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MENGGEMPARKAN. Komisi Pemberantasan Korucs < P K  

membeberkan temuan pada publik bahwa uang senilai R ; 1 555 
triliun hendak dibagi-bagikan kepada banyak pihak terkait cfcrcar 
megakasus proyek e-KTP Inilah salah satu bentuk korupsi oera- 
maah paling fantastik triwulan pertama 2017. Mereka yang rse- 
butkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Hakim T ip *a  pun 

adalah elite negeri.
Penemuan ini tentu sangat menggemparkan. Namun secaga* 

publik pesimis atas temuan KPK ini akan selesai di meja h„<„~  
Apalagi, setelah adanya kabar e-KTP menjadi bancakan, mantan 
Presiden SBY dan Presiden Jokowi kemudian bertemu dengan 
alasan membahas beberapa persoalan bangsa. Tetapi muncul 
banyak isu di luar, keduanya diduga membahas negosiasi politik 
terxait kasus menggemparkan tersebut.

* Bersambung hal 7 kol 1

Marwah KPK Sambungan hal 1

secagar ag opcmrs nama-nama 
.3rc rfaeeufcan caar" dancwaan KPK akan 
meriai cesamar j  -esa ~>Jtn Tipiajr KPK 
Aos reoeraca aasan terfcaft oergar janc e- 

j a r g n p i  oarca«ar agar KPK aac

yanc sari iptC- 
i o-CHf -ams-nama .arc e r  

■ meriai penerima warc e-KTP se- 
■ secara cenar-aar KPK harus 

i merana semua tdak pedut 
s iL j arc-crarc besar 3813?- cara ooi- 

•&. =8rcaca crrarc Pekat bos partai ataupui

p u b ft akankah beran: 
hukum. Jika pada 

marva berani mengumumkan 
i «smudian berlarut-larut pro- 

I e a s  «acar akan terjadi hukuman 
yang . e s  ma-a marwah KPK secara tidak 

=r surur drastis. Publik pun 
: mengatakan ternyata KPK tidak 

e r-eaga penegak hukum 
i kedengarannya tetapi 

i  M a k a n
i em baga  penyidik KPK tidak

btsa oenena sendirian KPK hams keija sama 
dengan jaksa dan hakim Tipikor yang sering 
mendapatkan nilai negatif dari publik. 
~erdercamya kaca ' c a hakim dan jaksa 
T ekor emain matai oe rca - pesakitan, sudah 
cukan &  lagi sesungguhnya. Di sini hakim dan 
arsa  to *o r  dituntut bertindak tegas dan berani 
ps a -  menegakkan hukum tindak pidana ko- 
-jcs yang merugikan rakyat banyak.

Keaua KPK harus berani independen KPK 
cca* cc-en diatur mereka yang memiliki esa- 
m s ~  d o w .I pada Demerintahan Jokowi. Sebab 
hal ini akan semakin meruntuhkan pemerintah
an Jofcyw dan KPK jika akhirnya nama-nama 
oang yang telah disebutkan kemudian lepas 
begtu saa

-o a a p  Ka KPK terkesan dapat diintervensi 
oe~ :a _a colrtik besar .ang orang-orangnya 
efisebut d  dalam dakwaan korupsi beijamaah 
s-KT= KPK oieh karena r -  cemi tetap menjaga 
wioawanya dan wibawa cresiden maka harus 
Dera- i oec-cak secara independen, tidak men- 
a z  caTsa- partai Juga tak dapat diintervensi 
ca-3 dos partai besar pendukung pemerintahan 
Jokowi

KPK benar-benar akan diuji indepen
densinya dan intervensi para ebos partaii, eo-

rang besar partaiT serta eorang besar dekat 
presideni. Jika mampu lolos dari jeratan itu, nilai 
tambah KPK akan naik secara tajam. Jika 
melempem dan tampak diintervensi, nilai KPK 
akan hancur.

Ketiga, tidak tebang pilih. Adanya nama-na
ma besar orang partai yang disebutkan dalam 
dakwaan, maka pertaruhan wibawa KPK ada 
pada bagaiamana menetapkan status hukum 
dan proses pengadilan yang adil, tidak tebang 
pilih. Jika akhirnya KPK tidak menetapkan ter
sangka. maka publik akan menyaksikan bahwa 
apa yang terjadi hanyalah sandiwara politik 
antarelite politik.

Keadilan hukum ditunggu publik. KPK di
tunggu nyali besarnya, bukan sekadar tebar 
pesona keberanian tetapi akhirnya tebang pilih. 
Marwah KPK akan sangat ditentukan kebera
niannya menerapkan hukum yang adil ataukah 
hukum tebang pilih. Jika hukuman akhirnya 
tebang pilih maka yang terjadi adalah han
curnya martabat-wibawa KPK.

Kita akan tunggu bersama-sama. Apakah 
marwah KPK tetap terjaga? Megakasus proyek 
e-KTP akan membuktikan, pada publik.

(Penulis adalah Sosiolog UMY, 
peneliti senior PSKP UGM)-d


