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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

 
 
TEMA :  Dinamika Pemecatan dan Penataan Kepegawaian KPK? 
Pemateri :  

1. Bivitri Susanti, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera 

2. Johan Budi, Anggota Komisi III DPR RI  

3. Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute  

Moderator  : Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute. 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute  

 Jika dirunut pada tahun 2014, saat Jokowi berkamanye, beliau janji untuk melakukan 

penguatan kelembagaan KPK, yakni dengan melakukan penambahan personil KPK. 

 Namun saat periode kedua berjalan, Jokowi mlah merevisi UU KPK dan memecat pegawai 

yang memiliki track record yang baik 

 Indeks Persepsi Korups Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan.  

 Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan indeks tersebut adalah revisi UU KPK dan 

pemilihan komisioner KPK 2019 yang memiliki track record yang buruk. 

 UU tersebut mengakibatkan pro kontra dalam masyaakat. 

 Terkait dengan dinamika pemecatan pegawai KPK, sebenarnya telah dimulai pada tahun 

2019. 

 Pegawai KPK yang mengalami pemecatan telah melakukan berbagai upaya hukum, namun 

pada tanggal 30 september lalu pegawai tersebut justru dipecat.  

 Masalah yang ada di KPK saat ini merupakan kelindan dari benang kusut dasar hukum TWK 

pegawai KPK. Seperti di Pasal 69C No. 69 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua UU KPK, 

Pasal 3 dan 4 PP No. 41 Tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK, dan Pasal 5 Ayat 4 

Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi 

ASN. 

 Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 sebenarnya memiliki keberpihakan terhadap pegawai 

KPK. Karena itu, seharusnya pemerintah tidak melakukan pemecatan begitu saja.  
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 Ombudsman juga menyatakan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status 

pegawai KPK menjadi ASN. 

 Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM dalam kasus alih status pegawai 

KPN menjadi ASN.  

 Permasalahan alih status peawai KPK dapat menggerus independensi kelembagaan KPK, 

membuka ruang terganggunya penanganan kasus, karena ASN bisa dipindahkan ke lembaga 

negara lainnya kapan saja. Juga memunculkan konflik kepentingan saat menangani perkara.  

 Untuk mengatasi sengkarut permasalahan kelembagaan KPK saat ini, Presiden harus 

mengambil sikap dan menjalankan rekomendasi Ombudsman RI DAN Komnas HAM RI. DPR 

bersama dengan Presiden perlu mengevaluasi kinerja KPK pasca revisi UU KPK pada Tahun 

2019. Serta KPK perlu menjelaskan tentang kemana arah gerak KPK.  

 

Johan Budi, Anggota Komisi III DPR RI  

 Sejak awal, sikap pribadi Johan Budi sebagai anggota DPR komisi III tidak setuju pada alih status 

pegawai KPK, yang kemudian berdampak pada pemecatan.  

 Perubahan itu adalah konsekuensi logis dari UU KPK tahun 2019. 

 Secara logika legal formal, begitu ada perubahan alih status itu maka seleksi pegawai KPK tidak 

memakai filter test lagi. 

 Ketika pegawai KPK dites, itu bukan tes secara keseluruhan atau secara lengkap untuk menjadi ASN. 

Namun tes TWK.  

 Alih status ini seharusnya tidak boleh membuat pegawai KPK dipecat. Pemecatan boleh dilakukan 

jika ada pelanggaran kode etik pidana, bukan karena alih status. 

 Terkait rekomendasi dari Hemi, terkait kerja di DPR.  Sudah ada pembahasan di DPR. Ada usulan 

dari Kapolri untuk menjadikan pegawai KPK tersebut masuk di Polri.  

 Johan Budi memikirkan adaya semacam criminal jusctice sistem di hukum. Yang popular disebut 

sebagai omnibus law yang bisa memayungi tidak hanya KPK, tapi juga polisi dan kejaksaan. 

 Menurut Johan, momentum untuk membahas omnibus law tersebut tepat karena saat ini di Komisi 

III sedang dibahas tentang UU kejaksaan, KUHP dan KUHAP.   

