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Pendahuluan



Pengantar
Paparan ini berisi analisis regulatory impact assessment terhadap UU 
19/2019

Pendekatan Decision Theory terkait dengan kejahatan dan 
penanggulangannya (Law and Economics) digunakan sebagai alat
analisis. . 

Hasil kajian memberikan prediksi bersifat ‘minimum irreducible impact’ 
yang mungkin terjadi dari berbagai aturan yang ada di UU 19/2019



Pendekatan
• Terdapat dua pendekatan utama di dalam

Deterrence Theory: 
– Decision Theory (Becker 1968, Garoupa, 1997, 

Postner, 1970,  Polinsky and Shavell, 2001, 
2007, dll)

– Game Theory (Tseblis, 1989, 1991, 1993, 
Andreozzi, 2004, 2010, Pradiptyo, 2007, Spengler 
and Bone, 2014, dll)

• Kedua pendekatan memiliki kesamaan
hasil: 
– Kejahatan, termasuk korupsi, tidak dapat

dimusnahkan namun hanya dapat
diminimalisasi probabilitas dan intensitas
korupsi



Deterrence 
Theory



Pendekatan
Decision Theory

• Bagaimana Ilmu Ekonomi menganalisis
fenomena kejahatan, termasuk di dalamnya
korupsi? 

• Setiap pelaku ekonomi diasumsikan
berperilaku rasional, sehingga selalu berusaha
mengoptimalkan net expected benefit (asa
manfaat bersih) saat akan melakukan
tindakan, termasuk di dalamnya tindak
kejahatan.

• Asa manfaat bersih (tindakan X) = asa
manfaat (tindakan X) – asa biaya (tindakan X)



Pendekatan
DecisionTheory (lanjutan)

• Asa manfaat dari kejahatan dihitung melalui
perkalian antara: 
– probabilitas kesuksesan melakukan kejahatan tanpa

terdeteksi, dengan
– intensitas/nilai keuntungan melakukan kejahatan

• Asa biaya tertangkap melakukan kejahatan
dihitung melalui perkalian antara: 
– probabilitas terdeteksi dan terhukum, dengan
– intensitas hukuman yang dijatuhkan

• Setiap jenis hukuman memiliki deterrence benefits
yang berbeda-beda, mulai dari general deterrence, 
specific deterrence, incarceration benefits, 
restitution benefits hingga rehabilitation benefits. 



Kaidah Pengambilan
Keputusan

• Individu akan melakukan tindak kejahatan
(korupsi) jika asa manfaat melakukan
kejahatan (korupsi) lebih besar daripada
asa biaya tertangkap karena melakukan
kejahatan (korupsi)

• Individu tidak akan melakukan kejahatan
(korupsi), jika asa biaya tertangkap karena
melakukan kejahatan (korupsi) lebih tinggi
daripada asa manfaat melakukan
kejahatan (korupsi) 



Penindakan dan Pencegahan Korupsi

• Dimana: 
• 𝑝"#$%&'() = probabilitas keberhasilan melakukan korupsi
• (1 − 𝑝)"#$%&'() =	probabilitas kegagalan melakukan korupsi (probabilitas
penindakan atau probability	of	conviction	atau proxy	probability	of	conviction)

• 𝐻"#$%&'() = nilai hasil dari korupsi
• 𝐼%GHGI&J = intensitas hukuman

• Pencegahan korupsi tidak dapat dipisahkan dari penindakan korupsi.
• Setiap upaya melemahkan penindakan korupsi akan SELALU melemahkan

pencegahan korupsi

𝐸 𝑘𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 = 𝑝"#$%&'()𝐻HR$GS'( + (1 − 𝑝)"#$%&'()𝐼%GHGI&J

Aspek Pencegahan Aspek Penindakan



Estimasi Intensitas
Manfaat dari Korupsi

• Intensitas manfaat dari korupsi hanya dinikmati
oleh pelaku korupsi
– Intensitas manfaat korupsi berbanding lurus dengan

frekuensi kejahatan dan juga intensitas nilai korupsi yang 
dilakukan. 

• Penghitungan intensitas manfaat korupsi: 
– Keuntungan finansial yang diperoleh oleh pelaku dari

melakukan korupsi
• Misalnya: nilai uang yang dikorupsi, nilai tender/ 

konsensi pasca penyuapan, dll.
– Keuntungan non-finansial yang diperoleh pelaku dari

melakukan korupsi
• Misalnya: berbagai fasilitas yang dinikmati karena

ybs korupsi, sextortion (sex extortion, atau pungli
dengan bayaran layanan sex), membangun reputasi
bagi yang sering melakukan korupsi namun belum
terdeteksi, dll.



Estimasi Intensitas Hukuman

• Biaya akibat terhukum ditanggung oleh 
pelaku korupsi dan keluarganya
– Biaya tersebut berbanding lurus dengan

intensitas hukuman (lama penjara, nilai
denda, uang pengganti, hilangnya hak
politik, reputasi negative akibat terhukum,  
dll)

• Biaya akibat terhukum dapat berupa: 
– Biaya finansial: nilai denda, nilai uang

pengganti, penurunan pendapatan rumah
tangga akibat dipenjara, dll. 

– Biaya non-finansial: hilangnya hak politik, 
malu, ketidaknyamanan selama menjalani
hukuman, hilangnya kepercayaan
masyarakat, sulit mendapat pekerjaan di 
masa datang, dll.



