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MENGUNDANG KPK
Pertanyaan : Heru Kurniawan

Kami di FTBM fokus dalam pengembangan dan 
penguatan karakter jujur.
Jika bisa bagaimana mekanisme yang harus kami 
lakukan agar KPK bisa datang ke Purwokerto untuk 
berkegiatan dengan FTBM Banyumas?

Jawab:
Untuk mengundang narasumber dari KPK, silahkan 
mengirimkan surat undangan resmi dari universitas 
ditujukan ke direktorat yang dituju melalui fax (021) 
52892456 atau scan surat dapat dikirimkan melalui email 
ini (minimal 1 bulan sebelum acara surat sudah diterima 
KPK).

MATERI DARI KPK
Pertanyaan : Muhammad Agil Ramadhan

Selamat Siang. Saya Agil dari mahasiswa S1 Ilmu Politik 
dan Pemerintahan, saat ini saya sedang melakukan 
pengabdian masyarakat (KKN) dan kami melaksanakan 
kegiatan penyuluhan pencegahan korupsi sejak dini di 
Sekolah Dasar. maka dari itu kami memohon kesediaan 
KPK untuk memberikan kami materi dasar dan media 
publikasi terkait pencegahan korupsi sejak dini.

Jawab:
Media – media dan materi pengetahuan antikorupsi 
dapat dilihat dan diunduh langsung pada portal acch.
kpk.go.id

MAJALAH INTEGRITO
Pertanyaan : Veesyana Lussy 
Bagaimana cara memperoleh Majalah Integrito?

Jawab:
Dapat mengirimkan alamat persuratan dan identitas 
lengkap ke informasi@kpk.go.id

SWARA KICAU

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Sekretaris Jenderal KPK dan Kepala Biro Humas; Pemimpin Redaksi Priharsa Nugraha; Redaktur 
Pelaksana Lufti Avianto. 
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Armina_Profa @Nasihun17 
@KPK_RI semoga tim #KPK_RI senantiasa dalam 
lindunganNya dalam menjalankan tugas mulia ini. Bravo

Pan Mohamad Faiz  @panmohamadfaiz 
Mari dukung @KPK_RI untuk memproses secara hukum 
semua pihak yang terlibat dalam dugaan suap terkait JR 
UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

~keke~ @IkePurwono 
@KPK_RI TOP, kandangin terus para koruptor 

Eddy Marpaung @MarpaungEddy
@KPK_RI Salut dan hormat buat KPK. Kejar terus koruptor 
di negara kita.

Jayabaya @Jayabay19479190
@KPK_RI  Semoga KPK semakin kokoh dan sebagai 
pemberantas korupsi dan pungli nomor satu di 
Indonesia. 

Cah Kudus @sintus77
@KPK_RI terima kasih atas kerja kerasnya dalam 
pemberantasan korupsi..tetap semangat dalam 
pengabdian...HAJAR TERUS TIKUS KORUPTOR

@robbymess
Saya suka KPK, lembaga terbaik yang masih ada di negeri 
ini!

@nindyalani
Sebagai masyarakat Indonesia, saya selalu siap jaga KPK 
dan bantu cegah korupsi!

@rasy_88
Tingatkan terus kinerja KPK, Rakyat siap dukung berantas 
koruptor!

@jonjonjoni
Go Go KPK! Tebas semua korupsi di negeri ini!

INTEGRITO JAN-FEB 2017.indd   2 3/27/2017   1:56:53 PM



VOL 55/IX/JAN-FEB 2017 | INTEGRITO | 3

TAJUK

TEROMPAH
Syahdan, Kerajaan Ayodya dibungkus kemelut. Rencana Prabu 

Dasarata menyerahkan tahta ke putera mahkota, Sri Rama, 
digoyang Dewi Kekayi, selir Prabu Dasarata. Pasalnya, Kekayi 

menyodorkan anak kandungnya, Pangeran Barata, jadi raja.

Sodokan Kekayi, bukan saja kon-
flik kepentingan antara anak tiri 
dengan anak kandung. Melain-
kan juga tagihan Kekayi kepada 
Dasarata. Sebab, Kekayi pernah 

menyelamatkan Dasarata. Lantas, Dasarata 
berjanji akan memenuhi permintaan Kekayi. 
Kini janji itu ditagih.

Padahal, persiapan upacara pergantian 
raja sudah dirancang. Rakyat pun sudah 
mendengar, Dasarata bakal menyerahkan 
tahta kepada Sri Rama. Sodokan Kekayi jadi 
debu yang menyaput mata Dasarata. Mem-
buatnya kelilipan.

Terpaksa, Prabu Dasarata memenuhi 
janji. Dia ubah skema pergantian raja dari 
rencana semula. Dia umumkan bahwa peng-
gantinya bukan Sri Rama, tetapi Pangeran 
Barata. Dan, rakyat setuju saja. Satu lagi per-
mintaan Kekayi ke Dasarata, Sri Rama harus 
disingkirkan dari Ayodya. Agar tidak jadi api 
dalam sekam. Rama harus dibuang selama 13 
tahun. 

Prabu Dasarata benar-
benar tak berdaya. Janji 
raja harus dia tunai-
kan. Apa boleh buat, 
permintaan ini pun 
dia turuti. Pangeran 
Barata ditahbiskan 
jadi raja, sedang-
kan Rama diminta 
pergi dari Ayodya selama 
13 tahun. Setelah me- 
nunaikan janjinya, 
Dasarata wafat.

Jabatan bisa dikejar, 
namun takdir berkata lain. 
Pangeran Barata menolak 
jadi raja. Karena, kemu-

dian dia tahu bahwa tahta itu datang padanya 
hasil rekayasa sang ibu. Sementara, Sri Rama 
sudah telanjur diusir dari Ayodya, dan me-
nyepi di hutan.

Pangeran Barata mengumumkan ke rak-
yat, bahwa dia “Raja Wakil”. Itu, katanya, 
berlaku sampai Sri Rama kembali dari peng-
asingan.

Diam-diam, Barata menyusul Sri Rama 
ke hutan. Mereka bertemu. Barata meminta 
Rama kembali ke Ayodya, menjadi raja. Ter-
nyata Rama menolak. Dia mengatakan, “Saya 
akan memenuhi titah ayahanda. Saya akan 
kembali ke Ayodya, tiga belas tahun lagi.”

Rama dengan ikhlas meminta Barata te-
tap jadi raja, sesuai amanat almarhum ayah 
mereka. Rama berpesan agar ia menjadi Raja 
Ayodya yang adil dan bijaksana. Sungguh, 
Barata kagum pada Rama. Kekaguman itu 
membuat Barata mengajukan permintaan 
aneh, “Saya kembali ke Ayodya dengan sya-
rat, membawa terompah adinda,” katanya. 

Menanggapi itu, Rama memberikan 
sepasang terompahnya.

Terompah dibawa 
Barata ke Ayodya. Ke-
mudian dia letakkan 

di singgasana kerajaan. 
Dia umumkan ke 
rakyat, bahwa Raja 

Ayodya adalah terom-
pah Rama. Sedangkan 
dirinya Raja Wakil. Ini 
berlaku selama 13 ta-
hun.

Cerita dari legenda 
pewayangan itu, meng-

usik kita, betapa sulitnya 
mencari pemimpin ama-
nah hari ini. 
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R A N A

GRAFIS JAGA 
SEMESTA  - Dua orang 
tentara melewati 
pameran Grafis 
Jaga Semesta yang 
di laksanakan oleh 
Indonesia Corruption 
Watch (ICW) di Stasiun 
Gambir, Rabu (25/1) 
Jakarta. Grafis Jaga 
Semesta adalah 
kompetisi karya grafis 
yang mempromosikan 
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KPK melantik 9 jaksa penuntut 
umum dan seorang penyidik 
baru pada Rabu (22/2), di Ge-

dung Merah Putih KPK, Jakarta.  
Pelantikan dilakukan oleh Deputi 
Bidang Penindakan Heru Winarko, 
disaksikan Sekretaris Jenderal R. Bimo 
Gunung Abdul Kadir, Direktur Pe-
nyidikan Aris Budiman, dan Direktur 
Penyelidikan Herry Muryanto. 

Diharapkan, mereka dapat men-
jadi tambahan ‘energi’ dalam kegiatan 
bidang penindakan KPK. Sebelum-
nya, jumlah personel pada 2016, KPK 
memiliki 96 penyidik dan 80 penuntut 
umum. Penambahan ini, diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja KPK 
dapat melaksanakan amanah. KPK membuka kesempatan bagi 

Warga Negara Indonesia yang 
memenuhi syarat untuk me-

ngisi Jabatan sebagai Penasihat KPK 
periode 2017-2021. Sebelumnya, KPK 
membentuk Panitia Seleksi Penasihat 
KPK 2017 yang terdiri dari Iman B. 
Prasodjo (Ketua Pansel), Saldi Isra 
(Anggota), Rhenald Kasali (Anggota), 
Busyro Muqoddas (Anggota), dan 
Mahfud MD (Anggota). 

Dicari, Penasihat Berintegritas

Pelantikan Jaksa 
dan Penyidik Baru

Menurut Sekjen KPK R Bimo 
Gunung Abdul Kadir, tantangan pem-
berantasan korupsi itu kian berat, 
maka dibutuhkan sosok penasihat 
KPK yang berintegritas, cakap dan 
bijaksana. Selain integritas, fak-
tor independensi dan kompetensi 
atau kepakaran juga diutamakan, 
terutama dalam bidang hukum, 
manajemen organisasi dan teknologi 
informasi. 

KPK memaparkan kinerja 
dan hasil kerja tahun 2016 
pada Senin (9/1) di Jakarta. 

Kegiatan ini dihadiri lengkap lima 
pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, 
Basaria Panjaitan, Laode M. Syarif, 
Saut Situmorang dan Alexander 
Marwata. 

Ketua KPK Agus Rahardjo juga 
menyampaikan harapannya, agar 
kita secara bersama bisa memba-
ngun sistem yang kemudian secara 
cepat bisa meminimalkan korupsi 
di Indonesia. Hingga dalam waktu 
cepat bisa mengurangi jumlah 
koruptor secara signifikan. Kepada 
semua pihak terutama masyarakat, 
Agus Rahardjo juga mengingatkan, 

untuk terus bersama dan bersatu 
merapatkan barisan, mendukung 

Kinerja KPK 2016

terwujudnya  Indonesia yang bebas 
dari korupsi. 
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penuntut umum.
Terhadap perusahaan yang sudah 

punya aturan internal, mengenai 
pencegahan korupsi, Wakil Ketua KPK, 
Laode M. Syarif mengingatkan, yang 
paling penting, aturannya dijalankan 
atau tidak. Diikuti atau tidak. Sebab 
korupsi di perusahaan paling sering 
terjadi, justru dilakukan oleh orang 
yang tak berhubungan dengan per-
usahaan.             

Sebanyak 47 mahasiswa Sekolah 
Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Poli-
tik Setia Budhi, Rangkas Bitung 

belajar antikorupsi ke KPK, pada Rabu 
siang (11/1). Mereka diterima Fungsi-
onal Pendidikan dan Pelayanan Ma-
syarakat (Dikyanmas) David Sepriwasa 
yang berbagi pelajaran mengenai 
modus perkara korupsi dan upaya 
pencegahannya. 

Menurut Agus Aan Hermawan, se-
laku Ketua Program Studi kunjungan 
ini bertujuan sebagai bentuk kepriha-
tinan dengan ‘rapor’ Banten sebagai 
provinsi yang dinilai korup. Selain itu, 
mereka juga ingin mengubah cara 
pandang, bahwa upaya pencegahan 
korupsi bisa dia dilakukan semua 
pihak. 

Sosialisasi Peraturan MA

KPK mengadakan sosialisasi 
Peraturan Mahkamah Agung 
No. 13 Tahun 2016 tentang 

tata cara penanganan perkara tindak 
pidana oleh korporasi, pada Jumat 
(20/1) di Auditorium KPK. Mengha-
dirkan Surya Jaya (Hakim Agung dan 
Ketua Tim Perumus Perma), Yunus 
Husein, Agustinus Pohan, (Pakar 
Pidana) dan Wakil Ketua KPK, Laode 
M. Syarif. Kegiatan sosialisasi ini diikuti 
oleh para penyelidik, penyidik dan 

Bantu Telusuri Rekam Jejak Calon Komisioner OJK

STISIP Setia 
Budhi Belajar 
Antikourpsi di KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo me-
nerima Ketua Pansel Calon 
Anggota Komisioner OJK 

Sri Mulyani yang ditemani Menko 
Perekonomian, Darmin Nasution 
dan Gubernur Bank Indonesia, Agus 
Martowardojo, pada Kamis (9/2).

Tujuannya, meminta bantuan ke-
pada KPK, terkait dengan penelusuran 
rekam jejak terhadap 107 Calon Ang-
gota Dewan Kehormatan OJK periode 
2017-2022.

Dari 107 calon, nantinya akan 
dipilih 7 orang saja, masing-ma-
sing  untuk posisi Ketua merang-
kap Anggota; Wakil Ketua sebagai 
Ketua Komite Etik merangkap 
Anggota; Kepala Eksekutif Pengawas 
Perbankan merangkap Anggota; 
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar 

saat menerima Pansel Komisioner 
KPU dan Bawaslu Haryono dan Betti 
Alisjahbana pada Selasa (17/1). Pansel 
itu meminta menelusuri 38 calon 
anggota KPU dan 22 calon anggota 
Bawaslu yang akan dipilih untuk pe-
riode 2017-2022. 

Modal merangkap Anggota; Kepala 
Eksekutif Pengawas Perasuransian, 
Dana Pensiun, Lembaga Pembia-
yaan dan Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya merangkap Anggota; Ketua 
Dewan Audit merangkap Anggota; 
dan Anggota yang membidangi 
Edukasi dan Perlindungan Konsu-
men.Hal yang sama juga dilakukan 
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Musisi juga manusia. Punya kegundahan 
dan harapan pada masa depan bangsa, 
terutama masa depan bangsa agar be-

bas dari korupsi. Kegalauan dan harapan me-
reka tumpah dalam obrolan santai di program 
KanalKustik yang disiarkan Radio KanalKPK. 

Musisi dari berbagai genre musik bercerita 
pengalamannya terkait korupsi. Ada yang jadi 
korban pungli saat pengurusan administrasi 
kependudukan. Ada yang curhat dipungli saat 
pengurusan perlengkapan roadshow di bandara. 
Ada pula yang mengaku pernah diajak ‘berda-
mai’ di jalan untuk menghindari tilang. Tentu 
saja, bukan sesuatu yang membuat damai.

Meski begitu, ada pula yang pengalaman 
berbeda. Indra vokalis Band The Rain yang 
menjadi tamu KanalKustik Januari lalu, meng-
apresiasi perubahan layanan publik saat akan 
mengurus administrasi pernikahan. “Cepat, 
transparan dan tidak ada calo apalagi pungli,” 
kata Indra. Pengalaman serupa juga dirasa-
kan Oppie Andaresta, akan adanya perubahan 
positif pada pelayanan publik administrasi ke-
pendudukan dahulu dengan sekarang. 

Selain bicara pengalaman mereka jadi kor-
ban korupsi, Alexa, Warna, Boomerang, Efek 
Rumah Kaca, White Shoes and The Couples 
Company, Once Mekel, Glenn Fredly dan mu-
sisi lainnya sepakat bahwa generasi penerus 

bangsa harus berubah. Keluarga menjadi agen 
perubahan dengan menanam nilai-nilai anti-
korupsi, kejujuran, mandiri, sederhana dan 
kerja keras di dalam keluarga. 

Tika dari Band Tika and The Dissidents 
ingat betul pesan kakeknya, “Menyontek itu 
sama saja mengakui dia mampu dan kamu ti-
dak.” Menurut Tika, menyontek hal yang se-
pele tapi jika kecurangan ini melekat sedari 
kecil dan terus menerus dilakukan bisa jadi 
bibit korupsi. Sementara Glenn Fredly ingat 
benar, sang ayah yang merupakan pegawai ne-
geri selalu mengatakan di meja makan, bahwa 
apa yang keluarganya makan didapat dari uang 
yang halal. 

Ternyata musisi juga manusia. Mereka 
bagian dari lingkungan sosial yang terdam-
pak langsung maupun tidak langsung dari 
praktik korupsi. Sebagai mana manusia lain-
nya, para musisi pun galau, gerah dan geram 
pada korupsi. Namun semangat tetap mereka  
dengungkan lewat lagu dan penanaman nilai-
nilai antikorupsi di keluarga. 

KANAL KUSTIK

Musisi Bicara Korupsi

Hari Pukul
Hari Pukul

Setiap Kamis 
pekan keempat 10.00 WIB

Saksikan musisi lainnya pada 
program Kanal Kustik di 
STREAMING KANAL.KPK.GO.ID
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Sore hari setelah mengerjakan peker-
jaan rumah, Doki, Trili, dan Petoy biasa 
pergi ke taman untuk bermain bersama. 

Di sore hari yang cerah ini mereka tampak bi-
ngung karena tidak tahu mau bermain apa. 

“Bagaimana kalau kita main sepeda?” usul 
Doki. Trili dan Petoy pun setuju.

“Tapi, kan, kita belum punya sepeda,”  
ingat Trili. Setelah berpikir beberapa saat, Doki 
pun mengusulkan agar mereka masing-ma-
sing mulai menabung supaya dapat membeli 
sepeda sendiri. Ketiganya pun berjanji untuk 
mulai menyisihkan uang jajan mereka untuk 
ditabung mulai esok hari.

Keesokan harinya mereka kembali ber-
temu di taman. Dengan bangga Trili dan Doki 
bercerita bahwa mereka masing-masing ber-
hasil menyisihkan uang jajannya sebesar lima 
ribu rupiah untuk ditabung di celengan. 

“Kalau kamu bagaimana Petoy?” tanya 
Trili. Wajah Petoy tampak murung. Ternyata 
Petoy belum berhasil menabung karena uang-
nya ia belanjakan es cendol di depan rumah. 
Petoy pun berjanji untuk tidak jajan lagi dan 
mulai menyisihkan uangnya untuk ditabung.

Tiga bulan berlalu. Suatu pagi di hari libur 
Petoy sedang berjalan melintasi rumah Doki, 
Ia melihat ada sebuah sepeda yang sangat ba-
gus terparkir di rumah Doki. Petoy yang pe-
nasaran pun langsung menghampiri Doki. 

“Iya Petoy, itu sepeda yang aku beli dari 
hasil menabung. Kemarin, aku dan Trili mem-
beli sepeda bersama,” ujar Doki. Petoy pun 
segera pergi ke rumah Trili untuk melihat 
sepeda barunya.

Petoy ternyata belum bisa membeli sepeda 
baru karena uangnya selalu habis untuk jajan. 
Melihat temannya sedih, Trili pun menghibur 
Petoy, “Sambil menunggu kamu menabung 
untuk dapat membeli sepeda, kamu masih bisa 
bermain bersama kami dengan membonceng 
di sepedaku atau sepeda Doki.”

Petoy pun senang karena masih bisa ber-
main bersama dan sejak saat itu Petoy ber-
sungguh-sungguh untuk menabung.

Kisah persahabatan trio Dolipet (Doki, Tri-
li, Petoy) kini hadir melengkapi serial dongeng 
di Kanal Anak, KanalKPK. Melalui cerita-cerita 
yang dekat dengan kehidupan anak sehari-hari, 
nilai integritas akan dapat tersampaikan de-
ngan lebih mudah kepada anak-anak. 

KANAL DONGENG

Menabung Untuk Membeli Sepeda

Hari Pukul

Setiap Jumat 10.00 WIB

Ayo, tanamkan integritas sejak dini kepada 
sang buah hati, dengan terus menyaksikan 
kisah persahabatan Trio Dolipet dan 
berbagai kisah dongeng lainnya di 
KANAL ANAK, KANALKPK. 
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PAKET 
LENGKAP 
PENCEGAHAN 
KORUPSI
MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI. KALAU 
KORUPSI ITU PENYAKIT, YANG DILAKUKAN KPK SAAT INI 
JUSTRU MENCEGAH SEKALIGUS MENGOBATI. PERLU 
KERJA EKSTRA UNTUK ‘MENYEMBUHKAN’ PERTIWI DARI 
PENYAKIT KRONIS INI. 

UTAMA
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Upaya preventif sekaligus kuratif 
yang dilakukan Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) itu ber-
nama Program Koordinasi dan 
Supervisi (Korsup) Bidang Pen-

cegahan dan Penindakan Terintegrasi. Menu-
nya memang lebih banyak program pence-
gahan korupsi, seperti perbaikan sistem dan 
tata kelola, serta peningkatan kapasitas dan 
integritas sumber daya manusia. 

Tapi, pada pelaksanaannya, program ini 
juga menggandeng tim penindakan, untuk 
mempertegas bahwa KPK tidak akan segan 
untuk menindak pejabat dan penyelenggara 
negara yang masih berani ‘bermain api’.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut 
pencegahan sebagai upaya penyatuan dengan 
kerja penindakan. Sebagai langkah utama, 

KPK fokus ke beberapa hal yang dianggap ce-
lah rawan korupsi.

“Karena KPK menilai, perbaikan sistem 
dan manusia harus dilakukan secara simul-
tan agar pemerintah daerah bisa berjalan de-
ngan bersih, transparan, akuntabel dan pro 
rakyat,” katanya.

Yang dilakukan tim Korsup KPK, bukan 
sekadar mendampingi dengan memberikan 
rekomendasi. Melainkan juga memastikan, 
bahwa rencana aksi untuk mencegah korupsi 
di lingkungan masing-masing, berjalan sesuai 
agenda.

Agus bahkan menceritakan pengalaman 
mendampingi salah satu provinsi. Pada sa-
lah satu persoalan, misalnya tata kelola Ke-
pegawaian, tim di lapangan, kata dia, bahkan 
sampai melakukan penilaian (assessment) 
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terhadap jumlah, kompetensi pegawai serta 
kesesuaian dengan tanggung jawab kerja, de-
ngan melakukan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja.

Pada sisi perbaikan sistem, daerah yang 
didampingi mendapat ‘menu wajib’ yang ha-
rus menjadi perhatian utama untuk dibenahi. 
Ada tiga sektor, yakni pengelolaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), peng-
adaan barang dan jasa (PBJ) dan layanan pu-
blik.

Perangkatnya melalui diterapkannya 
e-planning dan e-budgeting atau e-govern-
ment, pendirian Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) yang mandiri, serta pendirian Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Kami ingin provinsi mengaplikasikan 
ini,” ujar Agus.

Selain menu wajib tadi, ada pula menu 
tambahan, yakni dengan implementasi prak-
tik terbaik yang telah berjalan pada pemerin-
tah daerah lain, agar diadopsi oleh provinsi 
yang didampingi KPK. Misalnya, Program 
milik Provinsi Jawa Barat pada bidang peren-
canaan anggaran, penyelenggaraan PTSP, pe-
ngelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), 
dan implementasi Tunjangan Perbaikan 
Penghasilan (TPP); serta aplikasi perenca-
naan dan penganggaran keuangan Pemkot 
Surabaya dan aplikasi perizinan terpadu mi-
lik Pemkab Sidoarjo.

Melalui Koordinasi dan Supervisi pula, 
KPK juga menyasar sektor strategis lain, 
misalnya pengawalan implementasi dana 
desa di seluruh Indonesia, dan mendorong 
daerah untuk merealisasikan Program Poros 
Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan 
TKI Terintegrasi. 

“Tentu saja, menu perbaikan tadi, 
disesuaikan dengan kondisi, potensi dan per-
soalan di masing-masing daerah,” katanya.

Sementara Deputi Bidang Pencegahan 
KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, ada 
perbedaan mendasar kegiatan koordinasi dan 

supervisi bidang pencegahan yang pernah di-
lakukan KPK sebelumnya.

Korsupgah saat awal dibentuk pada 2012, 
lebih banyak mengevaluasi kinerja pemerin-
tah daerah. Mulai 2015 pendekatan Korsup-
gah dititikberatkan pada perbaikan empat 
hal. Yakni, penerapan pengadaan berbasis 
elektronik (e-procurement), perizinan ter-
padu satu pintu (PTSP), APBD berbasis elek-
tronik (e-budgeting), dan efektivitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Di masa awal Korsupgah dulu, ada kepala 
daerah yang menyampaikan curahan hatinya, 
“Pak, kalau review kerja kami, ya pasti ada 
saja salahnya. Bantu saya di depan dong, bu-
kan pas sudah ada salahnya, kemudian kami 
ditindak,” tutur Pahala menirukan.

Curhat bupati itu dinilai Pahala, ada 
benarnya. “Itulah momen pertama yang 
membuat Korsupgah menjadi seperti seka-
rang ini,” kata Pahala.

Pendekatan Korsupgah melalui pene-
rapan empat hal itu ternyata ditanggapi posi-
tif oleh para kepala daerah. Awalnya di enam 
provinsi, kemudian berkembang jadi 10 pro-
vinsi. Dan kini, bertambah jadi 17 provinsi.

Supervisi manajemen kepegawaian pe-
merintah, merupakan salah satu item per-
soalan yang ditangani Korsupgah. Yakni, 
masuk bagian APIP. Dan, dari sinilah bisa 
muncul kasus jual-beli jabatan. 

Agus Rahardjo , Ketua KPK
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Upaya pemerintah untuk itu, sudah je-
las. Pengisian jabatan harus terbuka. 
Itu tugas Kementerian Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kemen PAN-RB). Kemen PAN-RB 
telah mengeluarkan Permen Nomor 13/2014 
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. Beleid ini mengatur teknis dan 
prosedur, termasuk assessment terbuka, yang 
menjadi pedoman bagi instansi pusat dan dae-
rah dalam melakukan pengisian jabatan.

Ada lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

NOKTAH MERAH TATA 
KELOLA PEGAWAI 
PEMERINTAH
SISTEM KEPEGAWAIAN PEMERINTAHAN TERUS DIBENAHI. 
PERATURAN DEMI PERATURAN DITERBITKAN, LEMBAGA-LEMBAGA 
PENGAWAS DIBENTUK. DEMI MENCAPAI KONDISI IDEAL: THE RIGHT 
MEN ON THE RIGHT PLACE. DEMI MENGANTISIPASI KECURANGAN 
DALAM PENEMPATAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI.

UPACARA  - Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tengah berdoa pada upacara peringatan Hari Pahlawan 
di halaman kantor di Kedoya, Jakarta. 
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Fungsinya mengawal misi dan visi reformasi 
birokrasi di pemerintahan. Skema pengisian 
jabatan dilakukan terbuka dan kompeti-
tif pada tiga posisi yaitu: Jabatan Pimpinan 
Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA), dan 
Jabatan Fungsional (JF). 

Menteri PAN-RB, Asman Abnur, me-
ngatakan, diterapkan sistem merit dalam 
UU ASN. Pengisian jabatan harus didasarkan 
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 
“Juga mempertimbangkan aspek moralitas 
dan integritas,” kata Asman kepada Integrito, 
Januari 2017. 

