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dariredaksi

Waktunya tiba! Hiruk-pikuk itu 
sudah memanggilku. Aku dan 
jutaan orang sepertiku, terseret 

untuk berkata, “Sekarang saatnya!”
Tapi aku mencoba meronta. Tak mau 

lagi terseret ke dalam hiruk-pikuk yang 
melenakan itu. Entah bisa atau tidak, 
yang penting aku mencoba.

Mudik, hiruk-pikuk itu, memang tak 
akan pernah menunggu. Karena dialah 
yang ditunggu. Bahkan ketika setahun 
silam para pemudik sudah kembali 
lagi ke ibukota, di sanalah sebenarnya 
penantian setahun ke depan sudah 
dipatri. Yakni, mudik kali ini! Jujur, bahwa 
tak sedikit yang benci akan penuh 
sesaknya kendaraan di jalan, tapi jujur 
pula bahwa tak ada yang mampu 
menghindari suasana tersebut. 

Mudik memang penuh 
kontroversi. Ketika hampir 
tak seorang pun memiliki 
kesanggupan menolaknya, dia 
tetap tampil apa adanya. Dalam 
ranah sosio-kultural, mudik tetap 
dipercaya sebagai fenomena 
dalam bingkai neo-heritage yang 
tak pernah terdengar sebelum 
era urbanisasi besar-besaran 
melanda Jakarta. Di satu sisi, 
mudik berbicara mengenai 
tradisi yang potensial  diwariskan 
pada masa depan, namun di sisi 
berbeda harus berhadapan dengan 
makna hakiki dari tradisi itu sendiri 
bahwa dia harus merupakan kebiasaan 
atau adat turun-temurun yang sudah 
diwariskan sejak zaman nenek moyang. 

Muaranya, arti mudik pun mirip 
yang diungkapkan Karl R. Popper 
dalam bukunya ”The Open Society and 
Its Enemies”, bahwa dalam budaya 
masyarakat terbuka, setiap pendapat 
adalah subject to question and scrutinity, 
harus rela dipermasalahkan dalam 

debat publik. Fenomena hiruk-pikuk 
yang penuh sesak itu pun membuktikan 
kebenaran tesis Popper tersebut. Ia 
dipuji sekaligus dicaci. 

Tetapi, debat mudik sebenarnya 
bukan semata-mata pada persoalan 
apakah dia sudah layak diklasifikasikan 
sebagai neo-heritage atau belum. 
Debat mudik harus dikembalikan 
kepada persoalan, apakah dia sanggup 
menguatkan kapasitas dirinya atau tidak. 
Karena penguatan kapasitas itu memang 
dibutuhkan, supaya mudik tidak 
lagi penuh risiko. Jalanan diperlebar, 
angkutan umum diperbanyak, rentang 
waktu mudik disebar, atau apalah 
bentuknya, supaya para pemudik tidak 

terlampau penuh sesak di dalamnya. 
Kuadran pemikiran itu cukup 

memiliki dalih. Sebab, ketidakmampuan 
menguatkan kapasitas sarana dan 
prasana mudik dari tahun ke tahun, 
membuat hiruk-pikuk itu harus dibayar 
mahal. Angka kecelakaan semakin 
meningkat, tingkat kenyamanan 
pemudik kian menurun. Alhasil, semakin 
tinggi ekspektasi pemudik agar bisa 
lebih cepat tiba di kampung halaman, 

justru semakin menjauhkan penguatan 
kapasitas itu dari harapan. 

 Aku tersenyum, tetap mencoba 
melawan hiruk-pikuk yang melenakan 
itu. Dalam hati aku berkata, 
“Seandainya aku mengundurkan 
diri dari panggilan mudik, apakah 
bisa memberi kontribusi terhadap 
pengurangan beban jalan?” Entahlah, 
karena belum tentu seribu orang atau 
sejuta orang berpikir sepertiku. 

Tetapi aku bergeming, semakin 
kukuh berpendirian: bahwa tak 
akan terseret ke dalam mudik kali 
ini. Senyumku kian lebar, tekadku 
semakin mantap. Dengan nafas tak lagi 
memburu, aku pun kembali ber ku tat 

dengan pekerjaanku. “Harapan 
Publik Meningkat, KPK Harus 
Kuat!” begitu judul yang ku-
baca pada Integrito edisi ini, 
yang terpampang pada layar 
komputerku.

Senyumku pun melebar. 
Aku sudah menemukan jawab-
an, mengapa penguatan kapa-
sitas saat mudik dibutuhkan. 
Karena seperti KPK yang memi-
liki ekspektasi publik sangat be-
sar, begitu juga harapan jutaan 
pemudik di jalanan. Tanpa 
penguatan, pemudik akan 
selalu menderita di jalan dan 

angka kecelakaan tetap semakin 
tinggi. Karena seperti KPK pula, yang 
jika tanpa penguatan kapasitas, maka 
sulit bagi lembaga antikorupsi itu 
untuk memenuhi ekspektasi publik 
yang juga terus meningkat. 

Kalau begitu, kapan waktunya tiba?  
Kapan penguatan kapasitas keduanya 
dilakukan? Aku hanya berharap bahwa 
para pemangku kebijakan masing-
masing akan berkata, “Sekarang 
saatnya!” 

tanpa pengUatan kapasitas, sUlit bagi 
sUatU perhelatan ataU lembaga memenUhi 
ekspektasi pUblik. mUdik membUtUhkannya, 

kpk apalagi.

Mudik



swarakicau

@KPK_RI

@Danar_ko 
@KPK_RI babat semua koruptor. 
Jgn kecewakan rakyat yg sdh susah 
payah mengumpulkan koin.

@matalilemans 
@kpk_ri kpk harus punya gdung 
baru agar krja nya lebih maximal lg 
sy mndukung banget..

antonifebrian @antonifbrn 
Korupsi pengadaan Alquran benar-
benar diluar akal sehat! Selalu 
dukung @KPK_RI dalam setiap 
kasus yang mereka tangani..

@rizkyhermana  
Saweran gedung @KPK_RI mulai dr 
pengamen jalanan,anak sd,hingga 
pejabat negara. Ini bukti @KPK_RI 
itu hrus kerja lebih gesit brntas 
korupsi!

@abigailfe89  
@fadjroel @KPK_RI kita patut 
apresiasi kinerja KPK yg udh 
berhasil ungkap 1tersangka, ini 
pintu utk penyelesaian kasus 
Hambalang pastinya 

@ElDamanMubarak
kalau @KPK_RI konsisten sampai 
dengan 5 tahun seperti ini,,Insya 
Allah Indonesia menjadi Bangkit 
menjadi negara maju,,Amin. Maju 
terus KPK!! 

@ElDamanMubarak
mari kita dukung terus eksistensi @
KPK_RI ,karena tdk sedikit yg akan 
terusik dg sepak terjang @KPK_RI 
...maju terus!!!!

 @bangsari 
Salut utk @KPK_RI. Kalian keren! 

@panduwidyanto
Jaksa sudah, Hakim juga sudah, 
sekarang giliran Polisi, ayo @KPK_RI 
bersihkan aparat hukum korup. 
GANBATTE!!!

kirim saran, komentar, pertanyaan, atau 
kritik terkait Majalah Integrito ke: integrito@kpk.go.id
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Baju Tahanan

Sebagai ibu rumah tangga, saya suka miris melihat maraknya tayangan 
televisi yang memperlihatkan tersangka korupsi tampil perlente. Meski pun 
sudah ditahan, tapi ternyata pakaian yang mereka kenakan tidak berubah, 
sama seperti ketika mereka belum ditangkap. Ada yang mengenakan safari, 
jas, dasi, bahkan berkacata hitam. 

Buat saya, penampilan seperti itu tentu menyakitkan, karena tak membuat 
mereka berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak korupsi. 
Mereka masih tampil seolah-olah terhormat, dan itu bisa dilihat dari sikap 
mereka yang bukan hanya merasa tidak bersalah namun juga seperti 
bangga berada di bawah sorot kamera. Pertanyaan saya, apa upaya KPK agar 
mereka tidak tampil seperti itu, misalnya dengan baju tahanan? Apakah bisa 
dibuatkan aturan?
 

Reni Setiadi
Pasar Rumput

Red:
Terima kasih atas atensinya, Ibu Reni. Pada prinsipnya KPK tidak main-main 
dalam upaya penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi (tersangka) 
koruptor, terutama yang kasusnya ditangani KPK. Salah satunya, agar mereka 
tampil “beda” sehingga menjadi sorotan masyarakat. 

Penampilan mereka yang “berbeda” itu, antara lain melalui pemakaian baju 
tahanan. Baju tahanan itu sifatnya wajib pakai. Dimanapun mereka berada, baik 
di dalam tahanan maupun keluar dari tahanan, wajib memakainya. 

Bahkan, jika mereka hendak beribadah, misalnya Shalat Jumat, baju tersebut 
tetap harus melekat pada tubuh mereka, tidak boleh diganti dengan pakaian 
lain, apalagi pakaian necis yang perlente. Atau, kalau mereka ingin mengunjungi 
acara keluarga, seperti pernikahan putra/putri kandung atau menghadiri 
pemakaman anggota keluarga terdekat, mereka pun tetap wajib mengenakan 
baju tahanan itu. Tidak ada perkecualian apalagi dispensasi. 

Baju seragam tahanan itu sendiri sudah diluncurkan Juli 2012. Untuk sementara 
terdapat empat model baju tahanan yang diluncurkan. Pembedaan didasarkan 
atas dua hal. Pertama, untuk tahanan pria dan wanita. Dan kedua, untuk 
penggunaan di dalam dan di luar tahanan. Untuk model baju, tidak terikat pada 
model-model tersebut, karena saat ini sedang dirancang model baju yang lain. 
Namun apapun modelnya, tujuannya tetap sama, yakni untuk memberikan efek 
jera. Sebab, pada baju tersebut tertulis secara mencolok “Tahanan KPK”.

Bagi KPK, cara ini merupakan pesan, bahwa jika seseorang melakukan korupsi, 
maka yang menderita bukan hanya dia sendiri. Karena, seluruh anggota 
keluarga pun ikut menderita dan mendapatkan malu. Bayangkan, anak dan istri 
mana yang tidak malu, jika sang ayah yang kebetulan menjadi tahanan KPK 
disorot kamera dengan mempergunakan baju tahanan. Begitu pesan yang ingin 
disampaikan. 
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Harapan
publik meningkat,
kpk HaruS kuat!
di tengah korupsi yang seMakin Meraja lela, berbagai gerakan perlawanan 
rakyat dilakukan.  saweran terhadap kpk hanya satu di antaranya.

utama
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Dengan bersepeda onthel,  Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Jember, memberi dukungan 
kepada KPK. Butuh perjuangan dalam memberantas korupsi. 

Jumakir bukan siapa-siapa. Dia 
“cuma” tukang becak di Klaten 
yang rata-rata penghasilannya 

paling banter Rp25 ribu sehari. 
Itu kalau sedang ramai. Kalau sepi 
penumpang, Rp10 ribu rupiah di 
kantong sudah sangat bagus. 

Tetapi kali itu Jumakir mencoba 
menjadi lebih berarti. Meski tetap 
bukan siapa-siapa, lelaki berusia 42 
tahun itu rela menyisihkan Rp2.000 
per hari. Dari berita yang beredar di 
koran dan televisi dia tahu, bahwa KPK 
sedang terkendala masalah anggaran 
untuk membangun gedung baru. 
Padahal, gedung tersebut sangat 
dibutuhkan untuk memberantas 
korupsi di negeri ini. “Semoga 
sumbangan ini bisa membantu 
membasmi koruptor. Supaya tidak ada 
lagi orang yang hidupnya susah seperti 
saya,” ungkap Jumakir. 

Jumakir tidak sendiri. Tak terbilang, 
betapa banyak anak negeri yang 
berharap kepada KPK. Mereka pun 
rela membantu, ketika lembaga ini 
membutuhkan penguatan kapasitas. 
Harapannya sama, agar KPK bisa 
memberantas korupsi secara optimal 
supaya negeri ini bisa selamat.

Menurut Koordinator Posko 
Saweran Gedung KPK, Ilian Deta, 
animo masyarakat dalam membantu 
KPK memang luar biasa. Hingga 13 
Agustus 2012, uang yang terkumpul 
sudah mencapai Rp359.439.100. Dan, 
tidak hanya uang. Karena ada juga 
sumbangan simbolis berupa barang, 
seperti empat sak semen, 20 batu bata, 
2 kilogram paku, satu teralis besi, sapu 
lidi, satu gulung kawat, satu ember 
semen, dan satu sendok semen. 

 Ilian menambahkan, jika DPR 
tidak juga menyetujui anggaran 
pembangunan gedung baru yang 
diajukan KPK, maka Posko akan terus 
dibuka,. “Inilah bukti bahwa rakyat 
sangat mencintai KPK. Ini juga bukti 
bahwa mereka menginginkan KPK 
yang kuat, supaya pemberantasan 
korupsi bisa berjalan sebaik mungkin,” 
katanya. 

Perlawanan Terhadap Koruptor
Perlawanan rakyat, pada akhirnya 

memang menjadi spirit yang 
mengkristal di balik aksi saweran. 
Dalam kaca mata  Erry Riyana 
Hardjapamekas, Wakil Ketua KPK 

periode 2003-2007, misalnya, saweran 
tersebut bukan semata-mata persoalan 
uang, melainkan simbol perlawanan 
masyarakat terhadap korupsi. Rakyat 
gerah melihat korupsi yang semakin 
meraja lela. Rakyat juga gerah karena 
usulan KPK untuk membangun gedung 
baru, terkendala anggaran yang tidak 
kunjung disetujui DPR. 

Erry berpendapat, uang hasil 
saweran besar kemungkinan tidak akan 
mencukupi kebutuhan biaya untuk 
membangun gedung baru KPK. Namun 
itu tidak penting. Sebab yang lebih 
esensial adalah, kemunculan gerakan 
tersebut menjadi bukti bahwa KPK 
sangat diperhatikan dan didukung 
masyarakat.  “Itu saya kira yang sangat 

penting. Sedangkan mengenai nominal 
saweran itu sendiri, tidak menjadi soal,” 
kata Erry.

Bukan hanya Erry. Pengamat 
dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, 
juga menegaskan bahwa saweran 
masyarakat harus disikapi secara jeli. 
Ikrar berpendapat, bahwa hal itu jelas 
menunjukkan masyarakat yang sudah 
jengah terhadap aksi para koruptor. 
“Ini adalah kesatupaduan rakyat 
untuk membasmi korupsi di negeri 
ini. Ini juga bentuk perlawanan rakyat 
terhadap kesombongan para politisi,” 
tegasnya.

 Dan nyatanya, memang bukan 
sekali ini saja rakyat memberikan 

perlawanan. Pada awal November 
2011, hadir gerakan perlawanan rakyat 
yang menamakan dirinya Gerakan 
Krenceng Koin. Gerakan tersebut 
muncul sebagai akibat seringnya 
terjadi politik uang di negeri ini. 
Gerakan tersebut didukung penuh 
Yayasan Panglima Besar Jenderal 
Soedirman, yang diwakili oleh sang 
cucu, Ganang Soedirman.

Perlawanan juga muncul di 
Papua Barat. Pada 25 Januari 2011, 
masyarakat setempat mendeklarasikan 
pembentukan Komunitas Masyarakat 
Adat Anti Korupsi (KaMPAK). Hadir 
dalam acara tersebut, wakil-wakil dari 
berbagai komunitas adat di Papua 

seharusnya indonesia 
Merujuk ke sejuMlah 
negara, seperti 
korea, Cina, Malaysia, 
thailand, hong kong, 
dan Masih banyak 
lagi. tidak satu pun 
leMbaga antikorupsi 
di berbagai negara 
tersebut yang ad hoC.
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utama

Gedung KPK yang ada sekarang kurang 
memadai untuk optimalkan pemberantasan 
korupsi. Perlu penguatan kapasitas lembaga.

