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Di bawah pemerintahan Jokowi, DPR tercatat beberapa kali mengusulkan revisi UU KPK. Meski pembahasan yang ditangguhkan telah berlangsung sejak 2015, setidaknya ada tiga draf KPK hasil revisi yang muncul.tirto.id - Pada akhir jam kerjanya, DPR mengusulkan perubahan atas UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK hasil revisi) periode 2014-2019. Semua fraksi kompak mendukung revisi UU KPK. DPR kini menunggu tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mnekumham) Yasonna Laoly mengklaim bahwa Jokowi telah diminta untuk mempelajari isi RUU KPK
hasil revisi. Saya mendapat revisi RUU KPK sehingga saya bisa belajar. Demikian dikatakan Yasonna pada Senin (9 September 2019). Di sisi lain, Presiden KPK Agus Rahardjo dua kali mengeluarkan pernyataan resmi, yakni pada 5 Desember 2004. Dalam sebuah pernyataan, ia mengingatkan bahwa kehadiran KPK merupakan amanat
dari dua TAP MPR dan dua UU yang lahir di awal reformasi. Apakah berlebihan mengatakan jika ada upaya melumpuhkan KPK, apakah ini bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi? Tentu saja tidak, kata Agus. Upaya melemahkan, melumpuhkan, atau menutup KPK merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
Baca juga: Ratusan Dosen UGM Ikut Petisi Tolak Revisi UU KPK Di sisi lain, Parlemen semakin mengkritik KPK. Anggota Komisi III dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu bahkan mengatakan: Cara berpikir teman-teman KPK adalah anarko. Anarko adalah antisistem. Yang anarkis adalah karyanya, kata salah satu peserta revisi UU KPK
hari ini dalam rapat dengan Pansel Capim KPK di DPR. Di era pemerintahan Jokowi, DPR tercatat empat kali ketika mengusulkan revisi UU KPK. Selain tahun ini, Pansus Hak Angket KPK memasukkan revisi undang-undang dalam rekomendasinya pada 2017. Jauh sebelum itu, atas usulan DPR, revisi UU KPK masuk dalam Program
Legislatif Nasional (Prolegnas) sebagai prioritas pada 2015. Namun, Jokowi dan pimpinan DPR saat itu sepakat untuk menunda revisi tersebut. Baca juga: Revisi UU KPK: Ditolak sejak Era SBY, Muncul Kembali di Era UU KPK hasil revisi Jokowi, kemudian masuk kembali prolegnas Priorityas pada 2016 atas usulan dari DPR. Pada awal
tahun 2016, sidang paripurna digelar dalam paripurna untuk membahas harmonisasi dan penguatan konsep rancangan undang-undang KPK. Hanya fraksi Gerindra yang dibawa ke paripurna, menolak hasil sidang paripurna. Usulan revisi UU KPK tahun 2016 juga dicabut karena Jokowi dan pimpinan DPR kembali sepakat untuk
menunda debat dalam batas waktu yang belum ditentukan. Di bawah pemerintahan Jokowi, setidaknya ada tiga RUU KPK hasil revisi yang diusulkan DPR, yang muncul. Kedua usulan tersebut telah dikritik karena mengandung banyak ketentuan yang bisa melumpuhkan KPK. Misalnya, pada Oktober 2015, Komisi dan pegiat antikorupsi
menolak RUU KPK hasil revisi. KPK mencatat, ada 17 masalah besar dalam proposal. 17 hal tersebut adalah: Usia KPK dibatasi hingga 12 tahun; KPK tidak Kantor Jaksa Penuntut Umum; KPK kehilangan kewenangan pemantauan; KPK menangani tindak pidana korupsi dengan hanya kerugian negara di atas 50 miliar; KPK fokus pada
pencegahan korupsi; KPK tidak bisa membuat representasi daerah. Selain itu, poin lain: KPK harus mengajukan izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan penyadapan; Kpk dapat berhenti menyelidiki kasus korupsi; KPK tidak dapat merekrut staf secara independen; KPK wajib melapor ke kejaksaan dan kepolisian untuk
menangani tindak pidana korupsi; KPK tidak dapat menyebutkan nama penyidik dan penyidik secara independen. Enam permasalahan yang tersisa: Pembebasan penyidik dan penyidik KPK harus berdasarkan usulan dari kejaksaan dan kepolisian; Pengelolaan KPK minimal selama 50 tahun; KPK tidak dapat melaksanakan pelatihan
antikorupsi; Penyitaan harus disetujui oleh ketua hakim pengadilan negeri; dan pembentukan Dewan Eksekutif dan Direksi KPK. Baca juga: Inisiator Kaji UU KPK adalah 6 Politisi Pendukung Partai Jokowi pada Februari 2016, juga muncul draf revisi UU KPK, yang hanya sedikit berbeda dari sebelumnya. Berpande catatan dari