Estimasi Probabilitas Keberhasilan/ Kegagalan
• Jika p = probabilitas keberhasilan kejahatan, maka

(1-p) = probabilitas kegagalan kejahatan, dimana 0 <  
p < 1.

• Nilai probabilitas merupakan interaksi antara apa
yang dilakukan oleh penegak hukum dan pelaku
korupsi:
– Setiap upaya meningkatkan transparansi oleh otoritas

(satu peta, satu data, single identity number, 
pendaftaran beneficiary ownership, pembatasan
transaksi tunai, dll), membangun whistle blowing 
system akan meningkatkan probabilitas kegagalan
korupsi;

– Setiap upaya dari pelaku korupsi untuk menggunakan
teknik-teknik yang canggih akan meningkatkan
probabilitas keberhasilan korupsi: menggunakan
perusahaan cangkang (SPV), menjadi ultimate 
beneficiary owner, melakukan pencucian uang,  dll. 



Elemen Perubah
Asa Manfaat

Bersih Korupsi

• Bagaimana meningkatkan asa biaya dari kejahatan?
– Meningkatkan probabilitas penghukuman

(conviction probability, atau dengan proxy
detection probability) (1 − 𝑝"#$%&'())

– Meningkatkan intensitas hukuman (𝐼%GHGI&J)
• Bagaimana menurunan asa manfaat dari kejahatan?

– peningkatan probabilitas penghukuman
(1 − 𝑝"#$%&'()), akan menurunkan probabilitas
keberhasilan korupsi (𝑝"#$%&'())

– Menurunkan intensitas manfaat korupsi
(𝐻HR$GS'(). Cara: perbaikan code of conduct, 
pembatasan transaksi tunai, digitalisasi berbagai
transaksi seperti e-procurement, e-court, online 
payment, dll.



Elemen Penindakan dan Pencegahan
• Elemen penindakan korupsi: 

– Upaya meningkatkan probabilitas penghukuman
(conviction rate) (costly)

– Upaya meningkatkan intensitas hukuman (costly)
• Masa penjara ditingkatkan
• Intensifikasi hukuman finansial
• Hukuman fokus ke efek reputasi negative, dll

• Elemen pencegahan korupsi: 
– Menurunkan probabilitas keberhasilan korupsi

(meningkatkan keengganan melakukan korupsi) 
(costly)

– Menurunkan intensitas manfaat korupsi (costly)
• Setiap upaya peningkatan penindakan maupun

pencegahan korupsi selalu costly, sehingga seperti
kejahatan lain, korupsi tidak bisa dimusnahkan hanya bisa
diminimalisasi. 



Solusi Optimum Decision Theory
• Solusi menurut Becker (1968) terkait penindakan

kejahatan, otoritas menghadapi dua alternative solusi:
– Probabilitas penghukuman rendah dengan intensitas

hukuman tinggi, atau
– Probabilitas penghukuman tinggi dengan intensitas

hukuman rendah
• Solusi ke dua lebih banyak diterapkan di negara maju

mengingat probabilitas penghukuman tinggi lebih
menciptakan kepastian bahwa setiap tindak kejahatan, 
akan terdeteksi dan terhukum. 

• Pola penghukuman di negara maju untuk kejahatan serius
(korupsi): 
– Hukuman berat dengan menitik beratkan pada upaya

meminimalisasi reoffending behaviour, dan 
– Tidak pernah melupakan bahwa seseorang pernah

melakukan kejahatan serius melalui negative 
reputational effects



Fakta Penindakan dan 
Pencegahan Korupsi

• Perlu dicatat bahwa solusi di bidang penindakan
akan menentukan solusi di bidang pencegahan, 
mengingat: 
– Probabilitas keberhasilan melakukan kejahatan

(p), adalah komplementer terhadap probabilitas
kegagalan melakukan kejahatan atau probabilitas
penghukuman kepada pelaku kejahatan (1-p). 

• Penindakan korupsi mampu berdiri sendiri
tanpa bergantung pada pencegahan korupsi.

• Pencegahan korupsi tidak dapat berdiri sendiri, 
dan merupakan komplementer dari penindakan
korupsi

• Setiap upaya pelemahan terhadap penindakan
korupsi akan berdampak pada penurunan
efektivitas pencegahan korupsi



Ilusi Restorative Justice dalam
Penanggulangan Korupsi

• Di negara maju, restorative justice hanya diterapkan
untuk youth crime (remaja-mulai dewasa), mengingat
pelaku masih memiliki masa depan panjang dan 
umumnya jenis kejahatan yang dilakukan bukanlah
kejahatan serius

• Tidak ada restorative justice untuk kejahatan serius
seperti korupsi di negara maju. Alasan: 
– Pelaku korupsi tidak ada yang remaja-mulai dewasa, 

semua telah berumur (umumnya 40 tahun ke atas)
– Korupsi cenderung dilakukan oleh orang 

berpendidikan dan memiliki kekuasaan
– Dampak korupsi sangat serius terhadap

perekonomian
• Sanksi sosial sangat kuat bagi pelaku korupsi di negara 

maju, dan media masa selalu mengingatkan public 
tentang reputasi mantan koruptor. 



