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Investigasi Kasus Korupsi di Indonesia: 
Beberapa Pengalaman ICW 
 

Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan ke Indonesian Corruption 
Watch (ICW), guna saling membagi pengalaman investigasi korupsi di Indonesia, walaupun sebenarnya 
ICW pun masih dalam proses mencari standar investigasi yang memadai. Harus diakui juga bahwa ICW 
bukan tidak pernah mengalami hambatan investigasi. Mungkin malah sering. Bahkan, pernah juga 
beberapa rekan kami di ICW mengalami rasa frustasi. Bingung apa yang mestinya dilakukan dalam 
investigasi. Rasanya, layak disimak apa yang dikatakan oleh Robert Klitgaard dalam satu bukunya 
Controlling Corruption: korupsi sering mematahkan semangat. 

Sebelum kita membahas investigasi lebih dalam, tampaknya kita perlu terlebih dahulu mengetahui hal-
hal yang mesti dilakukan dalam upaya menurunkan--kalaupun tidak dapat dikatakan menghapuskan--
korupsi sampai mendekati titik nol. Secara ringkas, sebenarnya ada tiga hal yang mesti dilakukan, yaitu 
adanya kegiatan riset dan pengembangan sistem informasi, kegiatan pendidikan dan pencegahan 
(education and prevention), serta investigasi. Dari sini tampak jelas bahwa sebenarnya investigasi hanyalah 
salah satu dari tiga usaha pengendalian korupsi. Investigasi hanyalah satu bagian kecil pemberantasan 
korupsi. Ia biasanya berhubungan dengan soal-soal kecil (mikro). Sifatnya detail. Kegiatan utamanya 
adalah mendeteksi dan mengekspos adanya korupsi karena korupsi itu sebenarnya sudah ada, tetapi 
tersembunyi (hidden). Investigasi juga biasanya sangat terkait dengan upaya pencegahan agar tindakan 
korupsi tidak terulang kembali, di tempat yang sama atau di tempat lain. 

Walaupun investigasi hanya satu bagian kecil dari upaya pengendalian korupsi, bagian inilah yang sering 
menjadi perhatian utama. Kenapa? Mungkin karena soal ini selalu berkaitan dengan orang-orang yang 
terlibat di dalamnya. Cerita tentang orang (manusia) tentu selalu menarik diikuti. Tapi, tampaknya ada 
sebab lain kenapa investigasi selalu menarik. Investigasi adalah kegiatan utama anti-korupsi. Kalau dapat 
diumpamakan dengan organisasi atau badan usaha, kegiatan investigasi adalah fungsi utama organisasi 
atau badan usaha tersebut. Fungsi lainnya biasa disebut fungsi pendukung. Dari fungsi utama inilah 
muncul fungsi pendukung tersebut. Kalau dimisalkan dengan aktivitas penerbitan sebuah majalah, tentu 
fungsi utamanya adalah keredaksian. Kegiatan keuangan dan pemasaran untuk fungsi pendukung dan 
merupakan akibat dari kegiatan keredaksian. Tapi, tidak selalu kegiatan keuangan dan pemasaran 
merupakan fungsi pendukung. Di organisasi lain, seperti perusahaan distributor dan lembaga keuangan, 
mungkin kegiatan pemasaran atau keuangan malah menjadi fungsi utama. 

Demikian juga halnya dengan investigasi. Hasil dari kegiatan investigasi adalah rekomendasi terhadap 
hal yang sudah dan yang belum terjadi (masa datang). Untuk yang belum terjadi, rekomendasi ini terkait 
dengan fungsi pendidikan dan pencegahan. Misal, ditemukan adanya korupsi pembangunan jalan di satu 
kampung. Ternyata, diketahui bahwa penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap 
pembangunan jalan tersebut. Akibatnya, pengelola proyek (aparat pemerintah) bekerja sesuai dengan 
kehendaknya, tanpa ada pengawasan pada saat proyek dilaksanakan.  Tentu saja satu saran hasil 
investigasi tersebut adalah agar dilakukan kampanye kepedulian masyarakat. Saran dari hasil investigasi 
ini nantinya juga menjadi objek fungsi riset dan sistem informasi. Objek riset tentunya tidak hanya dari 
investigasi satu organisasi, tetapi bisa juga dari pengalaman negara lain atau organisasi lain (misalnya: 
riset ICW mengumpulkan berita korupsi koran-koran dan membuat peringkatnya). 

