantasan korupsi. Keluamya pefi imbangan maJelis

hakim Mahkamah Konstitusi atas gugatan Bram Manoppo dalam dugaan korupsr

pengadaan helikopter dimana Abdullah puteh mempakan salah satu terdaklva,

dengan menyatakan bahwa KpK tidak berwenang mengusut kasus korupsi yang

terjadi sebelum dibennrknya KpK cukup membuat geram banyak kalangan yang

mengingirkan percepatan pemberantasan korupsi.

Selain putusan huhum yang menguntungkan, dihombinasikan denean

kepemilikan dana yang besal para pelaku korupsi juga dapat menghadirkan

sejumlah saksi ahli (sebagai sindiran, beberapa ora:rg menyebutnya ahli bersaksi)

mednganlian yang mau menyatakan pendapat sesuai dengan pesanan.

Upaya melaporkan balik dengan menggurakan pasal pencemaran nanta baik,

penyebaran informasi yang menyesatkan dan penghinaan terhadap pejabat negara

menjadi senjata ampuh untuk mercdam upaya masyarakat daiam melaporkan kasus_

kasus korupsi. Beruntung pihak Mabes polri telah mengeluarkan sumt edaran yang

isinya meme ntahan kepada jajaran kepolisian unhrk mendahulukan pengusutan

laporan dugaan korupsi daripada laporan pencemaran nama baik. Dalarr masa

transisi menanti lahimya UU perlindungan Saksi/pe1apor, kebijakan se acam rtu

menjadi teramat penting untuk memberikanjaminan dan ruang yang lcbih luas bagr

paltisipasi masyarakat dalam membera[tas korupsi.

Ketiga, hafitbatan sosial-ekonomi. Bagaimanapun pemberantasan korupsl

tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Dalam situasi dimana

ikatan ioyalitas yang terorganisasi atas kesamaan suku, keyakinan, asal_usul dan

golongan, tak sedikit upaya pemberantasan korupsi mendapatkan kendala. Baru_

baru ini kita mendapat kabar bahwa kantor Kejati NTB dirusak oleh massa vans
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datang dari berbagai penjuru pulau Lombok. Beberapa keterangao menyebutkan

peristiwa itu terjadi karena ada kckeliman informasi yang sengaja dihembuskan

kepada masyarakat Lombok oleh pihak-pihak teflentu yang ingin lnemetik

keultungan dari situasi tersebut. Masyarakat menjadi mudah telpancing karena

yang dieksploitasi adalah wilayah yang sangat sensitifyakni SARA

Sama halnya dengan aksi massa yang menuntut pembebasan para terdakwa

pelaku korupsi memberikan gambaran kondisi ekonomi belahan masyarakat

tefienlu yang sangat buruk. Hal itu rnembuat mereka mudah dimobilisasi asalkan

ada bayaran.

Melihat berbagai persoalan diatas, semakin kuat keyakinan kita bahwa

agenda pemberantasan korupsi tidak bisa dilcpaskan, dan bahkan harus menjadi

bagian integral dari reformasi birokrasi, hukum-politik dan upaya perbaikan ekonomi

guna peningkatan kesejahteraan masyarukat. Tanpa melalorkan hal itu, agenda

pemberantasan korupsi selalu menjadi lembaran sejarah yang mengecewakan'

Selain itu, salah satu kendala dalam terciptanya komunikasi konstruktifantar

lembaga penegakhukum, Prcsiden dan lembagaKPK dalam rangka pemberantasan

korupsi yang efektif dan efisien adalah adanya politisasi dalam pemberantasan

korupsi.

Dari perspektif penguasa/pemerinlah nampaknya berkembang asumsi bahwa

peberantasan korupsi melalui penegakkan hukum mau tidak mau akan melnasuki

dua wilayah sekaligus yang terkadang sulit dipertemukan. Di satu sisi memasuki

wilayah hukum, di sisi yang lain memasuki wilayah politik. Pada wilayah poliiik

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak h aflya persoalan Politcal will pengoasal

pemerintah saja, tapi juga menyalgkut pertimbangan lain yang berkaitan dengan

resiko yang harus ditanggung pemeintah dalam hal dilalukan penuntutan Misalnya
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tindakan represif terhadap pengusaha yang kon-a. i-t-- :,=-:s::-:---r.--
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itu. Kesulitan menyediakan Japangan kerja mempakan-ce:l: --.:: j=: ::--_

yang dihadapi oloh masyarakat, apalagi dihadapkan denqan a::.::..:: ;,::,=._.:ll
korupsi yang terbangun sudah begitu luas sampai ke tiesa-ciesa D; a:, ii:o:;n
yang demikian penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi nrlartri i.i-lii,\.

bukan persoalan hukum semata. Pertimbangan politik menjadi iik :erhirciarkrn

ketika pihak eksekutif harus berhadapan dengan p nsip cost ancl b€ti?il daiarl

penegakan hukum.

Demikian juga penuntutan terhadap mereka yang mempun)rai Drof'csi

sebagai politisi, ruang-mang yang dapat digunakao sebagai ajang "deai,tieat"

politik mcnjadi terbuka lebar, yang pada giliBnnyajuga menjadi hambarar polirs

pembcrantasan korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditadk kesimpuian:

1. Upaya yang dapat dilakukan untLrk menciptakan komunihasi konstruk'.if

antar lembaga penegak hukum, Presider dan lembaga KPK Caiarn rangka

pcmberantasan korupsi yang efektifdar efisien adalah saiing percaya. interal<si

yang sincrgi antam lembaga penegak hukum, Presiden dan KPK. beqrihak pada

kebelaran.

2. Kendala yang menghambat terciptanya komunikasi konstruktif antar ien]baga

penegak hukum, Presiden dan KPK dalam rangka pe6berantasan korupsi yang

efeklif dan elisien adalah kendala politik, hukum dan sosial ekonomi.
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Saran - saran

1. Selidaknya ada pembenahan bagi lembaga peregak hukum, Presiden dan KPK

dengan meningkatkan rnutu dan kualitas mereka, serta mampu berdisiplin dan

juga didukung oleh gaji yang memadai kebutuhan hidup.

2. Meningkatkan peran manusia yang sesuai dengan perannya masing-masing.

Terutamabagi para penegak hukum Delgan memperhatikan empati, kepedulian,

kejujuran dan keberanian. Karena hukum dibuat untuk manusia agar tercaPai

nilai-nilai keadilan.

l. Terdapat kurikulum dalam institusi perkuliahan bahwa kecenderungan kita

dalam mengikuti perkuliahan hanya diajarkan bagaimana lndang-undang itu

ada dan dilaksanakal tanpa memahami makna yang terkandu[g di dalamnya'

Di samping itu mcndidik agar para sarjana hukunl bersikap berani dalam

mencntukan sikap agar tercapai keadilan bukan menghancurkan keadilan'
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