Pendekatan Game Theory: 
The Revised Inspection Game (Pradiptyo, 2007)

Enforcer

Public

UO –UD,

BE – CE - CS

UR , BR - CE

UO + UR , 0

UR , BR

Enforce Not Enforce

Offend

Not Offend
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Deskripsi Payoffs
• UO = Immediate Utility of  offending
• UD = Disutility of  serving direct 

punishment
• UR = Positive reputational effects for 

not being convicted
• BE = Benefits of  enforcing the law
• BR = Reputational benefits of  

achieving objectives set by the CJA
• CE = Costs of  enforcing the law
• CS = costs of  delivering court 

sentences

19

• Solusi: mixed strategy Nash
equilibrium
– p* = CE/(BE - CS)  &  
– q* = UO/(UD + UR)

• Setiap upaya mengubah 
payoffs dari satu pihak, akan 
mengubah payoffs pihak lain
– Menurunkan fungsi penindakan 

KPK akan meningkatkan payoffs
calon koruptor dalam melakukan 
korupsi.  

Solusi



Estimasi Dampak
UU 19/2019 



Kemunduran Terencana
• Judul dari naskah ini adalah “kemunduran

terencana… “
• Judul ini diberikan setelah kami selesai

melakukan regulatory impact analysis (RIA) 
terhadap UU 19/2019

• Siapapun yang membangun UU ini telah
dengan secara sengaja dan sistematis, 
berusaha mengembalikan jarum pendulum 
penanggulangan korupsi balik ke masa 
sebelum reformasi. 

• KPK yang karena prestasinya, telah menjadi
kiblat atau acuan bagi lembaga anti rasuah di 
berbagai negara di dunia, secara sistematis
dilemahkan agar menjadi tidak efektif dalam
menanggulangi korupsi.



Definisi Korupsi

• Definisi korupsi dan 
penyelenggara negara di UU 
19/2019 tidak merujuk ke UU 
yang ada. 

• Risiko: jika di masa datang
ada RUU diratifikasi dan 
mengatur bahwa korupsi
bukan lagi kejahatan serius, 
maka penanganan korupsi
tidak akan efektif. 

Perubahan di UU 19/2019

Definisi Korupsi dan Penyelenggara 
Negara

Dampak

1. Definisi Tipikor tidak lagi
merujuk ke UU 30/1999 jo 
20/2001 tentang Tipikor, namun
ke UU yang mengatur mengenai
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (pasal 1 ayat 1).

Berpotensi melemahkan
penanggulangan korupsi, 
jika ke depan ada RUU 
yang disahkan dan 
mendefinisikan korupsi
bukan lagi sebagai
kejahatan serius (serious 
crime) 

2. Definisi penyelenggara negara 
tidak lagi mengikuti UU 28/1999 
yang mewajibkan terbebas dari 
KKN, namun digunakan definisi 
yang lebih umum (pasal 1 ayat 2). 

Berpotensi melemahkan
amanah reformasi dan 
penanggulangan korupsi, 
mengingat penyelenggara
negara tidak lagi wajib
mengikuti UU 28/1999. 



Pra: UU 30/2002
Eksekutif

KPK

Legislatif Executif

Yudikatif
Lembaga Negara 

Independen
(KPK)

Pasca: UU 19/2019

UU 30/2002: 
• KPK sebagai lembaga negara independent
• Pegawai KPK bukan ASN namun tenaga

professional

UU 19/2019: 
• KPK adalah bagian dari eksekutif (pasal 1 & 3) 
• Pegawai KPK adalah ASN (pasal 24)



KPK sebagai Lembaga 
Eksekutif

• Sesuai UNCAC, lembaga anti rasuah
adalah lembaga independent.
• Jika instansi penegak hukum

(Kepolisian, Kejaksaan dan 
Kehakiman) diibaratkan sebagai
“sapu”

• Maka lembaga anti rasuah
diibaratkan “sapunya sapu” 

• UU 19/2019 mengubah KPK menjadi
lembaga eksekutif

• Tidak ada lembaga anti rasuah di dunia 
yang merupakan bagian dari lembaga
eksekutif

• Pemisahan fungsi eksekutif dan yudikatif
bertujuan mengoptimalkan check and 
balance. Perubahan lembaga yudikatif
menjadi eksekutif, menghilangkan fungsi
check and balance tersebut.  

Perubahan di UU 19/2019
Status KPK dan Pegawai KPK Dampak

1. KPK bukan lagi lembaga negara 
yang independent (UU 30/2002), 
namun berubah menjadi lembaga
eksekutif dan bertugas dalam
pencegahan dan pemberantasan
korupsi (UU 19/2019) (pasal 1 ayat 3 
dan pasal 3).  

Melemahkan KPK.  Status KPK 
menjadi ambigu, yang 
seharusnya bagian dari 
yudikatif sekarang menjadi 
bagian dari eksekutif. Tidak 
ada best practice di dunia 
instansi penegak hukum 
adalah bagian dari eksekutif. 

2. Pegawai KPK adalah ASN (pasal
1ayat 6) dan  pegawai KPK adalah
harus anggota korps profesi pegawai
ASN (pasal 24 ayat 2).  

Melemahkan KPK. Efektivitas
KPK terjadi karena KPK 
menerapkan single salary 
system (SSS). Secara teoritis
ASN bisa digaji SSS, namun
fakta di lapangan tidak ada
ASN dengan penggajian SSS.  
Sistem penggajian ASN selama
ini tidak mendukung code of 
conduct dan SOP yang ada di 
KPK. 