MenuMpuknya arsip di 
berbagai lorong kerja 
pegawai, Menunjukkan 
bahwa kapasitas 
gedung MeMang sudah 
tidak MeMadai. risiko 
sangat besar, karena 
arsip bisa hilang atau 
rusak.

Barat. Meski dalam entitas besar mereka 
adalah masyarakat adat, namun secara 
personal, mereka berasal dari beragam 
latar belakang profesi. Ada akademisi, 
tokoh adat, mahasiswa, pengusaha, dan 
sebagainya. 

Menurut Koordinator KaMPAK, Roy 
Simbiak, gerakan perlawanan terhadap 
korupsi memang tidak bisa dilakukan 
sendiri. Untuk itu, dia mengajak seluruh 
seluruh rakyat untuk peduli dan 
melakukan gerakan serupa. “Perlawanan 
terhadap korupsi akan semakin efektif 
bila melibatkan seluruh elemen 
masyarakat. Korupsi akan terus terjadi 
kalau rakyat diam,” kata Roy ketika itu. 

Lainnya tentu masih banyak. Lihat 
saja berbagai aksi unjuk rasa di berbagai 
daerah. Meski bersifat sporadis, 
tak dimungkiri bahwa aksi mereka 
pun sejatinya merupakan bentuk 
perlawanan rakyat terhadap korupsi, 
sebagaimana saweran pembangunan 
gedung KPK.  

Tidak Memadai
Tidak kunjung cairnya anggaran 

pembangunan gedung, memang 
membuat masyarakat gerah. Terlebih 
karena pembangunan gedung KPK 
sangat mendesak dilakukan. Seperti 
dikatakan Bertrand de Speville,mantan 
komisioner Independent Commission 
Against Corruption (ICAC/Komisi 
Pemberantasan Korupsi Hongkong), 
saat ini kapasitas gedung KPK 
sangat tidak memadai. Menurut dia, 
bagaimana mungkin kinerja bisa 
ditingkatkan jika 700 pegawai KPK 
harus menempati gedung yang hanya 
berkapasitas 450 orang. 

Bertrand benar. Berdasarkan data 
yang dimiliki KPK, sarana gedung 
delapan lantai seluas 10.862 m² yang 
terletak di Jl. HR Rasuna Said tersebut 
memang jauh dari layak. Sebab, pada 
awalnya gedung tersebut memang 
direncanakan hanya menampung 
sekitar 450 pegawai saja. Namun sesuai 
perkembangannya jumlah pegawai 
terus meningkat, sehingga KPK saat ini 
memiliki total pegawai sebanyak 850 
orang, termasuk pegawai outsourcing. 
Bisa dibayangkan seperti apa kinerja 
KPK, jika terus dipaksakan menempati 
gedung yang sudah “kelebihan muatan” 
tersebut. 

Memang, untuk mengatasi 
permasalahan kapasitas gedung, KPK 

sudah mencoba berbagai “cara pintas”. 
Salah satunya, sebagian pegawai 
KPK bekerja di salah satu lantai 
Gedung Uppindo dan satu lantai di 
Gedung Kementerian BUMN. Namun 
kondisi tersebut tentu tidak ideal, 
karena selisih jarak menyebabkan 
terjadinya beberapa inefisiensi 
dan kesulitan koordinasi. Untuk itu 
KPK juga melakukan alternatif lain, 
yaitu mengubah tata ruang untuk 
menambah tempat kerja. Tetapi ini pun 
sama risikonya, karena mengorbankan 
area sirkulasi sehingga kondisi kerja 
menjadi tidak ideal.

Tetapi memang tidak hanya itu. 
Kendala lain juga harus dihadapi KPK. 
Selain rasio antara pegawai dan ruang 
kerja yang tidak seimbang, juga kurang 
tersedianya ruang penyimpanan arsip. 
Menumpuknya arsip-arsip di lorong 
kerja pegawai menjadi pemandangan 
yang lazim ditemui di Gedung KPK saat 
ini. 

Salah satu alasan mengapa 

anggaran untuk pembangunan gedung 
KPK tidak juga disetujui, karena DPR 
menganggap bahwa KPK merupakan 
lembaga ad hoc. Komisi III DPR khawatir, 
gedung baru akan sia-sia jika suatu saat 
KPK bubar. “Makanya harus disepakati 
dulu, apakah KPK akan jadi lembaga 
permanen atau ad hoc,” kata Bambang 
Susatyo, anggota Komisi III DPR. 

Pendapat tersebut mendapat 
tentangan dari banyak kalangan. 
Peneliti Indonesian Corupption Watch 
(ICW), Febridiansyah, menilai, bahwa 
alasan penolakan DPR tersebut hanya 
mengada-ada. “Seperti mencari-
cari alasan agar ada argumen untuk 
lemahkan KPK,” imbuhnya.

Febri menjelaskan, dalam ketentuan 
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
KPK, bahkan tidak disebutkan kalau 
KPK merupakan lembaga ad hoc. 
Sebaliknya, Pasal 3 justru menegaskan 
bahwa KPK merupakan lembaga negara 
independen.

Febri juga tidak sependapat bahwa 

pembangunan tersebut akan sia-sia. 
Sebab, konsep pembangunan tentu 
bukan gedung milik KPK, tetapi milik 
negara. Dengan demikian, jika pun 
suatu saat, entah 100 tahun lagi atau 
berapa tahun ke depan tidak ada KPK, 
maka gedung dan semua aset tentu 
kembali ke negara. 

Mas Achmad Santosa, Deputi Unit 
Kerja Presiden bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangunan 
(UK4), juga tidak sependapat dengan 
Komisi III DPR. Karena menurutnya, 
tidak ada sebutan ad hoc di dalam 
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Tidak seimbangnya antara jumlah kasus yang ditangani dan SDM yang dimiliki, membuat para 
penyidik KPK bekerja dalam kondisi overload. Butuh penyidik independen.  

diktum pertimbangan pendirian KPK, 
termasuk juga di dalam penjelasan 
umum. Lebih dari itu, di dalam UU KPK 
sendiri pun tidak dicantumkan kalau 
KPK merupakan lembaga ad hoc, seperti 
yang dilontarkan banyak kalangan. 
“Sama sekali tidak ada,” katanya.

Menurut Mas Ota, begitu dia akrab 
disapa, seharusnya Indonesia merujuk 
ke sejumlah negara. Sebut saja Korea, 
Cina, Malaysia, Thailand, Hong Kong, 
dan masih banyak lagi. Tidak satu 
pun lembaga antikorupsi di berbagai 
negara tersebut yang ad hoc. “Untuk 
itu saya berbeda pendapat. KPK itu 
dimaksudkan bukan untuk sementara,” 
ujarnya lagi.  

Sedangkan menurut Erry, 
masyarakat sudah pintar menilai bahwa 
alasan para politisi yang menyebut KPK 
sebagai lembaga ad hoc, sama sekali 
tidak memiliki dasar. Alasan tersebut, 
lanjutnya, hanya untuk mencari-cari 
alasan pembenar agar pembangunan 
gedung itu tak jadi terealisasikan. 
”Maka, reaksi spontan masyarakat yang 
bersama-sama melakukan gerakan 
saweran, sesungguhnya merupakan 
tamparan keras untuk para wakil rakyat 
di DPR yang tidak menginginkan KPK 
menjadi kuat,” jelas Erry. 

Bukan hanya Gedung
Pembangunan gedung, bukan satu-

satunya bentuk penguatan kapasitas 
lembaga yang dibutuhkan KPK. Lainnya 
banyak, termasuk masalah sumber daya 
manusia (SDM), teknologi informasi, 
sarana/prasarana, aspek juridis, 
pengawasan internal, anggaran, dan 
sebagainya.  

Di sisi lain, penguatan SDM pun 
tak kalah penting. Personel KPK yang 
berjumlah 700 orang,  misalnya, sangat 
tidak berimbang dengan jumlah 
pengaduan masyarakat yang hingga 
saat ini jumlahnya lebih dari 55 ribu. 

KPK bukan tidak berupaya 
mengatasi kekurangan SDM. Guna 
memenuhi kebutuhan pegawai,KPK 
melakukan rekrutmen dan seleksi 
pegawai melalui berbagai saluran. 
“Program Indonesia Memanggil” yang 
ditujukan untuk merekrut pegawai yang 
bersumber dari publik, adalah satu di 
antaranya. Masih menurut data KPK, 
dari rekrutmen yang dilakukan pada 
2011, KPK menerima 47 pegawai negeri 
yang dipekerjakan, yang merupakan 

hasil seleksi dari 268 calon. Sedangkan 
untuk pegawai tidak tetap, KPK pada 
2011 menerima 20 pegawai dari 26 
calon yang ada. 

Begitupun, meski sudah melakukan 
rekrutmen, namun jumlah pegawai 
yang ada memang masih jauh dari 
mencukupi. Terutama jika dibandingkan 
dengan besarnya tugas yang diemban 
dan luasnya wilayah kerja. Untuk itu, 
ke depan, penguatan SDM harus tetap 
dilakukan. Tidak hanya menambah 
jumlah SDM melalui standar proses 
rekrutmen yang selama ini berlaku di 
KPK, namun juga melalui peningkatan 
kualitas SDM yang ada. 

“Seiring meningkatnya tagihan 
publik kepada KPK dan juga seiring kian 
banyaknya kasus korupsi yang dibawa 
kepada proses hukum, mau tak mau 
kami harus meningkatkan kuantitas 
dan kualitas sumber daya manusia demi 
memacu denyut kinerja,” kata Wakil 
Ketua KPK, Bambang Widjojanto. 

Terkait persoalan SDM, yang tak 
kalah mendesak adalah kebutuhan 
penyidik independen. Seperti 
disampaikan Ketua Muda Mahkamah 
Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara, Paulus Effendi 
Lotulung, dengan jumlah pengaduan 
yang lebih dari 50 ribu, idealnya jumlah 
penyidik yang dimiliki KPK lebih banyak 
lagi. “Kalau melihat kebutuhan memang 
sudah saatnya KPK menambah tenaga 

penyidik,” kata dia. 
Hanya saja, begitu Effendi meng-

ingat kan agar KPK tetap berhati-hati 
dalam mencarikan payung hukumnya. 
Termasuk di antaranya siapa saja yang 
bisa direkrut dan bagaimana prosesnya.

Langkah ini sangat penting karena 
pasal mengenai pengangkatan penyidik 
memang sangat krusial, karena 
penyidikan merupakan proses hulu. 
Nah, kalau hulunya keliru, maka apa 
yang dikerjakan nanti bisa menjadi 
mubadzir semua. “Memang berliku-liku 
caranya, tapi seperti itulah cara untuk 
menentukan yang hak,” tandasnya. 

Meski sudah Melakukan 
rekrutMen, naMun 
juMlah pegawai 
MeMang beluM 
MenCukupi. terutaMa, 
jika dibandingkan 
dengan besarnya 
tugas yang dieMban 
dan luasnya wilayah 
kerja.

Harapan publik meningkat, kpk HaruS kuat!
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bertrand de speville:

kpk harus kuat!

utama

prestasi yang dibUat kpk, memUnCUlkan harapan 
pUblik yang begitU tinggi. pengUatan kapasitas 
lembaga adalah solUsi.

Usia 71 tahun tak membuat irama hidup Bertrand de Speville  melambat. Hari-
harinya masih disibukkan dengan berbagai urusan terkait pemberantasan 
korupsi. Pengalamannya sebagai komisioner Independent Commission Against 

Corruption (ICAC/Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong) periode 1993-1996, 
membuat banyak negara tertarik menimba ilmu dari dia. 

Indonesia termasuk salah satunya. Apalagi, Bertrand memang 
bukan wajah baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di negeri 

ini. Tahun 2000, ia temasuk salah seorang yang turut memiliki 
andil dalam proses kelahiran KPK. “Ini adalah kunjungan 
saya yang kesekian kalinya ke Indonesia,” kata Bertrand, saat 
berkunjung ke Gedung KPK, awal Juli lalu.  

Siang itu, di hadapan puluhan kamera wartawan yang 
biasa meliput di KPK, wajah dan sorot mata Bertrand sama 
sekali tak menyiratkan keletihan. Padahal, aktivitasnya di 
Indonesia terbilang padat. Sebelum berkunjung ke KPK, 
ia sudah melakukan pertemuan dengan Komisi Hukum 
Dewan Perwakilan Rakyat, Unit Kerja Presiden bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), 
dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang 
bergerak di bidang antikorupsi. 

Pada kesempatan tersebut, Bertrand mengaku 
senang melihat kemajuan yang diperlihatkan KPK. 

Menurutnya, KPK berhasil menunjukkan tajinya 
dengan menindak orang-orang berpengaruh di 
negeri ini. 

Terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang 
dikeluarkan Transparency International (TI), yang 
kerap menjadi indikator kinerja KPK, Bertrand 

tak kalah gembira. Melalui IPK, yang merupakan 
instrumen pengukuran tingkat korupsi  kota-kota di 

seluruh Indonesia yang dikembangkan TII, terlihat bahwa 
Indonesia termasuk salah satu negara yang menunjukkan 

peningkatan skor lebih dari satu poin. 
Pertama kali diukur tahun 1995, skor IPK Indonesia 

yang merupakan hasil survey kuantitatif terhadap pelaku 
bisnis adalah 1,94. Tetapi pada penghitungan terakhir, TI 
memberikan skor 3,0. “Hanya sekitar 10% dari 193 negara 
yang memiliki kemajuan satu hingga dua poin seperti 
Indonesia,” kata Bertrand. 

 Menurut Bertrand, hasil tersebut memang tidak bisa 
dibilang luar biasa. Tetapi paling tidak, pencapaian yang 
dilakukan sudah menuju ke arah yang tepat. “Sekarang 
tantangan yang harus dihadapi adalah, bagaimana 
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hanya sekitar 10% 
dari 193 negara yang 
MeMiliki keMajuan 
skor 1-2 poin seperti 
indonesia. tidak bisa 
dikatakan luar biasa, 
tetapi setidaknya 
Merupakan penCapaian 
ke arah yang tepat.

utama
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memelihara dan meningkatkan 
pencapaian itu,” kata dia.

Tidak mudah memang. Karena 
di sisi berbeda, prestasi tadi justru 
memunculkan permasalahan baru. 
Yaitu, tingginya harapan publik kepada 
KPK. Dan dalam kacamata Bertrand, 
keadaan demikian bisa menjadi 
beban karena kondisi KPK yang 
memang belum ideal. Makanya untuk 
mengatasi, dengan tegas Bertrand 
berkata, “Tak ada cara lain kecuali 
lembaga ini harus diperkuat!”

 
Berbagai Penguatan  

Penguatan kapasitas lembaga, 
pada akhirnya memang menjadi kata 
kunci yang diberikan Bertrand. Karena 
tanpa hal itu, akan sulit bagi KPK untuk 
bekerja secara optimal. Bertrand pun 
menyebut, anggaran, sarana dan 
prasarana termasuk gedung, serta 
SDM, sebagai bagian penting untuk 
dikuatkan. 

Mengenai anggaran, Bertrand 
berharap bahwa anggaran KPK dapat 
ditingkatkan hingga menyentuh 0,5 
persen dari APBN. Contohnya, jika 
APBN 2011 yang mencapai Rp187 
triliun, maka anggaran ideal KPK pada 
tahun tersebut sekitar Rp935 miliar. 
Dan kenyataannya, anggaran KPK 
2011 memang hanya mencapai Rp576 
miliar. Sangat jauh dari ideal. “Ini harus 
dipertimbangkan oleh pemerintah dan 
menteri keuangan,” jelas Bertrand.

