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Hukum Berhenti di Kepala Daerah 

Oleh: Adnan Topan Husodo 
 
Pendahuluan 
 
Dalam sebuah artikelnya di Kompas (24/8/04), Saldi Isra, Pengajar Hukum Tata Negara 
FH Universitas Andalas, Padang telah mengupas isu diskriminasi pemberantasan korupsi. 
Menurutnya kerja-kerja pembongkaran kasus korupsi di daerah yang melibatkan DPRD 
(legislatif) yang dilakukan kejaksaan maupun kepolisian memang patut diberikan 
apresiasi tersendiri.  
 
Sekurang-kurangnya dari data yang dikumpulkan ICW sejak Januari hingga Agustus 
2004, terkumpul 60 kasus korupsi DPRD di berbagai daerah yang sudah ditangani pihak 
kejaksaan/kepolisian.1 Walaupun hasil akhirnya belum bisa diketahui pasti, setidaknya 
pengungkapan kasus demi kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan telah 
memberikan harapan bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. 
 
Namun demikian, upaya aparat penegak hukum di daerah dalam memberantas korupsi 
terasa pincang. Pasalnya korupsi APBD yang melibatkan DPRD tidak diimbangi dengan 
proses hukum terhadap kepala daerah (eksekutif). Padalah korupsi APBD merupakan 
praktek penyimpangan dua arah yang lahir dari hubungan antar-kekuasaan. Maksudnya, 
korupsi DPRD yang sebagian besar berwujud pelanggaran terhadap PP 110/2000 tidak 
bisa dilepaskan dari tanggung jawab kepala daerah sebagai penguasa keuangan daerah.  
 
Bagaimanapun keuangan daerah, khususnya alokasi anggaran untuk DPRD ditetapkan 
secara bersama oleh eksekutif dan legislatif. Dengan demikian tanggung-jawab 
perencanaan, pengalokasian dan pelaporan penggunaan anggaran berada pada pundak 
kepala daerah. Dalam konteks inilah sebenarnya aparat penegak hukum telah melakukan 
diskriminasi hukum. 
 
Minimnya angka penanganan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dapat dilihat 
atau diamati dari tingkat pemberitaan di media massa. Dalam catatan ICW, dugaan 
praktek korupsi yang dilakukan kepala daerah yang kini (Januari-Agustus 2004) tengah 
ditangani kejaksaan/kepolisian hanya 8 kasus2. Itupun beberapanya hanya diperiksa 
sebagai saksi, bukan tersangka apalagi meningkatkan status mereka sebagai terdakwa.  
 
Jika dibandingkan dengan data korupsi DPRD dalam kurun waktu yang sama, secara 
jelas kita dapat melihat adanya kecenderungan diskriminasi itu. Padahal kalau mau ditilik 
dari sisi peluang, tentunya yang memungkinkan lebih besar untuk melakukan korupsi 
adalah kepala daerah. Hal ini karena otoritas/wewenang yang demikian besar dalam 
berbagai segi penyelenggaraan pemerintah daerah (penggunaan anggaran) yang dimiliki 
seorang kepala daerah sebagaimana tertuang dalam UU No 22/1999 dan UU No 25/1999. 

                                                 
1 Untuk data tersebut, dapat didownload melalui website icw di www.antikorupsi.org  
2 Data diolah dari 6 media massa (Kompas, Republika, Tempo, Media Indonesia, Sinar Indonesia Baru, 
Liputan 6 SCTV) 
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Namun demikian, kesan diskriminatif pemberantasan korupsi di daerah tidak dapat 
dipandang semata-mata merupakan kesalahan aparat penegak hukum. Bagaimanapun, 
proses hukum terhadap kepala daerah harus melalui tahap-tahap tertentu, misalnya surat 
ijin pemeriksaan dari atasan. Kadangkala tidak keluarnya surat ijin pemeriksaan itulah 
yang menjadi kendala besar bagi aparat penegak hukum untuk memproses pejabat negara 
ke tingkat yang lebih maju. Artinya, faktor politik, yakni political action dari otoritas 
eksekutif akan sangat menentukan mulus tidaknya proses pemeriksaan terhadap dugaan 
keterlibatan pejabat eksekutif (kepala daerah) dalam kasus korupsi.  
 
Dari sisi pengungkapan berita di media massa, kasus korupsi yang diduga dilakukan 
kepala daerah juga relatif kecil. Menurut catatan ICW (Januari-Agustus 2004), hanya 
terdapat 19 kasus korupsi kepala daerah yang diberitakan. Tentunya gambaran ini bukan 
lantaran pers/jurnalis tidak mau memberitakan kasus korupsi kepala daerah, namun 
fenomena diatas lebih tepat dikatakan sebagai refleksi dari adanya problem struktural 
dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan kepala daerah.  
 