Indonesian Corruption Watch (ICW), ada 10 poin bermasalah dalam usulan tersebut. Sepuluh poin adalah: pembentukan Dewan Pengawas KPK oleh Pimpinan; Penyadapan harus atas persetujuan Direksi; Penyadapan hanya dapat dilakukan selama penyelidikan; Direksi memiliki kekuatan yang harus dilakukan dalam kepemimpinan
dualisme KPK; KPK tidak bisa menyebutkan nama penyidik dan penyidik independen. Lima poin lainnya: Penyidikan hanya dilakukan oleh penyidik KPK dari kejaksaan dan kepolisian; Prosedur penyaringan menyangkut KUHAP (mempersulit pertanyaan pejabat); Penyitaan harus dilisensikan oleh Direksi; KPK dapat berhenti menyelidiki
dan mengadili perkara korupsi; Tidak ada ketentuan peralihan (penyadapan tidak dapat dilakukan sebelum pembentukan Direksi). Baca juga: UU KPK Diperiksa: Kedok DPR Kebiri Kantor Komisi Antikorupsi? Sementara ada 10 poin bermasalah dalam RUU KPK hasil revisi yang diusulkan pada 2019 yang bisa melumpuhkan komisi
antirasuah itu. Rinciannya singkat: KPK tidak disebut sebagai lembaga independen yang tanpa pengaruh kekuasaan apapun, menjadi lembaga pemerintah pusat dan pegawainya adalah ASN/PNS; Penyadapan dapat dilakukan dengan perjanjian Dewan Manajemen dan jangka waktu dibatasi hingga 3 bulan; Direksi dipilih oleh DPR dan
menyampaikan laporannya ke DPR. Dewan Manajemen berhak memberikan otorisasi untuk penyadapan, pencarian ulang, dan penyitaan; Penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian. Penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS (tidak ada penyidik dan penyidik independen lainnya); KPK harus bekerja sama dengan Kejaksaan Agung
dalam mengusut kasus korupsi; Kasus-kasus yang menarik perhatian dan menenangkan masyarakat tidak lagi menjadi salah satu kriteria kasus yang ditangani KPK; Pengambilalihan kasus KPK hanya bisa dilakukan dalam kasus proses penyidikan. KPK tidak bisa lagi mengambil alih penuntutan, seperti yang sekarang disediakan dalam
Pasal 9 UU KPK; KPK tidak lagi berhak menonaktifkan di luar negeri, hentikan transaksi keuangan terkait korupsi, minta informasi perbankan dan minta bantuan polisi dan Interpol; KPK dapat menghentikan penyelidikan dan penuntutan; Kewenangan pelaporan dan pemeriksaan LHKPN KPK dipangkas sehingga hanya bisa berkoordinasi
dan mengawasi LHKPN. Jika melihat detail di atas, ada sejumlah ketentuan bermasalah yang konsisten muncul dalam tiga draf UU KPK hasil revisi. Misalnya, pembentukan Dewan Pengawas dan badannya, membatasi badan KPK dalam penyadapan, KPK tidak bisa menerima sendiri penyidik dan penyidik serta vibrator KPK. Baca juga:
Masyarakat Sipil Banyak tolak revisi UU KPK yang diusulkan DPR Menurut peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, aturan mengenai rekrutmen penyidik dan penyidik, prosedur penuntutan dan dewan pengawas dalam rancangan revisi versi 2019 jelas mengancam independensi KPK, serta kerja komisi dalam
revisi versi draf 2019 jelas mengancam independensi KPK, serta kerja Jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, independensi KPK akan runtuh dan KPK akan menjadi 100 persen tergantung pada lembaga lain, katanya. Oleh karena itu, Zaenur menduga DPR ingin mempersulit KPK, khususnya dalam operasi tangkap tangan
(OTT). Selain itu, kata dia, usulan revisi tersebut diberlakukan pada akhir masa jabatan DPR saat ini, meskipun sering ditolak oleh banyak orang. Jika Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, presiden harus menolak revisi undang-undang KPK, kata Zaenur. Rincian Berita KPK 06 September 2019 Independensi
KPK mengancam KPK tidak lagi ditetapkan sebagai lembaga independen tanpa pengaruh kekuasaan apapun; KPK sebagai instansi pemerintah pusat tergolong ASN, sehingga hal ini akan membahayakan independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintah; Penyadapan yang kompleks dan terbatas hanya dapat
dilakukan setelah dewan diberi wewenang. Sementara itu, Dewan Pengatur dipilih oleh DPR dan menyerahkan laporannya kepada DPR; Selama ini, penyadapan kerap menjadi tujuan yang ingin dilemahkan melalui berbagai upaya, mulai dari menguji jalan hukum hingga upaya perombakan UU KPK merupakan kejahatan luar biasa dan