Sistem merit adalah kebijakan dan ma-
najemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wa-
jar. Tanpa membedakan latar belakang po-
litik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 
kelamin, status pernikahan, umur, atau kon-
disi kecacatan. Dengan sistem ini diharapkan 
reformasi birokrasi bisa berjalan sebagai-
mana mestinya dan praktik tidak wajar dalam 
pemerintahan.

Menteri PANRB juga menerbitkan Per-
aturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 ten-
tang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi secara terbuka di lingkungan instansi 
pemerintah. Itu mengatur teknis dan prose-
dur termasuk asesmen terbuka sebagai pe-

doman bagi instansi pusat dan daerah dalam 
melakukan pengisian jabatan. Peraturan ter-
sebut telah dijadikan pedoman dalam pengi-
sian jabatan walaupun diakui masih terdapat 
kekurangan. Dan, masih disempurnakan.

Dalam menjalankan reformasi birokrasi 
Kemen PAN-RB dibantu Badan Kepegawaian 
Negara (BKN). Kewenangannya penyeleng-
garaan Manajemen ASN, pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. 

Sedangkan di bagian pengawasan dan 
evaluasi kebijakan manajemen dilakukan 
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 
Fungsi utama atau kewenangan KASN adalah 
mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode 
etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan 
Sistem Merit dalam kebijakan dan manaje-
men ASN pada instansi pemerintah. 

Di sisi lain, proses pengangkatan, mutasi, 
pembinaan, pemberhentian PNS dilakukan 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Terdiri 
dari menteri, gubernur, bupati atau wali kota. 
Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, 
PPK berkoordinasi kepada KASN. 

“Jual-beli jabatan terjadi karena ma-
sih kuatnya kewenangan PPK,” kata Asman. 
Diharapkan, KASN dapat mengawasi dan  
merekomendasikan dalam setiap proses 
seleksi sebagai perwujudan dari sistem merit.

Persoalannya, KASN secara kelem-
bagaan maupun personil, masih belum me-
madai. Saat ini, KASN digawangi oleh tujuh  

APARATUR - Birokrat adalah salah satu  
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komisioner, tujuh orang asisten komisioner, 
dan 50 staf yang bertugas memantau lebih 
dari 600 instansi pemerintah di seluruh In-
donesia. Sehingga masih ada pengisian ja-
batan yang belum terawasi. Inilah celah mun-
culnya jual-beli jabatan di daerah-daerah. 

Diharapkan, seluruh ASN dan masya-
rakat mengawal sistem merit, melaporkan 
kepada Menteri PANRB dan KASN apabila 
ada jual beli jabatan. Kunci persoalan, pada 
komitmen kepala daerah sebagai pimpinan. 
Mereka memimpin untuk kepentingan 
negara, ataukah kepentingan pribadinya. 
Ini menentukan ada-tidaknya jual-beli ja-
batan. 

Ketua Komisi Aparatur Sipil Ne-
gara (KASN) Sofian Effendi memaparkan 
temuannya selama dua tahun bekerja. 
Hasil catatan lembaga independen itu  
mencengangkan. Sekitar 90 persen praktik 
jual-beli jabatan terjadi di sebagian besar 
daerah di seluruh Indonesia. Sangat sedikit 
daerah yang bersih. 

Namun, pengisian jabatan setara Direk-
tur Jenderal atau Eselon I, Sofian memasti-
kan, bersih. Sebab, prosesnya langsung dika-
wal oleh para anggota KASN dengan sangat 
teliti dan presisi. Evaluasi yang dilakukan 
juga bekerja sama dengan KPK dan PPATK. 
“Eselon I yang mengangkat presiden lang-
sung. Ada sedikit catatan dari KPK, maka dia 
tidak akan masuk tiga besar dan itu disampai-
kan kepada Presiden,” ujarnya.

KASN meski tak berwenang menindak, 
keberadaan KASN penting. Lembaga ini 
mengawal transparansi proses manajemen 
ASN dan melakukan pengawasan dalam dua 
hal: Pertama, bersifat preventif menerbit-
kan rekomendasi. Kedua, bersifat represif 
yang berupa tindak lanjut atas pengaduan 
yang diterima. KASN bekerjasama dengan 
Kemen PAN RB dan Kementerian Dalam Ne-
geri (Kemendagri) dalam hal administratif. 
Sedangkan penindakan, bekerja sama dengan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 
Kepolisian. 

“Kewenangan kami tidak banyak, hanya 
memberikan rekomendasi. Untuk penin-
dakan tentu KPK dan Kepolisian,” katanya.

Pengamat kebijakan publik sekaligus 
Guru Besar Universitas Indonesia Eko Praso-
jo mengatakan jual beli jabatan masih terjadi 
karena adanya permintaan dan penawaran. 
Kepala daerah yang terpilih membutuhkan 
dana untuk membayar biaya pemilihan ke-
pala daerah (pilkada). Para pejabat ini pun 

tidak percaya diri dengan sistem yang baru 
seperti promosi atau lelang terbuka yang ter-
tuang dalam UU ASN. 

“Kepala daerah yang tidak beritikad baik 
biasanya mencoba mempermainkan sistem 
yang baru. Sebab, para birokrat ini masih be-
lum siap dengan sistem yang mengutamakan 
kompetensi dan kompetisi,” kata dia.

Meski sekarang ada pengawasan dari 
KASN, tapi menurut Eko perannya masih ter-
batas. Selain secara kelembagaan masih baru, 
sumber daya manusia yang ada di KASN juga 
masih kurang untuk mengawasi semua pro-
ses pengisian jabatan. 

Selain itu, masih banyak juga peraturan 
yang diwajibkan UU ASN belum tersedia. “Ke 
depan, KASN dan Kemendagri harus saling 
bekerja sama,” ujarnya. 

Eko mengakui, reformasi birokrasi me-
merlukan waktu. Namun ada beberapa so-
lusi yang ia usulkan untuk mengurangi kasus 
serupa antara lain, memperkuat koalisi de-

Kepala daerah 
yang tidak beritikad 
baik biasanya mencoba 
mempermainkan sistem 
yang baru. Sebab, para 
birokrat ini masih belum 
siap dengan sistem 
yang mengutamakan 
kompetensi dan kompetisi 

RUANG KERJA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Asman Abnur di ruang kerjanya.

Eko Prasojo , Pengamat Kebijakan Publik

INTEGRITO JAN-FEB 2017.indd   15 3/27/2017   1:57:19 PM



16 | INTEGRITO | VOL 55/IX/JAN-FEB 2017

UTAMA

ngan masyarakat, menetapkan peraturan pe-
laksanaan UU ASN, memperkuat jumlah dan 
mutu SDM KASN, dan meningkatkan sinergi 
berbagai lembaga kepegawaian. 

“OTT bisa membantu tetapi pem-
bangunan sistem sangat penting,” kata man-
tan wakil menteri PAN-RB ini.

Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), sistem lelang terbuka merupakan sa-
lah satu cara paling eflsien dibandingkan me-
kanisme pengisian jabatan lainnya. Tapi yang 
paling penting adalah sistem tersebut harus 
didukung komitmen transparansi dari setiap 
pemda di seluruh Indonesia. 

“Tidak semua kepala daerah melakukan 
hal yang sama (lelang terbuka),” kata Wakil 
Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Karena itu, KPK terus mendorong se-
luruh provinsi menerapkan sistem peme-
rintahan elektronik (e-government) sebagai 
penguatan transparansi birokrasi yang efek-
tif dan efisien. Kegiatan tersebut dilakukan 
melalui program Koordinasi dan Supervisi 
bidang Pencegahan dan Penindakan Terpadu, 
dimana KPK mendampingi sejumlah pro-
vinsi untuk berbenah.

Beberapa program perbaikan sistem itu 
antara lain menyentuh pada aspek tata ke-
lola anggaran, perencanaan dan pendirian 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Se-
lain itu, KPK juga mendorong daerah agar 
mengadopsi praktik terbaik tata kelola peme-
rintahan berbasis elektronik (e-government) 
pada daerah tersebut. 

“Tidak semua kepala daerah 
melakukan hal yang sama 
(lelang terbuka).”

Seperti misalnya program milik Provinsi 
Jawa Barat pada bidang perencanaan ang-
garan, penyelenggaraan PTSP, pengelolaan 
pajak kendaraan bermotor (PKB), dan im-
plementasi Tunjangan Perbaikan Pengha-
silan (TPP); serta aplikasi perencanaan dan 
penganggaran keuangan Pemkot Surabaya 
dan aplikasi perizinan terpadu milik Pemkab 
Sidoarjo. 

UPACARA - Pegawai negeri walikota jakarta barat memberikan hormat bendera pada upacara peringatan hari 
pahlawan di halaman kantor walikota jakarta barat, kedoya, jakarta.

Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK
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Ribuan Pegawai Pemerintah Dae-
rah Provinsi Bengkulu adalah salah 
satu pihak yang mendapatkan dam-
pak positif dari pendampingan yang 

dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) melalui Program Koordinasi dan Su-
pervisi Bidang Pencegahan. Sejak 2016, pro-
vinsi ini ‘ditemani’ dalam menyusun agenda 
antikorupsi di lingkungannya, sekaligus di-
pantau pelaksanannya.

Salah satu program yang dijalankan ada-
lah penerapan Tambahan Penghasilan Pega-
wai (TPP) yang diadopsi dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat. Sehingga, pegawai ne-
geri sipil di lingkungan Pemprov Bengkulu 

akan mendapatkan TPP sebagaimana yang 
diatur Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 
23 Tahun 2016, pasal 9 tentang prilaku kerja 
dan prestasi kerja pegawai.

“TPP akan diterima oleh PNS sesuai 
prilaku serta prestasi kerja yang dicapai oleh 
PNS tersebut,” ungkap Pelaksana Tugas Sekre-
taris Daerah Pemprov Bengkulu Sudoto.

TPP tersebut diberikan kepada PNS yang 
diatur besarannya dengan skema sebesar 60 
persen dari tingkat kehadiran melalui fin-
gerprint, dan sebesar 40 persen dari prestasi 
kerja. “TPP akan dikurangi apabila yang ber-
sangkutan tidak hadir, terlambat atau pulang 
lebih cepat,” katanya.

Perbaikan sistem dan sumber daya ma-
nusia adalah dua hal yang dilakukan secara 
simultan. Hal ini untuk meminimalisasi  
kerawanan penyimpangan, seperti yang 
akhir-akhir ini marak diperbincangkan. Sa-
lah satu persoalan yang kini menjadi sorotan 
adalah penyalahgunaan kewenangan oleh ke-
pala daerah melalui ‘jual-beli jabatan’. Deputi 
Koordinator Indonesia Corruption Watch 
(ICW), Ade Irawan mengatakan bahwa prak-
tik jual-beli jabatan ini terjadi karena bi-
rokrasi yang bermasalah. 

TAK SEKADAR 
MENDAMPINGI DAERAH
KPK MELAKUKAN PENDAMPINGAN 
MENDALAM BAGI PROVINSI UNTUK 
BERBENAH SECARA MENYELURUH. 
PERBAIKAN SISTEM DAN MANUSIA, 
ADALAH DUA HAL YANG NISCAYA 
UNTUK MEWUJUDKAN TATA 
KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 
YANG BERSIH. 

PELUNCURAN APLIKASI - Tim Kosrsupgah KPK bersama Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti saat menghadiri 
kegiatan peluncuran aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (SIPANSE) pada 6 Maret 2017.

INTEGRITO JAN-FEB 2017.indd   17 3/27/2017   1:57:26 PM



18 | INTEGRITO | VOL 55/IX/JAN-FEB 2017

UTAMA

Birokrasi sudah berhasil ‘dijinakkan’ oleh 
oknum pejabat sehingga leluasa menyalahgu-
nakan kewenangan untuk kepentingan sen-
diri maupun golongan. Penjinakan birokrasi, 
kata Ade, dilakukan dengan cara meminta 
bawahannya untuk menyetor sejumlah uang 
dari hasil proyek tertentu yang sudah lebih 
dahulu diatur bersama.

“Birokrasi ini adalah mesinnya negara, bi-
rokrasi sangat penting, tapi faktanya birokrasi 
ini mengalami masalah, salah satunya masalah 
korupsi. Birokrasi banyak yang berhubungan 
dengan aparat penegak hukum,” kata Ade.

Karena itu, penerapan TPP adalah salah 
satu upaya untuk mendorong para birokrat 
meningkatkan kinerja prima. Sistem TPP 
ini, menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad 
Heryawan, memperkenankan pemberian 

practice) yang bisa diimplementasikan dae-
rah. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, 
KPK mendorong agar seluruh honor kegiatan 
dihapuskan dan anggarannya digunakan un-
tuk pemberian TPP kepada pegawai. 

Sebab menurut dia, pemberian honor ke-
giatan cenderung hanya dinikmati oleh pejabat-
pejabat eselon atas yang berwenang mencip-
takan honor dan tidak sampai kepada pagawai 
bawahan. Di samping itu dengan pemberian 
Honor hanya SKPD tertentu yang menikmati, 

“Seperti bagian keuangan, dinas penda-
patan, dan bagian tertentu lainnya, sehingga 
ada sebutan bagian mata air dan bagian air 
mata,” katanya.

Sistem lain yang juga dibenahi KPK pada 
pendampingan ini, juga menyentuh penge-
lolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) melalui diterapkannya e-planning 
dan e-budgeting; pengadaan barang dan jasa 
(PBJ) melalui pendirian Unit Layanan Peng-
adaan (ULP) yang mandiri, serta pelayanan 
publik melalui pendirian Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP).

Upaya lain untuk menguatkan Integri-
tas, KPK juga terus mendorong peningkatan 
kepatuhan pelaporan gratifikasi dan harta 
kekayaan penyelenggara negara melalui pro-
gram Korsup tersebut. Dalam pelaksanaan-
nya, bahkan sistem pelaporan harta kini su-
dah dipermudah dengan sistem pelaporan 
elekrtonik melalui e-LHKPN.

Selain Bengkulu, masih ada 16 daerah lain 
yang didampingi pada 2017, dari semula hanya 
enam daerah pada pertengahan 2016, kemudi-
an menjadi 10 provinsi pada akhir 2016. Dalam 
perjalanannya, tiap daerah memiliki persoalan 
yang khas dan berbeda satu sama lain sehingga 
pendekatan untuk mengatasinya juga berbeda. 

Karenanya, tiap daerah membuat ren-
cana aksi yang dituangkan dalam peraturan 
gubernur, dan dalam pelaksanaannya dimon-
itor KPK. Salah satu pendekatan yang dilaku-
kan KPK adalah mengadopsi praktik terbaik 
dari daerah tertentu agar diimplementasikan 
pada 17 daerah tersebut.

Ke-17 daerah itu, yakni tiga daerah de-
ngan otonomi khusus; Provinsi Aceh, Papua 
dan Papua Barat, dan tiga daerah dengan po-
tensi korupsi berulang; Provinsi Riau, Suma-
tera Utara dan Banten. Lainnya, adalah dae-
rah yang berinisiatif meminta didampingi 
KPK, yakni Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku 
Utara, NTT, dan Kalimantan Selatan. 

tambahan penghasilan bagi pegawai berbasis 
kehadiran dan kinerja.

“Pemberian tambahan penghasilan dila-
kukan untuk mengubah orientasi kerja pega-
wai pada honor kepada orientasi hasil kerja 
yang berdampak pada peningkatan kinerja 
pemerintah daerah dan pelayanan publik,” 
kata gubernur yang akrab disapa Aher ini.

Apartur Sipil Negara, bagi Aher, men-
jadi faktor yang fundamen dalam sebuah pe-
merintah yang kuat agar mampu melayani 
masyarakat secara paripurna. Karenanya, 
mutlak dibangun sebuah kebijakan dengan 
pendekatan kesejahteraan dan manajemen 
kinerja yang terukur.  Sehingga pada 2009, 
Aher menerbitkan Peraturan Gubernur No-
mor 85 Tahun 2009 tentang Kriteria Pembe-
rian Tambahan Penghasilan dan Peraturan 
Gubernur Nomor  119 tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pembe-
rian Tambahan Penghasilan.

Adopsi sistem TPP ini, kemudian dima-
sukkan oleh Tim Korsup KPK sebagai ‘menu 
tambahan’ dalam paket praktik terbaik (best 

“Pemberian tambahan penghasilan 
dilakukan untuk mengubah 
orientasi kerja pegawai pada honor 
kepada orientasi hasil kerja yang 
berdampak pada peningkatan 
kinerja pemerintah daerah dan 
pelayanan publik.”

Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat

INTEGRITO JAN-FEB 2017.indd   18 3/27/2017   1:57:27 PM



VOL 55/IX/JAN-FEB 2017 | INTEGRITO | 19

KETUA KASN, SOFIAN EFFENDI

PENYELEWENGAN 
TAK BISA DIBIARKAN

Salah satu tugas Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN) adalah mengawal 
proses seleksi atau pengisian po-
sisi pejabat tinggi di Kementerian 

dan Pemerintah Daerah. Digawangi tujuh  
komisioner, tujuh orang asisten komisioner, 
dan 50 staf yang bertugas, KASN mengawasi 
612 instansi pemerintah di seluruh Indone-
sia. 

Kinerja mereka menjadi sorotan, lan-
taran terkuaknya sebuah kasus dugaan ko-
rupsi oleh seorang kepala daerah di Jawa Te-
ngah, yang diduga melakukan jual-beli untuk  
pengisian jabatan tertentu. Kepada  
Integrito, Ketua KASN Sofian Effendi, berdis-
kusi mengenai optimalisasi peran dan pola 
pengawasan yang dilakukan KASN. Berikut 
petikannya:

Apa beda proses seleksi sekarang di-
bandingkan sebelumnya?

Sebelumnya dilakukan secara internal oleh 
instansi masing-masing, tidak ada unsur-un-
sur luar dalam seleksi. Jadi unsur subjektivi-
tas sangat jelas, karena kedekatan atau kenal.

Sekarang, KASN sudah punya pedoman 
pengawasan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 
(JPT) yang menjadi acuan bagi seluruh ke-
menterian, lembaga dan pemerintah daerah 
dalam melaksanakan seleksi terbuka.

Pedoman tersebut hasil pemba-
hasan kom  prehensif KASN, Kementerian 
Pendayagu na an Aparatur Negara dan Refor-
masi Biro krasi (Kemenpan RB), Badan Kepe-
gawaian Negara (BKN) dan Lembaga Admi-
nistrasi Negara (LAN). 

Seperti apa teknis pengawasan yang 
dilakukan KASN?

Kita hanya mengawasi prosesnya apakah 
betul-betul dilaksanakan sesuai yang di-
buat Kementerian PANRB, menjamin pro-
ses seleksi itu berdasarkan tata cara sistem 
merit sehingga diperoleh orang-orang yang 
terbaik.
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Jika ada kepala daerah tidak patuh terha-
dap pelaksanaan sistem merit, KASN beker-
jasama dengan Kementerian Dalam Negeri 
dan BKN untuk menindak tegas upaya per-
lawanan dari daerah. Kalau ada yang melang-
gar, keputusan pejabat yang dilantik tidak 
akan diproses kepegawaiannya oleh BKN.

Apakah KASN kesulitan?
Sulit dalam arti banyak resistensi. Kalau 

dulu atasan betul-betul punya kebebasan un-
tuk mengangkat siapa pun yang dia senangi. 
Sekarang dia diawasi, karena dalam panitia 
seleksi ada komposisi; 45 persen dari dalam, 
dan 55 persen dari luar. 

Dari luar berarti melibatkan profesional, 
baik dari human resources atau asesor bia-
sanya dipakai dari universitas atau lembaga 
psikologi terapan UI atau Angkatan Darat. 

Apa temuan KASN?
Sekitar 90 persen (daerah) melaku-

kannya. Pengadaan barang adalah bidang 
yang sangat rawan dalam korupsi, pengadaan 
orang-orang juga sangat rawan. Di dalam 
pengisian 441 ribu pejabat/pimpinan dari 
Aparatur Sipil Negara mulai eselon I,II, III, 
IV. Tarif di Klaten itu masih rendah karena 
di daerah yang lebih kaya atau di tingkat pro-
vinsi lebih tinggi lagi.

Untuk jadi Sekretaris Daerah (Sekda) tar-
ifnya Rp 1 miliar, untuk kepala SKPD Rp 200-
400 juta, tergantung “basah dan keringnya”. 
SKPD yang anggarannya besar, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebuda-
yaan, Dinas PU. Sampai Kepala SD antara Rp 
80-120 juta. Di Klaten, kebetulan terbuka ne-
gosiasinya, ada daftar harganya.

Apa saja kendalanya?
Kelemahannya karena selama ini tidak 

ada pengawasan. Sistem meritnya baru ada 
sejak undang-undangnya ada (UU nomor 5 
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) 
dan KASN baru dibentuk setelahnya (30 Sep-
tember 2014). Selama ini baru tertangkap ka-
rena ada pengawasan.

Eselon I kita anggap sudah bersih karena 
kita pelototin betul proses pengisian jabatan, 
jangan sampai presiden terkena karena ese-
lon satu yang mengangkat presiden. Makanya 
kita teliti betul, dari PPATK dan KPK untuk 
menyatakan orang ini betul-betul bersih dan 
tidak terlibat dalam praktik (korupsi), baru 
kita laporkan kepada presiden. Ada sedikit 
catatan dari KPK, maka dia tidak akan masuk 

tiga besar dan itu disampaikan kepada presi-
den.

Adakah celah lainnya?
Praktik itu sudah ada sejak lama. Di un-

dang-undang sebelumnya tidak ada keteta-
pan yang mengharuskan pengisian jabatan 
ini memerlukan pengawasan melalui sis-
tem terbuka. Setelah UU ASN ada ketentuan  
pengisian jabatan pimpinan harus melalui 
seleksi sistem merit dan ada lembaga peng-
awasan. 

PP Nomor 18 juga mengharuskan daerah 
yang baru menyelesaikan pilkada harus mela-
kukan perubahan Organisasi Perangkat Dae-
rah (OPD), jadi ada pengisian baru. Di Klaten 
itu ada 850 jabatan, di Jakarta ribuan jabatan. 
Ada peluang besar. Di sini celahnya dibuka 
oleh peraturan pemerintah sendiri.

Atas temuan tersebut, bagaimana 
koordinasi dengan pihak terkait?

Kewenangan KASN hanya memberikan reko-
mendasi. Agar ditindaklanjuti, harus bekerja 
sama dengan Kemendagri agar mengesah-
kan atau tidak mengesahkan pengangkatan 
baru dan BKN untuk melanjutkan atau tidak 
melanjutkan pengangkatan. 

Untungnya kerja sama kita dengan Ke-
mendagri, Kemenpan dan BKN (berjalan) 
baik, selalu ditindaklanjuti. Kita harus me-
ningkatkan kerja sama dengan KPK supaya 
penindakannya bisa dilakukan (dari sisi) pe-
negak hukum.
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Koordinasi dengan KPK?
Kita harus melembagakan kerja sama 

ini sehingga kalau kita menerima laporan 
yang cukup bisa dipercaya bahwa ada prak-
tik-praktik jual-beli jabatan kita teruskan ke 
KPK untuk ditindaklanjuti, karena kita tidak 
punya instrumen untuk melanjutkan ke pe-
nyelidikan.

Apa yang dibutuhkan KASN agar ber-
peran lebih optimal?

Kewenangan KASN yang hanya memberi re-
komendasi itu seperti ‘macan ompong’. Wa-
laupun menggigit tapi tidak pernah melukai. 
Makanya kepada KASN harus diberikan ke-

wenangan yang lebih, sampai menindak, ka-
lau ada jual-beli jabatan harusnya bisa me-
lakukan penangkapan. Beruntung kita bisa 
kerja sama dengan KPK. Jika dalam peme-
riksaan itu ada sanksi administrasi, biarlah 
KASN. 

Walau kita hanya berikan rekomendasi ke 
Kemendagri untuk seorang pejabat atau pun 
kepada Kepala BKN untuk memberhentikan 
proses kenaikan pangkat/jabatan, itu saja su-
dah banyak yang protes kepada kami. 

Kami diadukan ke PTUN dan dikalahkan, 
karena rekomendasi dianggap telah melebihi 
kewenangan. Hakim juga banyak yang ‘ma-
suk angin’. Susahnya lembaga legislatifnya 
banyak yang ‘main’, eksekutif banyak yang 
‘main’, yudikatif juga. Banyak yang keberatan 
KASN diberikan kewenangan. Alhamdulillah, 
meski kita bermodal rekomendasi ada juga 
efeknya.

Upaya KASN atas fenomena yang 
terjadi?

Kita harus membongkar, kita tidak bisa biar-
kan. Itu jelas merugikan negara dan rakyat. 
Itu juga mengapa sasaran pembangunan kita 
tidak tercapai karena ‘disunat’ untuk mem-
beli jabatan. 

Kita buka jalur pengaduan melalui  
e-Lapor, orang bisa melapor langsung ke 
KASN.go.id. Kita akan perluas ke e-rekomen-
dasi. Jadi kita bisa memantau follow up-nya, 
apakah rekomendasi dilaksanakan atau tidak. 
Dari publik, kami menerima banyak laporan, 
juga dari ASN dalam birokrasi yang tersingkir 
dalam seleksi.

Apa upaya anda membangun ASN 
berintegritas?

Sederhananya membenahi dan membangun 
sistem meritokrasi, untuk mengisi suatu ja-
batan ditentukan kualifikasi dan kompetensi 
persyaratan yang diperlukan untuk jabatan 
itu. Kemudian diseleksi calon-calon yang pa-
ling memenuhi dan dinilai secara objektif, 
mana yang paling cocok. 

Dalam rangka meningkatkan tidak peduli 
jenis kelamin, suku, agama, yang penting di-
pilih semata-mata paling match dengan ke-
butuhan suatu jabatan. Keinginan presiden 
adalah penempatan orang-orang yang tepat 
dan memenuhi kompetensi, the right men on 
the right place. 