Kemunduran Sistem Insentif

Input

Proses

Output

Outcome

Input

Proses

Output

Input

Outcome

KPK Pra UU 19/2019 KPK Pasca UU 19/2019

§ Sistem penggajian ASN 
tidak memungkinkan
pegawai KPK fokus pada 
outcome (KPK pasca UU 
19/2019

KPI

KPI

KPI



Kemunduran Sistem Insentif (lanjutan)

Gaji beda dengan
Pendapatan

Non Single Salary 
System (KPK pasca

UU 19/2019)

Gaji = 
Pendapatan

Single Salary System 
(KPK Pra UU 

19/2019)

KPI: 
• Input
• Proses
• Output

KPI: 
Outcome

60%-70% 
anggaran program 
untuk keperluan
‘peningkatan
pendapatan’



Kompleksitas Miskoordinasi: Heterogenitas Sistem Insentif

Input

Proses

Output

Outcome

Input

Proses

Output

KPK pre UU 19/2019
• Fokus pada outcome
• Pengukuran Lebih

kompleks
• Lebih efektif dan 

mungkin lebih efisien

KPK pasca UU 19/2019 
(seperti K/L saat ini)
• KPI kadang input, proses 

dan output
• Delivery lebih mudah
• Potensi moral hazard 

dan adersed selection 
tinggi



Ketidaksesuaian Antara  SOP dan Sistem Insentif

Sistem
Insentif

Standard 
Operating 
Procedure

Standard 
Operating 
Procedure

Sistem
Insentif

Pra: UU 30/2002 Pasca: UU 19/2019

Kesesuaian antara sistem insentif dengan
SOP (sangat ketat) merupakan faktor kunci
keberhasilan KPK membangun reputasinya
sebagai lembaga yang dipercaya rakyat.



Dampak UU 19/2019: 
KPK Berpotensi Menjadi Lembaga 

Sumber Korupsi!!

SOP fokus ke outcome & asumsi
Single Salary System (sistem
insentif yang rasional dan 
manusiawi)

Faktanya Sistem Insentif
ASN (fokus ke penyerapan
anggaran/ input, sistem
insentif tidak rasional)



KPK Menjadi Lembaga Tanpa Pimpinan

Kepala Penyidik
dan Penuntut, 

sekaligus
Pimpinan KPK

Komisioner

Deput/ 
Direktur

Staff Staff

Deputi/ 
Direktur

Staff

Direktur

Deputi

Komisioner bukanlah
kepala penyidik dan 
penuntut.

Dewan Pengawas

Pra: UU 30/2002 Pasca: UU 19/2019

Pasal 21



Pelemahan Penindakan dan 
Pencegahan Korupsi

• Jika pimpinan KPK bukan penyidik
dan penuntut umum, lalu KPK ini
lembaga apa? 
• Apakah kewenangan pimpinan

KPK lebih rendah daripada
deputi penindakan KPK? 

• Jika pimpinan KPK bukan
penanggung jawab tertinggi di KPK, 
lalu siapa yang bertanggung jawab?
• Apakah Dewan Pengawas

adalah penanggung jawab
tertinggi KPK?

• Adakah best practice seperti
itu di dunia?  

• Adakah teori organisasi
mendukung hal tersebut? 

Perubahan di UU 19/2019

Pimpinan dan Pegawai KPK Dampak

1. Pimpinan KPK adalah penyidik
dan penuntut umum di UU 
30/2002, namun tidak lagi sebagai
penyidik dan penuntut umum di 
UU 19/2019 (pasal 21 poin d di 
UU 30/2002). 

Melemahkan fungsi
penindakan KPK. 
Detection rate dan 
conviction rate KPK 
menurun, dan kredibilitas
fungsi pencegahan KPK 
juga menurun. 

2. Pimpinan KPK adalah
penanggung jawab tertinggi
Komisi Pemberantasan Korupsi di 
UU 30/2002 namun dalam UU 
19/2019 Pimpinan KPK bukan lagi
penanggung jawab tertinggi
Komisi Pemberantasan Korupsi
((pasal 21 poin f di UU 30/2002).

Melemahkan organisasi
KPK, sehingga kredibilitas
KPK dalam melakukan: a) 
koordinasi, b) supervisi, c) 
penuntutan; dan d) 
pencegahan korupsi, 
dipertanyakan.



Penurunan Kewenangan Penindakan KPK
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UU 19/2019: 
• KPK tidak lagi menangani kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat (pasal 11)
• KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk penindakan korupsi (pasal 12A)
• Kewenangan KPK membuka kantor perwakilan di daerah dihapus (pasal 19) 



Negasi Terhadap
Rasa Keadilan Rakyat
• Kasus yang menjadi

perhatian masyarakat
cenderung menjadi indikator
“keadilan”. 

• Jika kewenangan ini
diamputasi, maka justru
berdampak negative 
terhadap pemerintah, karena
banyak hal yang dianggap
“tidak adil” oleh masyarakat, 
tidak ditangani KPK.

• Pemerintah dirugikan dengan
pasal ini, karena semakin
banyak kasus yang jadi
perhatian masyarakat tidak
ditangani, semakin besar
akumulasi ketidakpercayaan
rakyat terhadap pemerintah. 

