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Baru saja publik dibuat kagum dengan jatuhnya vonis MA sebesar 12 tahun penjara dengan 
denda kurang lebih 12 milyar bagi terpidana koruptor kasus Hambalang, Angelina Sondakh, 
para penjaga benteng keadilan kita seolah tidak mau berhenti memamerkan kedigdayaannya 
menghukum para koruptor. Kembali lagi, publik dibuat terpana dengan hukuman 18 tahun 
penjara bagi Djoko Susilo atas kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Kepolisian 
Republik Indonesia (19/12).  
 
Kecenderungan bertambah beratnya hukuman terhadap para pelaku koruptor belakangan ini 
patut kita syukuri. Namun demikian, apakah bertambahnya beratnya hukuman sejalan dengan 
efek jera bagi para koruptor? 
 
Korupsi laksana jamur di musim hujan, tumbuh menjalan kemana-mana.  World Bank (2002) 
sekalipun merilis temuan mereka bahwa korupsi ibarat penyakit kronis, sulit disembuhkan.  
 
Negara sehebat Amerika Serikat dan Inggrispun terus berperang melawan korupsi. Sekalipun 
demikian, mengapa Indonesia terus terpuruk dalam geliat melawan korupsi, sementara negara 
lain, semisal Malaysia dan Singapura mampu menempatkan diri mereka di deretan negara-
negara dengan indeks korupsi jauh lebih baik daripada kita. Skor indeks Singapura, Malaysia 
berturut-turut 86 dan 52, bahkan skor Singapura lebih baik dari kedua negara adidaya 
tersebut (Corruption Perception Index, 2013). Skor	   indeks	   Indonesia	   sendiri	   32,	   jauh	  
ketinggalan	  dibandingkan	  kedua	  negara	  tetangga 
 
Memahami kenyataan pahit tersebut, sebuah studi mengungkapkan bahwa level korupsi 
terkait oleh lama tidaknya suatu negara terekspos oleh sistem hukum kolonial, terutama 
jajahan Perancis dan negara-negara sosialis lainnya (Acemoglu et al. 2001).  Lebih menarik, 
studi lain mengatakan bahwa korupsi lebih kerap terjadi di negara-negara koloni yang 
memiliki tradisi kuat Islam dan Katolik ketimbang Protestan (Landes 1998; Treisman 2000).    
 
Studi Korupsi dan Sistem Hukum Kolonial 
Menimbang hasil studi tersebut, maka tidaklah aneh bila negara-negara Franchophone, 
jajahan Perancis, seperti Congo, Cameroon, sampai sekarang jatuh bangun melawan korupsi. 
Sementara itu, nasib berbeda dengan negara-negara bekas jajahan Perancis, Singapura dan 
Malaysia mewarisi sistem hukum Inggris, Anglo Saxon, menempatkan mereka pada 
peringkat negara-negara bersih atau clean menurut istilah Tranparency International. 
 
Berkaca pada negara kita yang konon dijajah Belanda selama lebih dari 350 tahun, Indonesia 
mewarisi sistem hukum positivis yang dibawa oleh Belanda. Walaupun Belanda tidak 
menerapkan sistem pemerintahan sosialis, namun kekakuan hukum positivis seperti halnya 
diterapkan di negara-negara bekas jajahan Perancis, menyulitkan upaya penanganan koruptor 
di negeri ini. 
 
Sistem hukum positivis berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon, dimana hukum positivis 
tidak membuka ruang banyak untuk interpretasi terhadap hukum. Azas kepastian hukum 
mengesampingkan rasa keadilan terhadap pelaku korupsi, hanya berkaca pada aturan baku 
pada kitab hukum yang ada. Maka tidaklah aneh bila hukuman terhadap terpidana korupsi 



hanyalah berkisar antara hukuman badan (pidana) dan penggantian sejumlah uang kepada 
negara. 
 
Studi Korupsi dan Agama 
Studi korupsi lainnya menempatkan latar belakang agama negara-negara bekas jajahan 
sebagai sebab menjalarnya korupsi.  Walaupun dengan mudahnya argumen ini dipatahkan, 
mengingat contoh Malaysia, memiliki Islam sebagai agama resmi negara, namun memiliki 
peringkat korupsi rendah. Agaknya, kasus Indonesia meneguhkan studi tersebut.   
 
Argumen sedikit menyentil sentimen agama ini layak untuk diuji kebenarannya di Indonesia.  
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki komposisi penduduk dengan 
agama Islam 87,18%, Protestan 2,9%, Katolik 1,69%, Hindu 0,72%, Budha 0,055, Kong Hu 
Cu 0,13%, dan lain sisanya.  
 
Suka atau tidak suka, maka Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam tergolong 
negara rentan korupsi. Kenyataannya, peringkat korupsi Indonesia sejak tahun 2010 sampai 
2013 hanya terkoreksi beberapa poin saja.  Bahkan di tahun 2012, skor Indonesia sempat di 
bawah Timor Leste, mantan provinsi termuda Indonesia. 
 
Logika di balik argumen ini adalah, masyarakat terdidik secara Islam dan Katolik dinilai 
tidak cukup peka terhadap salah urusnya pemerintahan mereka.  Warisan cara pengajaran dan 
penyebaran dogma tradisional tanpa memberi ruang logika dan penalaran cukup, membuat 
kedua agama kesulitan membentuk pribadi kritis terhadap korupsi. 
 
Kalau sudah begini, apapun ceritanya, penegakan hukum terhadap korupsi di negara kita 
akan sia-sia belaka.  Para koruptor dan calon koruptorpun dapat berlindung di balik alasan 
warisan kolonial dan agama sebagai justifikasi atas tindakan mereka. Tidaklah mungkin kita 
memutar balik waktu, meminta penjajah lain menerbitkan hukum berbeda dengan yang kita 
adopsi sekarang ini. Lebih tidak mungkin lagi berbicara soal agama dan korupsi karena akan 
sangat menyinggung kerukunan agama yang ada. 
 
Kesimpulannya, menemukan penyebab korupsi lebih mudah daripada memberantasnya. 
Persoalannya sekarang, kembali pada seberapa mampu aparat penegak hukum memberikan 
efek jera bagi para koruptor, sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya?  
 
Semangat para hakim menghukum para koruptor selama-lamanya patut diapresiasi, sebagai 
langkah berani dunia peradilan menyebarkan pesan anti korupsi. Namun demikian, langkah 
para hakim nan mulia jangan berhenti sampai dengan kompetisi menjatuhkan hukuman 
seberat-beratnya, terobosan baru patut dicari mengingat efek jera terhadap koruptor lebih 
penting. Jumlah hukuman dan uang pengganti belum terbukti mampu membuat seseorang 
jera melakukan tindak pidana korupsi.  Inilah PR besar yang perlu dijawab aparat penegak 
hukum di Indonesia. 
 
*Pendapat ini murni pribadi tidak mewakili institusi 
 
 
 
 
 