Kita harus melembagakan 
kerja sama ini sehingga 
kalau kita menerima 
laporan yang cukup 
bisa dipercaya bahwa 
ada praktik-praktik 
jual-beli jabatan kita 
teruskan ke KPK untuk 
ditindaklanjuti, karena kita 
tidak punya instrumen 
untuk melanjutkan ke 
penyelidikan.
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Gubernur

jejak kasus

1.  SuWArnA AbDuL FATAH
 Gubernur Kalimantan Timur
2.  SJACHrIeL DArHAM
 Gubernur Kalimantan Selatan
3.  AbubAKAr AHMAD
 Bupati Dompu
4.  HenDY bOeDOrO 
 Bupati Kendal
5.  SYAuKAnI Hr 
 Bupati Kutai Kartanegara

1.  AbDuLAH PuTeH
 Gubernur NAD

1.  bASO AMIruDDIn MAuLA 
 Walikota Makassar
2.  AbDILLAH
 Walikota Medan
3.  rAMLI
 Wakil Walikota Medan
4.  TenGKu AZMun JAAFAr 
 Bupati Pelalawan
5.  AGuS SuPrIADI
 Bupati Garut
6.  SYAuKAnI Hr
 Bupati Kutai Kartanegara
7.  VOnnIe A PAnAMbunAn 
 Bupati Minahasa Utara
8.  SALeH DJASIT 
 Gubernur Riau

1.  IKMAL JAYA
 Walikota Tegal
2.  ILHAM ArIeF SIrADJuDIn
 Walikota Makassar
3.  rACHMAT YASIn
 Bupati Bogor
4.  rOMI HerTOn
 Walikota Palembang 
5.  YeSAYA SOMbuK
 Bupati Biak Numfor
6.  ADe SWArA 
 Bupati Karawang 
7.  rAJA bOnArAn SITuMeAnG
 Bupati Tapanuli Tengah  
8.  AMIr HAMZAH 
 Wakil Bupati Lebak
9.  ZAInI ArOnY
 Bupati Lombok Barat
10.  H. FuAD AMIn 
 Bupati Kab. Bangkalan 
11.  bArnAbAS Suebu
 Gubernur Papua
12.  AnnAS MAAMun
 Gubernur Provinsi Riau

1.  ISKAnDAr 
 Bupati Lombok Barat
2.  DAuD SOLLeMAn beTAWI
 Bupati Yapen Waropen
3.  ArMen DeSKY
 Bupati Aceh Tenggara
4.  JIMMY rIMbA rOGI
 Bupati Manado
5.  SAMSurI ASPAr
 Wakil Bupati Kutai  
 Kartanegara
6.  ISMunArSO
 Bupati Situbondo

1.  MuHAMMAD HIDAYAT 
 bATubArA
 Bupati Mandailing Natal
2.  DADA rOSADA
 Walikota Bandung
3.  HAMbIT bInTIH
 Bupati Gunung Mas 
 Kalimantan Tengah
4.  ruSLI ZAInAL
 Gubernur Riau
5.  rATu ATuT CHOSIYAH
 Gubernur Banten

1.  YuSAK YALuWO
 Bupati Boven Digoel
2.  JeFFerSOn SOLeIMAn  
 MOnTeSQIeu ruMAJAr 
 Walikota Tomohon
3.  MOCHTAr MOHAMAD 
 Walikota Bekasi
4.  bInAHATI b. bAeHA
 Bupati Nias

JeJAK KASuS LAInnYA 
DAPAT DI AKSeS DI POrTAL

1.  SOeMArMO HADI SAPuTrO
 Walikota Semarang
2.  AAT SYAFAAT
 Mantan Wali Kota Cilegon
3.  JeFFerSOn SOLeIMAn  
 MOnTeSQIeu ruMAJAr
 Walikota Tomohon
4.  AMrAn bATALIPu
 Bupati Buol

1.  bArnAbAS Suebu
 Gubernur Papua
2.  GATOT PuJO nuGrOHO 
 Gubernur Sumatera Utara 
3.  buDI AnTOnI ALJuFrI
 Bupati Empat Lawang 
4.  ruSLI SIbuA
 Bupati Pulau Morotai
5.  PAHrI AZHArI
 Bupati Musi BanyuAsin 

1.  FAHuWuSA LAILA
 Bupati Nias Selatan
2.  JeFFerSOn SOLeIMAn 
 MOnTeSQIeu ruMAJAr
 Walikota Tomohon
3.  MurMAn eFFenDI
 Bupati Seluma
4.  rOberT eDISOn SIAHAAn
 Mantan Walikota Pematang 
 Siantar

1.  JuLeS F WArIKAr
 Bupati Kab. Supiori
2.  HA HAMID rIZAL
 Mantan Bupati Natuna
3.  H. DAenG ruSnADI
 Bupati Natuna
4.  ArWIn AS
 Bupati Siak
5.  InDrA KuSuMA 
 Bupati Brebes
6.  SYAHrIAL OeSMAn
 Gubernur Sumatera 
 Selatan

KePALA DAerAH
TerJerAT rASuAH

2006

2004

2007

2015

2008

2014

2009

2010

2011

2012

2013

49
buPATI WALI KOTA

JAbATAn

SeKTOr

MODuS

10
PerKArA

20
PerKArA

4
PerKArA

Pengadaan 
Barang/Jasa

Pengelolaan 
Anggaran

Perizinan

1
PerKArA

26
PerKArA

2
PerKArA

2
PerKArA

Pemerasan

Penyuapan

Penyalahgunaan 
kewenangan

TPPU
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GAGAS

Isu jual beli jabatan publik telah lama ter-
jadi dan mencuat kembali ke permukaan. 
Isu ini menarik perhatian sehingga  men-
dorong Presiden Jokowi angkat bicara, 

menginginkan tidak lagi terjadi praktik ter-
sebut di Indonesia.

Isu jual beli jabatan publik sesungguh-
nya merefleksikan praktik korupsi sebagai 
persoalan krusial yang diidap oleh birokrasi 
sejak lama. Praktik korupsi telah berkem-
bang sedemikian rupa, tidak terbatas pada 
bentuk-bentuk konvensional yang selama 
ini telah berlaku dan dilakukan, sehingga 
korupsi tidak dapat lagi diidentifikasi dalam 
satu variabel dan fenomena tunggal, karena 
telah bermemorfosis dalam variabel-variabel 
yang sulit dikenali.

Isu jual beli jabatan publik apabila dite-
lusuri lebih dalam, merupakan implikasi dari 
budaya demokrasi transaksional yang me-
merlukan biaya besar untuk membeli kekua-
saan. Jual beli jabatan merupakan trade off 
yang telah diperhitungkan untuk mengem-
balikan biaya-biaya yang dibelanjakan untuk 
membeli kekuasaan.  Semula praktik ini ha-
nya untuk menjaga bahwa pejabat di bawah 
jajarannya adalah “orang”nya namun ketika 
orang-orangnya tidak sesuai untuk mengisi 
jabatan tersebut maka dilakukanlah apa yang 
disebut jual beli jabatan, tidak lain dan ti-
dak bukan untuk menunjukkan kekuasaan 
(power) dan kekuatannya (authority). Tidak 
diduga bahwa jabatan di daerah ini cukup ba-
nyak peminatnya. Sehingga, sesuai hukum 
pasar, ada yang jual, maka ada yang beli, dan 
begitu sebaliknya.

Dalam konteks kepala daerah, ‘pelamar’ 
kekuasaan (power seeker) untuk mendapatkan 
kekuasaan mengerahkan segala sumberdaya 
untuk dapat ‘membeli’ dukungan politik ma-
syarakat yang ditempatkan sebagai ‘pemilik 
kekuasaan’. Problem mendasar dalam budaya 
transaksional adalah rendahnya atau bahkan 
tidak adanya kesadaran dari masyarakat sama 

sekali, kalau mereka sesungguhnya, adalah pe-
milik kekuasaan yang tidak ternilai harganya, 
yang tidak bisa diberikan begitu saja, karena 
hal tersebut akan berkonsekuensi logis ter-
hadap hajat hidup masyarakat yang lebih luas 
dan memiliki risiko apabila diserahkan tanpa 
kalkulasi-rasional tentang masa depan.

Kesadaran yang rendah masyarakat me-
ngenai kekuasaan, dilatarbelakangi oleh ting-
kat kemiskinan yang mendesak mereka untuk 
berpikir subsisten. Di sisi lain partai politik 
sebagai satu diantara pilar demokrasi lebih 
memilih menjalani fungsi sebagai broker  
daripada melakukan pendidikan politik, ka-
rena pendidikan politik merupakan peker-
jaan yang melelahkan daripada sebagai broker 
yang lebih menguntungkan. ‘Politik uang’ pun 
telah menjadi rahasia umum, yang cukup di-
ketahui namun tidak pernah diakui, menjadi 
basis logika demokrasi yang dibangun dari 
transaksi antara pencari kuasa bermodal, par-
tai politik dan masyarakat.

Implikasi dari demokrasi transaksional 
tentunya adalah bagaimana mendayagunakan 
instrumen dan sumberdaya kekuasaan un-
tuk mengembalikan biaya politik yang telah 

PROBLEM BIROKRASI DALAM 
DEMOKRASI TRANSAKSIONAL
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dibelanjakan. Birokrasi 
sebagai instrumen pe-
merintahan pada giliran-
nya menjadi sumberdaya 
primer potensial yang da-
pat didayagunakan dalam 
rangka itu.

Birokrasi yang se-
cara teoritik merupakan 

representasi pemerintah, memiliki kewe-
nangan untuk melakukan perencanaan, im-
plementasi, dan mengawasi kebijakan dan 
alokasi sumberdaya ekonomi, dalam rangka 
menstimulasi pertumbuhan belanja publik. 
Lebih dari itu, birokrasi juga memiliki ke-
wenangan untuk memonopoli interpretasi 
atas kebijakan dan alokasi belanja publik 
atas nama kepentingan publik. Sebagai orga-
nisasi yang tidak berorientasi kepada pasar 
(organization non-market), birokrasi dibiayai 
oleh pajak, hutang dan hibah. Oleh karena 
birokrasi-seharusnya- bekerja impersonal 
dan imparsial.

Meski keberadaan birokrasi mendukung 
kerja-kerja pemerintahan. Akan tetapi peme-
rintah dan birokrasi memiliki karakteristik 
yang berbeda, Pemerintah lebih merupakan 
entitas yang terbentuk melalui proses politik 
dan bekerja untuk mewujudkan agenda kerja 
yang menjadi visi dan misi politik. Sementara 
birokrasi merupakan instrumen administrasi 
yang bekerja dalam prinsip-prinisip admi-
nistratif dan profesionalisme. Perbedaan ini 
berimplikasi terhadap relasi birokrasi dan 
pemerintah tentang bagaimana posisi bi-
rokrasi seharusnya terhadap pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, penyakit ko-
rupsi yang diidap oleh birokrasi telah ber-
langsung cukup lama, kita akan dapat dengan 
mudah menjejerkan statistik kasus korupsi 
yang menjerat sejumlah pejabat publik.

Indonesia, sesungguhnya telah mengem-
bangkan berbagai instrumen kebijakan untuk 
melindungi birokrasi dan lembaga peme-
rintahan lainnya dari moral hazard korupsi, 
kolusi dan nepotisme, seperti (i) UU No 28 
tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari KKN,  Inpres No. 
5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberan-
tasan Korupsi dengan melakukan monitoring 
dan evaluasi, Inpres No. 2 tahun 2014 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan

Demokrasi transaksional, bagaimanapun, 
telah mereduksi birokrasi dari impersonal 
menjadi ‘personal’, dari berorientasi publik 
menjadi ‘private’. Hal tersebut sebagai trade 
off dari investasi yang dilakukan untuk mem-
beli kekuasaan dari masyarakat  dan partai 
politik. Pada akhirnya birokrasi beserta sum-
berdaya yang ada di dalamnya menjadi orga-
nisasi yang di’privatisasi’ dalam rangka mem-
berikan keuntungan pribadi dan golongan.

Jual beli jabatan merupakan satu di- 
antara bentuk patologi kekuasaan yang tum-
buh dalam lingkungan dan sistem politik 
yang dikonstruksi dari transaksi politik ber-
biaya tinggi. 

Oleh Aris Purnomo
Peneliti pada PK2D 

(pusat kajian kemandirian daerah)
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SEKALI LAGI 
TENTANG 
KEJUJURAN
KATA ORANG, SULIT MENCARI ORANG 
JUJUR DEWASA INI. SEMOGA, KISAH 
BERIKUT, BISA MENGUBAH KEYAKINAN 
ITU, BAHWA MASIH BANYAK ORANG 
JUJUR DI SEKITAR KITA.

Suatu siang di pertengahan Mei 
2016, Mulyadi baru saja menunai-
kan Shalat Jumat. Usai beristira-
hat sejenak, ia kembali bertugas 
di toilet Mal Cassablanca. Seperti 

biasa, ia berkewajiban menjaga kebersihan 
toilet. 

Saat mengecek ke dalam salah satu bilik, 
ia menemukan sebuah tas kulit berwarna 
cokelat. Tanpa diperiksa isinya, ia antar ta situ 
ke bagian Customer Service. Dengan disaksi-
kan petugas keamanan dan pegawai bagian 
layanan pelanggan itu, ia terkejut. Ternyata 
isinya ada 10 gepok uang kertas pecahan Rp 
100 ribu. Kemudian tas berikut isinya, disim-
pan pegawai layanan pelanggan.

Selang 45 menit kemudian, seorang pria 
masuk ke toilet dan bertanya kepada Mulyadi 
mengenai keberadaan tas di salah satu bilik 
tersebut.

“Saya pura-pura tidak tahu. Siapa tahu 
bukan punya dia,” ujar Mulyadi.

Lelaki itu kemudian menunjukkan lokasi 
terakhir tas kulit yang ia bawa, dan menjelas-
kan ciri-ciri, bentuk dan warnanya. Baru-
lah Mulyadi bicara, setelah ia merasa yakin 
bahwa lelaki itulah pemiliknya. Barulah ia 
mengantar lelaki itu ke bagian layanan pe-
langgan.

Lelaki itu berterima kasih kepada Mul-
yadi. “Uang baru saya ambil dari bank untuk 
beli mobil,” kata Mulyadi menirukan.

Jika ditaksir, nilai temuan tas tersebut se-
tara dengan gaji normalnya selama 28 bulan. 
Namun, Mulyadi tak pernah merasa, barang-
barang tang tertinggal di dalam toilet, adalah 
‘rezekinya’. Karena, dalam tiga bulan, ia bisa 
menemukan barang tertinggal hingga 25 kali.

Kejujuran Mulyadi akhirnya meng-
undang perhatian media. Pemberitaan ten-
tang kejujuran lelaki asal Lampung ini, 
menjadi viral di media sosial. Banyak orang 
memuji sekaligus kagum, bahwa kesederha-
naan hidupnya membuat dirinya merasa cu-
kup atas apa yang dimilikinya.

Pada waktu yang bersamaan dengan Mul-
yadi, ada pula kisah serupa. Suharto, seorang 
sopir taksi ini juga menemukan tas tertinggal 
di taksinya pada akhir Mei 2016. Dini hari itu, 
ia mengangkut dua penumpang dari kawasan 

Jika ditaksir, nilai temuan 
tas tersebut setara 
dengan gaji normalnya 
selama 28 bulan. Namun, 
Mulyadi tak pernah 
merasa, barang-barang 
tang tertinggal di dalam 
toilet, adalah ‘rezekinya’. 
Karena, dalam tiga bulan, 
ia bisa menemukan barang 
tertinggal hingga 25 kali.
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Kuningan, Jakarta Selatan menuju Sudirman. 
Seorang perempuan yang belakangan diketa-
hui bernama Liani, dan suaminya, duduk di 
bangku belakang.

Saat turun, tidak satu pun dari kedua pe-
numpang menyadari jika tas hitam miliknya 
tertinggal di bawah jok belakang kemudi 
taksi. Suharto pun bergegas menuju ke pul 
di Ciganjur, lalu pulang ke rumah menje-
lang subuh. Usai shalat subuh, ia mendapat 
telepon dari kantor pusat yang menanyakan 
keberadaan tas penumpang yang tertinggal. 
Setelah dicek, ternayata ada tas hitam di be-
lakang jok kemudi. 

Di pool, ia bersama sang atasan, membuka 
tas dan menemukan barang pribadi, berikut 
100 lembar pecahan 100 dolar Australia, atau 
setara dengan Rp 100 juta. Kemudian, ia an-
tarkan tas tersebut ke sang pemilik.

Tanpa diduga, sang pemilik menghadiahi 
Suharto dua lembar pecahan 100 dolar itu. 
Ia berterima kasih, sebab uang tersebut akan 
berguna untuk menebus ijazah anaknya yang 
baru lulus SMK.

Pengalaman itu, bagi Suharto bukanlah 
yang pertama. Selama 11 tahun menjadi sopir 
taksi, dia sering menemukan barang penum-
pang yang tertinggal. Tapi, Suharto selalu 
mengembalikan. 

“Kita berkaca diri saja kalau ada di posisi 
itu, kehilangan gimana rasanya,” katanya. 

Rivan, petugas Cleaning Service Termi-
nal 3 Bandara Soekarno-Hatta penemu tas 
berisi Rp 20 juta, pertengahan Agustus 2016, 
juga mengembalikannya. Padahal, tidak ada 
orang tahu, bahwa dia menemukan tas. 

Saat Rivan membersihkan toilet, dia 
melihat seseorang terburu-buru masuk ke 
toilet. Orang itu keluar tidak membawa tas-
nya. “Saya sudah kejar, tapi orangnya sudah 
keburu pergi. Ya saya tunggu di toilet, tapi 
orangnya enggak balik-balik,” kata Irfan.

Akhirnya, Rivan mengantarkan tas itu 
kepada petugas Aviation Security (Avsec) 
di dekat toilet. Petugas Avsec membuka tas 
yang berisi uang Rp 20 juta serta dua ponsel. 
“Saya gemetaran kaget. Enggak pernah lihat 
duit sebanyak itu,” tuturnya.

Menurut pengalaman Rivan, sering ada 
barang yang tertinggal di toilet Bandara. Se-
lain tertinggal di Toilet, ada juga barang ber-
harga yang tertinggal di ruang tunggu, ruang 
boarding, hingga lounge. Sesuai prosedur, pe-
tugas cleaning service jika menemukan benda 
berharga atau mencurigakan, langsung di-
serahkan kepada Avsec atau polisi.  

Pengalaman itu, bagi 
Suharto bukanlah yang 
pertama. Selama 11 
tahun menjadi sopir taksi, 
dia sering menemukan 
barang penumpang yang 
tertinggal. Tapi, Suharto 
selalu mengembalikan. 

“Saya sudah kejar, tapi 
orangnya sudah keburu 
pergi. Ya saya tunggu 
di toilet, tapi orangnya 
enggak balik-balik,” kata 
Irfan.
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Muhamad Yusuf, seorang pe-
kerja ojek online di Jakarta, 
ini baru saja mengunduh dan 
mencoba aplikasi Gratis 2 Go, 
sebuah e-learning park buatan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Se-
orang kawannya memperkenalkan aplikasi 
tersebut saat dia tengah santai menunggu 
orderan. Sambil beristirahat sejenak dari 
aktivitasnya, pria berusia 28 tahun itu iseng 
mengikuti saran temannya. Selama 15 menit 
ia mencoba-coba aplikasi tersebut. 

“Lumayan menambah ilmu, saya kan ti-
dak tahu soal beginian,” kata dia.

Seperti yang disebutkan Yusuf, Gratis 2 Go 
memang merupakan aplikasi informasi dan 

sosialisasi pembelajaran tentang gratifikasi. 
Aplikasi ini merupakan perbaikan dari apli-
kasi sebelumnya yang diluncurkan pada ta-
hun 2014 bernama Gratifikasi Informasi dan 
Sosialisasi (GRATis). Kini, dengan tampilan 
baru yang lebih nyaman diakses melalui layar 
telepon genggam, pembelajaran konvensional 
diubah menjadi lebih seru dan menarik. 

Aplikasi yang diluncurkan pada 27 Ok-
tober 2016 ini, menurut Direktur Gratifikasi 
Giri Suprapdiono merupakan aplikasi per-
tama yang diluncurkan lembaga antikorupsi 
di dunia dengan pendekatan mobile education.

Saat ini, aplikasi Gratis 2 Go telah banyak 
diunduh dengan tingkat kepuasan pengguna 
aplikasi yang memperlihatkan performa 

TANGAN PRIA BERJAKET HIJAU ITU TAMPAK SIBUK MEMAINKAN TELEPON 
GENGGAMNYA. SESEKALI, RAUT MUKANYA TERLIHAT BERKERUT, DETIK 
BERIKUTNYA IA TERLIHAT MANGGUT-MANGGUT. BEBERAPA KALI, MULUTNYA 
TERLIHAT MENYEBUTKAN KATA “OH” DAN TERSENYUM.

MEMAHAMI 
GRATIFIKASI DALAM 
GENGGAMAN
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yang luar biasa, yakni peringkat reviewer 4,8 
dari skala 5 di Google Play.

“Hal ini membuktikan bahwa pencegahan 
korupsi melalui perpaduan budaya, teknologi 
dan edukasi memiliki tempat yang tak kalah 
menarik jika dibandingkan dengan pembe-
rantasan korupsi melalui sisi penindakan 
yang kerap menegangkan,” papar Giri.

Berbasis sistem operasi mobile android 
dan iOS, aplikasi yang bisa diunduh secara 
gratis ini menyajikan materi pembelajaran 
yang menarik dan atraktif. Tak hanya materi 
pembelajaran, di sini juga tersedia game yang 
akan mengajak kita pada situasi tertentu, agar 
lebih mudah memahami gratifikasi.

Saat pertama membuka aplikasi ini, Gra-
to, si robot lucu bersama dua temannya yaitu 
Grati dan Fika, akan menyambut penggunanya. 
Selanjutnya,kita akan melihat gambaran negeri 
di atas awan. Di sinilah, pengguna diajak untuk 
mengunjungi setiap “negeri” yang mewakili 
12 buah modul pembelajaran menarik, antara 
lain: Mengenal Gratifikasi; Batasan Gratifikasi; 
Pelaporan Gratifikasi; Perlindungan Pelapor; 
Mencegah Gratifikasi; Pidana Gratifikasi; Pe-

“Hal ini membuktikan bahwa pencegahan korupsi melalui 
perpaduan budaya, teknologi dan edukasi memiliki 
tempat yang tak kalah menarik jika dibandingkan dengan 
pemberantasan korupsi melalui sisi penindakan yang kerap 
menegangkan.” 

ngendalian Gratifikasi; Peran Serta Swasta dan 
Masyarakat; FAQ; Games Antigratifikasi; Refe-
rensi dan Regulasi; serta Tautan KPK. 

Pada modul Mencegah Korupsi, peng-
guna diajak untuk berperan sebagai pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yang me-
miliki sejumlah kewenangan dan dihadapkan 
pada berbagai peristiwa pemberian gratifi-
kasi. Pengguna diharuskan memilih jawaban 
yang tepat atas pertanyaan dari peristiwa ter-
sebut. Setiap lulus pada satu modul, si peng-
guna akan mendapatkan satu bintang yang 
bisa ditukar dengan kostum lucu yang bisa 
dipakai si Grato. 

Aplikasi ini cocok dimainkan segala 
usia, mulai dari orang tua hingga anak-anak. 
Yang juga tak kalah menarik, modul Games  
Antigratifikasi. Permainannya cukup beragam, 
antara lain Berburu Koruptor; Menangkap Ko-
ruptor; Memilah Gratifikasi; Melaporkan Grat-
ifikasi, dan lain-lain. Bagi para orang tua, per-
mainan ini juga bisa mengajarkan anak-anak 
tentang pentingnya pendidikan antikorupsi 
sejak dini, terutama nilai-nilai kejujuran.

Tertarik mencobanya? 

FOTO : JACKY KUSSOY/ INTEGRITO

AKSES MUDAH  -  Aplikasi Gratis 2 Go dapat diakses dengan mudah  melalui telepon pintar 
atau komputer tablet.
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pidana korupsi menuntut pena-
nganan dan pencegahan yang luar 
biasa. Kerja sama internasional 
mutlak diperlukan agar pembe-
rantasan korupsi berjalan lebih 
efektif dan efisien. 

Ia mengatakan, Australia se-
bagai tetangga dekat Indonesia, 
telah menjadi teman dekat da-
lam kerja sama dalam penegakan 
hukum. Kerja sama yang terjalin 
erat selama ini telah memupuk 
rasa saling percaya agar kedua 
pihak semakin lebih baik dalam 
menjalankan tugas.

MoU yang disepakati kedua 
pihak mencakup, antara lain, 
kerja sama dalam penyeleng-
garaan kegiatan pendidikan, pe-
latihan dan penelitian. Selain itu 
juga bertukar kepakaran dalam 
keorganisasian. Serta penegakan 
hukum dalam upaya pencegahan 

Praktik korupsi sudah 
terjadi melintasi batas-
batas negara. Baik pe-
laksanaan modus, mau-

pun upaya menyembunyikan 
hasil korupsi itu sendiri. Karena-
nya, Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) terus meningkatkan 
kerja sama dengan lembaga pene-
gak hukum di sejumlah negara.

Salah satu yang dilakukan 
dengan menggandeng The At-
torney-General’s Department 
(AGD) of Australia, dimana pe-
nandatanganan Nota Kesepa-
haman (MoU) dilakukan pada 
Kamis (2/2) di Jakarta. Sebetul-
nya, kerja sama ini merupakan 
pembaruan dari masa kerja sama 
sebelumnya yang telah berakhir 
pada 2015.

Menurut Ketua KPK Agus 
Rahardjo, pemberantasan tindak 

korupsi, termasuk penyelesaian 
tindak pidana korupsi.

Selain menjalin kerja sama de-
ngan AGD of Australia, KPK seti-
daknya telah menjalin kerja sama 
dengan 26 lembaga antikorupsi di 
negara lain, di antaranya MACC 
Malaysia, SFO Inggris, AGD Aus-
tralia, ACB Brunei Darussalam, 
CPIB Singapura, NACC Thailand 
dan MOS Tiongkok, Timor Leste 
Comissão Anti-Corrupção (CAC) 
dan ACC Bangladesh.

Sementara itu, Minister for 
Justice, Minister Assisting the 
Prime Minister for Counter Ter-
rorism Michael Keenan men-
ganalogikan korupsi sebagai se-
buah penyakit kanker yang dapat 
membunuh. Karena itu, Australia 
tidak berhenti membasmi ko-
rupsi. Pihaknya juga melaksana-
kan upaya itu di kawasan ASEAN 
untuk membantu negara lain 
dalam upaya pemberantasan ko-
rupsi.

Selain Keenan, turut ha-
dir pula Secretary of Australia’s 
Attorney-General’s Department, 
Chris Moraitis dan para pejabat 
terkait. 

KERJA SAMA KPK-AGD ASUTRALIA

Tingkatkan Kompetensi 
Perkuat Sinergi

KERJA SAMA - Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menunjukan 
tanda sepakat kerjasama dengan Attorney-General’s Department of Australia pada Kamis (2/2) 
di Jakarta.

INTEGRITO JAN-FEB 2017.indd   30 3/27/2017   1:57:45 PM



VOL 55/IX/JAN-FEB 2017 | INTEGRITO | 31

PORTAL

Salah satu faktor yang 
menunjang kinerja dalam 
pemberantasan korupsi, 
adalah sumber daya ma-

nusia (SDM) yang tangguh, pro-
fesional dan berintegritas. Selama 
ini, faktor SDM Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) dari sisi 
kuantitas, masih terbatas, bila 
dibandingkan dengan ‘pekerjaan 
rumah’ yang dihadapi, tidak ha-
nya pada bidang pencegahan, juga 
pada bidang penindakan.

Karenanya, pada tahun 2016, 
KPK merekrut 128 pegawai baru 
melalui program Indonesia 
Me manggil (IM) ke-11 sebagai 
amu nisi baru untuk mengem-
ban amanah pemberantasan 
ko rupsi. Sebelum aktif bekerja, 
para pegawai baru tersebut  
me ngikuti program induksi di 
Pusat Pendidikan Pasukan Khu-
sus (Pusdikpasus) Batujajar, 
Jawa Barat selama 40 hari untuk 
melatih kedispilinan, mening-

katkan pemahaman antikorupsi 
serta mengasah integritas.

