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PEMERIKSAAN perkara suap
dengan cek perjalanan terkait pemilihan
Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia
2004 tampaknya makin sulit karena
salah satu tersangka mendapat ancaman.
Adalah Nunun Nurbaetie Daradjatun,
salah satu tersangka kuncil dalam kasus
suap terhadap anggota Komisi IX DPR
1999-2004, melalui pengacaranya
mengaku diancam oleh orang atau
kelompok tertentu. 

Menurut Mulyaharja, pengacara itu,
banyak nama dan orang berduit yang
berkepentingan dengan kasus tersebut.
Ia menduga pengancam kliennya adalah
orang yang memiliki uang (SM,
03/01/12).

Kasus suap yang memenjarakan
sejumlah anggota DPR itu memang
menyisakan sejumlah persoalan.
Sebelum ada ancaman ini, Nunun
sendiri yang membuat masalah. Tatkala
KPK sibuk memeriksa para tersangka
korupsi suap tersebut, Nunun lari ke luar
negeri. Negara di Asia Tenggara seperti
Thailand dan Singapura menjadi tempat

persembunyiannya.
Sebelumnya, melalui dokter pri-

badinya, Nunun menyatakan dirinya
mengidap penyakit lupa berat  sehingga
tidak bisa menjalani pemeriksaan.
Dalihnya, kalau diajak berpikir dan
mengingat kembali peristiwa itu secara
serius, penyakit lupanya bertambah
parah. Pelarian Nunun dan penyakit
lupanya itu, diakui atau tidak telah
menyulitkan pembongkaran kasus suap
itu. Tatkala penerima suap dari kalangan
DPR sudah dipenjara, bahkan ada yang
sudah mendapatkan pembebasan
bersyarat, wanita tersebut belum juga
bisa ditangkap. Publik pun bertanya,
bagaimana mungkin penerima suap
dimejahijaukan, tetapi pemberi suapnya
tak ada. 

Yang terburuk dari kasus itu adalah

penanganan kasusnya dinilai sarat
dengan kepentingan politik. Seakan-
akan pemeriksaan hukum dilakukan,
dengan menjerat penerima suap, untuk
menjatuhkan pamor partai politik yang
dinaungi oleh anggota DPR yang ter-
sangkut kasus itu. Hal tersebut yang
sebenarnya ditakutkan masuk dalam
usaha pemberantasan korupsi. 

Ketika kepentingan dan syahwat
politik merusak jalur hukum, misalnya
menyusupkan cengkeraman politik
dalam pemeriksaan tersangka korupsi,
yang terjadi adalah gesekan politik.
Tanpa disadari, gesekan itu akan
mengikis kinerja penegakan hukum.
Padahal, dalam skema pengusutan
kasus korupsi, unsur politik dilarang
masuk. Jika tidak, mustahil menemukan
aktor yang paling bertanggung jawab
dan apa motif di baliknya.
Sikap Kooperatif

Asumsi bahwa ada kekuatan besar
yang melindungi Nunun pernah disam-
paikan oleh mantan Ketua KPK Busyro
Muqoddas. Menurut Busyro, KPK
kesulitan menangkap wanita itu karena
ada kekuatan besar yang melindungi
(26/10/11).  Dengan demikian, ancaman
terhadap Nunun kemungkinan besar
benar adanya. Kekuatan besar itu takut
kalau Nunun membuka mulut. Lantas
apa yang harus diperbuat oleh pihak
Nunun terkait dengan ancaman itu?

Jika mau hitung-hitungan, ditang-
kapnya Nunun sebetulnya menjadi kartu
mati bagi dirinya. Posisinya sudah ter-
jepit. Peluang untuk kembali melarikan
diri sedemikian kecil. Adapun cara men-
gelabui penegak hukum dengan penya-
kit lupanya ditangkal oleh KPK dengan
menghadirkan dokter tandingan ter-
hadap dokter pribadi. 

Dengan akal waras, tak ada jalan lain
yang bisa dilakukan Nunun selain
melawan ancaman tersebut. Diam saja
tanpa berbuat apa-apa adalah kesia-sian
belaka. Apalagi mengikuti keinginan si
pengancam yang katanya berasal dari
kelompok kuat dan berduit itu, juga
cuma menyusahkan posisi Nunun kare-
na hukum akan dengan kuat melawan
dirinya.