Menyangkut kebutuhan gedung, 

Bertrand beranggapan bahwa 
pemenuhan infrastruktur tersebut 
mutlak dilakukan. Sebab bagaimana 
mungkin kinerja bisa ditingkatkan 
jika KPK dengan 700 pegawainya, 
masih harus menempati gedung 
yang hanya berkapasitas 35o orang. 
Namun mengenai teknisnya, Bertrand 
menyerahkan sepenuhnya kepada KPK, 
apakah akan membangun gedung baru 
atau menyewa tempat lain. 

Masalah SDM juga tak luput dari 
perhatian Bertrand. Dari sisi kuantitas, 
misalnya, Bertrand melihat bahwa 
KPK perlu melakukan penambahan. 
Karena dalam pandangannya, jumlah 
pegawai KPK yang hanya 700 orang 
itu terlalu sedikit. Apalagi melihat 
jumlah penduduk yang 241 juta jiwa 
serta kondisi Indonesia sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia, maka 
jumlah tersebut sangat tidak memadai. 

Bertrand pun membandingkan 
dengan Hong Kong. Di sana, kata dia, 
dengan populasi penduduk yang hanya 
tujuh juta jiwa, lembaga antikorupsinya 
memiliki 1.200 pegawai. Bahkan 900 
pegawainya khusus untuk menangani 
masalah investigasi terkait kasus 
korupsi. 

Menurut Bertrand, langkah tersebut 
merupakan bagian dari strategi 
untuk memperkuat lembaga KPK. 
“Jika masih berharap korupsi dapat 
diberantas habis, maka Indonesia harus 
menginvestasikan lagi sumber daya 
manusianya,” papar Bertrand. 

Penambahan 
jumlah SDM akan 
sangat berarti 
bagi KPK. Karena 
bila terwujud, 
lanjut Bertrand, 
KPK bisa 
semakin fokus  
menangani 
berbagai 
perkara korupsi. 
Jumlah SDM 
yang memadai, 
memungkinkan 
KPK menangani 
seluruh perkara 
korupsi, tidak 
terbatas pada 
perkara-perkara 
besar yang 
melibatkan 
penyelenggara 

negara. “Seharusnya KPK juga 
menangani semua kasus korupsi yang 
dilaporkan masyarakat,” kata dia.

Penguatan SDM juga 
merupakan langkah strategis untuk 
mempersiapkan pembentukan 
perwakilan KPK di daerah. Hal ini 
mendesak, karena perwakilan KPK di 
daerah merupakan  langkah penting 
agar taji KPK bisa terasa di seluruh 
wilayah Indonesia. 

Bertrand juga menyarankan 
agar KPK memiliki pusat pelatihan 
untuk mengembangkan sumber 
daya manusianya. Keberadaan pusat 
pelatihan sangat mendesak, karena 
dirancang khusus terkait pencegahan 
korupsi. Sebab, keberhasilan 
memberantas korupsi tidak hanya 
bergantung pada penindakan, namun 
juga melalui pencegahan dan edukasi 
publik. 

Menurut dia, cara inilah yang 
sukses diterapkan di Hongkong dan 
Singapura. Di kedua negara tersebut, 
masyarakat bisa bertransformasi dari 
toleran, apatis, dan pasrah kepada 
korupsi, menjadi sangat tidak toleran 
terhadap korupsi. Dan itu, lanjut 
Bertrand, hanya membutuhkan waktu 
sekitar 20-25 tahun atau satu generasi 
saja. 

“Setelah menjalani pelatihan, 
masyarakat tidak mau jika 
korupsi menjadi bagian hidup 
mereka. Mereka akan berjuang 
untuk mempertahankan kondisi 
tersebut dan masing-masing akan 
berkontribusi memerangi korupsi,” 
lanjutnya. 
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utama

amanah rakyat untuk 
peMberantasan korupsi
kpk masih melakUkan kajian terkait pembentUkan perwakilan di daerah. 
diharapkan, bisa menjadi solUsi atas pemberantasan korUpsi yang merata 
di selUrUh penjUrU tanah air. 

Benarkah pembentukan KPK 
merupakan amanah rakyat? 
Pertanyaan tersebut bisa jadi 

mengemuka, lantaran begitu banyak 
wacana yang bertujuan mereduksi secara 
perlahan peran KPK. Penguatan lembaga 
yang seharusnya mendesak diberikan 
agar KPK bisa bekerja secara optimal, 
belum juga dilakukan.     

Untuk menjawabnya, kita harus 
melihat sistem ketatanegaraan Indonesia 
sebelum perubahan ketiga UUD 1945. 
Pada masa itu, seluruh produk Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), secara 

hirarkis memiliki kedudukan hukum yang 
sangat tinggi dan hanya berada satu strip 
di bawah UUD 1945. Ini tak lain, karena 
saat itu MPR masih berperan sebagai 
pemegang mandat tunggal tertinggi 
kedaulatan rakyat. 

Salah satunya adalah Ketetapan MPR 
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penye-
lenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas KKN, yang lahir di era re for masi. 
Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang 
Widjojanto, TAP MPR tersebut di per tegas 
oleh TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 
tentang Arah Kebijakan Pemberantasan 

dan Pencegahan KKN. Salah satu penye-
bab utama keluarnya TAP MPR Nomor 
VIII/MPR/2001, karena desakan yang kuat 
dari masyarakat agar dilakukan berbagai 
langkah nyata pemberantasan KKN.  

Yang menarik, lanjut Bambang, 
Kete tapan MPR ini juga mene gaskan 
seca ra implisit dan eksplisit, me nge  nai 
perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Dan tidak hanya 
KPK ternyata, tetapi ju  ga Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Kor ban, 
Ombudsman, Komisi Informasi Pu blik, 
dan PPATK. “Dengan demikian jelas bah-



vol. 28/  Th.v  /JUlI-aGUSTUS 2012  | 13

amanaH rakyat untuk pemberantaSan korupSi

wa pembentukan KPK pun me rupakan 
mandat reformasi,” kata Bambang.

Sebagai pengemban amanah rakyat, 
KPK tentu berupaya bekerja sebaik 
mungkin. Meski tidak mudah memang. 
Mantan Komisioner Independent 
Commission Againts Corruption (ICAC), 
Bertrand de Speville pun berkisah bahwa 
KPK menghadapi berbagai tantangan 
dalam pemberantasan korupsi. Di 
antaranya adalah kebijakan penyelidikan 
dan penyidikan, sumber daya yang 
minim, mandat lembaga antikorupsi, 
hukuman ringan, proses peradilan yang 
lamban, dan sistem pelaporan harta 
kekayaan pejabat.

Untuk mengatasi tantangan itu, 
menurut Bertrand, KPK seharusnya 
mengusut semua kasus korupsi yang 
masuk. Tantangan yang terkait dengan 
kebijakan penyelidikan dan penyidikan 
misalnya, akan menimbulkan kesan 
bahwa penyidikan yang dilakukan 
terkesan lambat dan tebang pilih. 
Sikap selektif dalam penyelidikan 
kasus korupsi berpotensi menurunkan 
kepercayaan publik pada KPK. “Publik 

bisa curiga bahwa KPK diintervensi seca-
ra politik. Ini yang harus diatasi,” ujarnya.

Itulah sebabnya, maka pembentukan 
KPK di daerah merupakan keniscayaan. 
Se bab, sebagaimana TAP MPR yang ber-
laku di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, maka pem be-
rantasan yang dilakukan pun se ha rusnya 
bisa meng-cover semua ka sus yang 
terjadi di Tanah Air. Untuk itu Bertrand 
menambahkan, pem bentukan KPK 
perwakilan daerah terse but merupakan 
satu solusi yang seha rusnya dilakukan 
KPK. “Secara ber tahap memang, tetapi 
harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.

upaya Rasional
Terkait pembentukan KPK 

perwakilan daerah, Erry Riyana, mantan 

Wakil Ketua KPK mengungkapkan, 
Undang-undang No. 30 Tahun 2002 mem-
buka peluang terwujudnya pemben tukan 
perwakilan KPK di daerah.  Pasal 19 ayat 
(2) menyatakan KPK dapat mem bentuk 
perwakilan di daerah ibukota provinsi.

Menurutnya, realisasi pembukaan 
KPK di daerah sudah saatnya dipikirkan. 
“Penyiapan infrastruktur, baik sarana 
fisik maupun penyediaan SDM yang 
berkualifikasi sangat baik, harus 
dipersiapkan dari sekarang,” katanya.

Erry menambahkan, KPK di daerah bisa 
saja menangani bidang penindakan dan 
pencegahan di daerah. Sebab, undang-
undang sendiri juga mengamanatkan 
dua hal penting tersebut kepada KPK. 
Tinggal bagaimana pengaturannya, hal 
itu yang seharusnya nanti diatur oleh KPK. 
“Mungkin di satu perwakilan lebih banyak 
pencegahan, sedangkan di perwakilan 
lainnya lebih banyak penindakan,” 
ungkapnya.

Selain itu, antara satu daerah dengan 
daerah lain juga bisa saling tukar menukar 
tenaga. Teknisnya, kapan dibutuhkan 
penindakan di satu daerah, maka daerah 

lain yang penindakannya kurang bisa 
memberikan tenaganya untuk membantu 
penindakan. “Mobilitas SDM harus dibuat 
sedemikian rupa, mirip FBI di Amerika,” 
katanya. 

 Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, 
juga berpendapat bahwa pembentukan 
KPK perwakilan daerah merupakan upaya 
yang rasional. Langkah ini memang 
diperlukan untuk menjawab perhatian 
masyarakat daerah terhadap korupsi 
semakin tinggi. Sekurang-kurangnya, 
lanjut Busyro, perwakilan dibentuk 
di setiap pulau. “Memang idealnya 
perwakilan ini ada di setiap provinsi. 
Namun semua bergantung pada 
kebutuhan dari waktu ke waktu,” katanya.

Namun menurut Busyro, seandainya 
KPK perwakilan daerah dibentuk, maka 

lebih merupakan perpanjangan tangan KPK 
pusat. Artinya, KPK perwakilan berfungsi 
sebagai penerima pengaduan masyarakat 
di daerah. Selain itu, KPK perwakilan, juga 
berfungsi untuk memantau pelayanan publik 
dan menyebarkan semangat antikorupsi. 
“Dengan demikian, maka penindakan tetap 
dilakukan terpusat,” katanya.

Gagasan pembentukan perwakilan 
KPK di daerah sebenarnya sudah muncul 
di masa awal lahirnya KPK. Ide tersebut 
mengemuka, karena secara faktual jumlah 
korupsi di daerah lebih besar ketimbang 
di pusat. Namun ketika itu, Ketua KPK Jilid 
I, Taufiequrachman Ruki, mengatakan, 
pembentukan perwakilan KPK di daerah 
belum menjadi program prioritas KPK. 
Alasan nya, keterbatasan SDM dan juga kon-
se kuensi anggaran yang belum memadai.

Mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak 
Hatorangan Panggabean, memiliki pendapat 
lain. Menurutnya, seharusnya KPK lebih 
concern kepada fungsi trigger mechanism 
yang dimiliki. Sebab dalam pandangan 
Tumpak yang sekarang menjabat sebagai 
Komisaris PT Pos, sesuai amanat undang-
undang, KPK memang memiliki fungsi 
sebagai trigger mechanism, yaitu fungsi 
untuk menjadi pemicu terhadap upaya 
pemberantasan korupsi di instansi lain. 

Begitu juga bidang pencegahan. Menu-
rutnya, KPK juga berfungsi sebagai trigger 
mechanism dengan memberdayakan fungsi 
pengawasan di instansi dan mengajak bi-
rokrasi untuk menghindari per bu at an yang 
sifatnya koruptif. Bila melihat fungsi ini, 
lanjut Tumpak, maka persoal an jumlah SDM 
KPK sebenarnya bisa disesuai kan dengan 
fungsi tersebut. “Kalau KPK ha rus menangani 
sendiri semua perkara ko rup si, saya pikir 
tidak mungkin. Mau se pu luh ribu orang pun 
tak akan cukup jika ha  rus menangani sendiri 
perkara korupsi,” ung kapnya. 

Menyikapi berbagai masukan, KPK tidak 
tinggal diam. Hingga saat ini, KPK masih 
melakukan kajian terkait pembentukan 
perwakilan di daerah. 

Melalui kajian tersebut, KPK bisa 
mempertimbangkan upaya mana yang 
seharusnya dilakukan, apakah dengan 
pembentukan KPK perwakilan atau 
mengoptimalkan fungsi trigger mechanism 
yang dimiliki. 

Bagaimana pun hasil kajian itu, 
terpenting adalah, bahwa KPK tetap 
membutuhkan penguatan kapasitas 
lembaga agar bisa bekerja dengan baik. 
Inilah kunci yang harus dipegang KPK, 
sebagai pemegang amanah rakyat. 
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butuh kualitas laporan 
lebih baik
tak henti masyarakat melaporkan berbagai kasUs yang 
diindikasikan sebagai tindak pidana korUpsi. 
sayangnya, hanya sedikit yang bisa ditindaklanjUti.

Ibarat ribuan intelijen yang tersebar 
di seluruh Indonesia, seperti itulah 
masyarakat berperan. Melalui laporan 

yang diberikan kepada KPK, mereka 
menjadi sumber informasi yang sangat 
penting bagi pemberantasan korupsi di 
negeri ini. 

Ketika terjadi pengungkapan 
kasus misalnya, sering kali KPK 
menyebut sebagai “berkat partisipasi 
dari masyarakat”. Karena memang 
demikianlah yang terjadi. Sebagaimana 
dikatakan Wakil Ketua KPK, Bambang 
Widjojanto, tak lama setelah 
penangkapan tersangka dugaan suap 
terkait perizinan hak guna usaha 

di salah satu perkebunan sawit di 
Sulawesi Tengah. Menurut Bambang, 
terungkapnya kasus itu pun berkat 
laporan masyarakat sejak 2010. 

“Kami hormati semua laporan 
masyarakat dan jika punya bukti-bukti 
kuat akan ditindaklanjuti. Seperti juga 
kasus ini, merupakan hasil laporan awal 
masyarakat,” kata Bambang ketika itu.  

Mengenai besarnya peran 
masyarakat, juga diungkapkan Wakil 
Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Menurut 
Busyro, kurang lebih 90% kasus yang 
ditangani KPK berasal dari laporan 
masyarakat. “Hingga sekarang, sekitar 55 
ribu laporan dugaan korupsi masuk ke 

KPK untuk ditindaklanjuti,” katanya saat 
memberikan kuliah umum di Universitas 
Andalas, Padang, beberapa waktu lalu. 
Angka yang cukup besar, tentu saja. 

Apa yang dilakukan KPK, sekaligus 
menjawab harapan banyak kalangan 
yang menginginkan KPK serius menyikapi 
banyaknya laporan masyarakat. Karena 
nyatanya, meski dihadapkan pada 
persoalan terbatasnya jumlah SDM, toh 
KPK tetap melakukan seleksi terhadap 
seluruh laporan yang masuk. 

Salah satu yang berharap adalah 
Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil. 
Menurutnya, KPK harus bersikap 
proaktif terhadap laporan masyarakat, 
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butuH kualitaS laporan lebiH baik

Pengaduan yang Diterima KPK Berdasarkan Media yang Digunakan
Tahun Surat Langsung Telepon Email SMS Faksimile KWS
2008 7.315 2.605 4.299 5.958    9.941 202 0
2009 6.616 1.430 3.864 6.606 12.837 157 1.086
2010 5.198    816 1.732 4.818   6.587 151 2.690
2011 4.762 1.110 1.502 4.813   7.944   98 1.014

terutama yang menyangkut para kepala 
daerah. Alasannya, karena memang 
masyarakatlah yang mengetahui kondisi 
daerah masing-masing.  