Itulah kira-kira kerangka berfikir dari investigasi. Lantas, bagaimana sebenarnya investigasi yang 
dilakukan oleh ICW? Seperti diuraikan di awal, ICW masih mencari pola. ICW juga masih menghadapi 
dan merasakan hal-hal rancu dalam investigasi ini. Sebab, seolah-olah, selama ini investigasi itu secara 
legal diklaim hanya milik aparat pemerintah (kepolisian dan kejaksaan). Padahal, di negara-negara lain 
investigasi tidak mesti dilakukan oleh aparat pemerintah. Bahkan, investigasi bisa dilakukan secara 
perorangan di suatu kantor/badan usaha. Mereka bukan jaksa independen yang dilegalkan oleh negara.  
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Contohnya, jika seseorang menemukan indikasi bahwa kertas di kantornya sering habis. Anehnya, 
menurut perasaannya, penggunaan kertas sehari-hari tidak terlalu banyak. Dari sini, dia mulai merasakan 
adanya satu masalah dan berusaha melakukan investigasi untuk mencari penyebabnya. Ternyata, ada 
informasi, seorang kawannya sering membawa kertas tersebut ke rumah. Dalam investigasi yang 
dilakukannya, ia dapat menanyakan informasi tersebut ke temannya itu secara langsung. Bahkan, ia pun 
bisa datang ke rumah temannya untuk mengetahui berapa banyak kertas yang dibawa dan untuk apa 
kertas tersebut.  

New South Wales Independent Commission Against Corruption (NSW-ICAC) pun telah menerbitkan 
satu petunjuk (guidance) bagaimana prosedur investigasi yang sebaiknya dilakukan oleh perorangan atau 
organisasi yang bukan investigator profesional. Jika memungkinkan, ICW akan menjadikannya salah 
satu petunjuk untuk masyarakat Indonesia. Petunjuk ini akan dikampanyekan dalam waktu yang tidak 
terlalu lama. Akan tetapi, beberapa bagian dari petunjuk ini mesti disunting terlebih dahulu, disesuaikan 
dengan kondisi Indonesia. 

Investigasi yang dilakukan oleh ICW selama ini bisa dibagi dalam dua kategori. Satu adalah investigasi 
yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Satu lagi berdasarkan inisiatif ICW sendiri yang 
bersumber dari usulan rapat Dewan Etik. Investigasi berdasarkan inisiatif ICW dirasakan masih belum 
memuaskan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebab, model ini membutuhkan database dan 
jaringan kerja yang memadai. Yang baru dirasa agak memuaskan--kalau dapat dikatakan demikian--
adalah investigasi berdasarkan aduan masyarakat. Tapi, jika dapat dikatakan secara jujur, investigasi ini 
pun masih mengandalkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh beberapa 
investigator ICW, dan belum merupakan hasil dari sistem investigasi ICW yang sudah mapan. Ini 
dimungkinkan karena ICW melakukan kerja sama secara pribadi dengan pihak-pihak yang mempunyai 
kepedulian terhadap gerakan anti-korupsi.  

Jika sistem investigasi ICW telah mapan, investigasi mestinya tidak terlalu mengandalkan pengetahuan 
dan pengalaman masa lalu para investigator. Akan tetapi, mengandalkan pada perencanaan dan 
dukungan data yang memadai. Dengan demikian, investigator dapat berganti, tetapi sistem tetap 
berjalan. Namun, ini tidak mudah. Sebab, investigasi idealnya melibatkan berbagai ragam pengetahuan. 
Beruntung, pihak yang terlibat di ICW memiliki latar belakang yang beragam. Hanya saja tim investigasi 
ICW tidak demikian. Kebanyakan masih berlatar belakang keuangan dan pengetahuan audit. Tapi, 
selain kebutuhan akan latar pengetahuan yang beragam, investigasi idealnya juga membutuhkan 
investigator yang menyukai tantangan, pengetahuan yang luas, dan mempunyai idealisme. Hanya saja, 
melatih seseorang menjadi investigator membutuhkan kesabaran tersendiri. Seperti halnya melatih calon 
jurnalis, dari sepuluh orang yang dilatih, satu orang saja berhasil, itu sudah bagus. 