Dalam kegiatan pembukaan 
yang diselenggarakan pada Rabu 
(25/1), Wakil Ketua KPK Laode 
M. Syarif berpesan kepada para 
pegawai baru, agar menyiapkan 
jiwa dan raga dalam mengemban 
tugas pemberantasan korupsi 
yang telah menanti. Untuk itu, 
para pegawai KPK harus memiliki 

REKRUTMEN INDONESIA MEMANGGIL 11

‘Amunisi Baru’ Melawan Korupsi

bekal yang mumpuni, agar tang-
guh menghadapi segala rintangan.

“Jalan untuk memberantas 
korupsi di Indonesia masih sangat 
panjang dan berliku. Menjadi ke-
wajiban bagi insan KPK untuk 
menambah kompetensi sebagai 
bekal untuk menjalani ‘jihad’ be-
sar pemberantasan korupsi di 
Bumi Pertiwi,” ujar Syarif.

Dari induksi ini diharapkan, 
karakter pegawai baru dapat ter-
asah, handal dan tangguh serta 
sesuai dengan nilai dasar individu 
KPK, yakni Religiusitas, Integri-
tas, Keadilan, Profesionalitas dan 
Kepemimpinan. 

Dengan SDM yang ber- 
integritas, Syarif berharap, KPK 
dapat mewujudkan visi dan misi 
lembaga untuk menjadikan Indo-
nesia bebas dari korupsi. Dalam 
kegiatan tersebut, turut hadir tiga 
pimpinan KPK lain, yakni Basaria 
Panjaitan, Alexander Marwata 
dan Saut Situmorang.  

“Menjadi kewajiban 
bagi insan KPK 
untuk menambah 
kompetensi 
sebagai bekal 
untuk menjalani 
‘jihad’ besar 
pemberantasan 
korupsi di Bumi 
Pertiwi.”

PEGAWAI BARU -  Sebanyak 272 pegawai yang lolos paa seleksi Indonesia Memanggil 12, tengah mengikuti proses 
induksi di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung .
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hasil tindak pidana korupsi.
Kegiatan ini diikuti 177 pe-

serta dari Polda Banten, Kejak-
saan Tinggi Provinsi Banten, 
Perwakilan BPKP Provinsi Ban-
ten, BPK RI Perwakilan Provinsi 
Banten, Bareskrim Polri, Kejak-
saan Agung, POM TNI, OJK, serta 
PPATK.

Menurut KPK Agus Rahar-
djo, kegiatan ini dilakukan untuk 
mengatasi berbagai kendala da-
lam penanganan perkara tindak 

PORTAL

Dalam menjalankan 
amanah besar se-
perti pemberan-
tasan korupsi, mem-

bangun sinergi adalah sebuah  
keniscayaan. Selain untuk me-
nambah kekuatan, sinergi juga 
diperlukan guna meningkatkan 
kinerja agar lebih efektif dan efi-
sien. 

Salah satu contoh sinergi yang 
dilakukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) bersama aparat 
penegak hukum lainnya, adalah 
upaya meningkatkan kapasitas 
personel masing-masing lem-
baga. Karenanya, KPK menggelar 
Pelatihan Bersama Peningkatan 
Kapasitas Aparat Penegak Hu-
kum 2017 untuk lingkup Provinsi 
Banten di Bintaro, Tangerang Se-
latan pada Senin (27/2). Karena 
itu, pelatihan ini menjadi amat 
penting untuk meningkatkan ka-
pasitas mereka, mulai dari tingkat 
penyelidikan, penyidikan, penun-
tutan hingga eksekusi dalam 
rangka penyelamatan aset negara 

pidana korupsi dan pengembalian 
kerugian keuangan negara, khu-
susnya di Provinsi Banten. Dari 
sinergi ini diharapkan dapat ter-
wujud kerja sama yang lebih efek-
tif di antara lembaga dalam upaya 
pemberantasan korupsi. 

“Sinergi dan kerja sama ini 
mutlak dibutuhkan agar pena-
nganan perkara tindak pidana 
korupsi berjalan lebih efektif. 
Peningkatan kapasitas penegak 
hukum diselenggarakan, meng-
ingat kita perlu mengantisipasi 
modus korupsi yang kian cang-
gih,” ujarnya.

Kegiatan ini, mendapat se-
jumlah apresiasi. Menko Polhu-
kam Wiranto yang meresmikan 
kegiatan tersebut menyambut 
positif. “Tatkala aparat penegak 
hukum kotor, maka hukum tidak 
dapat ditegakkan. Makanya kita 
bersihkan,” katanya. 

Sementara hal senada juga 
datang dari Panglima TNI Ga-
tot Nurmantyo bahwa upaya si-
nergi ini menunjukkan komitmen 
bersama dalam memberantas 
korupsi. “Korupsi dari akte ke-
lahiran sampai (mengurus) ku-
buran juga ada. Karenanya, kami 
berkomitmen dengan mengirim-
kan 50 personel dari POM Ang-
katan Darat, Angkatan Laut dan 

PELATIHAN APGAKUM BANTEN

Perluas Sinergi, Agar 
Kinerja Makin Bertaji

“Peningkatan 
kapasitas 
penegak hukum 
diselenggarakan, 
mengingat 
kita perlu  
mengantisipasi 
modus korupsi yang 
kian canggih.”

BERSINERGI 
- Diperlukan 
sinergi dari 
seluruh aparat 
penegak 
hukum untuk 
memberantas 
korupsi.
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KOORDINASI TATA KELOLA LISTRIK NASIONAL

Agar Listrik Bermanfaat untuk Publik

Salah satu sektor yang me-
nyentuh hajat hidup ma-
syarakat adalah kelistri-
kan. Karena energi listrik 

dibutuhkan bagi pembangunan 
suatu bangsa. Hanya saja, yang 
menjadi kendala saat ini, adanya 
peningkatan kebutuhan energi 
listrik yang tidak diimbangi de-
ngan peningkatan penyediaan 
energi listrik.

Untuk mengatasi hal itu, pe-
merintah telah melaksanakan 
berbagai program percepatan 
penyediaan tenaga listrik antara 
lain program FTP-1 dan FTP-2, 
kemudian yang sedang berjalan 
program 35.000 MW serta pe-
ngembangan energi terbarukan. 
Selain berbiaya tinggi, program 
tersebut juga dituntut adanya 
transparansi dan akuntabilitas. 

Tentu saja, KPK menaruh 
perhatian pada sektor ini guna 
mencegah terjadinya praktik ko-
rupsi. Salah satu upayanya, yakni 
dengan menggelar koordinasi 
bertajuk “Memperkuat Tata Ke-
lola Listrik Nasional” bersama 
Kementerian ESDM, Kemen-
terian BUMN, PT PLN (Persero) 
dan civil society seperti Trans-
parency International Indonesia 
(TII) di Gedung KPK, Jakarta, 
pada Kamis (26/1). Dalam kesem-
patan itu, dihadiri empat Pim-
pinan KPK, Laode M. Syarief, 
Alexander Marwata, Basaria 
Panjaitan, dan Saut Situmorang; 
Dirjen Ketenagalistrikan Ke-
menterian ESDM Jarman, Dirut 
PLN Sofian Basyir dan Sekjen TII 
Dadang Trisasongko.

Wakil Ketua KPK Laode M. 
Syarif mengatakan, jika di sek-
tor strategis ini digerogoti oleh 
praktik korupsi sudah jelas pem-
bangunan nasional akan terham-
bat. “Pertemuan ini berupaya 
mensinergikan stakeholder, con-
tohnya, integrasi berbagai regu-

lasi dan kebijakan pemerintah 
terkait ketenagalistrikan,” ungkap 
Syarif. 

Syarif menjelaskan, dari ka-
jian KPK sebelumnya, diiden-
tifikasi permasalahan utama, 
yakni lemahnya perencanaan dan 

kepatuhan pada rencana dalam ta-
hap implementasi yang mengaki-
batkan pemborosan. “Selain itu, 
juga ditemukan adanya indikasi 
intervensi pihak tertentu baik di 
tingkat pembuat kebijakan mau-
pun pelaku usaha.”

Sementara itu, Direktur Utama 
PLN Sofyan Basir mengapresiasi 
langkah KPK menaruh perhatian 
dalam sektor kelistrikan ini, dan 
pihaknya berkomitmen untuk me-
lakukan pembenahan.

“Demi membangun sistem 
kontrol yang lebih baik, kami sa-
ngat senang berkoordinasi dengan 
KPK yang sangat mendukung ren-
cana-rencana untuk pengamanan, 
dan bagaimana bahwa korupsi dan 
gratifikasi itu bisa diamankan da-
lam proyek-proyek PLN,” ujar So-
fyan. 

“Pertemuan 
ini berupaya 
mensinergikan 
stakeholder, 
contohnya, integrasi 
berbagai regulasi 
dan kebijakan 
pemerintah terkait 
ketenagalistrikan.”

LISTRIK UNTUK RAKYAT -  Listrik merupakan komponen yang sangat 
penting dalam menujang pembangunan.
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KERJA SAMA KPK-ANRI

Optimalkan Arsip, 
Agar Kinerja Makin Sip

Dalam tugas pemberan-
tasan korupsi, kean-
dalan data memegang 
peran yang sangat sig-

nifikan. Karenanya, pengelolaan 
data tidak bisa diremehkan ka-
rena memiliki manfaat yang be-
sar. Menyadari hal itu, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memperkuat kerja sama dalam bi-
dang penyelenggaraan kearsipan 
dengan Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI).   Hal itu diwu-
judkan dengan penandatanganan 
perjanjian kerja sama pada Kamis 
(9/1) di Jakarta, oleh Ketua KPK 
Agus Rahardjo dan Kepala ANRI 
Mustari Irawan.

Kerja sama ini meliputi per-
mintaan data dan informasi, sis-
tem pencegahan korupsi, penge-
lolaan kearsipan, sistem informasi 
kearsipan dinamis, sosialisasi, 
pendidikan dan pelatihan, serta 
penelitian dan pengembangan.

Dalam sambutannya, Agus 
mengatakan kerja sama ini be-
rangkat dari semangat bersama 
untuk mencegah dan memberan-
tas korupsi yang saat ini sudah 

menyebar di segala sektor ke-
hidupan. 

“Jika dalam hal penyimpanan 
arsip terjadi praktik korupsi, da-
lam hal ini, misalnya data tidak 
autentik, maka sejarah bangsa 
bisa berbelok,” ujar Agus.

Agus juga mengatakan, kerja 
sama dengan ANRI mempunyai 
arti penting bagi KPK, di antara-
nya dalam hal penyimpanan data 
penanganan perkara korupsi yang 
telah ditangani maupun kajian-
kajian penelitian dan pengem-
bangan yang dilakukan KPK. 
Data-data yang disimpan dan di-

arsipkan oleh ANRI bisa berman-
faat di masa yang akan datang.

“Saya sangat ingin berpesan 
kalau namanya pertukaran data sa-
ngat penting bagi KPK, data oten-
tik disimpan, di-filling, diarsipkan, 
bisa menjadi bukti saat berperkara 
di pengadilan,” ujar Agus.

Senada dengan Agus, Kepala 
ANRI Mustari Irawan mengatakan 
data-data penanganan korupsi di 
KPK bisa menjadi catatan sejarah 
bagi pelajaran anak bangsa Indo-
nesia kelak. Jika melihat sejarah 
korupsi yang terjadi pada bangsa 
ini, Mustari sepakat bahwa prak-
tik korupsi harus diberangus agar 
masa depan Indonesia lebih baik.

“Untuk itu, kami juga ingin 
dibina terhadap sistem pengenda-
lian internal kami, kemungkinan 
potensi korupsi yang terjadi di 
lingkungan kami. Kami sadar dan 
sepakat korupsi menjadi sebuah 
penyakit yang harus diberantas,” 
ujar Mustari.

Sebelumnya, KPK menyerah-
kan 135 berkas perkara periode 
2004-2009 kepada ANRI pada 
tahun lalu. Penyerahan dokumen-
dokumen tersebut guna dijadikan 
sebagai arsip nasional yang dapat 
diakses publik untuk bahan pem-
belajaran. Selain itu, ratusan do-
kumen kasus-kasus korupsi juga 
digunakan untuk penyimpanan 
data agar efesien dan efektif. 

“Jika dalam hal 
penyimpanan arsip 
terjadi praktik 
korupsi, dalam hal 
ini, misalnya data 
tidak autentik, maka 
sejarah bangsa bisa 
berbelok.”

KERJA SAMA -  Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Ketua ANRI Mustari Irawan menunjukan tanda kerja sama yang di antaranya untuk 
program pencegahan korupsi dan peningkatan kapasitas kedua lembaga.
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PENCANANGAN GN PSDA

7 Fokus 
Perbaikan 
Tata Kelola 
SDA Jabar

“KPK juga 
mendorong 
penegakan hukum 
pelanggaran 
dan kejahatan 
lingkungan hidup 
dan menutup celah 
terjadinya tindak 
pidana korupsi 
dan tindak pidana 
lainnya di sektor 
sumberdaya.”

Sumber daya alam ada-
lah modal pembangunan 
yang harus dijaga, seka-
ligus dilestarikan. Sebab, 

konstitusi telah mengamanatkan 
bahwa ia harus digunakan sebe-
sar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. Kalau tidak, justru akan 
menimbulkan ironi, laksana ayam 
mati di lumbung padi.

Karenanya, Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) men-
dorong Pemerintah Daerah, sa-
lah satunya Provinsi Jawa Barat 
melakukan pembenahan di sek-
tor sumber daya alam. Hal ini 
dilakukan dengan pencanangan 
Gerakan Nasional Penyelamatan 
Sumber Daya Alam (GNP SDA) di 
Gedung Sate, Jalan Diponegoro 
No. 22, Citarum, Bandung, Jawa 
Barat pada Jumat (10/12). 

Selain Wakil Ketua KPK Saut 
Situmorang, kegiatan ini juga di-
hadiri Gubernur Jawa Barat Ah-
mad Heryawan beserta jajaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Provinsi Jawa Barat dan 
DPRD Provinsi Jabar.

Wakil Ketua KPK Saut Si-
tumorang mengatakan, ada tu-
juh fokus kegiatan GNSPDA di 
Jabar, yakni pertama, penataan 
Izin Usaha Pertambangan (IUP). 
Kedua, monitoring penggunaan 
air tanah yang akan memfokus-
kan pada pendataan penggunaan 
air tanah dan penegakan hukum 
pelanggarannya. Ketiga, koordi-
nasi dan supervisi pengelolaan 
kawasan hulu sungai (Citarum-
Ciliwung-Cisadane-Cimanuk). 

Keempat, monitoring pen-
cemaran lingkungan hidup, 
khususnya yang dilakukan oleh 

Industri di Jawa Barat, serta ber-
koordinasi untuk penegakan 
hukumnya. Kelima, memantau 
penggunaan kawasan khusus di 
Jawa Barat dan melakukan pena-
taan atas penggunaannya.

Keenam, memantau penggu-
naan kawasan pesisir pantai ter-
hadap kemungkinan kerusakan 
dan pencemaran. Terakhir, peng-

gunaan kawasan kehutanan dan 
perkebunan.

Menurut Saut, pencanangan 
ini berupaya seoptimal mung-
kin mencegah kerusakan sumber 
daya alam dan memastikan ke-
berlanjutan daya dukung sumber 
daya alam di wilayah Jawa Barat. 
Selain itu, “KPK juga mendorong 
penegakan hukum pelanggaran 
dan kejahatan lingkungan hidup 
dan menutup celah terjadinya 
tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana lainnya di sektor sumber-
daya,” katanya.

Ini dilakukan, atas sejumlah 
persoalan mendasar, di antaranya 
salah satu sumber daya yang me-
limpah di Jawa Barat adalah air, 
dengan 40 Daerah Aliran Sungai 
(DAS) dan waduk/danau. Ironis-
nya, hal ini mengalami ancaman 
serius terkait pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup yang 
disebabkan limbah industri, lim-
bah domestik, perambahan hu-
tan, dan praktik pertanian (hor-
tikultura) di hulu DAS yang tidak 
ramah lingkungan. 

AIR UNTUK KEHIDUPAN -  Pembenahan tata kelola air, harus didorong agar memberikan 
manfaat yang besar bagi rakyat. 
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Di Indonesia, subsidi di 
bidang pertanian men-
jadi instrumen kebi-
jakan distributif peme-

rintah dalam membangun sektor 
pertanian. Saat ini, pola subsidi 
di sektor pertanian pun semakin 
meluas. Subsidi diberikan tidak 
hanya pada komponen sarana 
produksi petani namun juga atas 
bunga kredit program dan premi 
asuransi.

Inilah yang disampaikan Wa-
kil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, 
saat paparan hasil Kajian Kebi-
jakan Subsidi di Bidang Pertanian 
di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta pada Selasa (28/2). Da-
lam kesempatan itu, turut hadir 
Deputi Bidang Koordinasi Perni-
agaan dan Industri  Kemenko Per-
ekonomian Edy Putra Irawady, 
Dirut PT Pupuk Indonesia Aas 

Asikin, Dirut PT Pertani Wahyu, 
Dirut PT Sang Hyang Sri Syaiful 
Bahri, dan Direktur Operasi Ritel 
Jasindo Sahata L. Tobing.

“Dalam postur anggaran na-
sional, subsidi di sektor pertanian 
menjadi bagian dari subsidi non-
energi. Besaran angka subsidi sek-
tor pertanian secara umum terus 
meningkat,” katanya. 

Syarif menyayangkan, secara 
praktik, program subsidi tersebut 
belum berjalan optimal. Indi-
kasinya, pertama, pelaksanaan 

Program Subsidi Benih masih 
tumpang tindih dengan Program 
Bantuan Langsung Benih Unggul. 
Kedua, ketepatan penerimaan 
Program Pupuk Bersubsidi di 
tingkat petani kerap disoal. Pe-
nebusan pupuk bersubsidi kerap 
berpedoman kepada dokumen 
usulan kebutuhan pupuk yang 
disampaikan kepada pemda, se-
mentara alokasi pemerintah jauh 
lebih kecil dari usulan. 

Ketiga, realisasi penyaluran 
KUR di sektor pertanian, relatif 
rendah dibandingkan sektor lain, 
yakni di bawah 20 persen. Keem-
pat, realisasi program Asuransi 
Usaha Tanam Padi masih rendah. 
“Dari target 1 juta hektar di 2015, 
realisasinya hanya sekitar 23 per-
sen,” katanya.

Karenanya, KPK melakukan 
kajian terhadap Kebijakan Sub-
sidi di Bidang Pertanian, khusus-
nya pada empat objek kajian yakni 
Benih Bersubsidi, Pupuk Bersub-
sidi, Subsidi pada Program AUTP, 
dan Subsidi Program KUR. Hasil 
kajian KPK menunjukkan sejum-
lah persoalan dan titik rawan ko-
rupsi pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pro-
gram tersebut.

Syarif menegaskan, persoalan 
pada sektor pertanian merupa-
kan isu strategis dan prioritas bagi 
KPK. “Karena dana yang dikelola 
besar, dan berdampak sangat besar 
bagi kehidupan rakyat,” katanya.

Karena itu, KPK mendorong 
para pihak menjalankan sejumlah 
rekomendasi. Bagi Kementerian 
Pertanian, KPK mendorong pola 
penyaluran subsidi secara lang-
sung kepada petani didesain ulang. 
Selain itu, program yang tumpang 
tindih, yakni Program Benih Ber-
subsi dan Program Benih Unggul 
Bantuan Langsung, harus diinte-
grasikan secara terpadu.

“Yang tak kalah penting, ma-
syarakat harus terlibat dalam 
pengawasan agar program lebih 
efektif dan bermanfaat sehingga 
celah korupsi dapat diminimal-
isasi,” katanya. 

KAJIAN KPK BIDANG PERTANIAN

Agar Sektor Pertanian 
Terbebas Penyelewengan

“Karena dana yang 
dikelola besar, 
dan berdampak 
sangat besar bagi 
kehidupan rakyat.”

PERTANIAN -  Bidang pertanian merupakan salah satu fokus KPK 
karena berdampak luas bagi kepentingan masyarakat.
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Salah satu indikator ke-
berhasilan komunikasi 
adalah adanya feedback 
dari lawan bicara. Se-

hingga komunikasi tak berjalan 
satu arah. Dengan menyimak um-
pan balik, komunikator jadi bisa 
mengevaluasi, apakah pesan yang 
disampaikan kepada komunikasi 
atau lawan bicara, dipahami atau 
tidak. 

Hal itu yang juga dipahami 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) kepada publik. dalam hal 
ini, KPK perlu mengetahui, apa-
kah kinerja, kebijakan dan hasil 
kerja dipahami publik sebagai 
bagian dari transparansi dalam 
prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik.

Untuk itu, KPK menggelar ke-
giatan dialog bertajuk “KPK Men-
dengar” pada Jumat (10/1) di Ja-
karta dengan mengundang tokoh 
masyarakat untuk mendapatkan 
masukan, kritik dan saran per-
baikan dalam mengemban ama-
nah. Seperti namanya, kegiatan ini 

PROGRAM KPK MENDENGAR

Saat KPK Menyimak Aspirasi Publik

memang dikhususkan bagi para 
pimpinan KPK untuk menyimak. 

Dalam kesempatan itu, ha-
dir lima pimpinan KPK lengkap 
dan sejumlah tokoh dan aktivis, 
antara lain Mahfud MD, Rektor 
Universitas Paramadina Firman-
zah, Koordinator Badan Pekerja 
ICW Adnan Topan Husodo, dan 
penggerak Yayasan Nurani Dunia 
Imam Prasodjo.

“Kegiatan ini sebagai upaya 
menginstropeksi diri kita sen-
diri, karena pihak luar melihat 
apa yang kita lakukan lebih je-
las dan detail,” ujar Wakil Ke-
tua KPK Basaria Panjaitan. Me-
nurutnya, kegiatan ini menjadi 
bukti bahwa KPK dan publik 
memiliki ikatan batin yang kuat, 
dimana proses komunikasi ber-
jalan dua arah. 

Sementara itu, Mahfud MD 
berkomentar tentang kebera-
daan KPK yang sampai saat ini 
masih sangat diperlukan dan ha-
rus diperkuat. Untuk itu, ia selalu 
mengajak partisipasi masyara-
kat untuk melawan setiap upaya 

mengerdilkan KPK. 
“Saya yakin, KPK adalah sa-

lah satu benteng terkuat dalam 
peperangan melawan korupsi. 
Kalau tidak ada benteng ini, kita 
pelan tapi pasti akan runtuh seba-
gai bangsa dan negara. Alternatif 
selain KPK juga belum ada, meski 
penguatan lembaga penegak hu-
kum tetap harus terus berjalan,” 
ujar Mahfud.

Sebab, upaya pelemahan 
KPK, menurut Koordinator Ba-
dan Pekerja ICW Adnan Topan 
Husodo hingga saat ini masih 
berjalan, salah satunya melalui 
revisi UU KPK. Ia pun berharap 
KPK tetap menjadi lembaga yang 
diharapkan menjalankan fungsi 
pemberantasan korupsinya de-
ngan baik.

“Bukan hanya respons penin-
dakan tapi juga pencegahan dan 
perbaikan kelembagaan. Sudah 
ada respons dari pimpinan misal-
nya memperkuat pengawasan in-
ternal KPK,” ujar Adnan. 

MENDENGAR-  
Dari kegiatan 
“KPK 
Mendengar”, 
para pimpinan 
mendapat 
banyak 
masukan dari 
tokoh dan 
aktivis dalam 
mengemban 
amanah 
pemberantasan 
korupsi.
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Peraturan Baru, 
Wajib Lapor LHKPN Lagi?

Pertanyaan

Selamat siang KPK,
Saya adalah PNS di salah satu 
kementerian yang beberapa 
bulan lalu mendapatkan 

kenaikan pangkat dan dipromosikan 
ke wilayah lain. Dari informasi yang 
saya dapatkan, ada rujukan baru yaitu 
Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 
tentang LHKPN. Saya sudah pernah 
menyampaikan LHKPN pada tahun 
2016. Jika merujuk pada peraturan 
tersebut, apakah saya tetap harus 
kembali membuat LHKPN tahun 2017? 
Apakah untuk tahun ini cukup update 
saja? Ataukah tidak perlu sama sekali 

melapor sampai PN didaftarkan dalam 
aplikasi? 

Atas jawabannya saya ucapkan 
terima kasih.

Reni - Jakarta

Jawaban

Ibu Reni yang kami hormati,
Banyak pertanyaan yang sama 
disampaikan kepada kami 
akhir-akhir ini mengenai 

kewajiban penyelenggara negara 
dalam pelaporan LHKPN dalam masa 
transisi Peraturan KPK tersebut. 
Banyak Pengelola LHKPN maupun 
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Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan 
pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan 

melalui surel: Informasi.LHKPN@kpk.go.id 

PN sendiri masih ragu atas kewajiban 
pelaporan LHKPN. 

Enam bulan sejak resmi berlakunya 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 7 tahun 2016 sebagai pengganti 
Keputusan KPK Nomor 7 tahun 2005 
mengenai Tata Cara Pendafataran, 
Pengumuman & Pemeriksaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 
peraturan tersebut masih menjadi pertanyaan 
baik bagi instansi maupun bagi Penyelenggara 
Negara (PN).  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
mengakibatkan beberapa Pengelola LHKPN 
dan PN sendiri yang masih mengacu pada 
Keputusan KPK Nomor  7 Tahun 2005, 
sehingga Direktorat PP LKHPN masih 
menerima Formulir LHKPN baik Model KPK 
A maupun Model KPK B. 

Penjelasan mengenai hal tersebut 
sebenarnya sudah dijelaskan pada Surat 
Edaran Pimpinan KPK Nomor  8 Tahun 
2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian 
dan Pengelolaan LHKPN, setelah 
diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 
07/2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara. 

Surat Edaran tersebut sudah 
disampaikan kepada seluruh instansi negara 
baik kementerian/nonkementerian, DPR/
DPRD RI, BUMN/BUMD dan pemerintah 
daerah melalui pimpinan instansi masing-
masing.

Poin A.1 pada Surat Edaran Pimpinan 
KPK No. 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa 
mekanisme penyampaian LHKPN terhitung 
sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan 
sebagai berikut:

Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat 
atau Wajib LHKPN yang pensiun maka 
pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan 
menggunakan formulir LHKPN format baru 
untuk kemudian disampaikan kepada KPK 
paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan 
atau pensiun. 

Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah 
menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A 
maupun Model KPK-B dan mengalami 
perubahan jabatan atau terkena kewajiban 
update dua tahunan maka harta kekayaan 
yang dilaporkan adalah posisi per 31 

Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK 
paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018. 

Dari dua poin pada Surat Edaran tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 
2017 ini yang dikategorikan Wajib LHKPN 
adalah PN yang baru diangkat ataupun 
pensiun saja. Bagi PN yang sudah pernah lapor 
LHKPN sebelumnya, khusus pada tahun 2017 
ini tidak perlu untuk melaporkan LHKPN 
kembali dan baru akan menjadi wajib LHKPN 
pada tahun 2018. 