Perubahan di UU 19/2019
Kewenangan Penindakan Dampak

1. Terjadi penurunan cakupan penindakan 
KPK karena kasus-kasus yang mendapat 
perhatian masyarakat (UU 30/2002) tidak 
lagi termasuk cakupan kasus yang ditangani 
KPK (UU 19/2019) (pasal 11).

Menghilangkan detection rate  
dan conviction rate KPK di 
kasus korupsi tersebut, serta 
melemahkan kredibilitas 
fungsi pencegahan KPK.

2. Terdapat ketentuan baru bahwa KPK 
harus melakukan koordinasi dalam 
melaksanakan tugas penuntutan (pasal 
12A). 

Melemahkan fungsi
penindakan KPK karena
independensi KPK berkurang. 
KPK ibaratnya adalah
“sapunya sapu” sehingga
aneh jika harus berkoordinasi
dengan “sapu”.

3. Ketentuan KPK diperkenankan memiliki 
kantor wilayah di tingkat provinsi di seluruh 
Indonesia dihapuskan sehingga KPK hanya 
berada di Jakarta (pasal 19).  

Melemahkan KPK. Pasal ini
menurunkan detection rate 
dan conviction rate KPK. 
Transaction costs pelaporan
oleh publik tidak dapat
diturunkan. 



Belajar dari Sejarah: 
Dampak Ketidakadilan

• Ketidakadilan pungutan pajak
oleh raja menyebabkan perang
saudara di Inggris (parlemen vs 
kerajaan 1642- 1651).
– Raja Charles I dipancung, 

diikuti ketidakstabilan politik
– Perlu belasan tahun Inggris

menjadi normal kembali
• Ketidakadilan memicu Revolusi

Perancis terjadi (1789-1799).
– Raja Louis XVI dipancung,

diikuti rezim diktator
bermunculan dan Perancis
tidak stabil yang berakhir
mereka kalah perang dari
Inggris

– Perancis kehilangan status 
sebagai negara adidaya
digantikan oleh Inggris

Sumber Foto: Geotimes.co.id



KPK Dilarang Mendirikan
Kantor Wilayah

• Bertentangan dengan kajian Pukat-FH-UGM 
(2009) dan Pradiptyo, dkk (2014)

• Berbeda dengan PPATK, KPK membutuhkan
kantor perwakilan karena detection rate dan 
deterrence effect terkait korupsi ada fungsi
jarak (proximity)

• Transaction costs KPK untuk melakukan
penindakan dan pencegahan di luar Jakarta 
akan semakin mahal

• Transaction costs bagi masyarakat untuk
melaporkan dugaan korupsi ke KPK akan
semakin mahal. 



Pra: UU 30/2002

Perampasan Penggeledahan Penyadapan

KPK telah mengimplementasikan
post audit untuk penyadapan
dengan standar EU Perampasan

Penggeledahan

Penyadapan

Dewan Pengawas

Pasca: UU 19/2019
Riskless Prospect Uncertain Prospect

Pasal 12B 
dan 47



Kemunduran Proses 
Penyadapan

• KPK telah menggunakan post 
audit berstandard EU untuk
penyadapan, mengapa justru
sistem yang bagus tersebut
dinafikkan? 

• Dewan Pengawas hanyalah
pengawas internal, mengapa
memiliki kewenangan pro 
yustitia? 

• Jika penyadapan harus
dengan ijin, mengapa ijin
penyadapan dll tidak
dimintakan kepada
pengadilan? 

Perubahan di UU 19/2019
Penyadapan, Penggeledahan dan 

Penyitaan
Dampak

1. Penyadapan hanya dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin tertulis dari 
Dewan Pengawas (pasal 12B, ayat 1). 

Melemahkan fungsi 
penindakan KPK.  Terjadi 
perpanjangan birokrasi 
untuk penyadapan. DP 
bukanlah pengadilan.

2. Terdapat ketentuan hasil penyadapan 
yang tidak terkait dengan Tindak Pidana 
Korupsi yang sedang ditangani KPK wajib 
dimusnahkan seketika (pasal 12D ayat 2). 

Melemahkan fungsi 
penindakan KPK. Prinsip ini 
bertentangan dengan post 
audit yang telah digunakan 
KPK dengan mengikuti 
sistem EU.  

3. Mekanisme penyitaan dan 
penggeledahan, menurut UU 19/2019, 
harus seijin Dewan Pengawas (pasal 47). 

Melemahkan fungsi
penindakan KPK. Proses 
birokrasi penggeledahan
dan penyitaan panjang. DP 
bukanlah pengadilan. 



Bagai Pungguk Merindukan Bulan: 
Kejahatan Serius Ditangani Secara Biasa

Cara-Cara Istimewa

Penuntu
tan

Penyidik
an

Penyelid
ikan

Corruption
Penyelid

ikan

Penyidik
an

Penuntu
tan

Pra: UU 30/2002 Pasca: UU 19/2019

Pasal 38



Kejahatan Serius Ditangani Secara Biasa
Perubahan di UU 19/2019

Penuntutan dan SP3 Dampak
1. Kewenangan terkait dengan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan yang dulu diatur di UU 
30/2002 tidak lagi berlaku. Kewenangan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan dikembalikan ke
mekanisme di hukum acara pidana (pasal 38). 

Fungsi penindakan KPK 
dilemahkan. Kualitas kejahatan
tetap sama (korupsi) namun
kewenangan penindakan
diturunkan ke tingkat kejahatan
biasa seperti kewenangan di 
hukum acara pidana. 