Jadi, hanya ada satu cara melawan
ancaman itu, yakni bekerja sama dengan
KPK membongkar kasus suap tersebut.
Istri mantan Wakapolri itu harus mem-
beberkan siapa aktor intelektual dan apa
perannya. Kerja sama Nunun akan
dicatat oleh penegak hukum sebagai hal-
hal yang meringankan dalam persidan-
gan. Tentunya cara itu sangat mengun-
tungkan dirinya ketimbang memilih
diam dan mengekor. (10)

— Hifdzil Alim, peneliti dari Pusat
Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum
UGM

DALAMkhazanah studi filsafat hukum, keadil-
an adalah salah satu kondisi yang paling dipercaya
sebagai destinasi utama adanya hukum dalam perike-
hidupan manusia. Skala alias timbangan menjadi
simbol hukum, merepresentasi fungsinya yang ter-
penting; mengkadar dua sisi yang berlawanan.
Hukum diidealkan menciptakan keadaan seimbang
(equal) antara hak dan kewajiban. Kalau pun hukum
menciptakan ketidaksamaan maka ketidaksamaan
itu semata-mata untuk memperkuat mereka yang
rawan, memfasilitasi mereka yang lemah, dan masih
memerlukan dukungan sosial guna tercapainya kese-
taraan. 

Dunia peradilan dilambangkan dengan Themis,
Dewi Keadilan yang membawa timbangan dengan
mata tertutup. Maknanya, para pengadil memutus
perkara dengan tanpa melihat pihak yang berperkara
demi menemukan titik imbang. Ia tak saja menguta-
makan hukum undang-undang namun juga sense of
justice sehingga apa yang diputus adalah adil, lepas
dari subjektivitas pribadi.

Dalam negara berpaham kerakyatan, tujuan
hukum diselaraskan dengan cita-cita menyejahter-
akan rakyat. Hukum diabdikan pada kepentingan
orang banyak (the many), bukan kepada sedikit orang
yang berkuasa dan berpunya (the few). Pembukaan
UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara mene-
gaskan tujuan dikreasinya entitas hukum bernama
NKRI, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan segenap tumpah darah Indonesia.

Benerkah demikiankah adanya? Berbagai aksi
kekerasan di Tanah Air, dari Mesuji hingga Bima
menunjukkan fakta sebaliknya. Hukum negara,
berikut aparat penegaknya, tidak didayagunakan
untuk membela dan melindungi rakyat, manakala
mereka yang rawan itu berhadapan dengan kuasa
modal perkasa.Tak cukup menderita luka, hilang
nyawa, atau terampasnya sumber daya, rakyat men-
dapat stempel negatif sebagai pemicu kekerasan. 
Pilihan Masyarakat

Unjuk rasa rakyat tinggallah unjuk rasa, tidak
didengar lagi, tak mendapat perhatian layak. Tidak

terlihat semangat pemerintah dan wakil rakyatuntuk
menjalankan fungsinya yang sejati: sebagai pesuruh
dan pengemban amanah rakyat. Aksi bakar diri
seorang mahasiswa beberapa waktu lalu mengan-
dung pesan mendalam: rasa frustrasi teramat sangat
seorang warga negara yang terjebak dalam pengap-
nya alam kehidupan bernegara. 

Dari media kita mengetahui proses pidana siswa
SMK di Palu dalam kasus pencurian sandal jepit
anggota Polri. Kilah normatif aparat bahwa pena-
nganan kasus itu sesuai prosedur dan atas permintaan

keluarga tersangka barangkali tak akan mendapat
reaksi hebat kalau selama ini penegak hukum profe-
sional menjalankan tugasnya, selaras dengan
Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Code of
Conduct for Law Enforcement Officials (1979). 

Belum lagi usai  kasus pencurian sandal, masya-
rakat disuguhi penangkapan anak berketerbelakan-
gan mental yang mencuri pisang di Cilacap (SM,
05/01/12). Sigapnya aparat dalam kasus ini amat
kontras dengan rangkaian drama seri penetapan sta-
tus sebagai tersangka dan penangkapan yang ditun-
da-tunda terhadap begitu banyak pelaku korupsi,
berikut berbagai kemudahan dan fasilitas yang
diberikan kepada mereka. 

