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PEMBUNUHAN BERENCANA  

ATAU PEMBUNUHAN KARAKTER KPK ??? 

(Opini Babelpos 13 Mei 2009) 

Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H. 

Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung 

 

Beberapa hari terakhir, pemberitaan tentang orang nomor satu di lembaga 

yang sangat ditakuti oleh para koruptor, yaitu Ketua Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), Antasari Azhar begitu bomming, baik di media massa maupun di 

media elektronik ditingkat lokal dan nasional, bahkan pemburu berita asing juga 

tidak mau ketinggalan dengan kasus yang sepertinya telah menggeser pemberitaan 

hasil rekapitulasi pemilu legislatif dan bursa capres yang begitu hangat selama ini. 

Kasus pembunuhan berencana yang diduga langsung melibatkan ketua 

KPK, Antasari Azhar sebagai intelectual dader (pelaku intelektual) yang kini 

telah ditahan oleh Polda Metro Jaya dengan status tersangka memang sebuah 

kasus yang sangat mengejutkan masyarakat. Terlebih isu yang menjadi latar 

belakang dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan Nazarudin tersebut adalah 

karena masalah asmara yang konon ceritanya telah terjadi cinta segitiga. 

Sebenarnya tidak baru kali ini saja, dalam beberapa kasus yang melibatkan 

pejabat negara beberapa diantaranya selalu diwarnai dengan kisah asmara. 

Berbagai pendapat dan komentar muncul dimasyarakat berkaitan dengan 

kasus ini. Ada yang berkomentar meragukan kebenaran kasus ini alias ini hanya 

jebakan untuk mengkerangkeng sang ketua KPK, bahkan lebih jauh lagi ingin 

merusak citra lembaga yang selama ini gencar memberantas korupsi dengan cara 

membuat image buruk kepada pimpinan tertingginya, termasuk juga ingin 

merusak kinerja positif pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi dan 

terakhir menciptakan citra negatif bagi SBY dalam Pilpres Juli Mendatang. 

Pendapat ini wajar, mengingat frekwensi KPK dalam pemberantasan korupsi 

selama kepemimpinan Antasari Azhar bisa dikatakan telah berhasil mengungkap 

kasus-kasus korupsi kakap, bahkan telah memenjarakan beberapa pejabat negara, 

baik dilingkungan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sehingga wajar apabila 

banyak yang tidak suka dengan KPK secara institusi maupun kepada 

pimpinannya, dan akhirnya membuat skenario untuk menjebak Antasari Azhar. 
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Masalah benar atau tidak keterlibatan Antasari Azhar dalam kasus 

pembunuhan berencana ini, biarlah nanti pengadilan yang membuktikannya. 

Artinya biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, jangan ada 

intervensi dari pihak manapun terhadap kasus ini. Kepada semua pihak hendaknya 

menghormati asas Praduga Tak Bersalah. Jadi jangan memberikan komentar, 

pendapat atau pemberitaan yang sifatnya memvonis bersalah sebelum ada putusan 

hakim yang berkekuatan hukum tetap. 

Status tersangka kepada Antasari Azhar hendaknya tidak memperlemah 

dan menjadi penghambat bagi KPK untuk terus bekerja lebih gencar lagi dalam 

pemberantasan korupi. Walaupun sang ketua sedang ditahan, namun masih ada 4 

wakil ketua KPK yang harus tetap bekerja ekstra mengungkap berbagai perkara 

korupsi. Kemudian kepada berbagai lembaga atau elemen masyarakat yang 

mendesak agar Antasari Azhar mengundurkan diri sebagai ketua KPK atau 

mendesak SBY agar segera mengganti ketua KPK saya rasa bukan pilihan yang 

tepat. Artinya biarlah proses hukum berjalan untuk membuktikan apakah Antasari 

Azhar terbukti bersalah atau tidak.  

Dengan memintanya mengundurkan diri, terkesan kita telah memposisikan 

Antasari Azhar telah terbukti bersalah dan ini berarti kita telah mendahului 

institusi pengadilan. Terlebih statusnya masih tersangka dan masih dalam tahap 

penyidikan. Apabila alasannya akan mengganggu kinerja KPK dengan status 

tersangka dan penahanannya, saya kira itu pendapat yang berlebihan. Saya 

menilai KPK merupakan intitusi penegak hukum yang profesional dalam 

menjalankan tugas-tugasnya selama ini, sehingga masyarakat  tidak perlu cemas 

atau kuatir apabila penahanan ketuanya dapat menghambat kinerja KPK, karena 

KPK akan tetap bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak 

tergantung hanya kepada satu orang serta akan mampu mengatasi berbagai 

kepentingan dan tekanan pasca penahanan sang ketua.  

Disamping itu, apabila proses hukum telah berjalan dan sampai pada 

penetapan status Antasari Azhar sebagai terdakwa, maka dengan sendirinya 

menurut Pasal 32 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi 
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Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena menjadi terdakwa 

karena melakukan tindak pidana kejahatan melalui penetapan Presiden. 

 

Pembunuhan Berencana  

Antasari Azhar oleh Polda Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka dalam 

kasus pembunuhan berencana terhadap Nazaruddin, bos PT Putera Rajawali 

Banjaran (PRB). Tidak tanggung-tanggung, posisinya dalam kasus ini diduga 

sebagai otak pembunuhan. Artinya ada dugaan bahwa Antasarilah yang 

memerintahkan para eksekutor (pelaku penembak) untuk membunuh korban. 

Berkaitan dengan hal ini, perlu dilihat Pasal 55 KUHP untuk mengetahui posisi 

Antasari Azhar, apakah sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, yang 

menyuruhlakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana, yang 

menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana atau sebagai orang yang 

membantu melakukan tindak pidana. 

Pasal 340 KUHP yang isinya “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan 

direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, 

merupakan pasal yang digunakan untuk menjerat Antasari Azhar. Apabila kita 

melihat dari sisi sanksinya, memang ancaman pidana untuk pelaku pembunuhan 

berencana sangat berat dan diantaranya tidak sedikit yang sampai divonis 

hukuman mati.  

Namun apapun putusan yang dijatuhkan nanti, bisa putusan bebas, putusan 

lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan, yang terpenting 

adalah proses pemeriksaan kasus ini oleh aparat penegak hukum harus dilakukan 

dengan transparan dan tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga kebenaran 

dapat terungkap. Apakah benar Antasari Azhar sebagai otak pembunuhan 

berencana tersebut atau ini hanya sekedar skenario belaka sebagai upaya 

pembunuhan karakter KPK sekaligus para pemimpinnya ? Kepada KPK dan 

jajarannya agar tetap maju terus pantang mundur dalam mengungkap berbagai 

kasus korupsi yang telah menjadi penyakit akut yang berbahaya dinegeri ini.    