dilakukan secara tertutup. Bukti penyadapan dengan demikian berdampak signifikan pada penghapusan skandal korupsi; Penyadapan memiliki tenggat waktu tiga bulan. Sementara pengalaman KPK dengan kasus korupsi akan memakan waktu lama dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kompleksitas
kasus korupsi yang berkembang; Kontroversi tentang penyadapan ini harus dibahas secara komprehensif, karena tidak hanya KPK yang memiliki kekuatan untuk melakukan penyadapan; Pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR memperpanjang kompetensinya, yang tidak hanya memilih Ketua KPK, tetapi juga memilih Dewan
Pengawas Dewan Pengawas, sehingga meningkatkan panjang birokrasi kasus karena sejumlah kebutuhan penanganan kasus harus izin dari Dewan Manajemen, seperti: penyadapan, penggeledahan dan penyitaan penyidik dan penyidik terbatas penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian, sedangkan penyidik KPK berasal dari Polri dan
PPNS; Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang memperkuat dasar hukum bagi KPK untuk menunjuk penyidik dan penyidiknya sendiri; Institusi KPK di beberapa negara di dunia telah memperkenalkan penyelidik open source yang mungkin bukan berasal dari kepolisian, seperti: CPIB di Singapura, ICAC di Hong
Kong, MACC di Malaysia, Komisi Antikorupsi di Timor Leste, dan lembaga antirasuah di Sierra Lone. Selama ini, proses penyelidikan dan penyidikan KPK efektif dengan proses rekrutmen terbuka yang dapat berasal dari sumber yang berbeda; Pengusutan kasus korupsi harus berkoordinasi dengan Kantor Kejaksaan Agung KPK harus
berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi; Hal ini dapat mengurangi independensi KPK dalam menyelesaikan perkara dan akan berdampak pada lebih banyak prosedur yang harus diadopsi sedemikian rupa untuk memperlambat penanganan kasus yang menarik perhatian publik dan
tidak lagi menjadi kriteria ketentuan yang sebelumnya dilayangkan dalam Pasal 11 (b) UU OK: menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat; padahal pemberantasan korupsi terjadi karena korupsi merugikan dan mengkhawatirkan masyarakat dan peran masyarakat jika ingin berhasil memberantas korupsi; Mengambil alih kewenangan
kasus dalam penuntutan yang dihiasi dengan mengambil alih kasus ini hanya dapat dilakukan untuk penyelidikan proses; KPK tidak bisa lagi mengambil alih penuntutan, seperti yang kini diberikan dalam Pasal 9 UU KPK badan strategis dalam proses penuntutan menghilangkan Larangan ke luar negeri Permintaan informasi perbankan
Hentikan transaksi keuangan terkait tindak pidana korupsi Permintaan bantuan kepolisian dan Interpol KPK berhak menghentikan penyidikan dan penuntutan KPK memberikan permohonan penyelidikan melalui proses yang sangat hati-hati karena tidak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan Melalui ketentuan tersebut, KPK
akan mengurangi strandar dalam menyelesaikan kasus. Mengakhiri penyelidikan dan penuntutan yang belum selesai selama satu (satu) tahun akan membuat potensi intervensi kasus rentan. Terutama dalam kasus besar, serta ketika datang ke proses manipulasi internasional akan sangat sulit untuk diselesaikan selama setahun. Selain
itu, kasus dapat terhambat secara administratif dalam waktu 1 (satu) tahun. Kesulitan menangani hal-hal dari satu kasus ke kasus lain bervariasi, jadi mungkin ada hal-hal yang sangat kompleks sehingga bisa memakan waktu lebih dari setahun. Tidak pernah ada aturan dalam sistem peradilan pidana nasional yang menyatakan bahwa
penyelidikan harus dihentikan jika, untuk jangka waktu tertentu, belum finalisasi, sehingga aturan ini merupakan aturan anomali yang sama sekali tidak mendukung pelaksanaan kewajiban penegakan hukum KPK. Kekuatan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas oleh pelaporan LHKPN dilakukan di masingmasing instansi, sehingga akan sulit melihat pelaporan data kepatuhan dan kewajaran kekayaan penyelenggara negara; Posisi KPK hanya dibatasi oleh koordinasi dan supervisi; KPK sejauh ini telah membangun sistem dan KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah inkonsistensi dalam pelaporan LHKPN di sejumlah lembaga; institusi;
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