Kebanyakan investigasi yang dilakukan ICW dimulai dari mendengarkan dan membaca laporan 
pengaduan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dilaporkan mudah dimengerti. Dari situ, disusun 
suatu gambaran permasalahan berupa skema-skema. Kemudian dilakukan riset terhadap aturan yang 
ada. Juga dilakukan pertemuan atau wawancara langsung ke pihak yang melaporkan. Tujuannya untuk 
menguji persepsi gambaran masalah. Setelah itu, jika diperlukan, dilakukan pengecekan ke lapangan dan 
melakukan pengamatan atau wawancara ke pihak terkait. Hasil dari investigasi dibahas lagi dengan 
Dewan Etik sebelum dipublikasikan dan disampaikan ke pihak terkait. Memang, pola ini tampak 
sederhana. Tapi, ini sebenarnya tidak mudah. Misalnya, pada saat pengecekan ke lapangan, tentu si 
investigator harus mengerti aspek teknis yang akan diamati.  

Agar lebih praktis, beberapa investigasi ICW disajikan di sini. 

a. Kasus Jalan Tol 

Investigasi ini tampaknya yang paling sederhana. Sebab, data-data yang diperoleh sudah sangat lengkap 
dengan alur cerita yang sistematis. ICW tidak terlalu banyak melakukan investigasi terhadap kasus ini. 
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b. Kasus Buku Pelajaran 

Beberapa penerbit yang melaporkan kasus ini sebenarnya mereka yang sakit hati karena bukunya tidak 
layak uji untuk tahun anggaran 1998/1999. Tahun-tahun sebelumnya, sebagian dari buku mereka layak 
uji. Tapi, bagi ICW, ini tidak masalah. Sebab, informasi ini sangat menarik karena melibatkan 
masyarakat secara langsung dan terkait dengan pinjaman luar negeri yang diinformasikan sering 
dikorup. Informasi yang diperoleh diyakini cukup akurat dan layak dipercaya karena pihak yang 
melaporkan adalah juga pihak yang melakukan korupsi pada tahun-tahun sebelumnya. 

Namun, ICW sebenarnya agak kesulitan ketika menginvestigasi kasus ini. Sebab, para pelapor 
cenderung ingin mengarahkan agar investigasi hanya terbatas pada tahap penilaian buku. Mereka 
menginginkan agar ICW menggugat tahap tersebut sehingga ada peluang bagi mereka untuk mengikuti 
penilaian kembali. Tapi, dari wawancara yang dilakukan ICW dan berkas-berkas yang diperoleh 
diketahui bahwa masalah yang menyangkut dengan dugaan korupsi tidak terbatas di tahap penilaian. 
Masalahnya menyangkut proses tender yang melibatkan banyak pihak.  

Hanya saja, saat WorldBank melakukan investigasi, karena mereka juga mendapat laporan langsung dari 
para penerbit, mereka tidak dapat memperoleh data yang memadai. Ini sudah diduga ICW. Tapi, dari 
beberapa analisis ICW terhadap prosedur yang ada, ternyata kesalahan bukan hanya di pihak 
pemerintah, tetapi juga WorldBank yang menciptakan prosedur pengadaan buku tersebut. Prosedur 
pengendalian yang dibuat WorldBank sangat lemah dan hanya cocok diterapkan di negara maju. 
Beberapa prosedur pun terkesan mengambang. WorldBank pun mengakui kelemahan ini. Walaupun 
mereka menyatakan tidak ditemukan korupsi, Depdikbud membatalkan tender untuk tahun anggaran 
1998/1999. Artinya, dana untuk tahun 1998/1999 tidak dikucurkan. Hanya saja, pada Pers Release yang 
diterbitkan WorldBank pada akhir Desember lalu hal ini tidak disinggung. 

c. Kasus Penggelapan Pajak 

Ini juga merupakan pengaduan masyarakat. Dalam kasus ini, beberapa pelapor memberikan data yang 
cukup lengkap. Kesulitan yang timbul adalah pada saat membaca data perpajakan. Investigator yang 
berpengalaman pun sangat sedikit yang mampu berhadapan dengan soal perpajakan. Sebab, banyak 
istilah-istilah yang di luar kelaziman keuangan. Karena itu, diperlukan pengetahuan tambahan. 
Syukurnya, dukungan dari pelapor pun sangat baik. Motivasi pelapor tampaknya karena sakit hati, 
terkait dengan pembagian keuntungan yang tidak adil. Satu pelapor adalah mantan direksi perusahaan 
itu sendiri.  