Sisi Gelap Penguasa Lokal 
 
Pemberitaan mengenai kasus korupsi di media massa yang melibatkan kepala daerah 
memang bukan merupakan satu-satunya rujukan untuk mendeteksi kemungkinan praktek 
korupsi di level eksekutif terjadi. Laporan masyarakat yang masuk ke ICW selama Mei-
Juli 2004 dalam tingkat tertentu justru telah menyingkapkan sisi gelap penguasa lokal 
(kepala daerah). Selama kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 66 dugaan kasus korupsi 
yang terjadi dibeberapa tempat, dengan berbagai pola dan beragam aktor.  
 
Dari sisi aktor/pelaku, terdapat 16 kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati/kepala 
daerah. Angka diatas merupakan jumlah terbesar (23%) dibandingkan dengan pelaku 
korupsi lainnya, semisal DPRD yang tercatat ‘hanya’ 13 kasus atau 19% (lihat table 1). 
Padahal kasus korupsi anggota dewan merupakan isu yang tengah popular saat ini.  
        

Tabel 1. Aktor Korupsi berdasarkan Lapmas Mei-Juli 2004 
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Dengan memperhatikan modus operandi korupsi, dari 16 kasus dugaan korupsi yang 
dilakukan oleh bupati/kepala daerah, kita dapat membaginya ke dalam dua pokok 
pembahasan utama. Pertama, bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh bupati/kepala 
daerah, menunjukkan adanya gejala korupsi partikelir, yakni praktek korupsi yang 
muncul atas inisiatif sendiri mengingat posisi, kedudukan dan wewenangnya sebagai 
kepala daerah yang memberikannya peluang besar untuk melakukan korupsi. Korupsi 
jenis ini pada akhirnya melibatkan bawahan sebagai konsekuensi dari struktur birokrasi 
yang hirarkies dimana mereka merupakan anak buah yang wajib mematuhi, 
melaksanakan dan mengamankan kebijakan pimpinan/atasan. Sebagai contoh 
sebagaimana tergambar dalam laporan masyarakat ke ICW adalah korupsi dalam 
pembelian kapal fery (Jambi), pembelian jas dinas (Jember), mark-up harga satuan 
barang (Jambi), pembelian/pembangunan gedung perkantoran pemda (Bengkulu) dan lain 
sebagainya. Korupsi jenis ini tidak akan berjalan rapi atau akan mudah terbongkar jika 
prosedur resmi yang menjadi acuan baku sebuah proyek/program tidak ditempuh. Sebut 
saja misalnya prosedur pengadaan barang/jasa bagi pemerintahan daerah.  
 
Oleh karenanya prosedur pengadaan seringkali menjadi acuan apakah dalam sebuah 
pelaksanaan proyek/program telah terjadi penyelewengan atau tidak. Problem besarnya 
adalah bahwa praktek korupsi itu seringkali terjadi justru dengan landasan prosedur yang 
sudah sah atau diakui. Dengan bahasa lain, korupsi yang muncul adalah korusi yang telah 
mendapatkan legitimasi prosedur. Hal itu dimungkinan karena adanya kewenangan yang 
besar dari pemegang otoritas untuk menentukan panitia pengadaan/tender, 
proyek/program yang diadakan, peserta tender, mekanisme tender dan penentuan 
pemenang tender sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa korupsi pengadaan barang 
oleh bupati/kepala daerah. 
 
Kedua, bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh bupati memperlihatkan 
kecenderungan korupsi kolaboratif, yakni korupsi yang terjadi atas prakarsa dua pihak 
atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/fungsi/wewenang 
dari masing-masing pihak. Dengan menjabarkan secara lebih jauh, korupsi kolaboratif 
berpeluang muncul ketika ada kekuatan yang seimbang (baca: kewenangan) antara pihak 
yang diawasi dengan pihak yang mengawasi.  
 
Dalam konteks kekuasaan lokal tak lain dan tak bukan adalah antara eksekutif (kepala 
daerah) dengan legislatif (DPRD). Jika kekuatan itu tidak seimbang, yang muncul adalah 
pemerasan (blackmail) sebagaimana disebut-sebut banyak kalangan terjadi di parlemen 
pusat. Namun jika eksekutif meminta kepada legislatif untuk tidak menggunakan fungsi 
kontrolnya, yang lahir adalah penyuapan (bribery). Modus korupsi sebagaimana 
disebutkan diatas antara lain adalah pemberian parcel oleh bupati ke DPRD 
(Banyuwangi), money politics dalam pilkada (Demak), penggelapan dana APBD (Aceh, 
Riau) atau penjualan asset daerah (Bekasi). 
 