Nasir menambahkan, banyaknya 
laporan menunjukkan betapa 
masyarakat menaruh harapan besar 
kepada KPK. Untuk itu, lanjutnya, KPK 
harus memanfaatkan benar kewenangan 
yang dimiliki. Dan secara teknis, jika 
ber hadapan dengan kasus korupsi 
di daerah, KPK bisa mengedepankan 
fungsi koordinasi dan supervisi dengan 
kepolisian dan kejaksaan. “Yang jelas 
saya sepakat, jika menyangkut kepala 
daerah maka langsung ditangani KPK. 
Sedangkan untuk kasus yang melibatkan 
aparat lainnya, bisa dikoordinasikan 
dengan kejaksaan atau kepolisian,” 
ungkapnya.

Meningkatkan Kualitas
Ke depan harus lebih baik dari hari 

ini. Di tengah dukungan masyarakat 
yang begitu besar, begitulah yang 
diharapkan KPK. KPK berharap, terjadi 
peningkatan kualitas laporan yang 
diberikan. Alasannya, karena meski 
selama ini jumlah laporan yang diterima 
begitu banyak, namun hanya sedikit 
yang bisa ditindaklanjuti.

 Berdasarkan data KPK hingga akhir 
2011 misalnya, dari 51.592 laporan 
masyarakat yang masuk, “hanya” 8.374 
yang terindikasi tindak pidana korupsi. 
Sedangkan terbanyak, yakni 32.421 
laporan, justru diklasifikasikan sebagai 
laporan yang tidak bisa disampaikan 
kepada instansi berwenang. Sementara 
lainnya, ada yang diteruskan ke instansi 
lain, misalnya kepolisian dan kejaksaan, 
serta ada juga yang dikembalikan 
kepada pelapor untuk dimintakan 
keterangan tambahan.

Tentu banyak yang bertanya, 
mengapa kondisi demikian bisa terjadi. 
Hal itu disebabkan karena ternyata 
banyak laporan masyarakat yang 
tidak sesuai dengan garis-garis yang 
menjadi pekerjaan utama KPK. Misalnya 
saja, tidak sedikit masyarakat yang 
melaporkan mengenai kasus tanah waris 
atau kasus lain yang tidak terkait dengan 
tindak pidana korupsi.

KPK pun sudah tentu berharap, 
bahwa ke depan tidak ada lagi laporan 
seperti itu. Masyarakat hendaknya lebih 
selektif lagi dalam membuat laporan, 
yakni yang benar-benar diindikasikan 

tindak pidana korupsi. Dan terpenting, 
hendaknya melengkapinya dengan bukti 
awal yang cukup.  

Bukti awal tersebut dapat berupa 
bukti transfer, bukti kepemilikan, 
disposisi perintah, surat dan atau 
dokumen pendukung lainnya. Informasi 
yang valid disertai bukti permulaan yang 
lengkap akan membantu KPK dalam 
menuntaskan sebuah perkara korupsi.

Beban KPK
Menyikapi banyaknya laporan 

masyarakat yang ternyata “tidak layak” 
proses, peneliti Lembaga Ilmu Penge-
tahuan Indonesia (LIPI), Heru Cahyono, 
mengingatkan bahwa hal itu bisa 
menjadi beban bagi KPK. Sebab, seperti 
apapun kualitas laporan yang masuk, toh 
semua tetap harus diseleksi oleh KPK. 

Heru pun berharap bahwa terdapat 
jalan keluar atas beban yang diterima 
KPK saat ini. Dan salah satunya, apalagi 
kalau bukan melalui penguatan 
kapasitas lembaga. “Melihat banyaknya 
laporan masyarakat yang masuk, sulit 
bagi KPK untuk bisa bekerja optimal. 
SDM perlu ditingkatkan, kapasitas 
teknologi informasi yang mereka miliki 
harus disesuaikan, dan anggaran harus 
ditingkatkan,” lanjut Heru. 

Jika tidak, Heru mengkhawatirkan 

bahwa KPK hanya menjadi sasaran tembak 
publik. Dalam hal ini, KPK hanya sibuk 
menyeleksi laporan dan menentukan, 
apakah laporan tersebut bisa dilanjutkan 
atau tidak. Jika yang bisa diproses sedikit, 
maka ada kemungkinan publik mencurigai 
bahwa laporan mereka diacuhkan KPK.  

KPK sendiri tidak menutup mata atas 
kendala yang dimiliki. Seperti pernah 
disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi, 
salah satunya adalah lemahnya capacity 
building (pengembangan kapasitas) dalam 
tubuh KPK. Artinya, jumlah pegawai KPK 
yang aktif memang tidak sepadan dengan 
tingginya tingkat laporan masyarakat. 
“Sehingga ke depan, penguatan capacity 
building ini menjadi perhatian khusus 
dalam mencapai hasil maksimal,” katanya.  

Dan, memang ketidakseimbangan 
itulah yang dikhawatirkan Heru, bisa 
menjadi bumerang bagi KPK dalam 
melakukan pemberantasan korupsi. 
Terutama untuk menangani kasus 
yang besar-besar. “Laporan masyarakat 
seperti buah pisau bermata dua. Dia bisa 
menjadi masukan yang sangat penting 
bagi KPK, namun dia juga bisa menjadi 
pokok persoalan baru jika KPK tidak bisa 
menanganinya,” ujar Heru.

Kalau begitu, agar KPK bisa kian optimal 
merespons laporan masyarakat, mengapa 
peng uatan tidak dilakukan sekarang juga?  
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serunai

aGuS haMDani
anggota ikatan Pelajar Muhammadiyah 
jember
Bersepeda onthel dari Jember ke KPK 
merupakan simbol sulitnya memberantas 
tindak pidana korupsi. Selain penuh 
halangan  juga terkesan tidak akan 
mungkin selesai. Tapi seperti halnya 
perjalanan kami dari Jember ke Jakarta 
dengan onthel yang juga dianggap 
tidak mungkin, kami yakin korupsi bisa 
diberantas. Pengumpulan koin ini untuk 
menggugah hati anggota DPR untuk segera 
mencairkan anggaran gedung baru KPK. 

ERRy Riyana
Mantan Wakil Ketua KPK periode Satu
Reaksi spontan dari masyarakat untuk 
kemudian bersama-sama melakukan 
saweran gedung KPK menurut saya itu 
adalah tamparan keras bagi pihak-pihak 
yang tidak menghendaki KPK menjadi 
kuat. Masyarakat sadar bahwa saweran 
ini tidak mungkin  memenuhi kebutuhan 
biaya untuk membangun gedung KPK 
yang baru. Tapi sekurang-kurangnya 
dan ini sangat penting, membuktikan 
bahwa KPK sebagai lembaga masih 
sangat diperhatikan dan didukung oleh 
masyarakat.

iKRaR nuSa BhaKTi
Pengamat LiPi
Kami percaya KPK sebagai satu-satunya 
institusi yang belum terkooptasi dalam 
proses pemberantasan korupsi di Tanah 
Air. Gerakan Koin untuk KPK jangan 
diartikan hanya untuk membangun 
gedung. Ini dukungan masyarakat 
yang nyata kepada KPK. Rakyat masih 
mencintai KPK. Gerakan ini juga  
sekaligus simbol perlawanan masyarakat 
terhadap koruptor.

aDnan BuyunG naSuTion 
Praktisi hukum Senior
Perkembangan situasi yang mengesankan 
KPK menjadi superbody tidak bisa 
menjadi argumen untuk melemahkan 
KPK. KPK jangan sampai diperlemah 
apalagi dibubarkan. Pihak-pihak yang 
menginginkan pelemahan bahkan 
pembubaran KPK, adalah orang-orang 
yang tak paham sejarah. Mereka tak 
paham aspirasi rakyat maupun reformasi. 
Penguatan KPK, harus dimulai dengan 
adanya penyelidik dan penyidik sendiri.

KoMaRiah E. SaPaRDjaja
hakim agung 
Saya setuju sekali KPK harus kuat. Karena 
KPK itu lembaga yang advance.  KPK harus 
mempunyai ketentuan spesialis. Diisi 
orang-orang yang punya pengalaman dan 
pengetahuan baik di bidang penyidikan, 
penyelidikan, maupun penuntutan. 
Mereka harus orang yang sudah ahli. Jadi 
penyelidik dan penyidik yang dipilih juga 
bukan hanya harus berintegritas tetapi 
juga berkapasitas hebat.

BaGiR Manan
Ketua Dewan Pers 
Korupsi merupakan kejahatan yang 
sangat kompleks, maka tidak saja 
membutuhkan jumlah tetapi juga 
kecakapan yang luar biasa. Oleh sebab 
itu rekrutmen penyidik tidak hanya orang 
yang memiliki kecakapan luar biasa, tetapi 
juga harus memahami kompleksitas 
persoalan korupsi.

TuMPaK haToRanGan
Komisaris PT Pos indonesia
Dari sisi SDM (terutama penyidik) KPK 
masih kekurangan bila dibandingkan 
jumlah perkara yang harus ditangani. Hal 
ini tentu berpengaruh dalam penanganan 
perkara. Apalagi KPK sampai sekarang 
dalam bidang penindakan, yakni 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
masih bergantung kepada instansi di luar 
KPK. Saya pribadi berpikir sudah waktunya 
KPK diberi kewenangan mengangkat 
sendiri penyidiknya supaya tidak ada 
ketergantungan lagi dengan instansi lain.

Mereka Mendukung Penguatan KPK
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mozaik

ketika 
kejUjUran 

semakin 
langka, 

sepasang 
gelandangan 

jUstrU 
melapor 

kepada polisi 
saat mereka 
menemUkan 
Uang dalam 

jUmlah besar. 
ajaran sang 

ibU yang 
berperan 

membentUk 
karakternya.

gelandangan berhati emas

Suasana Sao Paulo di malam hari. Siapa sangka di tengah ingar-bingar 
kota besar itu, terdapat gelandangan yang sangat jujur.

Miskin harta belum 
tentu pula miskin hati. 
Begitulah dengan 

Maranhao Rejaniel de Jesus 
Silva Santos dan pasangannya, 
Sandra Regina Domingues. 
Meski hidup menderita, namun 
untuk soal kejujuran, sepasang 
gelandangan yang tinggal 
di kolong jembatan Azevedo 
di Sao Paulo, Brasil, ini, layak 
dijadikan teladan. Faktanya, 
kendati menemukan uang 
dalam jumlah besar, namun 
pasangan ini lebih memilih 
untuk menyerahkan kepada 
polisi ketimbang mengambilnya 
untuk memenuhi kebutuhan 
pribadi. 

Kejadian bermula pada 
Minggu, 8 Juli 2012. Ketika itu 
hari masih gelap benar, maklum 
jarum jam masih menunjukkan 
sekitar pukul 03.00 dini hari. 
Ketika itu, mereka yang sedang 
terlelap di kolong Jembatan 
Azevedo, termasuk Santos dan 
Domingues, terbangun karena 
mendengar raungan alarm 
memekakkan telinga. Penasaran, 
keduanya memutuskan untuk 
mendekati asal alarm, yang 
ternyata berasal dari sebuah 
restoran Jepang yang menjadi 
korban perampokan.  

Tapi apa mau dikata. 
Keduanya memang tak 
bisa berbuat banyak untuk 
membantu mencari para 
perampok tadi. Hasilnya, Santos 
dan Domingues memutuskan 
untuk kembali ke kolong 
jembatan, sedangkan Santos 
menyusuri jalanan seperti 
biasa untuk mencari rejeki. 
Dia mencari sampah plastik 
untuk kemudian dijual kepada 
pedagang penampung. 

Nah, pada saat itulah 
Santos kemudian menemukan 
dua koper berisi uang yang 
diletakkan di bawah pohon 

sebelah halte bus. Satu koper 
berisi uang kertas, lainnya 
penuh berisi koin. Di dekatnya 
tergeletak bon dan bukti 
transaksi kartu kredit.

Dari bukti transaksi, 
diketahui bahwa uang tersebut 
dicuri dari restoran Hokkai Sushi 
yang baru dirampok. Diduga, 
uang itu sengaja ditinggal oleh 
para perampoknya karena 
banyak petugas yang sedang 
berjaga, dan akan diambil 
begitu keadaan sudah aman. 
Uang yang mereka temukan 
sebesar USD10.068 atau sekitar 
Rp94,9 juta.

Pada saat itulah, kemuliaan 
hati Santos diuji. Apakah 
akan mengambilnya agar 
kehidupannya membaik, atau 
menyerahkan saja uang tersebut 
kepada polisi. Dan, pilihan 
kedua yang akhirnya dilakukan. 
“Saya langsung berpikir untuk 
melapor kepada polisi,” kata 
Santos. 

Sikap Santos dan 
pasangannya itu, tentu saja 
mengagetkan. Banyak yang 
tak percaya bahwa kedua 
gelandangan tersebut akan 
melaporkannya kepada polisi. 
Sebab, sebagaimana kata polisi, 
bahwa sebenarnya Santos 
memiliki kesempatan besar 

untuk tidak melapor dan 
melarikan uang tersebut. 

Dan akhirnya, memang 
bukan hanya polisi yang 
terheran-heran sekaligus 
kagum. Daniel Uemura, pemilik 
restoran yang dirampok 
pun bersikap serupa. “Ini 
merupakan contoh kejujuran 
dan kerendahan hati. Kami 
sangat bersyukur masih ada 
orang seperti dia,” ujar Uemura.

Lantas, mengapa Santos 
dan  Domingues lebih memilih 
mengembalikan uang tersebut? 
Santos mengaku bahwa dia  
selalu teringat ajaran ibunya, 
yang sudah 16 tahun berpisah 
darinya. “Jangan mencuri! 
Jangan mengambil apapun 
yang bukan hakmu!” begitu 
pesan yang selalu melekat 
dalam benaknya. 

Menurut Santos, dirinya 
berharap bahwa sang ibu 
yang tinggal di Maranhao 
bisa melihatnya tampil di 
televisi. Dengan demikian, dia 
berharap pula bahwa ibunya 
akan merasa bangga karena 
putranya yang sudah selama 
itu tidak dijumpai, ternyata 
masih memiliki nilai kejujuran. 
“Aku ingin Ibu tahu, putranya 
masih ingat apa yang pernah ia 
ajarkan,” kata Santos. 
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kearifan 
lokal tanah 

air banyak 
memperhatikan 

keUtUhan 
lingkUngan 

hidUp. sasi 
dan tiyatiki 
adalah dUa 

Contoh dari 
belahan timUr 

indonesia.

cendekia

keraMahan 
lingkungan

sasi dan tiyatiki

indonesia tiMur

Berbagai bencana alam yang marak terjadi, 
tak dimungkiri merupakan buah dari 
pengelolaan sumber daya alam yang 

tidak bijak. Eksploitasi besar-besaran, antara 
lain terhadap hutan, sumber daya air, maupun 
tambang, adalah contoh nyata yang berdampak 
sangat buruk terhadap lingkungan. 

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum juga 
memiliki kontribusi yang tidak kecil terhadap 
maraknya berbagai pelanggaran tadi. Lihat saja 
pelaku penggundulan hutan kerap berkonspirasi 
dengan aparat, bukankah itu merupakan contoh 
yang sangat terang benderang?