Konfirmasi ke pihak terlapor, pihak yang menggelapkan pajak, pun dilakukan. Pada saat ditanyakan soal 
ini, pihak terlapor dengan mudah menyatakan bahwa itu adalah kesalahan akuntannya. Padahal, dalam 
laporan audit, akuntannya telah menyatakan laporan keuangan “tidak wajar” karena ia tidak dapat 
menelaah soal pajak pihak terlapor.  

Mekanisme penggelapannya sebenarnya sederhana saja. Ini dilakukan karena pihak terlapor selama ini 
merasa mempunyai kekuatan yang tak dapat disentuh dan dapat menutup mulut para aparat pajak, 
dengan bayaran yang sebenarnya tidak terlalu besar.   

d. Kasus PTPN XIII 

Pelapor datang langsung dari Kalimantan. Karena mengungkap kasus ini, pelapor sampai dipecat oleh 
Direksi. Sebenarnya, kasus ini sudah diulas di daerah. Tapi, karena masalah yang diangkat kurang kuat, 
secara hukum permasalahannya dapat dipermainkan oleh aparat hukum di daerah. ICW merekonstruksi 
kembali permasalahan yang dilaporkan. Ternyata, ditemukan kasus yang cukup besar, tetapi belum 
diangkat secara layak, seperti kecurangan penjualan buah segar dengan mekanisme tertentu dan adanya 
upaya swastanisasi yang merugikan negara. Data-data tambahan didatangkan langsung dari Kalimantan. 
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e. Kasus Sinyal Kereta Api 

Kasus ini menarik karena menyangkut keselamatan orang banyak dan kontraktornya adalah pihak asing. 
ICW pun pernah disomasi atas kasus ini. Tetapi, ancaman tuntutan belum terjadi. 

Ihwal kasus ini berawal dari kiriman bahan-bahan dari seseorang yang sangat lengkap. Hanya saja, 
dengan bahasa teknis yang sangat ruwet dengan didukung oleh gambar arsitektur dan foto-foto. Cukup 
lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca laporan tersebut. Tim investigasi pun mencoba datang ke 
pelapor berdasarkan alamat kartu nama yang dilampirkan. Ternyata bukan orang tersebut yang 
melaporkan. Tim investigasi juga mencoba menghubungi pihak lain yang kalah tender (perusahaan 
besar juga). Sebelumnya, salah seorang karyawan pihak lain itu sangat mendukung dan membenarkan 
kasus tersebut. Ternyata, setelah dia melapor ke atasannya, ia tidak berani berbicara lagi. 

f. Kasus Perminyakan 

Ini merupakan salah satu investigasi inisiatif ICW. Investigasi dilakukan dengan mewawancari seorang 
pengusaha minyak dan mantan Dirjen Migas. Dukungan sangat baik. Hanya saja informasi yang 
diberikan sangat umum walaupun ada data keuangannya. Investigator berusaha mendefinisikan masalah 
ini dan kebetulan pada masa lalu ia mempunyai dokumentasi tentang pernyataan beberapa pejabat yang 
berhubungan dengan kasus ini. 

 

Dari cerita di atas, juga tampak bahwa walaupun beberapa pengadu pada awalnya berani melaporkan 
suatu kasus, belakangan ketika investigasi dilakukan sering dijumpai mereka malah jarang mau berbicara 
secara terbuka. Ini karena belum adanya perlindungan terhadap pemberi informasi (whistleblower). 
Karena itu, kami mengajak rekan-rekan untuk mengkampanyekan isu ini. Mungkin dapat dengan cara 
membuat UU Kebebasan Informasi. Dengan demikian, pendeteksian korupsi di masa datang dapat 
lebih mudah.  

 

Jakarta, 13 Januari 1999 

Disampaikan dalam crash program pendidikan investigative reporting di Teater Utan Kayu. 

 