2. Perubahan ketentuan dimana KPK sekarang
memiliki kewenangan menerbitkan SP3 dengan
faktor penentu adalah waktu. Penyelidikan
terhadap terdakwa bisa dilanjutkan kembali jika
ada temuan bukti baru (pasal 40). 

Pelemahan fungsi penindakan 
KPK. Hilangnya SP3 membuat 
penyidik KPK bekerja ekstra hati-
hati. Jika SP3 akan diterapkan, 
perlu aturan yang ketat sekali 
dan bukan faktor waktu.   

3. Mekanisme penanganan terhadap tersangka
tidak lagi mengikuti UU 30/2002, yang tidak
berdasar pada mekanisme penanganan tersangka
menurut hukum acara pidana. Sesuai UU 
19/2019 penanganan tersangka mengikuti
hukum acara pidana (pasal 46)

Fungsi penindakan KPK 
dilemahkan (detection rate dan 
conviction rate) karena dengan
kualitas kejahatan yang sama
(korupsi) namun kewenangan
penindakan diturunkan ke
tingkat kejahatan biasa seperti
kewenangan di hukum acara 
pidana.

• Pasal 40 tidak didasarkan
pada evidence-based policy

• Jika SP3 ingin diterapkan di 
KPK untuk mengatasi
masalah yang ada, 
diperlukan mekanisme yang 
jelas dengan prinsip kehati-
hatian. 

• Waktu tidak dapat
digunakan sebagai indikator
penerapan SP3



Ketika Kejahatan Serius Dianggap
Sebagai Kejahatan Biasa

• Bayangkan pasukan panzer Jerman
(korupsi) berhadapan dengan pasukan
berkuda mongol (kajahatan biasa).

• Itulah analogi ketika mekanisme
penanganan korupsi sebagai kejahatan
serius ditangani seperti halnya
kejahatan biasa. 

• Dampak: 
• Eskalasi korupsi di berbagai sektor

dan wilayah
• Ketika koruptor menjamur, mereka

akan bersatu melemahkan instansi
penegak hukum (corruptors fight 
back)



Independensi KPK
• Meski UNCAC mengatur bahwa

lembaga anti rasuah idealnya
independent, namun KPK sejak
berdiri tidak pernah
independent. 

• Independensi KPK meningkat
jika KPK diberikan kewenangan
menentukan penyidik dan 
penyelidik sendiri. 

• Jaksa Tipikor bersifat
independent dan berasal dari
berbagai profesi. 

• Mengapa penyidik KPK tidak
dapat berasal dari berbagai
profesi yang dididik sendiri
oleh KPK? 

Perubahan di UU 19/2019

Penuntutan dan SP3 Dampak

1. UU 19/2019 mengatur 
penyidik ditentukan spesifik 
berasal dari Kepolisian, 
Kejaksaan, instansi 
pemerintah lainnya, dan/ atau 
internal KPK (pasal 43 ayat 2). 

Tidak berpengaruh, karena 
saat inipun praktiknya seperti 
itu. Peningkatan independensi 
KPK akan meningkat jika KPK 
dibebaskan merekrut penyidik 
secara independent.   

2. Di UU 19/2019 terdapat 
ketentuan baru bahwa 
penyidik KPK harus tunduk 
terhadap mekanisme 
penyidikan yang diatur 
berdasarkan ketentuan hukum 
acara pidana (pasal 45 ayat 3)

Fungsi penindakan KPK 
dilemahkan. Kualitas kejahatan
tetap sama (korupsi) namun
kewenangan penindakan
diturunkan ke tingkat
kejahatan biasa seperti
kewenangan di hukum acara 
pidana.



Supervisi 
dan Ambil 
Alih Kasus

PERUBAHAN DI UU 19/2019

Supervisi dan Ambil Alih Kasus Dampak

1. Tugas supervisi dipersempit hanya
kepada instansi dengan tugas dan 
kewenangan terkait
penanggulangan korupsi, namun
tidak lagi memiliki tugas supervisi
untuk lembaga penyedia layanan
public (pasal 10)

Penyempitan tugas 
supervisi akan melemahkan 
kredibilitas fungsi 
pencegahan KPK.  

2. Aturan pelaksanaan akan diatur
kemudian di Perpres. Kewenangan
mengambil alih kasus dari IPH lain 
lebih diperinci dengan SLA 14 hari, 
ketentuan lain kurang lebih sama
dengan UU lama (pasal 10A). 

Fungsi penindakan KPK 
diperkuat, karena proses 
alih kasus maksimal 14 
hari.  



Kewenangan Dewan Pengawas
PERUBAHAN DI  UU 19/2019

Dewan Pengawas Dampak

Dewan Pengawas bertugas (pasal 37B): 
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; 
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, 

penggeledahan, dan/atau penyitaan; 
c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai

KPK; 
d. menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya

dugaan pelanggaran kode etjk oleh pimpinan dan pegawai
KPK atau pelanggaran ketentuan dalam UU 19/2019; 

e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK; 

f. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setiap
tahun. 

Fungsi penindakan KPK mengalami pelemahan. 
Detection rate dan conviction rate KPK menurun
karena tambahan birokrasi dalam penyadapan, 
penggeledahan dan penyitaan. 

Fungsi Dewan Pengawas melanggar prinsip
organisasi karena pengawasan hingga ke level 
teknis

Ketentuan yang sama tidak diterapkan kepada
IPH lain. 