Posisi pelaporan harta bagi PN yang 
baru diangkat adalah posisi harta pada saat 
PN menjabat pertama kali dan bagi PN yang 
pensiun, posisi harta yang dilaporkan adalah 
posisi harta saat berakhir jabatan sebagai PN/
pensiun. 

Adapun untuk tata cara pelaporan LHKPN 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat 
www.elhkpn.kpk.go.id atau;

Mengisi formulir LHKPN format excel 
untuk kemudian dikirimkan melalui email 
elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan 
LHKPN (Baik secara langsung di Kantor KPK 
atau melalui pos) dalam bentuk file excel yang 
telah disimpan dalam media penyimpanan 
data. Formulir LHKPN tersebut dapat 
diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-
publik/lhkpn 

Dengan tata cara pelaporan di atas, maka 
KPK tidak akan memproses penerimaan 
LHKPN yang menggunakan Formulir LHKPN 
Model KPK-A atau Model KPK-B dengan 
tanggal pelaporan mulai 1 Januari 2017 dan 
seterusnya. Terhadap penerimaan Formulir 
LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B 
maka KPK akan memberitahukan kepada 
Wajib LHKPN untuk menyampaikan kembali 
LHKPN dengan periode penyampaian sesuai 
ketentuan mekanisme penyampaian LHKPN 
yang berlaku saat ini. 

Demikian, semoga membantu. 
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KESENIAN RAKYAT BONDRES BALI

MENGHIBUR 
SEKALIGUS 

‘MENYENTIL’

CENDEKIA

TAMPAKNYA KESENIAN ADALAH 
SALAH SATU MEDIUM YANG EFEKTIF 

UNTUK MENYAMPAIKAN PESAN. 
SELAIN MENGHIBUR, IA JUGA BISA 

‘MENGGELITIK’ MASYARAKAT 
DENGAN NILAI DAN MORALITAS.

Bagi masyarakat Bali, kesenian 
rakyat yang masih digandrungi 
hingga saat ini adalah pertun-
jukan bondres. Bondres adalah 
salah satu seni pertunjukan yang 

memadukan unsur tarian dan drama berbalut 
lawakan segar, dengan iringan gamelan gong 
kebyar atau geguntangan. 

Penari atau pemainnya terdiri dari 3-5 
lelaki atau perempuan yang masing-masing 
memerankan peran sesuai skenario dengan 
sisipan pesan yang ‘menyentil’ keseharian. 
Masing-masing peran dalam Topeng Bon-
dres terdiri dari Topeng Pengelembar (tokoh 
tua dan tokoh keras), Penasar Kelihan yang 
tua, Penasar Cenikan yang lebih muda, Ratu 
(Dalem dan Patih), dan Bondres (tokoh rak-
yat). 

Karena humor yang kental, pertunjukan 
ini banyak dinantikan oleh masyarakat, di-
banding pertunjukan tradisional lainnya di 
Bali. Dari humor inilah, biasanya pertun-
jukan bondres digunakan untuk penyam-
paikan pesan tertentu, termasuk pesan anti-
korupsi bahkan, kritik terhadap pemimpin 
atas persosalan publik.
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Kesenian bondres, kerap ditanggap ketika 
ada acara peresmian bank, Lembaga Perkre-
ditan Desa (LPD), koperasi, pembukaan ge-
dung baru, perhotelan, seminar kesehatan, 
bahkan peringatan antikorupsi. Salah satu 
Lakon Bondres yang bermuatan pesan anti-
korupsi berjudul Balang Tamak. Sebuah 
lakon yang menceritakan tentang Lurah 
bernama Balang Tamak yang digambarkan 
sebagai seorang pemimpin tamak dan doyan 
melakukan korupsi anggaran desa. Akibat-
nya, masyarakat memusuhi dan mengasing-
kan si Lurah Balang Tamak dengan berbagai 
hukuman adat. 

Dalam lakon tersebut, ia dihukum adat 
bertahun-tahun dan dipermalukan ke ber-
bagai desa lain. Tentu saja, pesan ini sangat 
gamblang, berharap agar masyarakat men-
jadi lebih peka terhadap sikap hidup yang 
jujur, tahu mana yang boleh dan tidak dan 
tidak permisif terhadap nilai yang berten-
tangan dengan kebenaran. Sebab, perbuatan 
koruptif, tidak hanya berdampak pada diri 
sendiri, tetapi juga bisa merugikan orang 
lain.

Bagi masyarakat Bali, informasi yang 
penting, justru lebih cepat diterima masya-
rakat ketika tersampaikan dari pertunjukan 
kesenian tradisional. Setidaknya, itu yang di-

rasakan Gede Pande Satria Kusuma, seorang 
pimpinan kesenian bondres.

Gede Pande bisa mengatakan hal itu, lan-
taran ia telah mengembangkan konsep kam-
panye antikorupsi melalui Bondres yang telah 
dipentaskan di berbagai daerah sejak 13 tahun 
terakhir. Menurut dia, sejauh ini masyarakat 
dinilai merespons positif pertunjukannya. 

Inisiatif mementaskan Bondres dengan 
lakon antikorupsi, berawal pada lakon ber-
judul Mantri Bongol pada 2004. Lakon ini 
mengisahkan, seorang mantri desa yang ber-
mental sangat korup. Begitu antusiasnya ma-
syarakat Bali terhadap pertunjukan Bondres 
yang kental dengan nuansa komedi, membuat 
Gede Pande yakin bahwa Bondres bisa dijadi-
kan sarana mengampanyekan tema kejujuran 
yang universal kepada masyarakat Bali. 

“Beberapa Banjar yang mementaskan 
Bondres, juga telah ada yang mengusung 
tema antikorupsi, tanpa harus kami interven-
si,” kata Gede Pande. 

Ia menyadari, masyarakat Bali sangat de-
kat dengan seni dan budaya. Dengan sedikit 
inovasi, bondres yang juga biasa menyuara-
kan pesan moral, ia modifikasi dengan pesan 
moral lainnya. Tanpa ada benturan budaya, 
bondres dengan lakon antikorupsi juga dapat 
diterima masyarakat. 
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Keamanan bagi Pelapor Gratifikasi

KLINIK GRATIFIKASI

berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK).

KPK juga selalu memberitahukan kepada 
institusi atau K/L/O/P untuk wajib memberikan 
perlindungan dan memastikan tidak terdapat 
intimidasi dan diskriminasi dalam aspek 
kepegawaian, kerahasiaan dan keamanan 
terhadap pegawai yang melaporkan tindak 
pidana korupsi atau melaporkan penerimaan 
gratifikasi melalui bagian pengawasan internal 
atau unit pengendalian gratifikasi internal 
untuk diteruskan kepada KPK.

Demikian atas pertanyaannya, kami 
ucapkan terima kasih.

Pertanyaan:
Saya adalah pegawai swasta dan dalam 
pekerjaan, saya kerap berhubungan dengan 
birokrasi pemerintah. Terkait hal tersebut ada 
beberapa pertanyaan:
1.  Bagaimana cara melaporkan gratifikasi 

dan suap yang terjadi di instansi 
pemerintah?

2.  Apakah ada jaminan keamanan bagi pihak 
swasta yang betindak sebagai pelapor?

3.  Apakah pihak swasta boleh memberikan 
perjalanan dinas kepada pegawai 
pemerintah atas pengawasan yang 
dilakukan?

Maulana, Jakarta

Jawaban:
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih 

Pertanyaan:
Saya bekerja di salah satu BUMN di Pulau 
Jawa. Bagaimana soal jaminan keamanan bila 
melaporkan adanya kemungkinan praktik 
gratifikasi di BUMN?

   Arief, Jakarta

Jawaban:
Dalam Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
disebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan 
Korupsi berkewajiban: a. memberikan 
perlindungan terhadap saksi atau pelapor 
yang menyampaikan laporan ataupun 
memberikan keterangan mengenai 
terjadinya tindak pidana korupsi”. Pelapor 
yang menyampaikan laporan ataupun 
memberikan keterangan mengenai 
terjadinya tindak pidana korupsi berupa 
praktik penerimaan gratifikasi yang 
dianggap suap tentunya wajib mendapatkan 
perlindungan dari KPK.

Terkait program pengendalian gratifikasi, 
prinsip perlindungan bagi pelapor yang 
melaporkan praktik gratifikasi yang dilarang 
ataupun melaporkan penerimaan gratifikasi 
sesuai dengan ketentuan undang-undang, 
merupakan suatu keutamaan. Perlindungan 
diberikan terkait kerahasiaan pelapor, hingga 
apabila dibutuhkan perlindungan terkait 
keamanan fisik atau lainnya yang mengancam 
keamanan pelapor, maka KPK dapat 
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atas perhatian Saudara terkait persoalan 
gratifikasi.

1.  Bagaimana cara melaporkan gratifikasi 
dan suap yg terjadi di instansi 
pemerintah?
Apabila saudara mengetahui tindak 

pidana korupsi yang telah atau akan 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang, saudara dapat melapor kepada KPK 
melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat. 
Salah satu medium yang dapat digunakan 
masyarakat untuk melaporkan tindak pidana 
korupsi ke KPK adalah dengan menggunakan 
fasilitas KPK Whistleblower System melalui 
website https://kws.kpk.go.id 

Informasi terkait pelaporan tindak pidana 
korupsi, diharapkan dapat menjelaskan siapa, 
melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan 
bagaimana tindak pidana korupsi tersebut 
dilakukan. Kemudian dilengkapi dengan bukti 
permulaan yang mendukung/menjelaskan 
adanya tindak pidana korupsi. Selain itu, 
diharapkan dilengkapi dengan data sumber 
informasi untuk pendalaman. Laporan yang 
diberikan secara lengkap dan komprehensif 
akan memudahkan aparat penegak hukum 
dalam melakukan penanganan terhadap 
tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

2. Apakah ada jaminan keamanan bagi pihak 
swasta yang bertindak sebagai pelapor?
Mengenai jaminan keamanan terhadap 

Pelapor tindak pidana korupsi, dalam Pasal 15 
huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, disebutkan bahwa “Komisi 
Pemberantasan Korupsi berkewajiban: a. 
memberikan perlindungan terhadap saksi 
atau pelapor yang menyampaikan laporan 
ataupun memberikan keterangan mengenai 
terjadinya tindak pidana korupsi”. Kemudian 
dalam bagian penjelasan disebutkan, 
“Yang dimaksud dengan “memberikan 
perlindungan”, dalam ketentuan ini 
melingkupi juga pemberian jaminan 
keamanan dengan meminta bantuan 
kepolisian atau penggantian identitas 
pelapor atau melakukan evakuasi termasuk 
perlindungan hukum”.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

disebutkan dalam Pasal 1 angka 4, bahwa 
“Pelapor  adalah  orang  yang  memberikan 
laporan,  informasi,  atau  keterangan  
kepada penegak  hukum  mengenai  tindak  
pidana  yang akan, sedang, atau telah 
terjadi”. Selanjutnya dalam Pasal 10 angka 
(1) disebutkan bahwa “Saksi,  Korban,  Saksi  
Pelaku,  dan/atau  Pelapor tidak dapat 
dituntut secara hukum, baik pidana maupun  
perdata  atas  kesaksian  dan/atau laporan  
yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya,  
kecuali  kesaksian  atau  laporan tersebut 
diberikan tidak dengan itikad baik”. 

Dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa 
pelapor dapat memperoleh perlindungan  
atas  keamanan pribadi,  keluarga,  dan  harta  
bendanya, serta  bebas  dari  ancaman  yang  
berkenaan dengan  kesaksian  yang  akan,  
sedang,  atau telah diberikannya; ikut  serta  
dalam  proses  memilih  dan menentukan  
bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan; 
memberikan keterangan tanpa tekanan; 
mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan 
yang menjerat; mendapat  informasi  mengenai 
perkembangan kasus; mendapat  informasi  
mengenai  putusan pengadilan; mendapat  
informasi  dalam  hal  terpidana dibebaskan; 
dirahasiakan identitasnya; mendapat mendapat 
identitas baru; mendapat tempat kediaman 
sementara; mendapat tempat kediaman baru; 
memperoleh  penggantian  biaya  transportasi 
sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat 
hukum; memperoleh  bantuan  biaya  hidup 
sementara  sampai  batas  waktu perlindungan 
berakhir; dan/atau mendapat pendampingan, 
tentunya berdasarkan pertimbangan dan 
keputusan dari LPSK.

3.     Apakah pihak swasta boleh memberikan 
perjalanan dinas kepada pegawai 
pemerintah atas pengawasan yang 
dilakukan?
Pemberian fasilitas perjalanan dinas 

untuk pegawai negeri atau pemerintah dalam 
rangka pengawasan dapat mengarah pada 
gratifikasi ilegal (illicit gratification) karena 
pemberian tersebut akan mempengaruhi 
penilaian pada saat pengawasan dan adanya 
potensi benturan kepentingan.

Demikian atas pertanyaannya, kami 
ucapkan terima kasih. 

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan 
pertanyaaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan 

melalui surel : integrito@kpk.go.id

Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK
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RESENSI

Penulis : 

Jim Collins

Penerbit :

GRAMEDIA

Tahun Terbit :

2015

Kolasi :

xii, 363 hlm.; 23 cm

Bahasa :

INDONESIA

Judul :

GOOD TO GREAT

Sampul merah buku ini menjadi daya tarik 
tersendiri, menumbuhkan keingintahuan 
bagi siapa pun yang melihatnya. Tidak 
kalah dengan sampul, isinya pun jauh 

lebih menarik. Good to Great, memperlihatkan 
bagaimana suatu perusahaan bertransformasi dari 
perusahaan yang bagus menjadi perusahaan yang 
hebat. 

Bagus adalah musuhnya hebat. Dan, itulah 
salah satu alasan mengapa kita lihat betapa 
sedikit yang bisa menjadi hebat. Tak adanya 
pemerintah yang hebat terutama karena hanya 
ada pemerintah yang bagus. Hanya sedikit 
orang yang mengalami kehidupan yang hebat, 
terutama karena demikian mudah untuk merasa 
nyaman dengan hidup yang bagus. Mayoritas 
perusahaan tak pernah menjadi hebat karena 
kebanyakan di antara mereka puas dengan men-
jadi sekadar bagus, dan itulah masalah utama 
mereka.

Setelah melakukan penelitian selama lima 
tahun, Jim Collins dan timnya memaparkan 
beberapa poin kunci dalam buku ini seperti kepe-
mimpinan level 5, konsep landak, kultur disiplin, 
akselerator teknologi, roda gaya dan kumparan 
bencana. Setiap perusahaan yang ada di tingkatan 
bagus-ke-hebat memiliki kepemimpinan Level 5 
selama tahun-tahun penting transisi. 

“Level 5” adalah hierarki lima tingkat ke-
mampuan eksekutif, dimana Level 5 adalah yang 
tertinggi. Pemimpin Level 5 merupakan campuran 
paradoksal dari kerendahan hati dan tekad pro-
fesional. Pastinya, mereka ambisius, tapi ambisi 
mereka pertama-tama dan terutama untuk per-
usahaan, bukan diri sendiri.

Perusahaan bagus-ke-hebat pada titik terbaik-
nya berpedoman pada mantra sederhana: “Segala 
sesuatu yang tidak cocok dengan Konsep Landak 
kita, maka tidak akan kita lakukan. Kita tidak akan 
meluncurkan bisnis-bisnis yang tidak terkait. Kita 

(MENJADI) HEBAT, 
TAK SEKADAR 

BAGUS

tidak akan membuat akuisisi-akusisi yang tidak ter-
kait. Kita tidak akan melakukan joint venture yang 
tidak terkait. Jika itu tidak cocok, maka kita tidak 
akan melakukannya. Titik.”

Jim Collins meyakini, bila perusahaan yang 
mengubah dirinya dari kelas perusahaan yang 
“biasa-biasa saja” menjadi “hebat”, ternyata mem-
punyai pola tertentu yang secara disiplin dijalan-
kan dengan konsisten. Inilah yang disebut dengan 
Konsep Landak.

Bahwa bagus merupakan musuh dari hebat 
bukanlah sekadar masalah bisnis. Ini adalah ma-
salah manusia. Jika kita telah memecahkan kode 
soal pertanyaan bagus ke hebat, maka kita akan 
memiliki sesuatu yang bernilai bagi jenis organisasi 
apapun. 

Jim Collins mengajak kita ke dalam sebuah pe-
tualangan intelektual, guna menemukan apa yang 
dibutuhkan untuk mengubah yang bagus menjadi 
hebat. Dia menawarkan segala sesuatunya untuk 
kita pertimbangkan, bukan untuk kita terima 
secara mentah-mentah. Kitalah hakim sekaligus 
jurinya. Biarkan bukti bicara.  
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INDONESIA 
MEMANGGIL KITA

Penulis : 

Tim Kick Andy

Penerbit :

BENTANG

Tahun Terbit :

2015

Kolasi :

254 halaman

Bahasa :

INDONESIA

Judul :

SEMANGAT & TOTALITAS  

MEMBANGUN NEGERI  

RESENSI

Pembaca bisa membaca buku-buku 
ini di Perpustakaan KPK  

Kisah dalam buku ini, diambil dari se-
jumlah nara sumber yang ditayangkan 
dalam Program talkshow Kick Andy. 
Program ini sudah akrab di tengah ma-

syarakat sebagai panggung inspiratif, tempat para 
sosok hebat, pejuang kehidupan dan mereka yang 
gigih berkorban bagi sesama. Ada yang dikenal, 
namun terkadang ada kalanya sosok yang ditam-
pilkan tak pernah tersorot kamera dan megahnya 
panggung popularitas. Dan buku ini adalah versi 
tertulisnya.

Dalam buku ini, dikisiahkan sejumlah tokoh. 
Di antaranya Artidjo Alkostar, seorang hakim yang 
dikenal tegas dan berani dalam mengambil kepu-
tusan. Ia merupakan hakim langka yang berperan 
besar menjadi garda akhir dalam mengamankan 

hukuman yang adil bagi koruptor. 
Hukuman berat tingkat kasasi pernah diberi-

kan kepada Angelina Sondakh, Muhammad Na-
zaruddin, Urip Tri Gunawan, dan lainnya. Kiprahnya 
dalam memutuskan perkara membuat Artidjo 
ditakuti oleh para koruptor. Menurut Artidjo, 
“Menjadi hakim tidak boleh takut mati. Membela 
keadilan itu amanah. Kalau kita benar, malaikat 
sudah mengawal kita.”

Kisah heroik lainnya datang dari para guru 
di daerah terpencil yang mengabdi dengan tulus 
dan totalitas. Adalah Firmansyah, Asnat, dan Ai 
yang memilih peran mencerdaskan meski dengan 
upah yang sangat rendah dan lokasi sosiogeografis 
yang menantang. Menjadi tukang ojek, atau sopir 
angkot, adalah pilihan untuk tetap menjaga agar 
tangan tetap di atas. Mereka tetap bertahan meng-
ajar, memberikan inovasi tertinggi, dan mencintai 
murid-muridnya. Tekad sekuat baja ini merupakan 
manifestasi dari pemikiran para guru yang memi-
liki harapan bahwa negeri ini akan maju. 

Firmansyah seorang guru SD Negeri Sori Bura 
di Desa Oi Bura, Bima, NTB mengatakan bahwa, 
“Maju-mundurnya sebuah negara ditentukan oleh 
kondisi pendidikannya. Ketika pendidikan maju, 
secara otomatis bangsa dan negara akan ikut 
maju.”

Buku ini juga mengulas kesungguhan ber-
juang dari mereka yang memiliki kekurangan se-
cara fisik, namun tetap berjuang untuk kemajuan 
bangsa ini. Sebut saja kisah Wisma Wijayanto dan 
Ersa Fidya Wijayanti dengan keterbatasan fisiknya 
tidak menghalanginya menorehkan prestasi yang 
membanggakan bagi bangsa ini.

Kisah demi kisah yang dituturkan dalam buku 
ini melecutkan semangat untuk memberikan 
yang terbaik bagi bangsa ini. Begitu banyak orang 
dengan segenap keterbatasan justru mampu 
berprestasi dan memberikan manfaat yang maksi-
mal.  
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CAKRAWALA

KOMEDI ANTIKORUPSI DI MEKSIKO

PERLAWANAN DALAM 
BALUTAN TAWA

PARA KOMEDIAN 
MENGGUNAKAN HUMOR 
SEBAGAI SENJATA UNTUK 
MENYENTIL PERILAKU 
MASYARAKAT YANG 
TIDAK PATUT. PERLU 
KREATIVITAS, AGAR 
PESAN TETAP MENGENA.

Lelaki berjubah putih dengan mah-
kota duri, berjalan menyusuri tro-
toar di pusat kota Meksiko City. 
Sambil memanggul kayu salib, 
ia menghampiri beberapa sedan 

Lamborghini yang parkir secara ilegal di tro-
toar, di depan sebuah bengkel mobil. Ber-
samanya, ada pula dua lelaki lain yang serupa 
pendeta dan Julius Caesar.

Kemudian, lelaki berjubah putih itu 
menyuruh para pemiliknya, memarkir ken-
daraan itu di tempat yang benar. Sambil 
mengacung-acungkan balok salib, lelaki itu 
berteriak, “Kekuatan Kristus memaksamu!” 
seolah, ia tengah mengusir roh jahat. Sontak, 
sejumlah pemilik mobil terlihat bergegas me-
markir mobilnya ke bagian belakang bengkel. 

Aksi ini menjadi perhatian para pejalan 
kaki yang melintas. Arturo Hernandes, lelaki 
berjubah itu, memprotes ulah para pemilik mo-
bil yang memarkir mobil tidak pada tempatnya. 
Selain melanggar hukum, tentu saja tindakan 
itu ‘mengorupsi’ hak para pejalan kaki.

“Banyak orang berpikir tidak apa-apa 
parkir secara ilegal untuk beberapa menit 
saja. Tapi ini menjadi masalah ketika Mek-
siko memiliki 150 juta orang yang berpikir se-
rupa,” kata Hernandes. 

Ia dan rekan lainnya, Alex Marin Y. Kall, 
membentuk duo kemedian bernama Super-
civicos yang melakukan aksi-aksi unik un-
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tuk memprotes pelanggaran atau payahnya 
layanan publik kemudian merekam dan 
mengunggahnya ke internet. Agar aksinya 
mencuri perhatian, ia selalu menggunakan 
kostum mencolok, dan kostum serupa Yesus 
Kristus tadi adalah salah satunya. 

Aksi lain terlihat, saat keduanya menyin-
dir pemerintah di suatu sudut jalan yang ber-
lubang. Hernandes mengisi lubang itu dengan 
air, kemudian tanpa canggung mencopot  
pakaiannya dan berendam seperti di sebuah 
bath tub. Pesan Suprcivicos jelas, tetapi juga 
kasar pada pemerintah yang dinilai lamban 
dalam pembenahan infrastuktur jalan.

Insiatif keduanya membentuk grup Su-
percivicos bukan tanpa tujuan. Mereka muak 
dengan seringnya terjadi pelanggaran di Mek-
siko, namun aparat penegak hukum seolah tak 
berguna karena kerap melepaskan si pelanggar. 

Salah satu kasus yang menghebohkan, 
pernah terjadi pada 2011, dimana pemerintah 
di salah satu kota di Meksiko memecat 900 
polisi karena terlibat kejahatan narkotika. 
Pembubaran kepolisian itu kemudian diam-
bil alih oleh mariner untuk mengendalikan 
keamanan kota.  

Beberapa waktu sebelumnya, kota ter-
sebut dihebohkan dengan penemuan 35  
mayat di sebuah jalan, dan hanya berselang 
beberapa waktu kemudian, juga ditemukan 
32 mayat di sebuah gedung. Di sisi lain pen-
duduk Meksiko juga dinilai apatis dan ter-
biasa melanggar aturan. 

Itulah sebab, duet komedian sekali-
gus aktivis ini memilih mempermalukan 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. 
Ulah mereka jalanan tentu mengundang 
pro dan kontra. Di media sosial, video me-
reka menjadi viral dan mereka dianggap 
“pahlawan” dengan ribuan follower yang 
mendukung. Di seberang mereka, ada juga 
yang tidak suka karena menggap keterlalu-
an. Akibatnya, pasangan ini pernah dipukul 
oleh warga yang tidak suka disorot kamera 
saat mereka beraksi. 

“Apa yang kami lakukan adalah meng-
hadapi orang-orang (berperilaku buruk) de-
ngan cara Meksiko sendiri, dan kami melaku-
kannya dengan komedi,” kata Hernándes. 

Tingkah Alex dan Hernandes yang meng-
gunakan humor sebagai cara untuk menyin-
dir perilaku yang ‘abnormal’ ini rupanya juga 
terjadi di India. Seorang aktor, pemain teater, 
sekaligus penulis naskah bernama Amitosh 
Nagpal juga menyampaikan sindiran kepada 
para koruptor melalui pentas teater humor 

berjudul “Smart City” yang diadaptasi dari 
cerita komedi di Rusia berjudul “Inspektur 
Jenderal”. 

Amitosh tertarik memainkan drama 
tersebut karena mempunyai kesamaan ce-
rita dengan daerah asalnya, yaitu Haryana, 
India. “Smart City” mengisahkan Hisar, se-
buah kota yang membusuk yang dipimpin 
oleh seorang wali kota yang korup. Sifat yang 
lemah, dan warga kota serakah mengejar 
uang dan status sosial, sambil mencoba un-
tuk menutupi kejahatan mereka dari inspe-
ktur pemerintah. 

“Orang-orang di Haryana sangat nyaman 
dengan korupsi,” ujarnya.

Tapi, bukan itu satu-satunya alasan Nag-
pal memilih Haryana sebagai latar drama 
teaternya.  Pria berusia 32 tahun itu mengata-
kan dialog-dialognya juga mengekspresikan 
masyarakat setempat. Penduduk di Haryana 
terbiasa berkelakar menyelesaikan obrolan 
mereka dengan lelucon. Dengan cara itu, ia 
berharap, “Kebenaran bisa terungkap mela-
lui komentar-komentar yang cerdas,” ujar-
nya. 

“Apa yang kami lakukan 
adalah menghadapi 
orang-orang (berperilaku 
buruk) dengan cara 
Meksiko sendiri, dan kami 
melakukannya dengan 
komedi.”
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TELADAN

MAR’IE MUHAMMAD

BERSAHAJA 
HINGGA 

AKHIR 
HAYAT

Salah satu langkah nyata Mar’ie da-
lam menjunjung integritas, yaitu 
menolak dana taktis dan anggaran 
perjalanan dinas yang dinilai ter-
lalu besar. Menurut kesaksian 

mantan pegawai Ditjen Pajak, M. Misbakhun, 
Mar’ie tidak pernah membangun pencitraan 
pribadi untuk menunjukkan dirinya sebagai 
sosok yang bersih, melainkan membuktikan 
dalam tindakan nyata. 