Nyata benar bahwa hukum amat keras pada
mereka yang papa, sebaliknya amat fasilitatif ter-
hadap yang berpunya. Aturan hukum memang
sama, namun interpretasi, aktivasi, dan hasil
diskresinya nyatalah berbeda, yang disebabkan satu
faktor utama: kuasa.

Manakala hukum (negara) berikut aparatnya
makin tidak menunjukkan watak berkeadilan, men-
jadi mudah dimengerti manakala masyarakat  men-
cari dan mengkreasi solusi keadilannya sendiri atas
sengketa yang mereka hadapi. Justice beyond law,
menyelesaikan persoalan sejauh-jauhnya dari cam-
pur tangan institusi negara berikut punggawanya
menjadi alternatif yang dipandang rasional guna
terselesaikannya sengketa secara memuaskan dan
berkeadilan. (10) 

— Manunggal K Wardaya, dosen Fakultas
Hukum Unsoed, PhD Researcher pada Radboud
Universiteit Nijmegen Belanda

Ada angin segar berembus dari
Mesir ketika dikabarkan Partai
Ikhwanul Muslimin dan Partai An-Nur
meraih lebih dari sepertiga suara
dalam tahapan terakhir pemilihan par-
lemen. Meski perhitungan itu masih
berdasarkan hasil sementara, ke-
mungkinan bahwa kuibu islamis bakal
mendominasi badan legislatif sudah
dapat dipastikan. Dua partai itu
diperkirakan akan memegang 62
persen suara, dan menjadi landasan
penting untuk mencapai demokrasi
yang matang.

Selama pemerintahan Hosni Mu-
barak, Ikhwanul Muslimin dilarang ber-
politik. Revolusi rakyat yang berhasil
menumbangkan kekuasaan Mubarak
ikut melahirkan kembali Ikhwanul da-
lam kancah politik kepartaian. Selama
era represi, organisasi itu sebetulnya
tidak mati, hanya tiarap, sambil senan-
tiasa memelihara dukungan massa.
Ikhwanul membuktikan diri telah
berhasil mengikat dukungan dari
massa pendukung, namun masih
harus berbuat lebih banyak.

Kemenangan pada pemilu perta-
ma sejak Mubarak tumbang itu
sesungguhnya merupakan babak lan-
jutan bagi perjuangan demokratisasi
Mesir. Namun, harus disadari peker-
jaan rumah dan tantangan yang men-
gadang masih sangat berat. Cukup
banyak warga Mesir yang masih
didera buta aksara dan karenanya
tidak melek informasi. Kondisi sosial ini
bakal menjadi hambatan yang tidak
mudah untuk membangun masyara-
kat sipil yang demokratis.

Hambatan paling berat justru
datang dari militer. Hingga kini, para
jenderal yang mengambil alih ke-
kuasaan Mubarak masih berkuasa.
Mereka akan memegang kekuasa-
an hingga akhir Juni, ketika Mesir
mengumumkan presiden terpilih
baru. Tampak jelas masih ada
keengganan dari Dewan Militer
untuk mempersiapkan bangsa
Mesir memasuki era demokrasi.
Sejak kudeta 1952 yang menggu-
lingkan monarki, militer masih men-
cengkeram denyut politik.

Tanda-tanda ancaman militerisme
itu masih nampak. Peradilan-peradi-
lan oleh militer yang masih terus ber-
langsung menunjukkan bahwa kubu
militer masih enggan melepaskan
kekuasaan pada tangan sipil. Sampai
saat ini pun, masih belum jelas apakah
pemerintahan sipil yang terbentuk
setelah pemilu bakal memiliki supre-
masi atas militer. Ditambah lagi, kubu
islamis belum mengindikasikan peta
jalan yang jelas menuju perubahan sis-
temik demokratisasi.

Hal-hal tersebut memperlihatkan,
militer masih menjadi ancaman utama
bagi perwujudan masyarakat sipil
yang demokratis. Namun, seberapa
besar pun ancaman, bola kini berada
di tangan kubu islamis. Berdasarkan
kalkulasi atas tiga tahap pemilu, partai-
partai islamis memiliki pengaruh besar
dalam penyusunan konstitusi baru.
Hanya saja, efektivitas pengaruh itu
bergantung ada penggabungan yang
cantik antara partai islamis moderat
dan konservatif.