Anomali Dewan Pengawas KPK
• Apakah Dewan Pengawas akan menjadi

pimpinan tertinggi di KPK? 
• Lembaga mana di dunia ini dengan

kewenangan Dewan Pengawas seperti
di UU 19/2019? 
– Konsep Dewas KPK tidak memiliki

landasan teori di teori organisasi
• Mengapa code of conduct pimpinan

dan pegawai KPK jauh lebih ketat
dibandingkan code of conduct Dewan 
Pengawas? 

Dewas KPK Pegawai
KPK

Dilarang menangani
keluarga

Dilarang bertemu
terdakwa

Tidak boleh rangkap
jabatan

Boleh temui
terdakwa

Boleh rangkap
jabatan



Asimetri Hak dan Kewajiban Antara Pegawai dan Dewas KPK

Perubahan di UU 19/2019
Pimpinan dan Pegawai KPK Dampak

1. Umur calon pimpinan KPK dinaikkan dari 40 
tahun ke 50 tahun, dan umur maksimal tetap 65 
tahun (pasal 29 poin e). 

Melemahkan KPK karena membatasi 
KPK memperoleh pemimpin muda dan 
berkualitas. 

2. Adanya tambahan ketentuan bahwa pimpinan KPK 
yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan
public selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran
dirinya (pasal 32, ayat 3).

Melemahkan KPK jika keputusan 
pengunduran diri justru demi menjaga 
integritas ybs. 

3. Terdapat ketentuan baru bahwa ketika pimpinan
KPK mengalami kekosongan, Presiden hanya
diperkenankan mengajukan calon pengganti dari
calon pimpinan KPK sebelumnya yang tidak terpilih
(pasal 33 ayat 2). 

Berpotensi melemahkan KPK melalui 
pembatasan hak prerogative presiden. 

4. Ketentuan bahwa Pimpinan dan pegawai KPK 
dilarang: i) bertemu langsung/tidak langsung
dengan tersangka atau pihak lain yang terkait
dengan perkara yang ditangani KPK; ii). menangani
perkara korupsi yang pelakunya mempunyai
hubungan keluarga; iii). menjabat komisaris atau
direksi suatu perusahaan/organisasi dan dan 
jabatan profesi lainnya (pasal 36).

Tidak berdampak terhadap KPK 
karena selama ini, sesuai UU 30/2002 
aturan tersebut telah ada dan 
diterapkan. Idealnya aturan yang 
sama diterapkan kepada IPH lain dan 
kepada Dewan Pengawas KPK beserta
organ pelaksananya. 

Perubahan di UU 19/2019
Dewan Pengawas Dampak

Usia minimum anggota DP adalah 55 
tahun (pasal 37 D poin g). 

Melemahkan KPK karena 
membatasi KPK 
memperoleh anggota 
Dewan Pengawas yang 
muda dan berkualitas. 

Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang 
mengundurkan diri dilarang untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
pengunduran dirinya menduduki jabatan
public (pasal 37F ayat 3). 

Berpotensi melemahkan 
KPK jika keputusan 
mengundurkan diri karena 
ybs berusaha 
mempertahankan 
integritasnya.

Dewan Pengawas dapat membentuk
organ pelaksana pengawas. Ketetuan
mengenai organ pelaksana pengawas
diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal
37C). 

Belum dapat ditentukan. 
Bagaimana pembagian
tugas antara Dewan 
Pengawas dengan organ 
dewan pengawas?  



Pasal Tanpa Perubahan Substansi
Perubahan di UU 19/2019

Azas dan Tugas KPK Dampak
1. Azas pelaksanaan tugas KPK bertambah satu 

dibandingkan UU 30/2002, yaitu azas: 
penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia 
(pasal 5 poin f). 

Tidak berdampak, mengingat azas 
tersebut sudah tertera di UU 8/1981 
tentang KUHAP.  

1. Tugas KPK bertambah satu yaitu melaksanakan 
putusan pengadilan bagi kasus yang sudah 
berkekuatan hukum tetap (pasal 6 point f dan 
pasal 13). 

Tidak berdampak. Sebagai instansi 
penegak hukum, KPK wajib mengeksekusi 
hukuman jika keputusan pengadilan 
mengatur demikian.  

1. Tidak ada perubahan mendasar terkait 
pencegahan, koordinasi, dan monitoring, kecuali 
kewajiban pelaporan setahun sekali kepada DPR, 
Presiden dan BPK untuk kegiatan pencegahan 
dan monitoring (pasal 7, 8, 9). 

Tidak ada perubahan



Dampak Jangka Panjang UU 
19/2019



Dampak UU 19/2019

Pelemahan terhadap
KPK

Pelemahan agenda 
reformasi

No Man’s Land korupsi
yang tidak diatur

(unregulated 
corruption) meningkat

KPK berpotensi 
menjadi sumber 

korupsi

Korupsi akan
meningkat

Efektivitas program-
program pencegahan 
korupsi dipertanyakan

Sinyal negatif terhadap
investor bertanggung

jawab

Peningkatan perilaku
dan cara berfikir

koruptif



Salah Prioritas Revisi UU

UU Tipikor UNCAC

Foreign Bribery

Trading of Influence

Illicit Enrichment

Private Sector 
Corruption

• Meski Indonesia telah meratifikasi
UNCAC di 2003

• UU 7/2006 mengakui komitmen
implementasi rekomendasi UNCAC 
ke dalam UU di Indonesia. 