 Saat ini, tanpa di sadari kerja –kerja KPK dan polisi, juga kejagung dalam konteks peberantaan 

korupsi itu semakin tidak jelas batasan kewenangannya.  

 Beberapa hal yang tidak muncul di publik adalah perubahan alih status menjadi ASN tidak hanya 

mengubah indepedensi lembaga KPK. Tapi menyangkut banyak hal. Salah satunya kultur yang 

melahirkan kode etik dan SOP. 
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 Yang menurut Johan juga penting adalah bagaimana pegawai KPK menduduki jabatan-jabatan yang 

ada di KPK. Mengenai kapasitas dan integritas orang-orang yang mengisi jawaban di KPK. Apakah 

seleksi KPK akan sama dengan dahulu jika status pegawai KPK adalah ASN. Menurut Johan Budi, 

integritas tidak dapat diukur dengan seperangkat tes. 

 Di ASN, UU yang dipakai adalah adalah UU tentang ASN. Apakah KPK juga akan mengacu pada UU 

tersebut itu juga menjadi pertanyaan kita.  

  

Bivitri Susanti, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera 

 Pemecatan  57+1 Pegawai KPK adalah bagian dari orkestrasi pelemahan kelembagaan KPK. 

 Garis waktu pelemahan KPK telah dimlai dari 2019, saat Pansel KPK dibentuk. Lalu pada September 

2019 terdapat revisi UU KPK. Juni 2019 juga terdapat 5 komisioner baru KPK, yang 1 diantaranya 

sangat kontrovesial, yakni Firli Bahuri, terlihat dari rekam jejaknya. Hingga pada 2021, dikeluarkan 

Perkom 1/2021 yang mensyaratkan adanya TWK.  

 Strukut KPK dari yang tadinya lembaga independen. Akhirnya diletakkan dibawah lembaga 

eksekutif.  

 Awalnya, di Revisi UU KPK dan PP 41/2021 tidak menyebut adanya TWK. Baru saat Perkom 1/2021 

menyebut adanya TWK dan Ombudsman menyebut hal tersebut sebagai maladministrasi.  

 Putusan MK yang terbaru tidak berbicara secara langsung mengenai teknis TWK. Putusan MK hanya 

fokusnya mangatakan bahwa pengalihan status tidak boleh merugikan.  

 Terkait dengan kondisi independensi kelembagaan KPK setelah September 2019. Terdapat 

pelemahan struktur kelembagaan eksternal (ada di bawah kekuasaan eksekutif), pelemahan dari 

dalam (komisioner yang tidak etik, Dewan Pengawas yang tidak menjalankan fungsi pengawasan 

etik dengan baik, mekanisme kerja yang mengandung banyak celah kebocoran informasi, perubahan 

struktur dan budaya kerja), dan pelemahan dukungan politik (tudingan “taliban”, berkurangnya 

dukungan masyarakat sipil kepada KPK secara kelembagaan karena berubahnya KPK setelah UU 

19/2019).  

 Nasib 57 orang mantan pegawai KPK harus dipikirkan, bukan hanya untuk alasan kemanusiaan 

tetapi mempertahankan aset bangsa karena rekam jejak dan kualifikasi mereka snagat baik.  

 Jika hendak melakukan perubahan KPK secara struktural yang berarti merevisi UU KPK dan 

memasukkan komisioner baru. Ini membutuhkan keputusan politik. Untuk masa pemerintahan 

sekarang, ini mustahil untuk dilakukan kerana terlihat bagaimana saat ini pelemahan ini diinginkan 

oleh Presiden dan DPR. 

 Harus menunggu pergantian pemerintahan sembari mendorong lahirnya pemerintahan antikorupsi 

dan menguatkan gerapan antikorupsi dari masyrakat  sipil.  
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FORUM DISKUSI-TANYA JAWAB   

1. Ahmad Hidayah-TII 

Tadi sempat dikatakan masa dulu dan KPK tidak seperti ini. Itu tepatnya kapan. Apakah 

sebelum tahun 2019 atau kapan. Apakah tidak dimungkinkan untuk diadakan TWK ulang 

karena ada maladministrasi pada soal TWK.  