Tentu saja semua itu disayangkan. Karena 
tak terhitung banyaknya kearifan lokal di Tanah 
Air, yang sebenarnya justru mencerminkan sikap 
ramah lingkungan. Didukung hukuman yang 
tanpa pandang bulu bagi siapa yang melanggar 
aturan, seharusnya kearifan lokal tersebut bisa 
menjadi modal utama bangsa ini dalam hal 
menjaga kelestarian alam. 

Dua di antara banyak kearifan lokal yang 
ramah lingkungan tadi, adalah sasi dan tiyatiki, 
yang banyak diterapkan di Maluku dan Papua. 
Antara lain di Haruku, Biak Numfor, dan 
Mamberamo. 

Pengertian Sasi
Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk 

mengambil hasil sumber daya alam tertentu 
sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu 
dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun 
nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan 
dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut 
pengaturan hubungan manusia dengan alam dan 
antar manusia dalam wilayah yang dikenakan 
larangan tersebut.

Maka sasi, pada hakikatnya juga merupakan 
suatu upaya untuk memelihara tata-krama 
hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah 
pemerataan pembagian atau pendapatan dari 
hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh 
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warga/penduduk setempat.
Haruku, merupakan salah satu 

masyarakat yang melaksanakan 
aturan mengenai sasi tadi. Mendiami 
Pulau Haruku di Kecamatan 
Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, 
masyarakatnya dikenal sangat kental 
melaksanakan sasi.  

Dalam konteks ini, sasi  pun bisa 
berarti sebagai peraturan-peraturan 
yang ditetapkan dalam suatu 
keputusan kerapatan Dewan Adat 
(Saniri). Keputusan kerapatan adat 
inilah yang dilimpahkan kewenangan 
pelaksanaannya kepada lembaga 
Kewang, yakni suatu lembaga adat 
yang ditunjuk untuk melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
peraturan peraturan sasi tersebut. 
Masyarakat Haruku mengenal empat 
jenis sasi, yakni sasi laut, sasi kali, sasi 
hutan, dan sasi dalam negeri. Dilihat dari 
namanya, jelas bahwa concern tradisi sasi 
adalah pada kelestarian lingkungan. 

Adapun para anggota Kewang dipilih 
dari setiap soa (marga) yang ada di 
Haruku. Sedangkan Kepala Kewang Darat 
maupun Laut, diangkat menurut warisan 
atau garis keturunan dari datuk-datuk 
pemula pemangku jabatan tersebut 
sejak awal mulanya dahulu. Demikian 
pula dengan para pembantu Kepala 
Kewang. 

Sebagai pengawas pelaksanaan 
sasi, Kewang berkewajiban: pertama, 
mengamankan pelaksanaan semua 

peraturan sasi yang telah diputuskan 
oleh musyawarah Saniri Besar; Kedua, 
melaksanakan pemberian sanksi 
atau hukuman kepada warga yang 
melanggarnya; Ketiga, menentukan 
dan memeriksa batas-batas tanah, 
hutan, kali, laut yang termasuk dalam 
wilayah sasi; Keempat, memasang atau 
memancangkan tanda-tanda sasi; serta 
Kelima, menyelenggarakan pertemuan 
atau rapat-rapat yang berkaitan dengan 
pelaksanaan sasi tersebut.

Mengenai implementasinya tak 
perlu diragukan, termasuk di antaranya 
adalah mengenai pemberian sanksi bagi 
pelanggar sasi. Kewang tak akan ragu-
ragu untuk menghukum siapa saja yang 
terbukti bersalah terhadap pelanggaran 
tersebut. Bahkan jika yang melanggar 
adalah keluarga tokoh adat setempat 
maupun keluarga Kewang sendiri, 
hukuman tetap diberlakukan. 

Pelarangan Menangkap ikan 
Serupa dengan sasi, tradisi 

tiyatiki juga begitu peduli terhadap 
lingkungan. Menurut Dr. JR Mansoben, 
MA, antropolog sekaligus dosen FISIP 
Universitas Cenderawasih Jayapura, 
tiyatiki merupakan bentuk dan model 
kearifan budaya lokal di Papua dalam 
pengelolaan sumber daya laut secara 
berkelanjutan. Tiyatiki sampai saat ini 
masih dilakukan oleh suku Tepera, Distrik 
Depapre, Kabupaten Jayapura.  

Upacara tiyatiki ini adalah pelarangan 

selama beberapa waktu untuk 
menangkap ikan dan kebiasaan untuk 
menjaga serta melestarikan laut. Tiyatiki 
biasanya dilakukan menjelang matahari 
terbit pukul enam pagi. Acara tersebut 
dilakukan di rumah Paitua Ananias 
Soumilena (mantan kepala kampong) dan 
secara adat wilayah kampong tua (Bitoyo) 
dikuasai oleh klen Soumilena. Malam 
hari sebelum pelaksanaan tiyatiki, para 
ibu rumah tangga sibuk menyiapkan 
makanan dan minum bagi kepala 
keluarga sekaligus sebagai bekal di lokasi 
pelarangan.

Pembukaan kayu tanda pelarangan 
yang ditancapkan pada ujung karang laut 
dengan jarak sekitar 50 meter dari bibir 
pantai. Jarak antara satu kayu dengan 
kayu lainnya antara 50 meter dan 150 
meter. Biasanya upacara pencabutan 
tanda pelarangan dilaksanakan sebelum 
hari penancapan kayu.  Misalnya 
penancapan dilakukan pada tanggal 
8 Agustus maka pencabutan kayu 
pelarang an tanggal 6 Agustus. Biasanya 
waktu pelarangan ini berlaku selama satu 
tahun.

Aturan lain tentang tiyatiki, adalah 
menentukan batas wilayah laut. Mereka 
membagi wilayah laut yang meliputi 
daerah pinggir laut yang disebut daerah 
borotu, yakni daerah tangkapan ikan di 
pinggir pantai atau daerah batas pantai, 
dan batas air surut. Daerah tersebut 
dikuasai oleh keret tertentu yang 
ditetapkan sejak nenek moyang mereka. 
Hanya keret tertentu yang diperkenankan 
memasuki dan mengambil serta 
memanfaatkan daerah tersebut. 

Oleh karena itu masyarakat lain 
atau keret lain dilarang memasuki atau 
memanfaatkan daerah tersebut. Jika ada 
keret lain yang hendak menangkap di 
wilayah itu harus seizin keret pemilik. 

Daerah lain adalah daerah akatu, yang 
merupakan daerah terumbu karang pada 
laut dalam pada batas air surut hingga 
ke tubir-tubir karang atau daerah tebing-
tebing karang. Wilayah ini pun dikuasai 
oleh keret tertentu untuk memasuki dan 
memanfaatkannya. Di lokasi akatu juga 
diberlakukan tiyatiki atau pelarangan 
menangkap ikan. 

Tiyatiki ini besar pengaruhnya bagi 
masyarakat setempat. Tak ada yang 
berani melanggar, karena hukumannya 
tidak pandang bulu. Siapapun, bisa 
terkena sanksi adat. 
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Melalui kearifan lokal, masyarakat turut menjaga kelestarian alam. 
Panen sagu tak membuat hutan menjadi rusak. 
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mewariskan 
negeri tanpa 

korUpsi kepada 
generasi 
penerUs 

adalah 
harapan kita 

semUa. hari 
anak nasional 

menjadi 
momentUm 
yang tepat 

agar nilai-nilai 
tertanam 

sejak dini.

membangun 
integritaS 
generaSi
emaS

Hari Anak Nasional, 23 Juli 
2012. Rasanya menjadi 
momen yang pas untuk 

menyadarkan kembali bangsa 
ini, bahwa anak merupakan aset 
yang tiada ternilai. Karena tak 
dimungkiri, anak-anak masa 
kini akan menjelma sebagai 
pemuda dan tak sedikit yang 
menjadi pemimpin bangsa di 
waktu yang akan datang. Dua 
puluh lima hingga lima puluh 
tahun ke depan, mereka adalah 
pemegang kunci negeri ini. Di 
tangan mereka, hitam-putihnya 
bangsa ditentukan. 

 Tak heran sosiolog 
kenamaan, Thomas Licklona, 

mengatakan, “Walaupun jumlah 
anak-anak hanya 25 persen dari 
total penduduk, namun mereka 
menentukan 100 persen masa 
depan.” Seperti itulah peran vital 
anak-anak.

Hampir tak ada yang 
menyangkal mengenai peran 
mereka yang luar biasa tersebut. 
Maka, ketika Pemerintah secara 
resmi menunda peringatan 
Hari Anak Nasional hingga 
September 2012, tetap tidak 
mengurangi harapan agar 
kita semua mempersiapkan 
anak-anak sebaik mungkin. 
Tujuannya jelas, supaya 
mereka kelak tidak saja bisa 

pemimpin yang berkualitas 
namun juga berintegritas. 
”Kita harus menjadikan 
peringatan Hari Anak Nasional 
sebagai penguatan perhatian 
terhadap anak, karena anak 
adalah pembawa pesan masa 
depan sebuah bangsa,” kata 
Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak (Meneg PP dan PA), Linda 
Amalia Sari Gumelar. 

Menteri Agama, 
Suryadharma Ali juga 
berpendapat serupa. 
Menurutnya, kemajuan sebuah 
bangsa di masa mendatang 
tidak bisa lepas dari peran 
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Bermain adalah dunia anak-anak. Penanaman nilai-nilai hendaknya dilakukan sejak dini.

membangun integritaS generaSi emaS

anak-anak dan generasi muda. Karena 
itu, Menteri Agama berharap agar para 
orangtua memberikan perhatian yang 
maksimal bagi mereka dan mendidiknya 
secara baik agar menjadi generasi yang 
berkualitas. “Di sinilah peran ibu sangat 
besar, karena anak adalah penentu masa 
depan bangsa dan Islam,” demikian 
Suryadharma kala itu.

Menteri Agama berpendapat, 
perhatian yang diberikan terhadap 
anak tidak sekadar memberi asupan 
gizi yang baik sejak kandungan. Namun 
anak juga perlu diberikan pendidikan 
yang berkualitas sejak dini. Pendidikan 
yang baik, lanjut Suryadharma, tidak 
hanya menitikberatkan pada ilmu 
agama, tapi juga diimbangi dengan 
pengetahuan umum. Hal ini penting 
karena perkembangan teknologi saat 
ini begitu cepat sehingga generasi 
ke depan dituntut lebih inovatif dan 
responsif. Selain itu, yang tak kalah 
penting, seorang ibu juga dituntut bisa 
mengajarkan nilai-nilai moral sejak dini, 
karena melalui nilai moral inilah karakter 
seorang anak bisa terbentuk. 

Ya, nilai-nilai inilah sejatinya yang 
menjadi bekal teramat penting bagi 
pembentukan karakter anak-anak. Jika 
nilai-nilai yang ditanamkan baik, maka 
akan baik pula karakter mereka pada 
saat menjadi pemimpin. Dan sebaliknya, 
jika nilai-nilai yang ditanam buruk, akan 

buruk pula karakter mereka. Anak-anak 
memang ibarat kertas putih, tergantung 
warna apa yang akan ditorehkan 
padanya.

 
Peran KPK

Melihat pentingnya anak-anak 
di masa mendatang, tak heran jika 
KPK mencoba banyak berperan. 
Melalui berbagai program pendidikan 
antikorupsi yang diberikan, KPK 
berusaha menanamkan nilai-nilai dan 
membentuk karakter anak-anak agar 
mereka kelak menjadi generasi yang 
antikorupsi. Melalui semua upaya itu 
diharapkan, ketika kelak anak-anak 
menjadi pemimpin bangsa, maka 
mereka akan menjadi pemimpin yang 
antikorupsi pula. Dan semua itu, mau tak 
mau memang harus ditanamkan sejak 
dini. 

KPK tentu tidak berniat mengambil 
alih peran orang tua dalam mendidik 
anak. Sebaliknya, melalui berbagai 
programnya, KPK justru mengajak orang 
tua untuk turut aktif berperan serta 
membangun karakter anak. “Keluarga 
adalah pilar dalam menanamkan nilai-
nilai,” kata Direktur Pendidikan dan 
Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, 
Dedie A. Rahim,

Dalam konteks itulah KPK hanya 
bertindak sebagai penyedia sarana 
pembelajaran dan penentu metode 

penyampaian. Misalnya, melalui buku 
cerita yang harus diberikan dengan 
cara mendongeng. Namun selanjutnya, 
menjadi tugas orang tua  untuk 
melanjutkan metode yang sudah 
ditetapkan tersebut sesampainya di 
rumah. Orang tua harus mendongeng di 
rumah masing-masing, yang tentu saja 
harus dibarengi dengan keteladanan 
yang baik pula. 

Jika hal itu sudah dilaksanakan, 
Dedie pun optimistis bahwa harapan 
untuk mewujudkan generasi emas 
antikorupsi bukan lagi sekadar impian. 
Melalui dukungan para keluarga, 
KPK berharap bisa menyiapkan 
generasi muda yang memiliki karakter 
antikorupsi. “Ini merupakan langkah 
penting dan strategis,” katanya.

Pembentukan Karakter
Arief Rachman, praktisi pendidikan, 

mendukung berbagai upaya yang 
dilakukan KPK. Menurutnya, pendidikan 
antikorupsi kepada anak-anak, yang 
juga bisa dipandang sebagai pendidikan 
karakter, merupakan langkah strategis 
untuk mempersiapkan generasi penerus 
yang memiliki jiwa mulia. 

Arief tidak menyangkal bahwa 
pendidikan karakter seperti yang 
dilakukan KPK tersebut, memang sangat 
mendesak diberikan. Penyebabnya, apa 
lagi kalau bukan kondisi saat ini yang 
demikian memprihatinkan. Dalam dunia 
pendidikan misalnya, maraknya pelajar 
yang tidak punya sopan santun, senang 
berbohong, membolos sekolah, suka 
tawuran, menyontek, mengkonsumsi 
narkoba, dan banyak lagi kenakalan 
lainnya, tentu membuat semua merasa 
miris. 

Menurut Guru Besar Universitas 
Negeri Jakarta tersebut, hal ini tidak 
bisa dibiarkan. Sebab jika tidak, maka 
masyarakat Indonesia akan menjadi 
manusia robot yang rapuh, yang tentu 
saja bertentangan dengan alasan Sang 
Khaliq menciptakan manusia. “Itu 
sebabnya mengapa pendidikan karakter 
sangat penting. Sebab, pendidikan 
karakter menolong kita untuk back to 
basic pada tujuan pendidikan kita,” kata 
Arief. 

Berbagai kebobrokan tersebut, 
dalam pandangan Arief, merupakan 
buah dari kekeliruan pelaksanaan 
pendidikan.  Menurutnya, mencetak 
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pelajar yang cerdas merupakan tujuan 
yang sangat penting, namun, mencetak 
pelajar yang memiliki karakter mulia jauh 
lebih utama. “Anak yang tidak memiliki 
akhlak mulia, meskipun pintar jangan 
dibiarkan lulus,” Arief mengingatkan. 

Dengan demikian Arief berharap, 
bahwa pendidikan tidak sekadar 
mengukur seseorang dari aspek nilai 
akademik semata, tetapi juga harus 
dapat melahirkan karakter yang jujur, 
tidak meminta-minta, dan mampu 

menemukan jati diri. Pendidikan, begitu 
lanjutnya, harus mampu menjadi 
motor penggerak untuk memfasilitasi 
pembangunan karakter. Dengan 
demikian, maka anggota masyarakat 
pun pada akhirnya mempunyai 
kesadaran akan pentingnya kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang 
harmonis dan demokratis, dengan 
tetap memperhatikan norma-norma di 
masyarakat. 

Namun memang tidak sederhana. 