“Mar’ie adalah tauladan sikap yang selalu 
relevan dan aktual untuk dijadikan panutan 
oleh generasi penerus negeri ini. Para calon 
pemimpin negeri yang kelak akan memimpin 
negeri ini,” terang Misbakhun. 

Menurut Misbakhun, di kalangan karya-
wan Ditjen Pajak, Mar’ie Muhammad dikenal 
sebagai sosok yang bersih pada eranya. Pe-
mimpin yang cakap dalam menjalankan tugas 
tanpa banyak menistakan orang lain. Kepada 
anak buah pun, Mar’ie tidak menistakan yang 
tidak sejalan dengan keinginannya dalam me-
mimpin.

Saat menjadi Dirjen Pajak, Mar’ie mem-
bersihkan Ditjen Pajak tahun 1989 yang ter-

KETIKA KORUPSI 
MERAJALELA, 
MAR’IE MOHAMMAD 
DIKENAL SEBAGAI 
PEJABAT JUJUR. 
DIA TEGUH 
MEMPERTAHANKAN 
INTEGRITAS HINGGA 
AKHIR HAYAT. 
PADA ZAMANNYA, 
DIA BAGAI OASIS 
DI PADANG PASIR 
YANG BERDEBU. 
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TELADAN

kenal sebagai “lahan basah” bagi oknum PNS 
petugas pajak. Saat itu, kongkalikong antara 
oknum PNS dan para wajib pajak adalah hal 
yang jamak terjadi. Namun, Mar`ie berani 
menyatakan ke publik, ada kerugian negara 
sampai triliunan rupiah.

Banyak yang khawatir dengan keberanian 
Mar`ie Muhammad ketika itu. Ia memang 
tidak menganut gaya ABS (Asal Bapak Se-
nang) seperti kebanyakan pejabat di masa itu. 
Tanpa segan, pada 1989, Mar’ie turun tangan 
sendiri memimpin timnya mengukur rumah 
kediaman Presiden Soeharto untuk memas-
tikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sang 
presiden. Mar’ie membawa pita ukur. Presi-
den Soeharto pun diminta menyetorkan data 
yang benar sebagai wajib pajak.

Saat itu, Pak Harto tidak marah kepada 
Mar’ie. Bagaimana pun, di bawah kegigihan 
dan keberanian Mar`ie, pemerintah berhasil 
melampaui target penerimaan pajak dari Rp 
9 triliun menjadi Rp 19 triliun.

Saat menjadi Menteri Keuangan, Mar’ie 
juga tidak mau tanda tangan penerimaan fasi-
litas negara berupa rumah untuk dirinya sen-
diri. Sehingga, menteri keuangan berikutnya 
yang harus tanda tangan fasilitas tersebut. 
Bagaimanapun, menteri keuangan berikut-
nya tahu, ternyata sampai pensiun, meskipun 
memiliki pengabdian panjang pada negara, 
Mar’ie tidak punya rumah pribadi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 
Mahfud MD juga mengatakan, Mar’ie ada-

lah sosok yang sederhana dalam menjalani 
hidupnya. Mahfud melihat itu dari kondisi 
rumahnya yang tidak mengalami perubahan 
besar, ataupun berubah menjadi sangat me-
wah. 

Mahfud mengatakan, “Ketika beberapa 
kali ke rumah membawa makanan, Mar’ie 
datang ke rumah saya hanya membawa nasi 
kebuli bungkus, lalu kita sama-sama makan.”

Sedangkan Wakil Menteri Keuangan 
Mardiasmo juga menilai, Mar’ie dalam mem-
buat kebijakan selalu mengutamakan kepen-
tingan rakyat, bukan sekelompok orang ter-
tentu. Sehingga dirinya dijuluki semua pihak 
sebagai “Mr Clean”. 

“Mar’ie itu tidak mau menggunakan 1 sen 
pun uang negara untuk kepentingan pribadi. 
Ia tidak menerima sesuatu di luar haknya,” 
ujar Mardiasmo.

Selain berani, Mar’ie juga menyukai ke-
sederhanaan. Saat Mar’ie menjadi komisaris 
utama sebuah bank, ia justru menampik pe-
nawaran mobil dinas BMW. Salah satu kolega 
dekatnya, Abdul Aziz, sangat tahu kesederha-
naan Mar’ie. 

Aziz mengisahkan, “Pak Mar’ie justru 
lebih senang memakai mobil sederhana pri-
badinya, yakni Honda sedan yang kecil warna 
biru telur asin,” katanya.

Mantan Sekjen PMI, Iyang Sukandar, me-
ngatakan, Mar’ie tak pernah memiliki mobil 
yang terlalu mewah. Usai Mar’ie tak menjabat 
sebagai menteri keuangan, semua fasilitas di-
kembalikan ke negara. Ia tidak pernah mau 
diberi hadiah fasilitas.

“Waktu itu (1998) tidak punya mobil apa-
apa. Semua dikembalikan,” kata Iyang.

Kesederhanaan juga ia tunjukkan hingga 
akhir hayatnya. Salah satu tokoh lainnya, AM 
Fatwa bercerita, Mar’ie mewasiatkan kelu-
arganya agar dimakamkan di pemakaman 
biasa. “Negara sudah memfasilitasi untuk 
dimakamkan di TMP Kalibata, tapi wasiat 
almarhum dan juga keinginan keluarga dima-
kamkan di Tanah Kusir saja,” katanya.

Untuk mengenang berbagai keteladanan 
dan kesahajaan hidup seorang Mar’ie Mo-
hammad, maka Menteri Keuangan Sri Mul-
yani menamakan Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Pajak sebagai Gedung Mar’ie Mu-
hammad. 

“Kami ingin memberi penghargaan ke-
pada beliau sebagai figur yang menginspirasi 
dan sosok teladan dalam mengelola Kemen-
keu, yang sebelumnya pernah menjadi Dirjen 
Pajak,” katanya. 

“Mar’ie itu tidak mau 
menggunakan 1 sen pun 
uang negara untuk 
kepentingan pribadi. 
Ia tidak menerima sesuatu
di luar haknya.”
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“Sebagian besar 
korupsi sumber 
daya alam di sek-
tor kehutanan,” 

kata peneliti Indonesia Corrup-
tion Watch (ICW) Mouna Wasef. 
Itu dikatakan saat berdiskusi 
bertajuk “Alam Lestari Tanpa 
Korupsi” yang digelar ICW be-
kerja sama dengan PT Kereta 
Api Indonesia (KAI) di Aula Sta-
siun Gambar, Jakarta, pada Rabu 
(25/1). 

Modusnya beragam, antara 
lain, mark-up, penggelapan, pe-
nyalahgunaan wewenang, dan 
suap-menyuap. Maka, keha-
diran tim Gerakan Nasional Pe-
nyelamatan Sumber Daya Alam 
(GNPSDA) di daerah, sangat pen-
ting, kata Mouna yang menjadi sa-
lah satu pembicara dalam diskusi 
tersebut. 

DISKUSI DAN PAMERAN ANTIKORUPSI ICW

Lestari, Tentu Tanpa Korupsi

Korupsi di sektor 
sumber daya alam
(SDA) ternyata 
cukup besar. ICW 
menemukan 
bahwa sepanjang 
tahun 2010-2016 
terdapat 52 kasus, 
dengan nilai 
kerugian negara 
diperkirakan 
sekitar Rp 2,18 
triliun.

Mouna melanjutkan, korupsi 
di sektor sumber daya alam 
(SDA) ternyata cukup besar. 
ICW menemukan bahwa sepan-
jang tahun 2010-2016 terdapat 
52 kasus, dengan nilai kerugian 
negara diperkirakan sekitar Rp 
2,18 triliun.

Sementara itu, salah seorang 
Anggota Tim GNPSDA Dit. Lit-
bang Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK), Sulistyo, menutur-
kan, KPK terus berproses dalam 
melakukan perbaikan tata kelola 
sektor sumber daya alam, dengan 
melibatkan 12 Kementerian, 
Pemda, dan organisasi masyara-
kat sipil.

Prosesnya tidak cukup de-
ngan waktu singkat dan harus 
dilakukan bahu membahu. Me-
nurut Sulistyo, kita ini krisis 
kepemimpinan. “Pembuat ke-
putusan masih gamang dalam 
bersikap, sementara persoalan 
korupsi di sumber daya alam, 
petanya sudah jelas dan cukup 
kasat mata.” 
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DISKUSI DAN TEMU MEDIA KOALISI ANTI MAFIA SDA

Mengawal Perbaikan Tata Kelola Minerba

Koalisi Anti Mafia Sumber 
Daya Alam (SDA)  me-
nyelenggarakan Diskusi 
dan Temu Media “Tin-

dak Lanjut Korsup KPK Sektor 
Mineral dan  Batubara” pada Se-
nin (27/2) di Cikini, Jakarta Pu-
sat. Koordinator Nasional Publish 
What You Pay Indonesia, Maryati 
Abdullah mengatakan guna men-
dorong kegiatan Koordinasi dan 
Supervisi yang dilakukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sepanjang 2014-2016. 

Kegiatan tersebut menitik-
beratkan pada lima permasalahan, 
yaitu penataan Izin  Usaha Per-
tambangan (IUP); pelaksanaan 
kewajiban keuangan; pengawasan 
produksi  pertambangan; peng-
awasan penjualan dan pengapalan 
hasil tambang; dan pengolahan 
dan pemurnian hasil tambang.  

“Pelaksanaan Korsup Miner-
ba tersebut masih menyisakan 

berbagai persoalan yang menun-
tut segera tindak lanjutnya,” kata 
Maryati. Di antaranya, penyele-
saian 325 IUP seluas 793.523,07 
Ha yang masuk  hutan konservasi 

Milyar dari KK, Rp 2,372  Triliun 
dari PKP2B dan Rp 4,021 Triliun 
dari IUP; sejumlah perusahaan 
KK & PKP2B serta ribuan  IUP 
yang terindikasi belum/tidak 
membayar jaminan reklamasi dan 
pasca tambang.  

Selain itu, pasca batas waktu 
evaluasi IUP oleh pemerin-
tah provinsi, berdasarkan Per-
aturan  Menteri ESDM nomor 43 
Nomor 2015 tentang Tata Cara 
Evaluasi Penerbitan IUP Min-
erba, yang berakhir padar 2 Janu-
ari 2017 kemarin, masih terdapat 
3,203 IUP berstatus Non Clean 
and Clear  (CnC) dari total 9.443 
IUP serta 5.800 IUP telah ber-
akhir masa berlakunya. 

“Berdasarkan beleid tersebut, 
Menteri ESDM dan gubernur wa-
jib melakukan pencabutan terha-
dap IUP Non CnC maupun IUP 
yang berakhir masa berlakunya,” 
katanya. 

“Pelaksanaan 
Korsup Minerba 
tersebut masih 
menyisakan 
berbagai 
persoalan yang 
menuntut segera 
tindak lanjutnya.”

dan 1.349 IUP seluas 3.711.881,07 
Ha yang masuk hutan lindung; pe-
nyelesaian piutang PNBP sebesar 
Rp 6,652 Triliun dimana Rp 258,8 
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TAHUKAH?

setara Rp 60 miliar untuk tindakan 
korupsi yang dilakukan atas nama 
individu. 

Di urutan ke-8 dan ke-9 ada Den-
mark dan Singapura. Singapura meru-
pakan satu negara paling maju di Asia 
dan telah melakukan banyak upaya 
untuk memerangi korupsi yang dipe-
lopori lembaga antikorupsi Singapura 
yang cukup terkenal yaitu Corrupt 
Practices Investigation Bureau. 

Di Norwegia, undang-undang negara 
tersebut mengkriminalisasi suap 
yang dilakukan secara aktif dan pasif, 
perdagangan pengaruh, penipuan, 
pemerasan, pelanggaran kepercayaan 
dan pencucian uang.

Peringkat keenam dan ketujuh 
ditempati Selandia Baru dan Swiss. Di 
Swiss, perusahaan-perusahaan bisa 
dikriminalisasi dan diharuskan mem-
bayar hingga 5 juta Franc Swiss atau 

Tahukah? Saat ini ada 9 negara 
terbaik di dunia yang getol 
memerangi korupsi. Hal ini 

diungkap World Economic Forum 
(WEF) atau Forum Ekonomi Dunia 
dalam “Laporan Pertumbuhan dan 
Pembangunan Inklusif” tahun 2017 
mengenai negara-negara yang dapat 
memastikan sektor bisnis dan fungsi 
lembaga-lembaganya bekerja secara 
efisien. 

Menurut WEF, negara-negara ini 
umumnya memiliki kepastian hukum 
dan lembaga persaingan yang 
mendukung alokasi sumber daya 
yang efisien. Kesempatan yang sama 
diberikan untuk mencegah praktik 
korupsi serta aturan iklim investasi, 
insentif, dan kapasitas kelembagaan 
juga menjadi bagian sangat penting 
untuk memungkinkan masuknya 
investor.

Dalam laporan tersebut, Luksem-
burg menduduki peringkat teratas 
dalam upaya memerangi korupsi, di-
susul Jepang di urutan kedua. Swedia, 
Finlandia, dan Norwegia, mengikuti 
di posisi ketiga, keempat dan kelima. 

Tahukah? Meski Jepang terkenal 
dengan pemerintahan yang 
bersih, ternyata memiliki tradisi 

minor, yang justru membudaya, yaitu 
amakudari. Tradisi ini merupakan 
praktik kelembagaan, ketika birokrat 

TRADISI YANG 
PICU KORUPSI

INI DIA 9 NEGARA PALING ANTIKORUPSI

senior Jepang yang hampir pensiun, 
diberikan posisi eksekutif dalam sek-
tor publik atau swasta. Mereka ditem-
patkan di berbagai perusahaan besar 
maupun kecil, perbankan, bahkan di 
lembaga-lembaga pendidikan. Cara 
ini dianggap sebagai kompensasi atas 
kerja keras mereka selama mengabdi 
di pemerintahan.

Budaya yang sudah dipraktikkan 
sejak kekaisaran Jepang ini menjadi 
perdebatan di Negeri Matahari Terbit 
itu. Di satu sisi, pejabat amakudari 
dimanfaatkan untuk memuluskan 
lobi komunikasi dan hubungan sektor 
publik dengan pihak swasta. Sebab, 
tradisi ini menempatkan mantan 
petinggi birokrat di posisi atas atau 
senior. Di sisi lain, amakudari telah 
mempersempit ruang bagi hadirnya 
“wajah baru” yang lebih kompeten. 
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Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan 
pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan 

melalui surel : integrito@kpk.go.id

KLINIK PENGADAAN

Pertanyaan:
Bagaimana caranya penyusunan spek dan 
syarat, agar kita dapat barang yang kita 
inginkan? misalnya kami ingin membeli 
kamera DSLR merk tertentu karena terkenal 
awet, spare part mudah didapat, dan tempat 
service yang mudah dijangkau, dan apakah 
dibenarkan menyusun spek dan syarat yang 
mengarah kepada merk tertentu, meski 
tujuannya baik?

Terima kasih

Anto, Jakarta

Jawaban :
Berdasarkan pasal 5 Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah beserta 
perubahannya, bahwa dalam pengadaan 
barang/jasa pemerintah menerapkan 
prinsip-prinsip pengadaan, salah satunya 
prinsip efektif. Efektif berarti pengadaan 
barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan 
dan sasaran yang telah ditetapkan serta 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

Kebutuhan tersebut harus diuraikan 
dengan jelas untuk memastikan bahwa 
barang/jasa yang akan diadakan adalah 
memang barang/jasa yang akan diadakan 
memang barang/jasa yang dibutuhkan 
oleh kementerian/lembaga/pemerintah 
daerah/instansi (K/L/D/I) sebagai 
pengguna. Di sini diperlukan kegiatan 
untuk mengidentifikasi kebutuhan yang 
diperlukan oleh K/L/D/I sebagai pengguna 
untuk nantinya dapat dijelaskan lebih rinci 
melaui spesifikasi.

Dalam mendefinisikan spesifikasi teknis 
secara tepat, maka harus memperhatiakan 
hal-hal sebagai berikut :
•	 Kualitas barang/jasa yang dibutuhkan;
•	 Jumlah kebutuhan barang/jasa;
•	 Tempat barang/jasa tersebut 

dibutuhkan;
•	 Waktu barang/jasa tersebut dibutuhkan;
•	 Biaya untuk pengadaan barang/jasa 

tersebut;

Dalam contoh permasalahan di atas, 
saudara dapat menetapkan ketersediaan spare 
part dan bengkel resmi sebagai persyaratan 
minimal yang harus dipenuhi penyedia dengan 
tetap memperhatikan batasan kebutuhan 
(prinsip efektivitas), prinsip bersaing dan 
terbuka (tetap memberi kesempatan kepada 
penyedia yang dianggap mampu).

Perlu diketahui, apabila produk (barang/
peralatan) sebagaimana saudara maksud 
sering dan banyak dibutuhkan oleh K/L/D/I 
lain, maka dapat dipertimbangkan untuk 
diproses penayangannya dalam katalog 
LKPP ataupun katalog sektoral. Selanjutnya, 
K/L/D/I cukup memilih produk yang sudah 
ditayangkan, melakukan e-purchasing dan 
tidak perlu lagi melakukan proses pemilihan 
penyedianya melalui mekanisme pelelangan 
paket pengadaan dimaksud.

Terima kasih atas pertanyaannya. 

Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan: 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

Mengarahkan Spek, 
Bolehkah?
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KEPEDULIAN TAK IDENTIK 
DENGAN USIA MUDA. 

PENGABDIAN JUGA TAK 
MENGENAL STRATA. IA 

DIGERAKKAN OLEH KEKUATAN 
JIWA, BAHWA HIDUP HARUS 

TERUS-MENERUS MEMBERI 
GUNA BAGI SESAMA.

TETAP BERDAYA, 
MESKI USIA 
TAK LAGI MUDA

Tua dan berdaya. Adalah dua termi-
nologi yang terpisah, sama sekali 
berbeda. Tetapi bila dua kata ter-
sebut disandingkan, akan meng-
undang kekaguman luar biasa. 

Menjadi tua, secara biologis adalah proses 
alamiah yang pasti dilalui setiap manusia. 
Kaya atau miskin papa, pasti menua. Di an-
tara mereka, ada yang tak diberikan ‘kela-
pangan’. Namun begitu, ada pula yang seolah 
‘menari di atas ombak’, tak menyerah meng-
hadapi kesulitan hidup.

JAGA 
PERLINTASAN - 
Iskandar tengah 

mengatur 
kendaran 

yang melintasi 
perlintasan 

kereta di daerah 
Buaran, Jakarta 

Timur.
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Meski diapit kesulitan, mereka juga ma-
sih menyisakan ruang peduli bagi sesama. 
Pengabdiannya untuk manfaat orang di seki-
tarnya, juga tak bisa diabaikan begitu saja. 
Mengabdi dan membagi peduli kepada me-
reka yang masih membutuhkan ‘tenaga sisa’ 
mereka, ada sebuah kisah yang bisa menjadi 
perenungan.

Ada di antara mereka, seperti Maman 
yang mengabdi sebagai guru selama 40 tahun, 
meski berstatus honorer. Ada Iskandar yang 
bersetia menjaga perlintasan liar kereta, atau 
kisah Kinong yang mengoperasikan bemo 
pintar, sebuah layanan perpustakaan keliling 
yang mengunjungi sekolah. Bisa jadi, yang 
mereka lakukan memang mendapat rupiah, 
tapi lebih dari itu, kepedulian dan pengabdi-
annya, juga memberi manfaat bagi orang lain. 

“Kalau di rumah, yang penting dapur 
mengepul. Biar makan tak kenyang, asal tak 
lapar,” kata Kinong yang memiliki tujuh anak “Cara paling mudah untuk 

berbagi adalah dengan 
berbagi senyuman untuk 
orang lain.”

buah penelitian ilmiah yang dilakukan Uni-
versity of California, Riverside telah meng-
konfirmasi, bahwa dengan berbagi kepada 
sesama, justru akan meningkatkan kualitas 
bahagia sang pemberi.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, hasil 
penelitian itu mengungkapkan bahwa ber-
buat baik dapat meningkatkan emosi, pikiran 
dan perilaku positif yang kemudian mening-
katkan perasaan bahagia dalam diri. 

“Ketika kita bisa menolong dan berbagi 
dengan orang lain, kita tidak cuma membaha-
giakan orang lain, tapi juga membahagiakan 
diri sendiri,” kata psikolog anak dan remaja, 
Vera Itabiliana Hadiwidjojo. 

Vera menjelaskan, setelah melakukan ke-
baikan, akan tumbuh sebuah penghargaan 
dan nilai lebih dari dalam diri sendiri. Hal ini 

dan 9 cucu ini. Di sela-sela mencari nafkah 
dengan menarik bemo, ia menyisihkan pen-
dapatannya untuk biaya operasional per-
pustakaan kelilingnya.

“Agar tidak lagi memakan korban,” kata 
Iskandar tergerak untuk menjaga perlintasan 
kereta, 17 tahun lalu.

Yang penting anak-anak dapat ilmu, khu-
susnya ilmu seni,” ujar Maman Supratman 
mengenai kecintaannya dalam mengajar. Ia 
tak lagi memikirkan soal statusnya sebagai 
guru honorer selama 40 tahun terakhir. Yang 
terpenting baginya, ia bisa mengajar.

Dengan berbagi, hidup menjadi Indah. 
Mungkin itu yang mereka rasakan. Sebab, se-

muncul karena diri sendiri tahu sudah ber-
manfaat untuk orang lain. 

Selain itu, berbagi dengan orang lain akan 
membuat aura orang yang sudah dibantu jadi 
lebih positif. 

“Aura positif ini akan menular ke diri kita 
sehingga aura kita juga jadi positif di mata 
orang lain,” katanya. 

Tentu saja, perbuatan baik yang dimak-
sud, tidak identik dengan uang atau benda 
material lainnya. “Cara paling mudah untuk 
berbagi adalah dengan berbagi senyuman un-
tuk orang lain,” ucap Vera. 

MENGABDI- Selama 40 tahun, Maman telah mengabdikan 
dirinya sebagai guru kesenian.

MENUNGGU PENUMPANG - Saat Bemo Pintar tak beroperasi, 
Kinong menarik bemo untuk mencari nafkah.
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Jam menunjukkan pukul 10 pagi. 
Anak-anak PAUD Nusantara di Ru-
mah Susun Karet, Tengsin, Jakarta 
Selatan, berhamburan keluar ke-

las. Mereka bergegas mengerubungi sebuah 
bemo bercat ungu yang terparkir di halaman 
sekolah. Kendaraan beroda tiga itu yang di-
tunggu-tunggu mereka sejak tadi pagi.

Bemo itu tidak menawarkan anak-anak 
untuk berkeliling gratis. Tapi justru me-
nyediakan buku-buku cerita yang disukai 
anak-anak. “Hati-hati, ayo satu per satu naik-
nya. Jangan berebutan ya,” ujar Kinong, sang 
pemilik bemo sembari menuntun anak-anak.

Sepekan dua kali, Kinong dan ‘bemo 
pintar’ mengunjungi sekolah dasar, taman 
kanak-kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD). Ia mengaku tak punya jadwal khu-
sus. Sebanyak dua kali dalam sepekan, ia me-
milih sekolah secara random di wilayah Ta-
nah Abang dan Pejompongan, yang mampu 
dijangkau bemonya.

Kunjungan bemo pintar, kemudian men-
jadi momen yang ditunggu anak-anak. Me-
nurut Guru PAUD Nusantara, Aisyah, keha-
diran Kinong dan bemo pintar telah memberi 
pengaruh positif pada anak, salah satunya 
memperkenalkan budaya membaca melalui 
perpustakaan kelilingnya.

“Kegiatan Pak Kinong mempengaruhi 

perilaku anak-anak. Mereka jadi suka baca 
daripada bermain saat waktu istirahat,” ujar 
Aisyah.

Tak hanya guru yang senang, karena 
anak-anak jadi suka buku dan membaca. 
Heni, salah seorang tua murid di PAUD Nu-
santara juga mengamini pengaruh positif itu. 
Menurutnya, anaknya juga jadi semakin rajin 
membaca sejak keberadaan bemo pintar ada. 
“Sayangnya cuma seminggu dua kali ya. Ini 
membantu anak saya untuk baca buku. Buku-
bukunya bagus-bagus,” katanya.

Kinong mengaku buku-bukunya tersebut 
banyak diberi oleh donatur-donatur yang 
tertarik dengan kegiatannya. Tugas Kinong 
tak hanya menyediakan buku saja. Dia juga 
menjelaskan buku-buku mana saja yang bisa 
dibaca anak sesuai usianya. 

Di dalam bemo, terdapat dua rak buku 
yang didesain Kinong sendiri. Letaknya di sisi 
kanan dan kiri di bagian dalam. Tujuannya 
agar memudahkan anak-anak untuk memilih 
ratusan koleksi buku yang tersedia. 

Tak terasa, sudah empat tahun ini, kakek 
berumur 51 tahun ini mengoperasikan per-
pustakaan keliling dengan bemo. Sebelum-
nya, Kinong memang mencari nafkah untuk 
keluarganya dengan menjadi sopir bemo se-
lama 31 tahun.

Kepedulian pemiliki nama asli Sutino 

KINONG, SOPIR PERPUSTAKAAN KELILING

MENGABDI 
BERSAMA 
BEMO PINTAR

HIDUP, TAK MELULU SOAL 
CUKUPNYA MATERI. MEMBERI 
ARTI DENGAN BERKELILING 
MEMINJAMKAN BUKU-BUKU SARAT 
ILMU ADALAH PILIHAN UNTUK 
BERBAGI. DIPERLUKAN LEBIH DARI 
SEMANGAT BERKORBAN.

BEMO PINTAR - Kinong dan Bemo pintar yang selalu 
dinantikan anak-anak saat jam istirahat sekolah. 
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untuk menghadirkan bacaan anak yang ber-
kualitas, diawali saat ia diajak bergabung 
program perpustakaan keliling yang digagas 
Enrico Halim dan Arief Adityawan pada 2011. 
Selain bekerja sebagai dosen, keduanya juga 
aktif pada sebuah lembaga swadaya masyara-
kat yang bergerak pada isu sosial dan pendi-
dikan.

Mereka kemudian melirik bemo oranye 
milik Kinong untuk menjalankan program 
tersebut. “Pak saya beli bemo ini untuk pro-
gram saya, tapi jangan mahal-mahal ya. Nanti 
saya akan libatkan, bapak yang bawa,” ujar Ki-
nong menirukan.

Alasan dipilihnya bemo, lantaran ken-
daraan roda tiga itu bentuknya ramping se-
hingga memudahkan akses keluar masuk 
jalan-jalan kecil di Jakarta. Selain itu, bemo 
juga memiliki kapasitas yang bisa menam-
pung banyak buku.

Sebelum beroperasi, bemo itu lantas di-
modifikasi menjadi bemo listrik. Namun, ter-
nyata keputusan itu tak semudah saat pelak-
sanaannya. Saat proses modifikasi berjalan, 
baru diketahui bahwa onderdil bemo listrik 
itu mahal, sulit didapat, bahkan harus impor. 