Kemenangan Kubu Islamis di Mesir

Alih-alih menaikkan harga pem-
belian pemerintah (HPP) atas gabah
dan beras, pemerintah justru me-
naikkan harga pupuk urea dan pupuk
organik bersubsidi Rp 200 per kg .
Memang, sekilas angkanya bisa
dikatakan kecil, tetapi persentase
dan perkaliannya terhadap volume
pemakaian berpotensi merugikan
petani. Angka itu tercantum dalam
Peraturan Menteri Pertanian No
87/2011 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian 2012. 

Dalam peraturan itu disebutkan
harga pupuk urea naik dari Rp 1.600
menjadi Rp 1.800/kg atau 12,5%,
sedangkan pupuk organik bersubsi-
di naik 40% dari Rp 500 menjadi Rp
700/kg. Nominal kenaikan sebesar
Rp 200 ternyata berkisar antara
12,5% dan 40%. Sangat menye-
dihkan adalah kenaikan itu terjadi
setelah 2010 diterbitkan Peraturan
Menteri Pertanian No 32/2010 yang
mengamanatkan kenaikan harga
pupuk bersubsidi dengan rata-rata
kenaikan 30%-35%. 

Pada saat itu kenaikan tersebut
langsung memberangus kenaikan
HPP rata-rata 10% berdasarkan
Inpres No 7/2009 yang menggan-
tikan Inpres No 8/2008. Perhitungan-
nya sekarang adalah manfaat yang
dijanjikan Inpres No 7/2009 selain
dikebiri dengan angka inflasi selama
dua tahun, yakni Januari 2010-
Januari 2012, disunat oleh kenaikan
harga pupuk bersubsidi 30%-35%
sesuai dengan Peraturan Menteri
Pertanian No 32/2010 dan 12,5%-
40% menurut peraturan serupa No
87/2011. 

Selain ironis, kenaikan harga
pupuk itu menunjukkan pemerintah
tidak konsisten. Pertama, HPP
gabah dan beras belum pernah naik
meski sudah disunat dua kali oleh
kenaikan harga pupuk 30%-35%
serta 12,5%-40%. Kedua, ancaman
krisis pangan global dijawab dengan
kebijakan memperdaya petani,
padahal mereka berstatus sebagai
andalan utama produksi pangan na-
sional. Ketiga, keputusan pada ting-
kat menteri tak konsisten terhadap
komitmen kemandirian pangan. 

Semestinya, yang didahulukan
adalah memperhatikan nasib petani,
yakni menaikkan HPP gabah dan be-
ras, bukan pupuk. HPP gabah dan
beras sejak 1 Januari 2010 belum
pernah  berubah, sehingga sudah
waktunya diperbaiki melalui Inpres
baru. Inpres baru tersebut  untuk
menggantikan Inpres No 7/2009 ten-
tang perberasan yang sudah keda-
luwarsa dan Inpres No 8/2011 yang
mengamanatkan fleksibilitas HPP
tetapi tidak pernah efektif karena
tidak tepat waktu dan salah mangsa. 

Persentase kenaikan HPP harus
berbeda antara gabah dan beras,
serta bersifat stimulatif. Persentase
kenaikan gabah kering panen (GKP)
disarankan paling sedikit 17,5% dari
angka yang dalam Inpres No 7/2009
sebesar Rp 2.640 dan Rp 2.685
menjadi Rp 3.100 dan Rp 3.155 per
kg di tingkat lapangan dan gudang.
Dengan rata-rata kenaikan 17,5%,
HPP gabah kering giling (GKG)
diusulkan naik dari Rp 3.300 dan Rp
3.345 menjadi Rp 3.880 dan Rp
3.930 per kg. Harga  beras diusulkan
naik minimal 20%.

Ironi Harga Pupuk dan Gabah Petani

KPK tunggu Rosa untuk usut “Bos Besar”.

Yang berkekuasaan besar belum tentu berpostur besar...

*   *   *
Marzuki Alie: fee di kalangan DPRD, biasa.

Itu juga kebiasaan: yang luar biasa dianggap biasa...
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Ancaman untuk Nunun
Oleh  Hifdzil Alim

Menjadi mudah dimengerti manakala
masyarakat mengkreasi solusi 

keadilannya sendiri atas sengketa
yang meraka hadapi
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