BUMD, Terjebak Birokratisasi Bisnis 
 
Laporan masyarakat tentang praktek korupsi yang terjadi di berbagai daerah juga 
menyentuh level perusahaan daerah/BUMD. Dalam laporan sebelumnya (lihat: Analisa 
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Laporan Masyarakat ICW bulan Januari-April 2004), korupsi di BUMD tidak muncul 
sama sekali. Namun pada laporan masyarakat untuk bulan Mei-Juli 2004, angka korupsi 
yang terjadi di BUMD melonjak hingga mencapai angka 6 kasus. Ini artinya praktek 
korupsi yang terjadi di daerah juga telah masuk ke mesin usaha pemerintah daerah, yakni 
BUMD.  
 
BUMD yang seharusnya berfungsi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dengan melakukan pengembangan usaha justru jatuh pada perangkap 
birokratisasi bisnis. Pengelolaan bisnis milik pemerintah daerah seringkali tidak 
berdasarkan pada analisa kebutuhan pasar, manajemen yang baik (good corporate 
governance), tidak dikelola oleh orang-orang professional –karena kentalnya nepotisme- 
dan tiadanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan dana 
publik (APBD) menjadikan BUMD layaknya rimba belantara. Akibatnya praktek korupsi 
juga menjadi wabah berbahaya yang membuat BUMD menjadi tidak efisien, tidak efektif 
dan selalu merugi dari tahun ke tahun. Memang sampai saat ini belum ada informasi 
ataupun data yang bisa dijadikan pegangan, setidaknya memberikan pengecualian bahwa 
ada BUMD yang dapat memberikan keuntungan kepada daerah secara signifikan.  
 

 
Tabel 2. Modus Korupsi di BUMD/BUMN 

No Pelaku Modus 
1. Direktur Mark-up pembelian alat-alat kedokteran di RSUD 
2. Direktur Mark-p pembelian genset di BUMD Jawa Barat 
3. Direktur Penggelapan dana pensiun karyawan PDAM di Cilacap 
4. Direktur Penggelapan pajak pengelolaan rumah susun di BUMD Jakarta 
5. Direktur Penempatan sanak saudara di BUMD Aceh 
6. Direktur Manipulasi laporan hasil produksi di BUMD Maluku Utara 
Sumber: lapmas Mei-Juli 2004 
 
Dari sisi pelaku, korupsi yang terjadi di BUMD seluruhnya dilakukan oleh direktur 
sebagai top manajemen. Hal ini menandakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan 
oleh komisaris seringkali tidak berjalan, bahkan menjadi bagian dari sistem yang korup. 
Selain lemahnya aspek pengawasan internal di BUMD, korupsi yang dilakukan direktur 
bisa juga karena terlalu besarnya kewenangan yang diberikan kepada top manajemen 
untuk memutuskan atau menentukan sesuatu hal.  
 
Sudah menjadi rumusan umum bahwa korupsi kemungkinan besar terjadi karena adanya 
kewenangan besar untuk mengelola asset publik –biasanya bernilai ekonomis- di tangan 
satu pihak tanpa disertai dengan pertanggungjawaban. Selain direktur BUMD, Kepala 
Dinas (2 kasus) dan Pimpinan Proyek (7 kasus) juga merupakan pihak-pihak yang 
memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangannya.  
 
Jakarta, Tetap Terbesar 
 
Walaupun kecenderungan korupsi kian merasuk ke pusat-pusat kekuasaan baru di daerah, 
namun nyatanya dari data lapmas periode Mei-Juli 2004, daerah Jakarta tetap menempati 
posisi pertama sebagai wilayah yang paling sering terjadi korupsi. Hal ini tidak jauh 
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berbeda dengan lapmas periode sebelumnya (Januari-Maret 2004) dimana Jakarta juga 
merupakan daerah yang diduga paling tinggi angka korupsinya. 
 
Sebagai gambaran, dugaan korupsi yang terjadi di Jakarta mencapai 11 kasus dari 66 
kasus korupsi sepanjang Mei-Juli 2004. Diikuti daerah Jambi, Jatim dan Jawa Tengah 
yang menyentuh angka 7 kasus. Dibawahnya adalah Sumut dengan 6 kasus dan Jawa 
Barat plus Tangerang dan Banten 7 kasus. 
 

Tabel 3. Daerah Penyebaran Korupsi 
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Namun yang menarik, walau DKI Jakarta menempati ranking pertama untuk daerah yang 
diduga paling banyak praktek korupsinya, ada kecenderungan bahwa korupsi di daerah 
tingkat II (Kabupaten/Kota) makin meningkat. Dari 66 kasus yang dilaporkan masyarakat 
pada periode Mei-Juli 2004, 35 kasus diantaranya terjadi di tingkat Kabupaten/Kota dan 
sebagian besarnya dilakukan oleh kepala daerah. Hal ini semakin membuktikan 
kebenaran bahwa implementasi otonomi daerah telah memberikan peluang yang luas bagi 
menjamurnya praktek korupsi di berbagai daerah.*** 