Sempat tersendat, akhirnya kedua dosen 
tersebut membelikan dua unit bemo seka-
ligus yang telah dimodifikasi menjadi bemo 
pintar, lengkap dengan rak-rak buku dan la-
yar untuk menonton film. Bemo putih ditem-
peli stiker bertuliskan, “Mengejar Ilmu”, dan 
bemo ungu bertuliskan “Kutu Buku”. Jadilah 
bemo pintar ini yang menemani Kinong ber-
keliling mengunjungi sekolah yang efektif di-
mulai sejak 2013.

“Nah bemo yang putih ini disebut juga 
bemo transformer. Jadi bisa dibuat narik pag-
inya, lalu disulap menjadi bioskop mini pada 

siangnya,” ujar Kinong bangga.
Sasaran sekolah yang ia datangi ada-

lah sekolah di sekitaran Tanah Abang dan 
Pejompongan. Awalnya, Kinong menarik 
bemo tersebut setiap hari usai bekerja, se-
mentara untuk biaya operasional bemo 
pintar, Kinong dimodali oleh Enrico dan 
Arief. 

Lama-kelamaan, Kinong merasa sung-
kan menerima bantuan operasional. Bemo 
sudah diberi, biaya operasional juga. Bah-
kan, ia juga diizinkan untuk narik bemo, 
usai mengoperasikan perpustakaan kelil-
ingnya. Karenanya, ia lantas memutuskan 
untuk menanggung sendiri biaya operasio-
nal perpustakaan keliling dengan cara me-
nyisihkan pendapatan dari hasil narik.

Dalam sehari, Kinong mendapatkan 
penghasilan bersih sekitar 70-80 ribu ru-
piah dari hasil narik bemo. Dari jumlah ini, 
ia bagi dua, separuh untuk nafkah anak dan 
istrinya, separuh lagi untuk operasional 
bemo pintar.

“Kalau di rumah, yang penting dapur 
mengepul. Biar makan tak kenyang, asal 
tak lapar,” kata Kinong yang memiliki tujuh 
anak dan 9 cucu ini.

Kerja sukarela ini ternyata membawa 
berkah tersendiri bagi Kinong. Pengabdi-
annya pada dunia pendidikan melalui cara 
informal, mengundang simpati banyak pi-
hak. Dari sebuah wawancara talk show se-
buah stasiun televisi, ia akhirnya mendapat 
ajakan umroh gratis ke Tanah Suci pada 
pertengahan 2016 lalu. 

“Hidup kan cuma sekali, saya ingin ke-
tika saya mati, saya meninggalkan dunia 
sudah berjasa bagi orang lain, bermanfaat 
bagi orang lain, juga untuk keluarga saya.” 

TAK SEKADAR 
BERJAGA - 

Kinong juga 
memilihkan buku 

yang sesuai usia 
anak. Terkadang, 

ia juga 
membacakan  

cerita.
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Bel Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) Negeri 17 Bekasi, berder-
ing tepat pada pukul sepuluh pagi. 
Para murid yang tengah beristira-

hat, bergegas masuk ke ruang kelas. Salah 
satu guru di kelas VII berhalangan hadir pada 
mata pelajaran Seni Musik dan Rupa.

“Pak Maman, bisa gantiin sebentar? Gu-
runya enggak masuk,” Wakil Kepala Sekolah, 
Silviana meminta.

Maman yang sedang duduk memeriksa 
hasil karya para siswa di beranda, segera ber-
anjak. Setumpuk kain lukis itu segera ia rapi-
kan. Lalu, diambilnya peralatan mengajar di 
ruang guru, dan dengan sigap, pria kelahiran 
1942 itu masuk kelas.

Nama Maman Supratman, nama guru itu. 
Kisah pengabdian Maman yang menjadi guru 
honorer selama 40 tahun, sempat menjadi vi-
ral di media sosial pada 2015 lalu. Meski tak 
memiliki latar pendidikan guru, namun itu 
tak menghalanginya untuk ‘jatuh cinta’ pada 
dunia pendidikan.

Sebelum menjadi guru, Maman adalah se-
orang seniman sekaligus pengrajin angklung 
dan kulintang. Baru pada 1977, salah seorang 
guru SMP Pondok Gede 2 yang kerap meme-

MAMAN, GURU HONORER

MENYERTAI 
CINTA DALAM 

SETIAP 
AJARNYA

BILA MELAKUKAN KARENA 
CINTA, TAK AKAN ADA 

PEKERJAAN BERAT DIJALANI. 
BERBAGI ILMU ADALAH 
JALAN YANG DIYAKINI 
SEBAGAI PENGABDIAN 

TERBAIK.

1. BERSEMANGAT - 
Dalam setiap tugas 
mengajar, Maman 
selalu bersemangat, 
meski usia tak lagi 
muda.

2. KESENIAN ANGKLUNG 
- Maman saat mengajar 
penggunaan musik 
angklun di SMP 17 
Bekasi. 
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san alat musik bambu kepadanya, menawari 
Maman mengajar seni musik.

“Waktu itu, saya masih berpikir karena 
latar pendidikan saya bukan guru. Tapi akhir-
nya tawaran itu saya terima, karena dukungan 
istri,” kisah bapak lima anak ini.

Maman kemudian mengajar pelajaran 
seni musik, sembari sesekali membuat ang-
klung dan kulintang bila ada pesanan. Lambat 
laun, ia diminta bukan hanya mengajar seni 
musik saja, namun juga mata pelajaran fisika 
dan elektronika. 

“Saya tidak mementingkan penghasilan, 
meski memang itu dicari, tapi itu nomor dua. 
Motivasi utamanya, saya senang bergaul de-
ngan anak,” katanya.

Sejak saat itu, lelaki berdarah Sunda ini 
makin mencintai profesinya sebagai guru. 
Karenanya, ia tak hanya mengajar di SMPN 
17 Bekasi, ia kini juga mengajar di SMP PGRI 
Bekasi, dan membina ekstrakurikuler di SMP 
6 tiap Sabtu.

“Yang penting anak-anak dapat ilmu khu-
susnya ilmu seni,” ujarnya.

Dalam mengajar, ia selalu bermodalkan 
semangat. Hal itu juga dirasakan para murid-
nya, yang merasakan semangat Maman setiap 
berada di depan kelas.

Salah satu muridnya, Dafa, murid kelas 
VII menilai sang guru memiliki energi yang 
seolah tak ada habisnya, meski usianya sudah 
tua. “Kayaknya nggak pernah capek. Meski 
sudah tua, tetapi jiwanya masih muda,” kata-
nya.

Sebelumnya, ia pernah berniat mendaftar 
menjadi PNS. Tapi gagal, lantaran terbentur 
persyaratan usia minimal 35 tahun, sedang-
kan usianya sudah melewati batas. Dan itu 
terjadi beberapa kesempatan.

 “Akhirnya, ya sudah (tidak mendaftar 
lagi). Yang penting saya bisa mengajar,” kata-
nya.

Di belakang hari, baru ia kemudian mema-
hami rahasia takdir itu. Kalau ia menjadi guru 
PNS, mungkin ia sudah pensiun. Sedangkan 
guru honorer, ia masih aktif mengajar meski 
sudah memasuki usia 76 tahun.

Kecintaan dan kebanggaan Maman ber-
tambah, manakala ia menyaksikan anak-anak 
didiknya lebih sukses dari pada dirinya. Ia 
berkisah, banyak di antara anak didiknya 
yang sudah menjadi dokter, insinyur, direk-
tur, kepala sekolah, bahkan ada yang menjadi 
seorang jenderal. 

“Itu yang membuat saya berguna bagi 
orang lain,” ujarnya.

Kecintaan mengajar, seolah menjadi ke-
asyikan tersendiri bagi Maman. Bahkan soal 
honor mengajar pun, tak menjadi prioritas-
nya. “Saya berniat sampai kapanpun saya 
akan mengajar walaupun upah kecil dan jam 
sedikit,” ujarnya yang berpenghasilan sekitar 
Rp 2,5 juta dari dua sekolah yang ia ajar.

Kini, dalam sepekan, Maman menghabis-
kan total 44 jam untuk mengajar dan dua jam 
membina kegiatan ekstrakurikuler. Kegi-
gihan itu, mengundang decak kagum berbagai 
kalangan, tak terkecuali Anies Baswedan 
yang saat menjadi Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, pernah mengunjungi Maman 
dan menyampaikan apresiasinya. 

“Apa yang dikerjakan Pak Maman ini 
dihargai berapa pun tidak ternilai karena 
kemuliaan itu tidak bisa dirupiahkan,” ujar 
Anies saat itu.

Maman juga mendapat “Piagam Peng-
hargaan Atas Dedikasinya Yang Luar Biasa 
dalam Melaksanakan Tugas Profesional un-
tuk Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Peng-
hargaan itu diberikan Pengurus Besar Persa-
tuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Di mata guru lain, Maman adalah pem-
belajar sejati yang juga sama gigihnya dalam 
mengajar. Wakil Kepala Sekolah Silviana ber-
cerita saat ada kewajiban penggunaan kom-
puter bagi para guru, Maman tak malu dan 
tekun berlatih. Selain itu, ia sosok yang juga 
selalu bersemangat dalam mengajar.

“Saking cintanya dia mengajar bahkan dia 
lupa harus istirahat,” katanya.  

1

2
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Palang perlintasan berbahan bam-
bu yang disambung dengan pipa 
paralon bekas itu, mulai diturunkan. 
Penjaga perlintasan liar di daerah 

Buaran itu, mengangkat tangannya tinggi-
tinggi ke arah sejumlah pengendara motor 
dan pejalan kaki yang hendak menyeberang.

Beberapa belas detik kemudian, kereta 
dari arah Jatinegara menuju Bekasi melintas. 
Penjaga belum menaikkan palang, sebab ma-
sih ada kereta dari arah sebaliknya yang juga 
akan melintas, tetapi salah satu pengendara 
motor menerobos palang. 

Akhirnya bisa ditebak. Pengendara motor 
yang kemudian diketahui sepasang suami-
istri itu tewas tersambar kereta. Orang-orang 
berkerumun, lalu membantu mengevakuasi 
potongan bagian tubuh yang bereceran. Is-
kandar, salah satu penjaga perlintasan liar, 

turut membantu korban kecelakaan itu. Ka-
kek berusia 70 tahun itu turut memunguti 
potongan-potongan tubuh yang berceceran. 

Di pinggir rel kereta di sekitar Jatinegara-
Bekasi, memang terdapat banyak perlintasan 
liar yang tak berjaga. Karena dianggap liar, PT 
Kereta Api Indonesia, tak memberikan penja-
gaan khusus. Sayangnya, justru di perlintasan 
liar kerap terjadi kecelakaan, seperti cerita 
tadi yang terjadi pada pertengahan Februari 
lalu. Karena itu pula, menurut Iskandar, per-
lintasan kereta yang dibuka sejak 1986, diper-
sempit hanya untuk pejalan kaki dan pengen-
dara motor.

Maka, ketika ia diminta Karang Taruna 
setempat bergabung sebagai penjaga perlin-
tasan secara swadaya pada 2001, ia mengi-
yakan. “Agar tidak lagi memakan korban,” 
katanya kepada Integrito, pada pertengahan 

ISKANDAR, PENJAGA PERLINTASAN ‘LIAR’ KERETA

SETIA BERJAGA DI 
PERLINTASAN KERETA
INGIN BERGUNA. ITU YANG SELALU DIPIKIRKANNYA. MESKI TERLIHAT 
PERANNYA MUDAH DAN SEDERHANA, NAMUN ITU JUSTRU BANYAK 
MENYELAMATKAN NYAWA.
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Maret lalu.
Pada awal bertugas, ia hanya mengandal-

kan mata telanjang untuk mengawasi kereta 
dan gerakan tangan mengatur kendaraan 
bermotor yang melintas. Ia juga harus selalu 
mawas untuk melihat datangnya kereta dari 
dua arah. 

Baru beberapa bulan setelah bergabung, 
secara swadaya warga membuat palang per-
lintasan dari bahan pipa yang pada ujungnya, 
dibuat pemberat dengan batu. Palang itu ke-
mudian dipasangkan tali yang disisipkan di 
bawah rel, sehingga petugas bisa membuka 
dan menutup palang dengan cara menarik-
ulur tali tersebut dari seberang tempat pos 
penjagaan. Sayangnya, keberadaan palang 
perlintasan ini masih disepelekan oleh seba-
gian pengendara. 

Terhitung sudah hampir 17 tahun, man-
tan petugas keamanan selama 40 tahun ini, 
menjaga pintu perlintasan. Ia mengaku ba-
hagia, bisa bermanfaat dengan menjaga ke-
selamatan masyarakat pengguna perlintasan. 
“Senang rasanya kalau bisa ambil bagian tu-
rut nyelamatin nyawa orang,” katanya.

Bapak lima anak itu mengatakan, per-
lintasan itu menjadi ‘jalan tikus’ yang meng-
hubungkan antara Bekasi dan Manggarai. 
Setiap hari, ada warga yang berjaga. Iskandar 
kebagian berjaga tiga kali dalam sepekan, se-
jak pukul satu siang hingga lima sore. Kalau 
tak berjaga, Iskandar mengisi waktunya de-
ngan kerja bakti, mengojek atau bermain de-
ngan 9 cucunya.

Ada lima shift jaga. Shift pertama, pukul 
lima hingga 9 pagi. Kedua, pukul 9 hingga satu 
siang. Ketiga, pukul satu siang hingga lima 
sore, dan keempat pukul lima sore hingga pu-
kul lima pagi keesokan harinya. Nah, karena 
faktor usia dan kesehatan, Iskandar men-
dapat waktu jaga pada shift tiga. 

Bagi para penjaga, tak ada gaji yang di-
siapkan secara khusus dari pengurus RT atau 
RW setempat. Seluruhnya bergantung pada 
sumbangan suka rela para pengguna jalan 

yang melintas. Jumlahnya pun tidak tentu. 
Jadi, berapapun pendapatan selalu ia 

syukuri, sebab bukan materi tujuan utama ia 
berjaga. Karenanya, dari pendapatan harian 
sekitar Rp 70 ribu per hari, ia gunakan untuk 
mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan 
kadang membantu biaya pendidikan 9 cucu-
nya. 

Bagi Iskandar, keselamatan warga yang 
melintas adalah tugas utama sekaligus pangg-
ilan jiwanya. “Daripada saya nganggur, mend-
ing saya melakukan sesuatu yang bermanfaat 
untuk orang dan keluarga saya,” ujarnya.

Di lingkungan sekitar, Iskandar dikenal 
sebagai yang ‘ringan tangan’ dalam banyak 
kegiatan sosial. Padahal, sang istri wering 
mewanti-wanti agar Iskandar banyak beristi-
rahat dan menjaga kesehatan.

Di kalangan pemuda Karang Taruna se-
tempat, Iskandar kerap dijadikan rujukan 
atas beragam persoalan. Mereka juga me-
manggilnya dengan sebutan “ayah” karena 
sifat mengayominya.

“Dia menganggap tetangganya seperti 
saudara atau keluarganya sendiri. Anak tet-
anga main, dia perlakukan adil seperti anak 
kandungnya,” ujar anak sulung Iskandar, 
Jamhari.  

“Senang rasanya kalau 
bisa ambil turut bagian 
nyelamatin nyawa orang. 
Daripada saya nganggur, 
mending saya melakukan 
sesuatu yang bermanfaat 
untuk orang dan keluarga 
saya.”

1 & 2: TANGAN KOSONG- Tanpa menggunakan peralatan, Iskandar 
mengatur pejalan dan pengendara motor hanya dengan tangan 
kosong.
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MEMBANGUN 
DARI TITIK NOL

NURDIN ABDULLAH, Bupati Bantaeng

KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI 
SELATAN, DULU MENGANDALKAN 
PERTANIAN, TAPI KESULITAN 
BENIH. SEJAK DIPIMPIN BUPATI 
NURDIN ABDULLAH, TAHUN 
2008, KINI MENJUAL BENIH KE 
PROVINSI LAIN. NURDIN ILMUWAN, 
BERGELAR PROFESSOR DOKTOR. 
S-1 DI UNIVERSITAS HASANUDDIN, 
MAKASSAR. PASCA 
SARJANA DI 
UNIVERSITAS 
KYUSHU, JEPANG. 

Pada 15 Agustus 2016 dia (bersama 
tiga tokoh lain) dianugerahi Tanda 
Kehormatan Bintang Jasa Utama 
dari Presiden RI Joko Widodo. 

Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda memulai pem-
bangunan di Bantaeng?

Tahun 2008, Bantaeng termasuk salah 
satu daerah tertinggal, baik infrastruktur 
maupun sumber daya alam. Bantaeng cuma 
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Anda datangkan ahli dari Jepang?
Tidak, masyarakat kita sendiri. Kita pu-

nya banyak ahli sebenarnya, dari Universitas 
Hasanuddin, dari BPPT, Balai Pertanian. Ini 
orang-orang hebat kita kumpulkan memba-
ngun Bantaeng.

Tahun pertama saya lihat Bantaeng 
minim Sumber Daya Manusia (SDM), sum-
ber daya alam (SDA), dan minim anggaran. 
Tiga hal ini sangat terkait. Mulai dari mana? 
Kuncinya, peningkatan SDM baik aparatur 
pemerintah dan juga masyarakat. Birokrat-
nya ditingkatkan kapasitas dan wawasannya, 
saya bawa ke Jepang, China, dan Singapura. 

Petani saya bawa ke Malang belajar 
mengembangkan apel, ke Ciwidey belajar 
stroberi, ke Lamongan belajar buah naga, ke 
Yogyakarta belajar budidaya lengkeng. Al-
hamdulillah dalam beberapa tahun, sekarang 
justru orang datang belajar ke kami.

punya pertanian, tidak ada tambang atau 
industri. Makanya tidak ada gairah untuk 
berinvestasi.

Saya coba mengurai persoalan. Yang 
paling mendasar banjir. Setiap tahun banjir, 
tapi di musim kemarau kekurangan air, ini 
ironi. Yang kedua adalah produksi pertanian 
sangat rendah. Ketiga, infrastruktur ter-
utama jalan. 

Dengan APBD Rp 281 miliar (tahun 2016 
jadi Rp 1,2 triliun), yang pertama digarap 
adalah banjir. Konsepnya bagaimana di mu-
sim penghujan, air dikelola sehingga tidak 
menimbulkan banjir dan bisa bermanfaat. 
Kita bangun waduk, daerah resapan kita 
rehabilitasi menjadi daya tangkap. Tahun 
2011 banjir sudah hilang, sektor pertanian 
bergeliat.

Apa program lainnya?
Kita tidak bisa hanya mengandalkan 

hasil pertanian, persoalan utamanya benih. 
Pada 2009 saya canangkan “Kabupaten 
Penghasil Benih Berbasis Teknologi”. Se-
karang kita sudah mandiri benih dan hasil 
produksi pertanian. Benih padi, jagung, 
coklat, sayur, bawang, kentang, tanaman per-
kebunan juga, kita sudah produksi semua. 
Bahkan kita jual ke provinsi-provinsi lain. 

Bantaeng dulu gersang, 2008 saya juga 
canangkan program “Jumat Bersih, Sabtu 
Menanam”. Pokoknya setiap Sabtu mena-
nam, sekarang kita rasakan. Pohon-pohon 
rindang di pinggir jalan dan di mana-mana.

Jabatan jangan 
diperebutkan, karena 
sudah diatur undang-
undang. Menjadi 
bupati, gubernur, 
presiden, kedaulatan 
tertinggi di 
tangan rakyat. 

PENANAMAN 
POHON 
-  Bupati 
Bantaeng 
Nurdin 
Abdullah 
menggagas 
program “Jumat 
Bersih, Sabtu 
Menanam” 
untuk 
melestarikan 
lingkungan.
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Anggarannya dari mana mengirim ke 
luar negeri dan luar daerah?

Tidak perlu pakai APBD, kita diundang atau 
kerja sama dengan luar negeri.

Terkait pendidikan, apa yang Anda 
lakukan?

Cara berpikir kita sekarang jangan anak 
ingin jadi sarjana, tapi mau jadi apa. Saya le-
bih memilih membangun sekolah siap pakai. 
Kita didik orang sudah ada yang mau terima, 
jadi tidak ada pengangguran. 

Kami baru buka Sekolah Mekanik Toyota 
Jepang, setingkat D III. Sekolah 20 bulan di 
Bantaeng, sisanya diselesaikan di Jepang. Se-
karang berjalan angkatan pertama, instruk-
turnya dari Jepang. Dua tahun yang akan 
datang kita terima mahasiswa baru untuk 
jadi teknisi. Nanti itu disebar ke seluruh Asia 
Tenggara. 

Selain itu ada Akademi Komunitas be-
kerja sama dengan Kementerian Perindustri-
an, penyiapan tenaga kerja yang punya skill. 
Kita juga bangun technopark, kolaborasi 
pemerintah melalui BPPT, swasta dan uni-
versitas. Kita juga punya Balai Latihan Kerja 
(BLK) untuk peningkatan skill bahasa. 

Bagaimana di bidang kesehatan?
Pelayanan kesehatan kami namanya Bri-

gade Siaga Bencana (BSB) dengan ambulans 
mobile 24 jam. Kalau malam-malam sakit, 
tinggal telepon 119, kasih tahu alamatnya, 
dokter dan perawat segera datang. Beda 
dengan Rumah Sakit, ini ambulans keliling 
yang ready setiap saat. 

Berapa lama waktu untuk penguatan 
SDM dan SDA ini?

Butuh lima tahun, satu periode. Sekarang 
Bantaeng itu bukan hanya fisik yang berubah, 
pola pikir masyarakat dan birokrat juga ber-
ubah. Ini yang dibutuhkan. Sebenarnya ini-
lah program presiden yang disebut Revousi 
Mental itu. 

Revolusi mental terbentuk dari mana?
Keteladanan pemimpinnya. Coba 

datang ke Bantaeng lihat, tidak ada tukang 
parkir, tapi mobil bisa parkir dengan rapi. 
Alun-alun juga tertata dengan baik.

Saya open house setiap Selasa-Jumat, 
habis sholat Subuh, menerima keluhan ma-
syarakat. Dulu tidak ada harinya, tapi setelah 
Bantaeng sudah bagus, ada jadwal, karena 
masyarakat jadi semakin sedikit yang meng-
adu. 

Setiap coffee morning, saya tabulasi 
berapa besar masyarakat kecamatan ini ke-
lurahan ini. Yang datang mengeluh ke Bapak 
Bupati dari desa ini. Saya tanyakan, kenapa 
Pak Camat, masyarakat ini datang ke Bupati? 
Akhirnya camatnya juga bekerja, datangi ma-
syarakat melakukan pendekatan. 

Sulitkah Anda masuk birokrasi dengan 
latar belakang akademisi dan peng-

usaha?
Tidak, malah lebih mudah. Jadi pengusaha, 
jika kita tidak kerja tidak dapat duit. Di 
pemerintahan, kita duduk-duduk saja uang 
datang. Tapi beban beda karena ada orang-
orang yang harus kita layani. Saya kombina-
sikan. Pertama, APBD setiap tahunnya kita 
rencanakan menghasilkan sesuatu. Kedua, 
bagaimana rakyat bisa terlayani. Maka, pe-

1. FOKUS PERTANIAN - Pertanian merupakan salah satu sektor 
yang sangat diperhatikan. Salah satu programnya, “Kabupaten 
Penghasil Benih Berbasis Teknologi”.

2. KUNJUNGAN- Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dalam 
kunjungannya ke lokasi banjir di Pasar Lama Keb. Bantaeng.

2.

1.
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merintah daerah itu harus fokus bekerja dan 
ada skala prioritas. 

Apa perubahan pada birokrasi? 
Semua birokrat Bantaeng jadi pelayan. 

Kebanyakan, birokrat pakai safari, duduk 
melulu, seakan-akan masyarakat harus 
ngemis-ngemis. Ini yang harus diubah. Di 
Bantaeng tak ada birokrat bergaya feodal. 

Saya pernah dapat laporan Lurah 
membentak rakyat. Dia datang menangis ke 
saya, katanya hanya menanyakan soal harta 
gono-gini, dan si lurah memihak ke sana. 
Saya panggil lurahnya, dia kaget dan tidak 
mengaku. Saya katakan, kalau kamu bosan 
jadi lurah, bilang saja. Dia minta maaf, saya 
bilang minta maaf ke orang itu. Akhirnya 
tersebar. 

Perubahan dalam angka?
APBD tahun 2008 cuma Rp 281 miliar 

jadi Rp 1,2 triliun tahun 2016. Angka pe-
ngangguran menurun dari 12,2 persen jadi 
2,24 persen di tahun 2015. Begitu juga pen-
duduk miskin dari 12 persen jadi 7,7 persen 
tahun 2015. 
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Tahun depan Anda selesai menjabat. 
Apa pandangan Anda terhadap ja-

batan?
Jabatan jangan diperebutkan, karena sudah 
diatur undang-undang. Menjadi bupati, 
gubernur, presiden, kedaulatan tertinggi di 
tangan rakyat. Jangan cederai itu, biarlah 
partai politik bekerja sesuai tupoksinya. Rak-
yat tidak usah dipengaruhi, dia tahu siapa 
pemimpin yang merakyat. Kerja saja, pasti 
akan dinilai rakyat. 

Anda yakin, siapa pun penggantinya 
bisa melanjutkan apa yang sudah 

dirintis?
Insya Allah, siapa pun yang terpilih. Tidak 
usah terlalu jauhlah, apa yang sudah diker-
jakan hari ini, bupati mendatang tinggal 
pelihara kok. Pendekatan dengan rakyat. 
Setiap pagi bisa menerima masyarakat, tanpa 
melihat siapa saja, tanpa protokoler, selama 
8 tahun saya kerjakan itu. 

Selama memimpin Bantaeng, Bapak 
punya musuh? 

Bisa dicari musuh saya. Saya tidak pernah 
musuhi orang, tapi pasti ada yang musuhi 
saya. Tapi saya tidak perlu tahu, karena kalau 
saya tahu saya bisa memberikan perlakuan 
yang tidak adil. Biar saja. Saya tidak mau 
tahu, tidak mau dengar. 