Arief mengingatkan bahwa untuk 
memulai pendidikan karakter, maka 
yang berperan besar adalah lingkungan 
terkecil yakni keluarga. Di sinilah Arief 
mengatakan bahwa peran orangtua 
menjadi sangat vital. “Orangtua adalah 
guru pertama dan utama bagi anak,” 
ujar Arief yang juga Ketua Harian Komisi 
Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). 

Ia mencontohkan, ketika seorang 
ayah yang sejak kecil sudah mendidik 
anaknya agar bersikap jujur, maka 
buah dari apa yang dilakukan itu akan 
berdampak besar kepada diri seorang 
anak. Sebab, ketika nilai kejujuran itu ter-
tanam pada diri sang anak, maka sepuluh 
tahun atau dua puluh tahun ke depan, 
sang anak akan menjelma men jadi 
pemimpin yang jujur dan penuh ama nah, 
yang begitu dibutuhkan bangsa ini. 

Hal ini tentu berbeda jika si bapak 
sama sekali tidak peduli dengan 
pembentukan karakter sang anak. Dalam 
keadaan seperti itu, maka kemungkinan 
besar si anak hanya akan mengejar 
“prestasi” akademik semata, tanpa 
peduli bagaimana cara memperoleh 
nilai tersebut. Bisa dibayangkan betapa 
suramnya bangsa ini, jika kelak si anak 
menjelma menjadi seorang pemimpin. 

Kalau begitu, tunggu apa lagi. 
Mari kita jadikan anak-anak sebagai 
generasi emas yang sarat dengan 
integritas, sebagaimana KPK pun 
mengupayakannya. Selamat Hari Anak 
Nasional! 
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kampanye nilai-nilai

Banyak hal dilakukan 
KPK terkait penananam 
nilai-nilai. Di antaranya, 

meluncurkan program yang 
disebut Tunas Integritas. Sasaran 
dari program ini adalah anak usia 
dini, yaitu usia antara 4- 8 tahun. 
Selain mengkampanyekan nilai-
nilai antikorupsi, program ini 
merupakan bagian dari upaya 
memenuhi hak anak menikmati 
pendidikan yang menyenangkan. 
“Ini merupakan bagian dari upaya 
KPK untuk memberikan pendidikan 
antikorupsi pada semua jenjang 
pendidikan. Mulai dari usia dini 
sampai perguruan tinggi,” kata 
Direktur Dikyanmas KPK, Dedie A 
Rahim.

Bukan hanya itu tentu saja. 
Khusus yang menyasar pada anak 
usia dini, KPK juga menggandeng 
para penulis buku anak, dan 
ilustrator buku anak. “Mereka paling 
tidak sudah punya kompetensi, 
pengalaman,  serta tahu apa 
yang dibutuhkan dan diinginkan 
oleh anak,” ujar Sandri Justiana, 
Fungsional Direktorat Pendidikan 

dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Kolaborasi ini menghasilan 6 seri 

buku cerita bergambar yang terdiri 
atas empat genre yang akrab dengan 
anak, yaitu fabel, fantasi, dongeng, 
realistis kontemporer. Agar menarik 
dan mudah dicerna, buku ini dipenuhi 
gambar-gambar berwarna dan dibuat 
dengan cerita tentang keseharian. 
Dan untuk lebih menguatkan pesan 
yang ingin disampaikan, diciptakan 
karakter  keluarga “si Kumbi” untuk 
mewakili karakter yang ingin 
disampaikan kepada anak. 

Tujuan utama buku ini adalah 
untuk menanamkan 9 nilai 
antikorupsi. Yaitu jujur, disiplin, 
tanggungjawab, adil, berani, mandiri, 
kerja keras, sederhana. Nilai-nilai 
inilah yang harus ditanamkan, 
ditumbuhkan, dipupuk, disebarkan 
dengan cara yang menyenangkan, 
menghibur, tanpa terasa dan tidak 
menggurui serta ramah anak.

Dengan memegang pakem ini, 
ungkap Sandri, fokus cerita buku 
adalah mengulas tentang bagaimana 
penerapan ke sembilan nilai-nilai tadi. 
“Dalam buku ini kita sengaja tidak 

memperkenalkan kata korupsi. Justru 
tujuan kita adalah memperkuat 
pemahaman karakter baik tadi,” 
tambahnya.

Kalau begitu, anak-anak 
menyikapi? Tara (5 tahun), putra 
pegawai KPK, mengaku senang bisa 
mengikuti acara mendongeng, yang 
notabene merupakan salah satu 
metode KPK dalam menanamkan 
nilai-nilai.  

Dongeng itu, lanjutnya, sesuai 
dengan yang nilai-nilai sudah 
diajarkan sang ayah kepadanya. 
“Ayah selalu mengajariku supaya 
jujur. Kalau berbohong, kita akan 
berdosa. Makanya, kita harus selalu 
jujur,” katanya dalam bahasa anak-
anak yang polos. 

Lunneta juga begitu. Bocah 
perempuan berumur tujuh 
tahun ini mengaku bahwa acara 
mendongeng yang diberikan KPK, 
membuatnya senang. Putri Giri 
Suprapdiono, Fungsional PJKAKI, 
KPK ini, mengatakan bahwa dia 
selalui diajarkan tentang kejujuran. 
Baik di dalam keluarga maupun 
saat menerima dongeng dari KPK. 

“Jujur itu nggak boleh 
bohong. Karena kalau 
bohong, Allah marah dan 
nanti masuk neraka,” ujar 
Lunneta. 

Sementara dua 
bersaudara, Ryan dan 
Bella, putri pegawai lain 
KPK, Anggon Salazar, 
juga sependapat bahwa 
mereka harus berlaku 
jujur. Dan sama seperti 
Tara dan Lunneta, mereka 
juga selalu diajari orang 
tua mereka untuk bersikap 
demikian. “Jujur itu nggak 
boleh bohong sama sekali, 
dalam segala hal,” kata 
Ryan, yang diamini Bella. Salah satu contoh cerita bergambar yang diterbitkan KPK. Pemahaman karakter melalui cara 

yang menyenangkan.
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anak-anak: 

tunas integritas, Cita-cita, 
dan Harapan bangsa

Istilah karakter bangsa akhir-akhir ini 
semakin ramai dibicarakan, mulai di 
seminar ilmiah sampai cangkrukan 

warung kopi. Kesimpulan awamnya, 
bangsa Indonesia sedang kehilangan 
karakter idealnya. Lalu orang pun 
mencari musababnya. Orang menduga, 
penyebabnya karena tidak ada lagi P4, 
media massa, kapitalisme, agama tidak 
menjalankan perannya dengan baik. 
Atau hilangnya pelajaran budi pekerti di 
sekolah. Boleh jadi semuanya benar.

Namun, yang juga tak bisa dimungkiri 
adalah kegamangan nilai yang melanda 
dunia. Tata nilai lokal yang dulu kuat, 
kini menjadi samar karena berbagai 
faktor. Di Nahdlatul Ulama, dikenal 
kaidah al-muhafadzah ala al-qadim 
al-shalih wal akhdz bi al-jadid al-ashlah: 
mempertahankan nilai-nilai lama yang 
baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang 
lebih baik. Bagian kedua ini agaknya telah 
kita jalankan, yaitu menerima modernitas. 

Sekarang kita perlu kembali 
memperkuat nilai-nilai lama yang 
menjadi akar kita sebagai bangsa 
dan sebagai pribadi Indonesia. Tanpa 
karakter bangsa, kita akan kehilangan 
pengikat kultural dan tak sanggup 
mempertahankan persatuan Indonesia 
dari gempuran ideologi dari segala 
penjuru dunia.

Dari mana harus memulai? 
Pertanyaan yang sulit dijawab. Budaya 
korupsi, misalnya: akan sulit disembuhkan 
total pada generasi ini, karena sudah 
menyerang seluruh bagian tubuh. 
Bagaikan kanker ganas, yang bisa kita 
lakukan adalah melakukan kemoterapi, 
menembak sel-sel kanker yang busuk. Di 
sinilah KPK mengemban fungsinya. 

Satu hal yang kita semua sependapat: 
anak-anak adalah kunci perubahan 
berkesinambungan menuju Indonesia 
yang adil makmur sentosa. Makmur 

sentosa mensyaratkan keadilan, dan tidak 
ada keadilan tanpa integritas. Hilangnya 
integritas membuat korupsi merajalela. 
Korupsi adalah bentuk ketidakadilan 
yang paling nyata, di mana koruptor 
menyabotase hak rakyat Indonesia. 

Anak-anak kita, karena ada dalam 
tahap pertumbuhan dan pembentukan 
nilai, akan menjadi sel-sel baru yang 
menggantikan sel-sel tua yang mati. 
Sel-sel ini harus sehat, agar bisa 
mengembalikan vitalitas bangsa. 
Karena itu sekarang kita perlu dengan 
sengaja dan sistematis berupaya untuk 
memberikan gizi yang tepat, melalui 
pengasuhan dan pendidikan yang 

berkualitas.
Tidak mudah merumuskan karakter 

bangsa Indonesia seperti apa yang kita 
kembangkan saat ini, agar selaras dengan 
perkembangan peradaban. Kita perlu 
memulai dengan kembali kepada nilai-
nilai fundamental yang telah diletakkan 
oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila. 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
akan menumbuhkan ciri karakter 
etis, yaitu kesadaran mengenai benar 
dan salah. Sila Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab menumbuhkan ciri 
karakter kematangan sosial, yaitu sikap 
manusiawi, adil, beradab. Sila Persatuan 
Indonesia dan sila keempat, yang 
berangkat dari nilai Bhinneka Tunggal 
Ika dan Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita 
Runtuh, menumbuhkan ciri karakter 
respek dan interdependensi yaitu 
kerjasama, saling menghormati, dan 
demokratis. Sedangkan sila Keadilan 
Sosial bagi Selu ruh Rakyat Indonesia 
menumbuhkan ciri karak ter sinergis, yaitu 
menempatkan kepen tingan bersama di 
atas kepentingan pribadi.

Dari jabaran di atas, korupsi nyata-
nyata melanggar semua ciri karakter 
tersebut. Korupsi adalah sel-sel perusak 
jiwa bangsa, dan bila tidak kita atasi, ia 
akan menghancurkan bangsa ini.  

Sambil terus melakukan kemoterapi 
terhadap sel-sel busuk kehidupan bangsa 
ini, saatnya kita fokus pada asupan gizi 
yang tepat bagi sel-sel baru Indonesia. 
Bila kita mampu mendampingi anak 
Indonesia untuk memupuk karakter 
bangsa ini, maka kita akan mencetak 
generasi penuh integritas. Dan bila 
pemegang denyut nadi bangsa ini adalah 
generasi yang penuh integritas, kita pasti 
mencapai cita-cita bersama: rakyat adil 
makmur dan sentosa.  
(Alissa Qatrunnada Wahid/Koordinator 
Jaringan GUSDURian)

kHusus

anak-anak kita, 
karena dalaM 
tahap pertuMbuhan 
dan peMbentukan 
nilai, akan Menjadi 
sel-sel baru yang 
Menggantikan sel-sel 
tua yang Mati. 
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suLur

banyak penyelenggara negara ataU pegawai negeri yang menyepelekan 
pemberian tiket gratis. padahal, bisa jadi pemberian tersebUt merUpakan 

salah satU bentUk gratifikasi.

Menemukan indikasi kasus korupsi? Segera laporkan temuan anda. Sampaikan segera ke: 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
jl. hR Rasuna Said Kav. C1, jakarta 12920
Surat : Kotak Pos 575, jakarta 10120
Email : pengaduan@kpk.go.id
SMS : 0811.959.575 atau 0855.8.575.575

Seseorang menjabat sebagai Ketua 
Kelompok Kerja Pelaksana Kajian 
Hukum Tindak Pidana Korupsi 

Nasional di suatu Kementerian. Orang 
tersebut memiliki atasan seorang 
menteri yang bertanggung jawab penuh 
terhadap pelaksanaan kajian hukum 
tindak pidana korupsi nasional yang saat 
ini  sedang dilakukan. 

Pada suatu hari, konsultan yang 
bekerja sama dengan kelompok kerja 
pejabat tersebut untuk melakukan 
proyek kajian dimaksud, bertanya 
kepada si pejabat. Katanya, bagaimana 
jika perusahaan konsultannya 
mengundang sang menteri untuk 
menghadiri pertandingan final sepak 
bola Piala Dunia yang akan berlangsung 
di Brasil. Dia bertanya, karena 
mengetahui bahwa sebagai mantan 
ketua Federasi Sepak Bola, sang menteri 
dikenal sangat menyukai olah raga 
sepak bola. 

Menurut konsultan tersebut, 
seluruh biaya dan akomodasi selama 
menyaksikan laga tersebut, ditanggung 

Pemberian TikeT GraTis

oleh konsultan. Mulai dari tiket pulang 
pergi pesawat ke Brasil, voucher 
hotel, hingga tiket masuk stadion. 
Sang menteri, begitu lanjutnya, akan 
menjadi tamu kehormatan konsultan 
itu. Menurut si konsultan lagi, melalui 
kegiatan tersebut, maka sang menteri 
akan memiliki kesempatan besar untuk 
saling bertemu dengan para menteri 
dari negara lain, yang pada akhirnya bisa 
berkomunikasi dan menjalin kerja sama 
secara informal. 

Melalui ilustrasi tersebut, sudah 
sangat gamblang bahwa tiket menonton 
sepak bola yang ditawarkan konsultan 
itu, merupakan salah satu bentuk 
gratifikasi yang dlarang. Alasannya, 
karena pemberian hadiah oleh konsultan 
tersebut akan mempengaruhi penilaian 
sang menteri terhadap pekerjaan 
konsultan. Selain itu, hadiah tersebut 
juga dapat dilihat sebagai maksud untuk 
mempengaruhi keputusan menteri 
dalam proyek-proyek selanjutnya, 
yang bisa saja diikuti oleh perusahaan 
konsultan itu. 

Dalam situasi demikian, ketua 
kelompok kerja yang mendapat 
tawaran tersebut tidak boleh tinggal 
diam. Yang bisa dilakukannya adalah, 
menolak tawaran konsultan itu. Karena, 
pemberian itu dapat menimbulkan 
situasi konflik kepentingan yang 
dapat mempengaruhi objektivitas dan 
penilaian profesional sang menteri 
terhadap pekerjaan konsultan. 

Tidak sebatas itu, karena final sepak 
bola Piala Dunia sendiri, sebenarnya juga 
tidak berhubungan dengan tugas dan 
tanggung jawab seorang penyelenggara 
negara atau pegawai negeri.  

Tetapi jika si pejabat tidak bisa 
menolak, misalnya tiket mendadak 
sudah dikirim melalui jasa pengiriman 
ke rumah si pejabat untuk disampaikan 
kepada sang menteri, maka si pejabat 
harus melaporkan kepada KPK sebagai 
pelaporan gratifikasi. Dan laporan 
tersebut harus dilakukan paling 
lambat 30 hari kerja sejak penerimaan, 
untuk selanjutkan ditetapkan status 
kepemilikan gratifikasinya oleh KPK. 
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cakrawaLa

yunani

Museum korupsi 
sang Menteri

UntUk 
menggUgah 

malU para 
pejabat yang 

terlibat 
korUpsi, 

pemerintah 
yUnani menjadi 

kediaman 
menteri yang 

terlibat 
korUpsi sebagai 

monUmen 
korUpsi. ShocK 

theraPy yang 
lUar biasa.

Terletak di salah satu sudut 
kota Athena, Yunani, bang-
un an yang terlihat paling 

megah di antara bangun an elit 
di sekitarnya itu, sekarang ramai 
dikunjungi wisawatan. Para 
turis bergantian melihat kondisi 
apartemen yang rindang dan 
dihiasi banyak pepohonan di 
halaman depannya. Tak sedikit 
di antara mereka mendekatkan 
kepala ke kaca jendela, seakan 
hendak mengintip kondisi 
apartemen itu sebenarnya.

