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Garis Waktu Pelemahan KPK

Pansel KPK dibentuk

Mei 2019

5 komisioner baru KPK dipilih. 1 
sangat kontroversial karena berkasus, 
yang lainnya juga punya rekam jejak 
yang buruk

13 Juni 2019

Revisi UU KPK disetujui DPR dan 
Pemerintah. UU ini sangat 
kontroversial karena tertutup, 
supersingkat, dan menimbulkan
penolakan besar 
#reformasidikorupsi. 

Terkait pegawai, hanya ada 
ketentuan ttg “Alih Status” tanpa 
syarat tes, karena posisi
kelembagaan KPK yang berubah.

17 September 2019

Perkom 1/2021 ditetapkan, 
mensyaratkan adanya TWK

27 Januari 2021

Ombudsman mengeluarkan
rekomendasi bahwa TWK 
maladministrasi.

16 September 2021

Komnas HAM menyatakan ada 
pelanggaran HAM dalam pelaksanaan
TWK

16 Agustus 2021

57 pegawai KPK dikeluarkan (1 
pensiun)

Tawaran dari Kapolri untuk direkrut

30 September 



Kisruh aspek legal kepegawaian KPK

Menyatakan soal pengalihan status pegawai KPK, tanpa menyebut TWK.Revisi UU KPK 

Tidak menyebut TWK. 

PP 41/2020 tentang 
Pengalihan Status 

Pegawai KPK
Menyebut soal KPK 

ORI: maladministrasi

Komnas HAM: melanggar HAM

Perkom 1/2021

Pengalihan status tidak boleh merugikan. 
Putusan MK 

70/PUU-XVIII/2019

Tidak memutus mengenai prosedur yang seperti apa yang konstitusional (tidak bertentangan dengan Putusan MK 
70/PUU-XVII/2019.)

MK tidak memutus isu seteknis TWK, karena menguji konstitusionalitas.

Putusan MK 
34/PUU-XIX/2021 

Tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah
Putusan MA (JR 
Perkom 1/2021)



Kondisi Independensi Kelembagaan setelah 
September 2019

Pelemahan Struktur 
Kelembagaan Eksternal

• Ada di bawah kekuasaan 
eksekutif

• Pegawai KPK menjadi ASN 

Pelemahan dari dalam

• Komisioner yang tidak etik 
(ada beberapa pengaduan)

• Dewan Pengawas yang tidak 
menjalankan fungsi 
pengawasan etik dengan baik.

• Mekanisme kerja yang 
mengandung banyak celah
untuk kebocoran informasi

• Perubahan struktur organisasi 
KPK dan budaya kerja KPK 
(muncul kerusakan penegak
hukum lain yang dulu menjadi 
alasan kelahiran KPK).

Pelemahan dukungan politik

• Tudingan “Taliban” 

• Berkurangnya dukungan
masyarakat sipil kepada KPK 
secara kelembagaan karena 
berubahnya KPK setelah UU 
19/2019.



Korupsi adalah soal kekuasaan

• Korupsi tidak hanya terkait dengan 
pencegahan dan penindakan korupsi itu 
sendiri, tetapi juga elemen-elemen lain dalam 
demokrasi, karena by definition, korupsi akan
selalu terkait dengan kekuasaan. 

• Karena itu pula, ada “state capture 
corruption”: sekelompok orang menggunakan
pengaruh mereka terhadap para penentu
kebijakan (anggota DPR, pemerintah) untuk 
menghasilkan kebijakan publik yang memberi 
keuntungan ekonomi bagi kelompok itu 
sendiri. 



• KPK bukan Lembaga pemberantas
korupsi yang pertama di Indonesia. 
Lembaga2 sebelumnya –dan kini KPK-
selalu dimatikan setiap ia mulai efektif
membongkar kekuasaan yang korup. 

• Alih status pegawai adalah akibat dari
upaya pelemahan KPK pada 2019 yang 
dilakukan dengan (1) Revisi UU KPK dan 
(2) Dipilihnya pimpinan KPK yang 
sangat bermasalah dalam hal rekam
jejaknya.

28/10/2021



Apa yang harus dilakukan?

Nasib 57 orang mantan pegawai 
KPK harus dipikirkan, bukan hanya 
untuk alasan kemanusiaan tetapi 
juga mempertahankan aset 
bangsa karena rekam jejak dan 
kualifikasi mereka sangat baik.

01
Perubahan KPK secara struktural 
berarti merevisi UU KPK dan 
memasukkan komisioner baru. Ini 
membutuhkan keputusan politik. 
Untuk masa pemerintahan 
sekarang, ini mustahil untuk 
dilakukan karena terlihat 
bagaimana pelemahan ini 
diinginkan oleh Presiden dan DPR. 

02
Harus menunggu pergantian 
pemerintahan sembari 
mendorong lahirnya 
pemerintahan antikorupsi dan 
menguatkan gerakan antikorupsi 
dari masyarakat sipil.

03
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