
       
                        

 
PRESS RELEASE 

Buka Rekaman Upaya Pelemahan dan Ancaman Terhadap KPK 
 

#SapuKoruptor (Satu Padu Lawan Koruptor) !!! 

Indonesia Darurat Korupsi. Penetapan Tersangka terhadap Ketua KPK Non Aktif Abraham 
Samad, Wakil Ketua KPK Non Aktif Bambang Widjoyanto dan Penyidik KPK Novel Baswedan 
oleh Polri merupakan upaya nyata mengkerdilkan, menghentikan dan membungkam 
pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh KPK. Upaya 
menetapkan Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan terhadap dugaan 
tindak pidana yang diduga senganja dicari-cari oleh Polri merupakan bentuk nyata upaya 
kriminalisasi terkait aktifitas mereka yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya 
pemberatasan korupsi di KPK. 

Indikasi upaya kriminalisasi terhadap mereka dapat diketahui dari keterangan Novel 
Baswedan pada saat menjadi saksi Judicial Review UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Pada 
saat itu, Novel Baswedan mengungkapkan, KPK punya bukti rekaman adanya upaya 
penghalang-halangan upaya penyelidikan dan penyidikan (obstruction of justice) dari orang 
yang sedang diselidik/sidik berupa ancaman kriminalisasi dan serangan fisik terhadap 
penyidik KPK maupun pejabat Plt. Struktural Bagian Penindakan di KPK yang sedang 
melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka 
atas nama Komjen Pol Budi Gunawan pada saat itu. Selain itu Novel Baswedan juga 
mengungkapkan, penetapan tersangka pimpinan KPK Non Aktif  Abraham Samad dan 
Bamabang Widjojanto juga merupakan bagian dari upaya kriminalisasi. 

Upaya obstruction of justice mulai dari bujukan dengan iming-iming, intimidasi, ancaman 
kriminalisasi, hingga ancaman serangan fisik tersebut tidak bisa diceritakan secara panjang 
lebar dan lugas oleh Novel Baswedan pada saat menjadi saksi di  MK apalagi Novel 
Baswedan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rekaman tersebut di persidangan 
MK karena ia terikat pada peraturan internal KPK bahwa yang berhak mengeluarkan 
rekaman bukti upaya obstruction of justice di KPK haruslah pimpinan KPK. 

Olehnya itu Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel, menyerukan kepada seluruh 
masyarakat yang CINTA KPK untuk: 

1. Mendesak Presiden untuk memberi perhatian dan melakukan kewenangan yang 
ada padanya untuk memerintahkan penghentian obstruction of justice di KPK 
termasuk kriminalisasi terhadap Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel 
Baswedan 

2. Mendesak hakim MK untuk meminta kepada para pimpinan KPK membawa 
rekaman tersebut di depan persidangan uji materi UU KPK agar publik mengetahui 
obstruction of justice di KPK terang benderang  

3. Mendesak kepada para pimpinan KPK untuk mendukung upaya pemberantasan 
korupsi dengan cara membawa rekaman tersebut ke persidangan MK dan  

4. Mendesak kepada pimpinan KPK agar membuka rekaman tersebut di hadapan 
publik agar publik mengetahuinya secara terang benderang 

 
"BERANI JUJUR HEBAT DAN PIMPINAN KPK ORANG JUJUR SEGERA BUKA REKAMAN 
PELEMAHAN KPK" 
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