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Konstitusionalisme 
HAM 

• Ide konstitusi disebutnya sebagai konstitutionalisme, dan digambarkan 
bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin 
kebebasan dan hak, yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan 
jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula 
yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-
wenangan) – inilah yang di dalam konsep moral dan metayuridisnya 
disebut “konstitutionalisme” (Wignjosoebroto, 2002: 415-417)



Masalah? 

Indonesia menunjukkan kenaikan konsisten dalam 
pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh 
masih tingginya korupsi di sektor penegakan 
hukum dan politik

Tanpa kepastian hukum dan pengurangan 
penyalahgunaan kewenangan politik, 
kepercayaan publik terhadap pemerintah akan 
turun dan memicu memburuknya iklim usaha di 
Indonesia

[CPI 2015]



apa strateginya? 

Pejabat   Kepolisian    Kejaksaan  Pengadilan 

Konstitusionalisasi KPK 

Hak Imunitas 

Sinergi Kelembagaan Negara



Constitutionality 
Importance  

• Korupsi melahirkan pemiskinan, 
kerugian sosial dan 
pelanggaran hak-hak dasar 
yang dijamin dalam konstitusi  

• Korupsi sebagai bentuk 
penyalahgunaan kekuasaan + 
kesewenang-wenangan  

• Korupsi melemahkan pondasi 
Negara Hukum Indonesia  

• Korupsi sebagai bentuk 
pelanggaran yang 
memungkinkan impeachment 
bagi Presiden (vide: pasal 7A - 
7B UUD 1945) Konstitusionalisasi KPK 

4 argumen konstitutionalisme  
menjadikan KPK sebagai 

State Auxiliary Body + 
Constitutional Organ  



Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2006

Hak Imunitas 





Sinergi, dengan prasyarat apa?  
dan mekanisme politik hukum apa?  

Sinergi Kelembagaan Negara

Apa masalah dasar sinergi 
kelembagaan negara? Tidak 
efektifkan MOU? Mengapa?  

Apakah pemberantasan 
korupsi sebagai proses hukum, 

ataukah pula dibaca sebagai 
proses politik-ekonomi?

Seberapa besar komitmen 
penyelenggara negara (APH) atas 

pemberantasan korupsi? 



Belajar dari 
Gambaranyar
Lereng Gunung 
Kelud Blitar, 2016



Sinergi kelembagaan negara 
dalam pemberantasan korupsi 

berbasis gerakan sosial 

• Dengan pendekatan PEL (political-economy of law), korupsi dalam 
konteks Indonesia hari ini dilekati dengan bekerjanya oligarki politik-
ekonomi, yang menguatkan sistem impunitas, ditopang oleh sirkuit 
predatorik yang menggunakan media, kampus dan formal kelembagaan 
politik-hukum dan bahkan mendayagunakan privatised gangsterism 

• Gerakan memberantas korupsi ini harus lebih merakyat dan lintas kelas 
(Aditjondro, 2007) 

• Korupsi terjadi karena kurangnya kontrol sosial atau gerakan sosial 
dari masyarakat.  

• C > M + D - A [corruption terjadi jika monopoly ditambah discretion tanpa 
accountability]. Karena itu perlu dilengkapi dengan kontrol sosial (social 
control/SC) sehingga menjadi: C > M + D - A - SC (Klitgaard, 1998)