BIODATA
NAMA
NURDIN ABDULLAH 
PENDIDIKAN 
S2 - S3 : Fakultas Pertanian Universitas Kyushu 
Jepang (1991 - 1994) 
STATUS PERNIKAHAN 
Menikah, dengan tiga anak
RIWAYAT PEKERJAAN
•	 Dosen Fakultas Kehutanan Universitas 

Hasanuddin
•	 Presiden Direktur PT. Maruki Internasional 

Indonesia
•	 President Director of Global Seafood Japan
•	 Director of Kyushu Medical Co. Ltd. Japan
•	 Owner Hakata Tour & Travel
•	 Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar
•	 Bupati Bantaeng, Masa Bakti 2008 – 2013
•	 Bupati Bantaeng Masa Bakti 2013 - 2018
PENGHARGAAN
•	 Satya Lencana Bidang Pertanian (2009)
•	 Satya Lencana Bidang Pembangunan (2011)
•	 Satya Lencana Bidang Pembangunan (2016)
•	 Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama (2016)
•	 Penghargaan Adipura lima tahun berturut-turut 

(2009 - 2013)
•	 Penghargaan UPAKARTI (2014)
•	 Penghargaan Wahana Tata Nugraha (2015)
•	 Penghargaan Adipura Buana (2016)
•	 Anugerah IPTEK kategori Anugerah Budi Praja 

(2016)

INTEGRITO JAN-FEB 2017.indd   65 3/27/2017   1:58:28 PM



66 | INTEGRITO | VOL 55/IX/JAN-FEB 2017

KOMUNITAS

DARI KICAUAN 
LALU MENGGERAKKAN

Komunitas 1000 Guru

PADA ZAMAN SERBA DIGITAL INI, KICAUAN 
SESEORANG DI MEDIA SOSIAL PUN, BISA 
MENGGERAKKAN MANUSIA. SEBAGAIMANA KICAUAN 
JEMI NGADIONO, YANG MENGHENTAK, LALU 
MENGUNDANG KEPEDULIAN.

Rabu, 22 Agustus 2012 silam, Jemi 
Ngadiono mengunggah dua buah 
foto melalui akun twitternya 
@1000_guru. Satu foto meng-
gambarkan beberapa anak yang 

tengah merayap di jembatan gantung, se-
mentara di bawahnya, terlihat sungai dengan 
aliran yang deras. Foto ini kemudian lebih 
dikenal dengan “Jembatan Indiana Jones”. 
Siapapun yang melihat, pasti bergidik ngeri. 
Seberat itukah perjuangan anak-anak be-
rangkat ke sekolah di Lebak, Banten setiap 
harinya?

“Sungguh seperti adegan di film Indiana 
Jones. Anak-anak itu berjuang setiap hari 
demi pergi ke sekolah,” ujar Jemi.

Foto kedua tak kalah mengerikan. Sebuah 
jalan selebar dua meter dan panjang 150 me-
ter ini diapit jurang. Kondisi ini mengingat-
kan salah satu film fantasi, sehingga dinamak-
an “Jalan Lord of The Ring”. Jalan yang juga 
berlokasi di Lebak, Banten ini tampak kero-
pos sebagai akibat dari pengerukan. Foto-foto 
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diri untuk mengajar di beberapa sekolah 
yang kekurangan guru, serta berdiskusi de-
ngan pihak sekolah. Hasil diskusi dengan be-
berapa sekolah tersebut, kemudian ia mem-
bagi cerita dan foto-fotonya melalui akun 
twitter @1000_guru.

Semuanya berawal saat Jemi bekerja di 
bidang kreatif sebagai fotografer pada tahun 
2012. Jemi ditugasi berkeliling daerah, se-

“Jadi bisa dibayangkan 
ada total lebih tiga ribu 
anak yang kita bantu 
melalui kegiatan T&T ini.”

tersebut, akhirnya tersebar secara viral mela-
lui internet, tanpa terkendali, hingga menjadi 
sorotan media internasional. Sejak itu, fol-
lowers Jemi kian bertambah, seribu followers 
tiap bulan. Baru setahun, ia sudah memiliki 
20 ribu followers.

Dalam akun tersebut, Jemi berbagi reali-
tas pendidikan Indonesia di berbagai pelosok 
pedalaman negeri. Ia juga menyempatkan 
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perti Mentawai, Papua, dan Nusa Tenggara 
Timur untuk mendokumentasikan berbagai 
kegiatan dan kondisi daerah pedalaman. Dari 
pengalaman itu, ia selalu menyempatkan un-
tuk menengok kondisi sekolah di daerah yang 
ia kunjungi. 

Saat Jemi datang, anak-anak tersebut sa-
ngat gembira. Wajar saja, di daerah tersebut 
merupakan daerah pedalaman yang jarang 
dikunjungi orang. Jemi pun berbagi cerita 
dan memotivasi anak-anak untuk giat belajar 
dan mewujudkan cita-cita mereka. Respons 
mereka yang bahagia membuat Jemi teringat 
masa kecilnya yang juga dirundung kepriha-
tinan.

Orang tua Jemi tidak sanggup membi-
ayainya saat akan masuk SMA. Ia disuruh jaga 
kandang ayam untuk mengisi waktu luang. 
Setelah itu, Jemi dititipkan di panti asuhan 
agar bisa melanjutkan ke SMK dan setelah 
lulus ia bekerja di sebuah toko buku. Jemi 
sempat berpindah-pindah kerja sampai pada 
akhirnya di kantor sekarang, yang memperte-
mukan ia dengan anak-anak pedalaman.

Mengingat keterbatasan ekonominya 
tidak sebanding dengan hasrat untuk me-
nolong anak-anak pedalaman, Jemi berpikir 

T&T ini, peserta bertualang, sembari berbagi 
pengetahuan kepada anak-anak pedalaman.

Lambat laun, kegiatan T&T yang Jemi 
lakukan, ternyata berhasil menginspirasi 
para pesertanya untuk membuat kegiatan se-
rupa di daerahnya masing-masing. Para fol-
lower Jemi Ngadiono lantas mendirikan Ko-
munitas 1000 Guru Regional yang tersebar di 
36 kota di Indonesia. Kegiatan T&T dilakukan 
tiap sebulan sekali dengan jumlah anak yang 
dibantu per kotanya ada 150 anak.

“Jadi bisa dibayangkan ada total lebih tiga 
ribu anak yang kita bantu melalui kegiatan 
T&T ini,” ujarnya.

Jemi dan para pegiat komunitas 1000 
guru, kemudian menambah program dan 
kegiatan agar manfaat yang diberikan bisa 
menjangkau lebih luas. Selain kegiatan T&T, 
mereka juga memiliki program Smart Cen-
ter yang membagikan makanan gratis untuk 
anak-anak pedalaman. 

“Sekarang pembagian makanan bergizi 
bagi 1.200 anak di NTT yang kekurangan gizi 
setiap bulan,” ujar Jemi yang mengatakan 
nilia program itu sebesar Rp30 juta per bulan.

Program ini mendapat sokongan dana 
dari sejumlah perusahaan besar. Dalam pro-
gram ini, kata Jemi, pengelolaan keuang-
annya sudah masuk ke dalam dana publik. 
Program lalinnya, yakni premedical, berupa 
bantuan pengobatan gratis karena fasilitas 
kesehatan di pedalaman masih terbatas dan 
belummemadai. Selain itu, Jemi juga meren-
canakan program Beasiswa Guru Pedalaman 
untuk bagi para guru honorer yang berdedi-
kasi di daerah pedalaman Indonesia pada ta-
hun ini. 

Untuk urusan bantuan dan donasi, ko-
munitas ini hanya menerima bantuan berupa 
perlengkapan sekolah dan alat tulis, bukan 
dalam bentuk uang. “Jika ingin menyumbang 

“Karena mendidik adalah 
tanggung jawab setiap 
orang terdidik. Bila ada 
anak-anak yang tidak 
terdidik di Republik ini 
adalah “dosa” setiap 
orang terdidik.”

cara agar kondisi mereka diperhatikan oleh 
pemerintah. Akhirnya, Jemi memanfaatkan 
media sosial untuk menolong mereka.

Dari kicauan itu, akun inspirasi Twitter 
1000_guru berkembang menjadi aksi sosial 
nyata, turun langsung membantu pendi-
dikan anak-anak pedalaman negeri. Dengan 
banyaknya minat para follower untuk ikut 
mengajar di pedalaman, membuat Jemi men-
dapatkan ide membuat kegiatan traveling & 
teaching (T&T). Akhirnya, Jemi dan para fol-
lower-nya, memulai pertama kali program itu 
di daerah Muncang, Banten. Dalam kegiatan 
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uang, maka bisa masuk ke dalam program 
smart center. Karena di sana ada pertang-
gungjawaban sebagai dana publik,” ujarnya.

Jemi juga melarang para anggotanya un-
tuk meminta sumbangan dari pengajuan 
proposal. Alasannya, biarkan para donatur 
tergerak sendiri untuk membantu anak-anak 
pedalaman tanpa ada paksaan. Ia mem- 
bayangkan, jika setiap bulan ada 1000 anak 
muda yang mau datang ke pedalaman untuk 
mengajar, tentu akan memberikan dampak 
luar biasa. Menurut Jemi, ketika pemuda 
mau terjun mengajar di pedalaman, mereka 
akan bisa lebih bersyukur, lebih menghargai 
perjuangan guru, dan lebih menghargai pen-
didikan. 

“Karena mendidik adalah tanggung ja-
wab setiap orang terdidik. Bila ada anak-anak 
yang tidak terdidik di Republik ini adalah 
“dosa” setiap orang terdidik,” katanya. 

FOTO-FOTO : Dokumentasi Jemi Ngadiono dan 1000 Guru Bali
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EKSPRESI

Tahun ini, korupsi di negara Indonesia semakin meningkat dibandingkan tahun lalu, 
bahkan korupsi telah merajalela di kalangan pemerintah daerah.

Zulfan tertegun memandangi se-
buah kertas kecil dalam gengga-
mannya yang ia temukan di ping-
gir jalan raya. Kertas itu terllihat 
kusam, namun tulisan yang ter-

tera di dalamnya masih bisa dibaca. Ia mem-
baca berulang-ulang isi surat itu, mencoba 
menerawang maksud surat tersebut, dan 
siapa gerangan yang menulis surat tersebut. 
Entah mengapa sudah lima hari belakangan, 
ia mendapatkan tulisan yang sama. Tulisan 
yang begitu mengusik pikirannya. 

“Aku harus menemukan orang ini. Pe-
nasaran dengan ide kreatifnya menyebar infor-

masi tentang korupsi melalui secarik kertas. Se-
lama ini saya hanya mendengar berita korupsi 
melalui koran dan layar kaca.” ucap Zulfan sam-
bil memasukkan surat kecil tersebut dan kem-
bali melangkah menuju kampus.

Sejak hari itu, sikap dan tingkah laku Zul-
fan berbeda dari biasanya. Zulfan yang selalu 
menyapa  dan mengucapkan salam kepada 
mahasiswa lainnya, tidak melakukannya lagi. 
Ia terlihat cuek dan hanya menunduk. Piki-
rannya dipenuhi teka-teki surat kecil itu. 
Duduk, diam, dan melamun. Hanya itu yang 
Zulfan lakukan di dalam ruangan. Tak sedik-
itpun ia  memperhatikan sekelilingnya. 

SURAT CINTA 
KORUPSI
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Tak berapa lama, pandangannya terarah 
pada sebuah surat kecil yang ia keluarkan 
dari kantong celananya. Ia kembali meman-
dangi dengan saksama isi surat itu. Lama ia 
termenung membolak-balikkan kertas kecil 
tersebut, sehingga ia tidak menyadari di be-
lakangnya ada beberapa mahasiswa yang se-
dang memandanginya dengan heran. 

“Zulfan... “ teriak Wili dari belakang, se-
hingga membuat Zulfan terkejut dari lamun-
gannya. Brukkkkk. Karena kaget, ia terjatuh 
dari kursinya

“Aduh Sakit,” rintih Zulfan. Semua maha-
siswa di ruangan itu tertawa. Wajahnya kini 
serta-merta memerah.

“Maaf-maaf, Fan. Aku kira kamu tidak 
akan jatuh,” ucap Wili sambil membantu Zul-
fan bangkit.

“Ok, tapi jangan ulangi lagi, ya,” jawab 
Zulfan yang masih merasa kesakitan.

“Ya, Fan. Tapi kenapa hari ini kamu beda 

“Fan, mungkin surat kemarin dan seka-
rang itu kebetulan saja,” ucap Wili tak ter-
tarik, sambil menyerahkan kertas kecil itu 
kepada Zulfan. 

“Tidak, kalau kamu tidak percaya, besok 
pagi kita berangkat bersama-sama. Saya akan 
tunjukkan di mana saya dapatkan surat kecil 
itu dan mungkin kita bisa menemukan surat 
yang lain lagi besok pagi,” jawab Zulfan de-
ngan meyakinkan.

“Baik. Saya sepakat.” 
Pagi-pagi Zulfan dan Wili berangkat ber-

sama-sama dengan jalan kaki, menuju ke 
kampus mereka yang tidak begitu jauh dari 
rumah. Sambil berjalan, keduanya mencari-
cari surat yang Zulfan ceritakan. 

“Mana suratnya? Dari tadi kita di sini su-
ratnya belum ketemu.” Wili mulai tidak sabar. 

“Saya juga tidak tahu. Tapi biasanya saya 
menemukannya di sini,” jawab Zulfan meya-
kinkan.

“Coba baca isinya, entah mengapa sudah 
lima hari saya

 menemukan kertas ini di pinggir jalan, 
meski bunyi

 suratnya berbeda namun temanya sama.
 Tentang korupsi.”

sekali? Kayak kurang semangat. Ada masa-
lah?” selidik Wili dengan wajah serius. 

Zulfan terdiam mendengar kata-kata 
temannya. Ia tidak langsung menjawab. Ta-
ngannya  merogoh kantong celananya dan 
menunjukkan selembar surat kecil ke Wili.

“Apa ini?” tanya Wili heran.
“Coba baca isinya, entah mengapa sudah 

lima hari saya menemukan kertas ini di ping-
gir jalan, meski bunyi suratnya berbeda na-
mun temanya sama. Tentang korupsi,” jawab 
Zulfan sambil berdiri. 

“Apa isi surat yang kemarin?” tanya Wili 
menatap Zulfan.

“Isinya kemarin seperti ini, rakyat be-
gitu menderita gara-gara korupsi, koruptor 
harusnya menyesal dan sadar, bukan ma-
lah kembali melanggar. Penjara semestinya 
nestapa dunia, bukan malah menjadi surga. 
Sebab koruptor menjadi napi, menyulap fasi-
litas bui hanya soal transaksi,” jawab Zulfan 
sambil memijit kepalanya.

Lama ia mencari surat itu. Tiba-tiba 
Zulfan dan Wili terperanjat melihat sebuah 
botol yang aneh. Zulhan kemudian mera-
ihnya dan  mengambil kertas yang ada di 
dalamnya.

Belum sempat ia membacanya, Wili tiba-
tiba menarik bajunya dengan keras.

“Ada apa sih?” teriak Zulfan agak kesal.
“Coba lihat di ujung sana,” bisik Wili sam-

bil menunjuk sosok paruh baya di seberang 
jalan.

Di pinggir jalan itu, Zulfan melihat se-
orang laki-laki tua, duduk sambil memegang 
kertas. Karena didorong rasa penasaran yang 
sangat tinggi, mereka langsung menghampiri 
orang tua itu. 

“Permisi, Pak,” kata Zulfan menyapa 
orang itu. 

Orang tua itu tidak langsung menengok 
ke arah Zulfan, tetapi ia terus menulis dan 
berfikir, tanpa memedulikan kehadiran Zul-
fan dan Wili. 
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Tak sengaja Zulfan melirik tulisan laki-
laki tua tersebut. Zulfan heran karena tu-
lisannya sangat mirip dengan tulisan yang ia 
temukan.

“Permisi, Pak,” sapa Zulfan sekali lagi. 
Orang tua itu mendongak ke arah Zulfan dan 
Wili.

“Ada apa?” tanyanya kemudian setelah 
menatap Zulfan dan Wili bergantian.

“Tidak, saya hanya ingin bertanya, me-
ngapa Bapak selalu menulis surat tentang ko-
rupsi dan mengapa Bapak selalu menulisnya 
di jalan ini?” selildik Zulfan.

Lama ia merenung dan memandangi ke-
dua anak muda yang berstatus mahasiswa 
tersebut. 

Dengan suara yang parau, orang tua itu 
berkata, “Saya sengaja menulis surat tentang 
korupsi karena negara kita ini merupakan 
negara yang dikenal dengan sebutan negara 
korup, dan saya menulis di sini karena jalan 
ini menuju jalan ke kampus dan pasti ada ma-
hasiswa yang selalu lewat di sini dan memun-
guti surat yang selalu saya tulis lalu memba-
canya,”  jawab orang itu. 

“Mengapa mesti mahasiswa?” Zulfan pe-
nasaran.

EKSPRESI

“Karena saya yakin mahasiswa yang berada 
di kampus ini, nantinya merekalah yang men-
jadi pemimpin negara kita ini. Nah! Jika mereka 
melihat surat ini, mungkin dapat mengubah 
pola pikir mereka untuk tidak korupsi, jika me-
reka menduduki suatu jabatan. Saya sangat me-
naruh harapan besar pada generasi muda.” 

Mendengar kata-katanya, Zulfan dan Wili 
saling berpandangan dalam diam. Mereka tak 
menyangka ada orang yang rela meluangkan 
waktunya untuk melakukan langkah kecil 
mencegah korupsi yang mungkin orang lain 
tak tahu. 

“Jika suatu saat nanti kami jadi pemim-
pin, kami akan berusaha untuk tidak menjadi 
pemimpin yang selalu korupsi dan membuat 
masyarakat sengsara. Terima kasih atas pe-
san yang telah bapak berikan kepada kami.” 
ucap keduanya.

Akhirnya Zulfan dan Wili pun meninggal-
kan orang tua itu dan menuju ke kampusnya. 
Senyum cerah menghiasi bibir keduanya. 
Wajah mereka nampak sumringah. Pelajaran 
berharga telah didapatnya hari itu.

Wiwi Yunita, Cerpenis dari Kabupaten 
Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

“Jika suatu saat nanti kami jadi pemimpin, kami akan 
berusaha untuk tidak menjadi pemimpin yang 

selalu korupsi dan membuat masyarakat 
sengsara. Terima kasih atas pesan yang telah bapak 

berikan kepada kami.”
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MONGOL STRESS

TERBIASA JUJUR 
DAN BERBAGI

JEDA

“TUGAS KOMIKA BUKAN HANYA JAGO MENGOCOK PERUT PENONTON 
DENGAN CERITA-CERITA LUCU. TAPI JUGA HARUS MAHIR MENGOLAH 

KATA DAN MENGAJAK MASYARAKAT BERBUAT KEBAIKAN “

Jauh sebelum tenar sebagai salah satu 
komika termahal di Tanah Air, Mongol 
Stress sudah sadar dengan hak dan tang-
gung jawabnya. Sejak memulai karir seba-

gai pelawak tunggal stand up comedy pada 2011 
lalu, ia tak lupa menyertakan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) di setiap kontrak kerja saat diminta 
mengisi sebuah acara. 

“Saya selalu melampirkan scan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan NPWP setiap tanda tangan 
kontrak. Dua identitas itu sudah wajib,” kata dia 
kepada Integrito, bulan lalu.

Pemilik nama asli Rony Imannuel ini memang 
piawai menghibur penonton dengan materi kocak 
tapi bernas. Karena itulah, selain sering nongol di 
televisi, ia juga kerap diundang berbagai pihak, 
mulai dari instansi pemerintah hingga swasta. Tak 
jarang, ia juga diundang mengisi acara-acara di 
gereja.

Dengan jam terbang tinggi, Mongol tak 
canggung lagi ‘menyentil’ para pejabat negara 
atau pemuka agama. Dari laku komedinya, 
ia menyisipkan pesan moral kejujuran 
dibalut humor segar agar siapa 
saja yang menyaksikan, tak 
tersinggung. 

Saat mengisi acara di 
gereja, “Saya bilang, 
pendeta juga harus 
bayar pajak dong. 
Bukan berarti 
dapat pengecu-
alian boleh tidak 
membayar pajak. 
Semua sama di 
mata hukum 
dan di mata 
agama,“ kata-
nya sembari 
tertawa. 

Bagi Mongol, makna taat pajak tak hanya 
sekadar mengikuti aturan pemerintah. Lebih dari 
itu, kesadaran membayar pajak mengandung 
nilai-nilai kejujuran dan semangat berbagi untuk 
sesama. Yang ia tahu, dari penerimaan pajak itulah 
pemerintah bisa membangun fasilitas pelayanan 
publik serta infrastruktur bagi rakyat. 

“Tak hanya mereka yang membayar pajak saja 
yang menikmati, tapi seluruh lapisan masyarakat.” 

Selain itu, pria asli Manado ini mengingatkan 
jika dalam setiap harta yang dimiliki seseorang, 
terselip bagian orang lain yang membutuhkan. 
“Rezeki uang yang kita dapat itu tidak hanya untuk 
diri sendiri tapi juga bisa berguna untuk orang lain. 

Selain bayar pajak, dalam agama 
saya dianjurkan menyisihkan 

10 persen dari harta untuk 
orang miskin atau mereka 
yang membutuhkan,” 
kata komika bertarif 

minimal Rp 25 juta itu. 
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DONOR DARAH 
MENGASAH PEKA 

Wadah Pegawai KPK dalam se-
tiap kepengurusannya selalu 
memasukkan kegiatan donor 
darah dalam rencana program 

sosial. Kegiatan donor darah ini rutin dila-
kukan tiap 3 bulan sekali, dan diikuti oleh 
pegawai hingga pimpinan KPK. Seperti yang 
dilakukan pada Selasa (7/3) di Auditorium 
Gedung KPK, Jakarta yang diikuti 95 pega-
wai. 

“Darah merupakan bagian dari hidup 
kita. Jika ada orang yang kekurangan darah, 
tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ia ha-
rus mendapat sumbangan darah dengan jenis 

KABAR WP

yang sama,” ujar Ketua WP KPK Novel Bas-
wedan.

Lantaran alasan itu lah, bagi Novel, ke-
giatan donor darah WP KPK merupakan hal 
yang sangat penting untuk dilakukan. Apalagi 
hingga saat ini, masih banyak ditemukan ka-
sus dimana PMI masih kekurangan stok do-
nor darah.

“Kegiatan donor darah ini sebagai ben-
tuk solidaritas dan kepedulian pegawai KPK 
terhadap sesama. Biar darah dari kami juga 
menggelorakan semangat antikorupsi bagi 
penerimanya,” ungkap Novel.  

1. MENGAJAR - 
Kegiatan donor 
darah rutin 
digelar Wadah 
Pegawai KPK 
setiap tiga bulan.
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PENYALAHGUNAAN 
WEWENANG

PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERING JUGA DISEBUT PENGGELAPAN 
DALAM JABATAN. PELAKUNYA, TENTU MEREKA YANG MEMILIKI 

JABATAN ATAU KEWENANGAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN.

Menurut Nur Basuki Minarno, da-
lam Penyalahgunaan Wewenang 
dan Tindak Pidana Korupsi dalam 
Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menyebutkan bahwa, “Penggelapan jabatan 
adalah penyalahgunaan wewenang karena 
jabatan atau kedudukannya, yakni yang ber-
sangkutan melakukan perbuatan yang ber-
tentangan dengan hak dan kewajibannya.”

Pelaku korupsi jenis ini, tentu memiliki 
jabatan tertentu atau kewenangan tertentu 
di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya, 
pelaku menggelapkan atau membantu orang 
lain menggelapkan uang atau surat berharga 
milik negara sehingga menguntungkan diri-
nya atau orang lain. Hal ini termasuk un-
sur-unsur yang memenuhi tindak pidana ko-
rupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 UU No. 
31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Penyalahgunaan wewenang atau peng-
gelapan dalam jabatan, merupakan salah satu 
dari tujuh jenis tipikor sesuai Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya 
Pasal 8, 9, dan 10 huruf a-c. 

Secara eksplisit, Pasal 3 undang-undang 
tersebut menyatakan, “Setiap orang yang 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menya-
lahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan 
adalah pemalsuan dokumen maupun buku 
untuk pemeriksaan administrasi sehingga 
sang pelaku memperoleh keuntungan untuk 
dirinya maupun orang lain. Buku di sini juga 
mengandung pengertian laporan keuangan 
sampai dengan daftar inventaris kantor. 
Penggunaan bon atau kwitansi kosong adalah 
modus yang sering dilakukan sehingga sese-
orang dapat merekayasa angka-angka. Hal ini 
termasuk perbuatan korupsi. 

Kaitan lain dengan penyalahgunaan ja-
batan atau wewenang adalah penghancuran 
bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data 
yang dapat digunakan sebagai barang bukti pe-

nyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi 
seperti tertuang dalam Pasal 10 huruf a UU 

No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. 
Pelakunya diancam hukuman maksimal 

tujuh tahun penjara atau denda maksimal 
Rp350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang 
lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan 
juga termasuk korupsi dengan ancaman yang 
sama. 

SULUR
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KAVLING C-1

Greteh adalah sebuah sikap atau tin-
dakan untuk melarang atau me-
nasehati seseorang dengan inten-
sitas yang sangat tinggi. Bentuk 

nyata dari sikap greteh, misalnya, seorang 
ibu yang selalu berpesan kepada anaknya 
agar selalu jujur di mana pun berada. Atau, 
istri yang melarang suaminya agar tidak me-
lakukan korupsi atau kolusi di kantor. Atau, 
seorang suami yang menegur istrinya karena 
merongrong suaminya untuk mencari nafkah 
dengan jalan yang tidak benar.

Makna greteh, jika diresapi, diamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari, sangat signi-
fikan dalam proses pencegahan korupsi. Da-
lam nilai kehidupan masyarakat Indonesia, 
khususnya Jawa, sikap greteh dianggap seba-
gai satu sikap yang bermakna positif dalam 
memagari kehidupan dari perbuatan amoral.

Sikap greteh, memang lebih mungkin 
dilakukan dalam relasi kehidupan rumah 
tangga. Karena, antara satu dengan lainnya 
tak ada jarak. Dalam keluarga, antara anggota 
satu dengan lainnya harus saling melindungi, 
membenarkan, melarang, bahkan memarahi 
ketika anggota keluarga tersebut berpotensi 
melakukan kesalahan. Sosok seorang ibu, bia-
sanya cenderung lebih greteh dibanding so-
sok lain dalam keluarga.

Itu sebab, KPK juga memperluas 
jaringan antikorupsi melalui keluarga. Di 
sana ada peran seorang perempuan, yakni 
istri atau ibu, yang dianggap mampu mence-
gah terjadinya praktik korupsi sekecil apa-
pun di lingkungan keluarga, terutama bagi 
anak dan suaminya.

Tak berhenti, greteh KPK juga menyen-
tuh sektor-sektor strategis yang berdam-
pak langsung kepada masyarakat. Misalnya 
saja layanan publik, penegakan hukum, 
pendidikan, pangan, kesehatan, sosial, in-
frastruktur, dan sumber daya alam. Tuju-
annya, tentu saja agar manfaat pemberan-
tasan korupsi kian terasa kepada seluruh 
lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Se-
makin Greteh, semakin minim kemung-
kinan korupsi.

Andaikan sikap greteh bisa dibudayakan 
secara konteks yang lebih luas dalam ber-
bagai sendi kehidupan bangsa ini, bisa jadi, 
perilaku koruptif akan lebih mudah dimini-
malisasi. Andaikan semua pegawai negeri 
dan pemegang anggaran negara ini bisa saling 
greteh dan dibolehkan untuk saling meng-
gretehi antara satu dengan lainnya, mimpi 
atas masyarakat antikorupsi akan lebih mu-
dah terwujud.

Semoga saja. 

AGUS RAHARJO

GRETEH
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