Bangunan berwarna kuning 
pucat tersebut, sejak April 
memang ditetapkan sebagai 
lokasi wisata baru. Tepatnya, 
ketika Pemerintah Yunani 
menjadikannya sebagai museum 
korupsi, lantaran mantan bekas 
Menteri Pertahanan (Menhan) 
Akis Tsochatzopoulos yang 
menjadi penghuni apartemen itu 
sebelumnya, ditangkap akibat 
tersandung korupsi. 

“Museum korupsi”, nama 
yang aneh sebenarnya. Namun 
begitulah salah satu cara 
Pemerintah Yunani berusaha 
memerangi korupsi yang 
melanda negeri “para dewa” itu. 
Melalui cara itu, Pemerintah tidak 
hanya mengingatkan rakyat 
akan bahaya korupsi namun 
juga mencoba menggugah para 
pejabat untuk memiliki rasa 
malu dan tidak mencoba-coba 
melakukan korupsi.

 Dan imbasnya memang 
luar biasa. Dari hari ke hari, 
pengunjung monumen 
menunjukkan tren yang kian 
meningkat. Bahkan, lokasi 
tersebut saat ini menjadi 
objek wisata favorit wisatawan 
domestik dan asing, yang 
popularitasnya tidak kalah 
dibandingkan dengan 

Kuil Parthenon, di dalam 
Acropolis, yang merupakan 
kompleks bangunan arkeologi 
dari era Yunani kuno). “Setelah 
Museum Acropolis, objek wisata 
kedua yang paling menarik 
di Athena adalah kediaman 
menteri korup itu,” kata Nikos, 
seorang pemuda Yunani, yang 
menyempatkan diri berkunjung 
ke museum korupsi tersebut. 

Ketika menjabat, 
Tsochatzopoulos yang 
menduduki beberapa jabatan 
menteri sejak 1981 hingga 
2004 tersebut, memang dikenal 
memiliki gaya ala selebritis. 
Sejumlah media mengabarkan 
bahwa gaya hidup kolega dekat 
mantan Perdana Menteri (PM) 
Andreas Papandreou itu, penuh 
dengan kemewahan. Salah satu 
buktinya adalah hunian yang 
akhirnya dijadikan museum 

korupsi tadi. 
Dengan dijadikannya bekas 

kediaman eks petinggi Partai 
PASOK (partai berkuasa di 
Yunani pada 1980-an dan 1990-
an) tersebut, maka secara tidak 
langsung juga menasbihkan 
Tsochatzopoulos sebagai simbol 
korupsi Yunani. Cemooh pun 
datang dari berbagai lapisan 
masyarakat. “Betapa memalukan 
yang dia dan orang-orang 
Partai PASOk lakukan. Mereka 
menggelapkan uang negara dan 
mengambil keuntungan untuk 
diri sendiri,” kata seorang warga 
yang datang bersama rombongan 
wisatawan Yunani. Apalagi, lanjut 
dia, skandal itu terungkap ketika 
Yunani terbelit dalam krisis utang 
dan ekonomi. 

Tsochatzopoulos ditangkap 
di rumahnya pada 11 April 2012. 
Selain terjerat kasus pencucian 
uang, pria yang pernah menjabat 
PM sementara saat Papandreou 
sakit pada 1995 itu juga terbukti 
mengemplang pajak. Dia tak 
melaporkan apartemen mewah 
miliknya di pusat kota Athena 
tersebut. Kabarnya, dia juga 
memiliki sejumlah properti lainnya 
di Athena. Semuanya diduga dibeli 
dari gratifikasi sejumlah tender 
senjata. Selain Tsochatzopoulos, 
polisi Yunani menahan istri 
keduanya, Vicky Stamati, serta 
sang putri, Areti. Keduanya pun 
mendekam di penjara. Seperti 
Tsochatzopoulos, dua perempuan 
itu pun mengaku tak bersalah. 
Bahkan, Stamati dan Areti 
melakukan aksi mogok makan 
selama sekitar satu bulan terakhir 
sebagai bentuk protes terhadap 
pemerintah atas penangkapan 
mereka.  (berbagai sumber)

Fo
to

: 
w

s 
bl

an
cs

po
t 

co
m



vol. 28/  Th.v  /JUlI-aGUSTUS 2012  | 27

sang teLadan

tidak hanya piawai menasihati, sang kyai yang menjadi menteri itU jUga pintar 
mengimplementasikan nasihatnya. tidak rewel terhadap makanan, tidak pUla gila jabatan.

kh. abdul wahid hasyim

pejabat yang
dekat dengan rakyat
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Nama KH. Abdul Wahid Hasyim 
tak akan bisa lepas dari bangsa 
ini. Bukan hanya masyarakat 

Jombang, kota dimana Pondok 
Pesantren Tebu Ireng berada, bukan 
pula masyarakat Jawa Timur dan tapal 
kuda yang mengenalnya sebagai salah 
satu tokoh NU kharismatik yang pernah 
dimiliki. Lebih dari itu, Wahid Hasyim 
juga sangat dikenal di seluruh penjuru 

Wahid Hasyim sedang berpuasa sunnah. 
Sesampainya di hotel, tepat dengan waktu 
makan sahur, KH. Syaifuddin Zuhri pun 
menyadari bahwa dia lupa menyediakan 
santapan sahur bagi sang kyai. Yang 
ada hanya sebutir telur rebus dari sisa 
santapan sahur malam sebelumnya 
dan segelas teh bagian KH Syaifuddin 
Zuhri ketika sore. Tetapi Wahid Hasyim 
tak peduli. Dia tidak mau menyuruh KH 
Syaifuddin Zuhri mencarikan makanan lain 
yang “lebih layak”, namun lebih memilih 
menyantap makanan yang telah tersedia 
tersebut. 

Wahid Hasyim juga dikenal sederhana 
dan selalu menjalin silaturaim dengan 
banyak orang. Ketika diangkat menjadi 
menteri oleh Presiden Soekarno, dia 
tetap menulis surat-surat yang diketik 
sendiri kepada teman-temannya, baik 
yang masih sering berjumpa, apalagi 
yang sudah jarang bersua. Surat-suratnya 
biasanya berisi anjuran mempererat tali 
persaudaraan, paparan perkembangan 
masyarakat dan menasihatkan cara-cara 
menghadapi situasi terkini.

Yang mengagumkan, Wahid Hasyim 
tidak hanya pintar menasihati namun 
juga melaksanakan. Pernah, dia menerima 
surat dari orang tidak dikenal. Si pengirim 
surat mengaku sebagai petani miskin 
yang diperlakukan tidak adil oleh pamong 
desanya. Sesuai membaca surat itu, 
Wahid Hasyim membalas dengan santun 
dan penuh nasihat. Dan tidak hanya itu, 
tak disangka-sangka, beberapa waktu 
kemudian, sang menteri justri mencari 
sendiri alamat si pengirim surat di daerah 
Kediri untuk bersilaturahmi. Di sanalah 
Wahid Hasyim menemui, bahwa apa yang 
ditulis si pengirim memang benar adanya. 
Dia pun kemudian membantu mencarikan 
solusi.   (berbagai sumber)

negeri ini. Penyebabnya, karena meski 
menjadi menteri pada beberapa kabinet 
sejak diangkat sebagai menteri pada 
kabinet pertama, namun sikapnya tetap 
rendah hati dan dekat dengan rakyat. 

Begitupun, sejatinya Wahid Hasyim 
bukanlah sosok yang gila jabatan. 
Sewaktu terjadi perombakan kabinet 
dan namanya tidak tercantum lagi 
dalam daftar nama anggota kabinet 
baru, beberapa orang tampak kecewa, 
terutama kaum Nahdliyyin.  Mereka 
beramai-ramai mendatangi kediaman 
kyai yang selalu tampil perlente itu dan 
menumpahkan kekecewaannya. 

Tetapi yang terjadi sungguh di luar 
dugaan. Ketika para pendukungnya 
datang dengan wajah muram, Wahid 
Hasyim justru banyak tersenyum dan 
melem par tawa. “Kami merasa kecewa 
karena Gus Wahid tidak duduk lagi di 
kabinet,” kata H. Azhari, seorang di antara 
mereka.

“Tak usah kecewa. Saya toh masih 
bisa duduk di rumah. Saya mempunyai 

banyak kursi dan bangku panjang.
Tinggal pilih saja,” jawab sang kyai 
sekenanya. Yang hadir pun tertawa. 

 Seperti itulah Wahid Hasyim, yang 
dekat dengan rakyat dan kaum jelata. 

Bahkan, untuk urusan makanpun, ayah 
Gus Dur ini tidak pernah neko-neko. 
Pesan Rasulullah SAW, ”Kami adalah 
golongan orang-orang yang makan bila 
merasa lapar dan jika makan pun tidak 
sampai kenyang,” sepertinya dimaknai 
benar dalam keseharian Wahid Hasyim. 

Seorang kyai NU, KH Syaifuddin 
Zuhri pernah menyertai Wahid 

Hasyim dalam 
perjalanan ke 

Jawa Barat. 
Ketika itu 
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Tiada rintangan yang tak terlewati, tak ada 
problema yang tak memiliki solusi. Begitulah 
potret pendidikan luar sekolah di Tanah Air. Yang 
penting semangat, kemauan, dan dukungan. 
Hanya itu! 

Alhasil, sulitnya mencapai lokasi pendidikan, 
serta ketiadaan fasilitas listrik, hanyalah sebagai 
warna bagi proses belajar tersebut. Apapun 
kendalanya, tak akan sanggup melunturkan 
semangat masyarakat marjinal tersebut 
untuk sekadar belajar membaca, menulis, dan 
berhitung, serta sedikit belajar berwirausaha. 

Lihat saja masyarakat di Bumi Papua, yang rela 
be   la jar di ruangan beralas jerami atau ibu-ibu di 
Serang yang belajar sembari meng asuh anak nya 
yang menangis. Dan, te ngok pula bagai  mana 
mereka mempelajari budi daya ja mur, membuat 
kue, dan seba gai nya.  Mereka te  tap tak peduli 
dengan semua keterbatasan itu. 

Maka, akankah kita biarkan korupsi terus 
menceng keram negeri ini sehingga masyarakat 
kian terpuruk dan pendidikan semakin 
terbengkalai? 

Keterbatasan 
HanyalaH 
Warna

zoom
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praktik 
pUngUtan liar 

sepertinya 
telah menjadi 

tradisi 
pada setiap 
pergantian 

tahUn ajaran. 
perbaikan 

sistem dan 
manajemen 

sekolah 
mendesak 
dilakUkan.

taHun 
ajaran baru, 
pungli baru

edukasi

Tahun ajaran baru menjadi 
masa-masa yang melelahkan 
bagi para orangtua. Mereka 

tidak hanya disibukkan dalam 
memilih sekolah bagi anak dan 
membeli perlengkapan sekolah, 
namun juga harus bersiap-siap 
menguras anggaran keluarga 
untuk membayar berbagai macam 
pungutan, yang kerap disebut 
sebagai sumbangan.

Ya, atas nama sumbangan, 
praktik pungut an liar itu pun 
menjadi resmi. Dampaknya, para 
orangtua siswa dibuat tak berdaya. 
Demi menye kolahkan anaknya, 
mereka terpaksa membayar 
berbagai pungut an yang 
ditentukan oleh sekolah. 

Ini adalah fakta yang terjadi 
dalam setiap proses penerimaan 
siswa baru di negeri ini. Lihat 
saja, berdasarkan pengaduan 
masyarakat yang masuk ke 
posko bersama antara Indonesia 
Corruption Watch (ICW) dan 
Ombudsman RI (ORI), ditemukan 
ratusan kasus pelanggaran dalam 
Penerimaan Siswa Baru (PSB). 

Seperti dikatakan Febri Hendri, 
Koordinator Divisi Monitoring 
Pe la yanan Publik ICW, temuan-
temuan tersebut merupakan hasil 

pemantauan dan pengaduan yang 
masuk pada posko bersama di 21 
ka bupaten/kota yang tersebar di 7 
pro vinsi. “Berdasarkan data posko 
ber sama, ditemukan 112 kasus di 
108 sekolah di berbagai jenjang,” 
kata Febri. 

Secara keseluruhan, jelas Febri, 
seluruh laporan dan peng aduan 
yang masuk itu dibagi ke dalam 
tujuh jenis kasus.  

Dari ketujuh pengaduan 
tersebut, laporan terbanyak adalah 

tingkat SMA/SMK/MA besarnya 
mencapai Rp2,4 juta.  

Ditambahkannya, pungutan 
liar itu berkedok biaya pendaftaran, 
biaya seragam, operasional, 
bangunan, buku, dana koordinasi, 
internet, koperasi, amal jariyah, 
formulir pendaftaran, perpisahan 
guru, praktik, SPP, administrasi 
rapor, ekstrakurikuler, sumbangan 
pengembangan institusi, uang 
pangkal dan pungutan lainnya. 

Memang, lanjut Febri, jika 

Pada setiap tahun ajaran baru, bukan hanya para siswa yang sibuk namun juga orang tua mereka. 
Banyak pungutan liar terjadi di momen ini.
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Pengaduan pelanggaran dalam penerimaan
siswa baru (PSB) yang diterima posko iCW dan ombudsman.

no jenis Kasus jumlah  Kasus
1 Pungutan pada saat PSB 60
2 Kekacauan pada proses PSB 18
3 Pungutan daftar ulang 10
4 Pungutan sekolah 10
5 Penahanan ijazah 8
6 Jual beli bangku 3
7 Intervensi proses PSB 1

Sumber:  Press Release ICW & Ombudsman 

mengenai pungutan liar yang 
terjadi di sekolah pada masa 
pendaftaran siswa baru, yang 
jumlahnya mencapai 60 kasus. 
Menurut ICW, bila dirata-ratakan, 

besarnya pungutan berdasarkan 
jenjang pendidikan adalah 
sebagai berikut, untuk tingkat SD/
MI, sebesar Rp1,3 juta, untuk SMP/
MTs besarnya Rp2 juta, dan untuk 
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melihat ang ka yang dibebankan kepada 
masing-ma sing siswa mungkin nilainya 
ke cil. Na mun, jika pungutan tersebut di ka -
likan dengan jumlah siswa, tentu total sum -
bangan akan berli  pat-lipat. Ya, inilah yang 
membuat mi ris, karena sekarang sekolah 
tak ubahnya la han bisnis. 

Melanggar aturan
Pungutan dalam berbagai bentuk yang 

diberlakukan sekolah dalam setiap pro ses 
PSB, menurut Febri, jelas melanggar atur-
an. Apalagi, bagi sekolah yang me ne rima 
dana BOS. Berdasarkan pasal 52 H PP No. 48 
Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
menyebutkan, “Pungutan seko lah tidak 
dikaitkan dengan persyaratan aka  de mik 
untuk penerimaan peserta didik, pe ni  lai an 
hasil  belajar peserta didik, dan/atau kelu-
lusan peserta didik dari satuan pen didikan”.

Ini artinya, pungutan sekolah tidak 
boleh dilakukan pada saat penerimaan 
siswa baru, syarat kelulusan terutama 
dikaitkan dengan pengambilan ijazah 
peserta didik. Dalam PP tersebut memang 
memperbolehkan adanya sumbangan 
yang bersifat sukarela, namun sumbangan 
sukarela harus dilakukan setelah siswa 
diterima di sekolah yang bersangkutan dan 
berdasarkan kemampuan wali murid, dan 
sifatnya tidak mengikat. 