 

Tanggapan Bivitri 

 Yang harus kita pahami, TWK itu tidak boleh ada. Dari segi logika hukum, memang tidak 

perlu ada TWK. Karena bentuknya hanya alih status. 

 KPK mulai berubah sejak 2019 dan saat adanya komisioner baru yang membawa budaya 

kepolisian.  

 

Tanggapan Hemi 

 Secara umum jawabannya akan sama dengan yang disampaikan Mbak Bivitri. Kenapa bisa 

TWK muncul tiba-tiba padahal tidak ada dasar UU-nya 

 

 

2. Adinda-TII 

Saat ini betapa rentannya kriminalisasi di proses pemberantasan korupsi. Ada oknum KPK 

yang menyalahgunakan wewenang. Namun, masyakat masih membela KPK sedemikian rupa. 

Tekanan publik seperti apa yang kiranya manjur untuk merubah keadaan saat ini? 

Pertanyaan 

 

Tanggapan Bivitri: 

 Yang manjur dalam konteks sasarannya adalah KPK, Bivitri sudah sangat skeptis dengan KPK 

saat ini. Pada akhirnya tidak ada yang punya pengaruh apapun. KPK itu lembaga yang 

pengambilan keputusannya berpusat pada komisioner. Mungkin masih ada orang baik di 

dalamnya, namun dalam menindak masukan dari masyraakat, yang mengambil keputusan 

adalah pimpinan. Sedangkan pimpinanya saat ini sudah memiliki berbagai catatan yang 

buruk. 

 Jika sasarannya pemerintah dan DPR. Bisa dilakukan dengan bentuk pencegahan tindak 

korupsi. Dengan menggencarkan pendidikan korupsi pada publik. Saat ini Pendidikan publik 

ke masyarakat luas penting dan paling mungkin dilakukan. Karena untuk mengadvokasi 

kebijakan, kita ada di posisi yang sangat sulit saat ini.  
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3. Andrian Habibi-Bawaslu 

Seandainya KPK menolak untuk bergabung ke Polri, kira-kira bentuk lembaga seperti apa 

yang tepat untuk KPK kedepannya?  

 

Tanggapan Bivitri:  

 Ini sesuatu yang harus diserahkan pada 57 orang itu sendiri. Kita harus sadari bahwa 57 

orang tsb keahliannya berbeda. Jadi jangan bayangkan bahwa mereka akan langsung menjadi 

penyidik Polri. Jadi tidak bisa sembarangan. Ada berlatar belakang humas, administrasi, dll. 

Sama dengan ketika kita melihat pelanggaran HAM lainnya bahwa perspektifnya adalah 

perspektif korban.  

 
4. Komentar  Moh Rizaldi 

Yg patut disayangngkan adalah pemohon pada pengujian UU KPK. ketika menguji, mereka 
mnggunkan hak asasi manusia. Pdahal dapat digunakan prinsip unitary executive yg muncul 
dari pasal 4 UUD 1945. melalui prinsip ini, Presiden mempunya kontrol penuh atas cabag 
kuasaan eksekutif, termask mengangkat dan memberhentikan pegawai KPK. 

 
Tanggapan Bivitri 

 Perlu dibaca secara mendalam pertimbangan hukumnya apa. Memang MK tidak ada 
keinginan untuk mengabulkan uji formil ini. 

 
Tanggapan Hemi 

 Kita dapat belajar banyak dari pasca dijadikannya TWK untuk alih status. Yang perlu kita 
garis bawahi adalah, tidak ada keinginan yang baik dari MK, dan pemerintah untuk 
menyelamatkan hak-hak kawan-kawan yang menjadi korban pelanggaran HAM.   

 
 
 

 
Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 
http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum. 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 
~ TERIMA KASIH ~ 