• Namun demikian, hingga saat ini, 
tidak ada perubahan terhadap 4 
jenis korupsi yang belum diatur di 
Indonesia

• UU Tipikor mendesak untuk direvisi,
namun DPR justru merevisi UU KPK



Evaluasi 21 Tahun Reformasi

Korupsi

NepotismeKolusi

Korupsi

NepotismeKolusi

Pra: UU 30/2002 Pasca: UU 19/2019



Investor Mana yang Akan Tertarik? 

OECD Countries Non-OECD Countries

Investor 
OECD

Tunduk regulasi
di negara asal

Tunduk regulasi
di negara lokasi

investasi

Investor 
non OECD

Tunduk regulasi
di negara lokasi

investasi

Source: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/OECD_member_sta
tes_map.svg/1920px-OECD_member_states_map.svg.png

Pelemahan KPK akan
menurunkan hasrat
investor bertanggung
jawab masuk ke
Indonesia



Habit Formation: Perilaku Koruptif Meningkat
• Pelemahan KPK meningkatkan

probabilitas kesuksesan korupsi dan
intensitas korupsi

• Dalam jangka panjang perilaku koruptif
dan cara berfikir koruptif akan meningkat.

• Akankah perilaku dan cara berfikir koruptif
kembali menjadi norma, meski 21 tahun
proses reformasi kita berusaha
membangun integritas sebagai norma
baru.

Mencoba

Mengulang

Kebiasaan

Norma



Expect the Unexpected

Source: http://www.mongabay.co.id/wp-
content/uploads/2014/07/Tambang-CV.-Cahaya-
Ramadhan.jpg

Source: 
https://c1.staticflickr.com/1/179/458434124_5d58
b3434d_z.jpg

Source: http://sinarharapan.net/wp-
content/uploads/2018/02/Konflik-Lahan.jpg



Kesimpulan dan 
Rekomendasi



Kesimpulan
1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan isi UU 19/2019 

menguatkan KPK
2. UU 19/2019 justru berpotensi menciptakan state-captured 

corruption
3. Melemahkan fungsi penindakan KPK (detection rate dan 

conviction rate turun bahkan hilang pada beberapa hal)
a. Korupsi tetaplah sebagai kejahatan serius, namun KPK 

tidak diberi kewenangan menangani dengan cara-cara
khusus, namun kewenangan dibatasi untuk menangani
seperti kejahatan biasa

b. KPK tidak lagi menangani kasus korupsi yang menjadi
perhatian masyarakat

c. Kemampuan penyadapan, penggeledahan dan 
penyitaan dibatasi

4. Melemahkan fungsi pencegahan KPK karena pencegahan
hanya akan efektif jika lembaga yang melakukan pencegahan
memiliki kemampuan penindakan yang kredibel.

5. Status KPK menjadi ambigu, tidak lagi lembaga independent 
namun bagian dari eksekutif



Kesimpulan (lanjutan-1)
6. SOP di KPK yang berlaku selama ini tidak akan

berjalan efektif lagi, karena tidak didukung
sistem insentif single salary system yang 
merupakan asumsi dasar dari SOP yang ada
selama ini. 

7. KPK akan menjadi sumber korupsi karena sistem
insentif yang akan berlaku sulit membuat
pegawai KPK untuk berintegritas (hazar moral 
dan adverse selection)

8. Reaksi dari calon koruptor perlu diwaspadai, 
karena pelemahan fungsi pendindakan dan 
pencegahan KPK akan mempengaruhi reaction 
function dari para calon koruptor.

9. Pemerintah dan rakyat adalah dua lembaga yang 
menanggung biaya terbesar dari UU 19/2019 ini.  



Kesimpulan (lanjutan-2)
10. Revisi UU yang dibutuhkan adalah terhadap UU Tipikor

untuk mengakomodasi rekomendasi UNCAC, namun
ternyata DPR justru melakukan revisi terhadap UU KPK

11. Dampak pelemahan KPK akibat UU 19/2019, membalik
proses reformasi yang telah dilakukan 21 tahun terakhir
kembali ke titik awal (back to square one)

12. Pelemahan KPK menciptakan sinyal yang keliru, 
sehingga investor yang tertarik berinvestasi justru
investor yang tidak bertanggung jawab.

13. Dampak jangka panjang pelemahan KPK adalah
peningkatan perilaku dan cara berfikir korup. 

14. Pelemahan KPK akan memicu berbagai konflik agraria, 
kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan
yang diakibatkan oleh korupsi, akan meningkat.  



Rekomendasi
1. Presiden hendaknya segera mengeluarkan

Perppu untuk mencabut UU 19/2019 dan 
memberlakukan kembali UU 30/2002 
tentang KPK.

2. Jika penyempurnaan terhadap UU KPK 
akan dilakukan di masa datang, diperlukan
kajian yang seksama dengan
memanfaatkan evidence based policy dari
berbagai disiplin ilmu

3. UU Tipikor lebih urgent untuk segera
disusun amandemen-nya mengingat UU 
Tipikor telah ketinggalan jaman dan pada 
banyak kasus justru menjadi sumber
pemidanaan terhadap orang yang tidak
bersalah. 



Matur Sembah Nuwun