Namun kenyataannya, sebagian besar 
sekolah melanggar dengan menyodorkan 
daftar sumbangan yang harus disanggupi 
oleh orang tua siswa jika anaknya diterima 
di sekolah tersebut dan sifatnya mengikat. 
Tidak hanya itu, sebagian besar sekolah 
lainnya yang masih menahan ijazah lulusan 
sekolah karena tidak mampu membayar 
pungutan sekolah yang tinggi.

Selain itu, pasal 198  dan pasal 181 
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Kelola 
Pendidikan juga melarang guru, kepala 
sekolah, dan komite sekolah untuk menjual 
buku pelajaran, bahan ajar, pakaian sera-
gam, atau bahan pakaian seragam di 
sekolah. Oleh karena itu, segala pungutan 
ber kaitan pasal ini dilarang oleh pihak seko-
lah ataupun komite sekolah. Namun pada 
kenyataannya, praktik ini marak terjadi.

Perbaiki Sistem
Korupsi di sekolah tak boleh dianggap 

remeh. Karena meski nilainya mungkin 
kecil, namun dampaknya akan langsung 
dirasakan masyarakat.

Apa yang Febri tersebut memang 
benar. Karena dalam hal ini, tentu saja yang 

menjadi korban adalah para orangtua 
siswa. Sayangnya, selama ini para orangtua 
siswa berada pada posisi lemah dan tidak 
mempunyai daya kuat sehingga mereka tak 
punya pilihan selain menuruti keinginan 
sekolah. Padahal praktik-praktik tersebut 
merugikan mereka. “Kalau anak saya 
dikucilkan dari sekolah dan mendapat 
nilai yang jelek, maka kami juga yang rugi,” 
ujar orang tua siswa SMA 62 Jakarta, yang 
enggan disebut namanya. 

Menurut Febri, memang seperti itulah 
keadaannya. Pada beberapa kasus, para 
orangtua siswa yang “nekad” menentang 
praktik pungutan liar di sekolah, justru 
menghadapi tekanan dari pihak sekolah 
sehingga anaknya mendapat tekanan dan 
perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah. 
Dan pada akhirnya, mereka pun menyerah 
dan terpaksa berdamai dengan keadaan.

“Sekolah sering kali tidak senang dan 
menyerang balik, makanya kami banyak 
memberikan pendampingan kepada para 
orangtua yang anaknya mendapatkan 
diskriminasi dan tekanan dari pihak 
sekolah,” ungkapnya.

Untuk memperbaiki hal tersebut, maka 
harus ada perubahan sistem. Perubahan itu 
mengacu kepada kebijakan dan peraturan 
yang ada sekarang ini. Salah satu yang ha-
rus diu bah adalah tata kelola sekolah. Da-
lam proses pengangkatan kepala sekolah 
misalnya, seharusnya dipilih oleh komite 
sekolah dan dewan guru. Selama ini kepala 
sekolah diangkat oleh Dinas Pendidikan. 

Dengan aturan seperti ini, seorang 
kepala sekolah menjadi tak tersentuh 
komite sekolah dan dewan guru di seko-
lah. Dampak dari kebijakan ini, kata Febri, 
sangat jelas. Yaitu lemahnya fungsi peng-
awasan dari Komite Sekolah. Padahal, ide 
awal pembentukan Komite Sekolah adalah 
menjadi pengawas sekolah dan memediasi 
kepentingan para orangtua siswa dengan 
sekolah. Tetapi yang terjadi, Komite Sekolah 
seolah-olah dijadikan boneka oleh sekolah 
untuk menarik pungutan liar. 

“Sekarang, fungsi Komite Sekolah lebih 

dominan sebagai mesin pencari dana bagi 
sekolah. Padahal konsep Komite Sekolah 
berdaulat penuh atas pengelolaan sekolah 
bersama dengan Dewan Guru,” tandas Febri. 

Bantahan tentu ada. Seperti dikatakan 
Bambang Prasudi, Ketua Komite SMAN 
62 Jakarta, fungsi pengawasan dan me-
dia si tersebut tetap melekat. Untuk peng-
awasan misalnya, sebelum pihak sekolah 
melakukan eksekusi anggaran, maka 
ter  le bih dahulu mengkonfirmasi kepada 
Komite Sekolah. “Eksekusi baru bisa 
dilakukan jika Komite Sekolah menyetujui. 
Terutama yang menyangkut jumlah cukup 
besar,” katanya. 

Sedangkan mengenai fungsi medi a si, 
Komite SMAN 62 tidak pernah memu tus  -
kan sepihak berbagai pro gram pendukung 
pendidikan yang akan diberikan. Pihaknya, 
lanjut Bambang, se  la lu terbuka kepada 
orang tua siswa. Ka lau orang tua siswa 
tidak setuju, maka pro  gram pendukung 
yang berimbas pa da sum bang an tersebut 
tidak akan diber la ku kan. 

“Faktanya, melalui berbagai program 
pen du kung pendidikan, kualitas lulusan 
se kolah ini bisa dibanggakan. Banyak 
di antara mereka yang ketika duduk di 
perguruan tinggi negeri ternama, mem-
peroleh IP minimal 3.00,” kata Bambang, 
yang mengaku bahwa pihak Komite SMAN 
62 Jakarta sama sekali tidak mendapatkan 
honor. Komite Sekolah, lanjutnya, murni 
bekerja berdasarkan semangat untuk me-
ma  jukan kualitas pendidikan SMAN 62. 

RaTa-RaTa BESaRnya 
PunGuTan

SMa/Ma/SMK
2,4 juta

SMP/MTs
2,0 juta

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

febri Hendri 
Koordinator diviSi Monitoring 
Pelayanan PubliK icW

SD/Mi
1,3 juta
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kerugian sosial pun 
diperhitungkan

Fgd biaya sosial korupsi

banyak dampak 
negatif 

diakibatkan 
korUpsi, 

termasUk 
dampak sosial 

ekonomi. perlU 
pengenaan 

sanksi terkait 
kerUgian sosial 
yang dihasilkan.
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Biaya kerugian sosial akibat 
korupsi harus dihitung. 
Ini karena, penghitungan 

Jaksa Penuntut terkait kerugian 
negara yang ditimbulkan oleh 
setiap kasus korupsi, hanya 
berdasarkan nilai eksplisit dari 
dana yang dikorupsi atau yang 
disalahgunakan. Sedangkan 
biaya implisit (opportunity cost) 
maupun multiplier ekonomi 
yang hilang akibat alokasi 
sumber daya yang tidak tepat, 
tidak pernah diperhitungkan. 

Dari data yang ada 
misalnya, terdapat 93% biaya 
eksplisit korupsi yang tidak 
dibebankan kepada terpidana 
tindak pidana korupsi. Pada 
akhirnya, negaralah yang 
harus menanggung 93% 
biaya eksplisit korupsi yang 
ditimbulkan. Beban tanggungan 
negara akan berdampak 
kepada meningkatnya besaran 
pajak kepada masyarakat. 
Masyarakat akan menjadi 
pihak yang dirugikan terkait 
hal ini, dikarenakan masyarakat 
menanggung beban biaya sosial 
(social cost of crime).

Itulah sebabnya, maka 
pada 2012 ini KPK melakukan 
studi biaya sosial korupsi. 
Salah satu tahapan kegiatan 
adalah, meminta masukan 
dari pakar terkait konsep biaya 
sosial korupsi dan bagaimana 
penerapannya di Indonesia. 
Kegiatan tersebut dilakukan 
melalui focus group discussion 
(FGD), 25-26 Juli 2012.

Tujuan dari FGD tersebut 
adalah: pertama, mengetahui 
konsep biaya sosial korupsi dan 
benchmark dengan negara-
negara yang telah menerapkan 
biaya sosial; Kedua, mengetahui 

cara membuat formula atau 
model untuk menghitung biaya 
sosial korupsi di Indonesia  
terutama terkait dampak implisit 
korupsi (opportunity cost); 
Ketiga, mengetahui peluang 
dan tantangan penerapan biaya 
sosial korupsi sebagai dasar 
perumusan hukuman finansial 
untuk terdakwa tindak pidana 
korupsi dari persepektif hukum 
pidana, kriminolog, sosiolog 
dan antropolog. Dan keempat, 
memberikan saran perbaikan 
kepada pihak yang terkait 
untuk memberikan hukuman 
finansial dengan penghitungan 
Biaya Sosial Korupsi terhadap 
terdakwa kasus korupsi.

Beberapa pakar yang hadir 
dalam acara tersebut antara 
lain, Wakil Rektor UGM, Didi 
Achjari, Antropolog UGM, Aris 
Arif Mundayat, Pakar Hukum 
Pidana UI, Gandjar Laksmana 
Bonaparta, Pakar Crime 
Economics dari UGM, Rimawan 
Pradiptyo, dan sebagainya. 

 Menurut Rimawan, setiap 
korupsi menimbulkan dampak 
negatif terhadap individu dan 

masyarakat, baik berupa biaya 
jangka pendek, biaya jangka 
panjang, maupun biaya eksplisit 
dan implisit. Kondisi tersebut bisa 
membawa implikasi. Yaitu, bahwa 
pengenaan hukuman atau sanksi 
terhadap koruptor juga harus 
mempertimbangkan biaya implisit 
(opportunity cost), yaitu kerusakan 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
yang diakibatkan dari perbuatan 
korupsi. 

Sementara, Wakil Ketua KPK, 
Bambang Widjojanto mengatakan 
bahwa perbuatan tindak pidana 
korupsi merupakan kejahatan luar 
biasa (extra-ordinary crime) karena 
menimbulkan kerusakan (damage)  
yang sangat besar bagi kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 
Menurutnya, korupsi merupakan 
pelanggaran terhadap hak-hak 
sosial ekonomi masyarakat. 

“Karenanya pengenaan 
hukuman atau sanksi terhadap 
koruptor juga harusnya 
mempertimbangkan biaya implisit 
(opportunity cost), yaitu kerusakan 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
yang diakibatkan dari perbuatan 
korupsi,” ujar Bambang. 
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Melaporkan korupsi, 
tekan saja 1575!

perjanjian kerja sama dengan 10 operator

layanan 
pesan singkat 
mempermUdah 

masyarakat 
yang hendak 
melaporkan 

indikasi awal 
terjadinya 

korUpsi. 
kerahasiaan 
pelapor dan 

data yang 
dilaporkan, 

dijamin 
keamanannya.

Praktis, mudah, dan murah! 
Ya, seperti itulah gambaran, 
untuk menggambarkan 

betapa mudahnya masyarakat 
berperan dalam melaporkan 
tindak pidana korupsi, dalam 
waktu dekat ini. Tinggal 
menyusun kalimat dari rangkaian 
huruf yang terdapat pada keypad 
dan kemudian mengirimkannya 
ke 1575 dengan sekali tekan, 
terkirim sudah! 

Pemanfaatan kode akses 
1575 yang tak lama lagi akan 
beroperasi, memang tidak 
lepas dari tingginya tingkat 
penggunaan layanan pesan 
singkat (short messages service/
SMS) pada masyarakat. Hampir 
di seluruh pelosok tanah air, 
masyarakat sudah terbiasa 
dengan layanan tersebut dan 
bahkan menjadi kebutuhan yang 
tidak terpisahkan. 

Layanan pesan singkat 
melalui kode akses 1575 
tersebut, merupakan buah 
dari penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) yang 
dilakukan antara KPK dan 10 

operator seluler, di Auditorium 
Gedung KPK, 16 Juli lalu. 
Kesepuluh operator itu adalah 
Bakrie Telkom, Tri, Indosat, 
Ceria, XL, Telkom Indonesia, 
Axis, Smart, Smartfren, dan 
Telkomsel. Dengan adanya 
kerja sama tersebut, maka 
masyarakat di berbagai pelosok, 
bisa melaporkan adanya indikasi 
tindak pidana korupsi.  

Dalam kesempatan itu, Wakil 
Ketua KPK, Busyro Muqoddas 
mengatakan, perjanjian yang 
melibatkan pihak swasta itu 
merupakan langkah KPK dalam 
upaya pencegahan tindak 
pidana korupsi. Kerjasama ini, 
lanjutnya, merupakan langkah 
yang baik karena hampir setiap 
orang di seluruh Indonesia 
sudah memiliki telepon selular. 
“Kita harapkan ini dapat 
memudahkan masyarakat 
untuk melaporkan tindak 
pidana korupsi awal, terutama 
di daerah. Sehingga ke depan 
kita akan membuat KPK menjadi 
milik bersama, kepentingan 
bersama,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan 
dari operator, Rachmat 
Hidayat, mengatakan, kerja 
sama tersebut merupakan 
bukti bahwa para mengusaha 
swasta, khususnya perusahaan 
telekomunikasi, mendukung 
upaya pencegahan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan 
KPK. Untuk itu pula, maka 
operator menyediakan kapasitas 
yang cukup besar untuk layanan 
ini, sehingga mempermudah 
akses pelapor untuk melakukan 
pengaduan.

Operator, lanjut Rachmat, 
juga menjamin keamanan dan 
kerahasiaan pelapor, termasuk 
data yang dilaporkan. Karena 
dalam pelaksanaanya, melalui 
kode akses 1575 tersebut, 
pelanggan seluler bisa 
mengirimkan sms pengaduan 
dan langsung otomatis 
masuk ke server KPK, tanpa 
melalui operator yang ada di 
perusahaan provider tersebut. 

Di sisi lain, Rachmat juga 
optimistis bahwa layanan ini 
akan meningkatkan laporan 
masyarakat kepada KPK. Sebab, 
layanan pesan singkat memang 
merupakan kebutuhan yang 
tak terpisahkan dari semua 
kalangan masyarakat. “Di 
seluruh Indonesia saja ada 
sekitar 220 juta penduduk yang 
menggunakan seluler dan 
mengakses layanan tersebut, 
bahkan jaringannya melebihi 
jaringan apapun di Indonesia. 
Dengan layanan sms ini 
diharapkan akan menjadi titik 
baru bagi pertumbuhan negara 
untuk kesejahteraan rakyat. 
Semoga dengan layanan ini KPK 
akan bekerja lebih baik lagi,”  
harap Rachmat. 
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kerja sama kpk-bpkp

bersinergi Memberantas korupsi

portaL

pemberantasan 
korUpsi harUs 

bersifat 
konstrUktif dan 

efektif UntUk 
pemberantasan 

jangka panjang. 
salah satUnya, 
melalUi sinergi 

dengan lembaga 
lain, termasUk 

koordinasi 
dan sUpervisi 

(korsUp) 
penCegahan.

Sebagai masalah bangsa, 
korupsi tentu tak bisa 
ditangani sendiri oleh 

KPK. KPK harus bersinergi untuk 
mendukung pemberantasan 
korupsi di berbagai instansi, baik 
pusat maupun daerah. 

Salah satu manifestasi 
sinergi, ketika KPK 
menandatangani kerja 
sama koordinasi supervisi 
pencegahan korupsi dengan 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP). 
Ketika itu, penandatanganan 
dilakukan di Gedung KPK, 27 
Juni 2012. “Saya berharap, 
kerjasama ini dapat memberikan 
dampak positif terhadap upaya 
mempercepat pemberantasan 
korupsi di berbagai sektor yang 
dianggap rawan,” kata Wakil 
Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, 
dalam kesempatan tersebut.  

 Menurut Adnan, kerja sama 
ini merupakan lanjutan dari 
berbagai kerja sama lain yang 
sudah dilakukan KPK, terkait 
koordinasi dengan kementerian, 
seluruh pemerintah daerah, 
dan lembaga. Sebelumnya, 
lanjut Adnan, KPK melakukan 
koordinasi dan supervisi 
kepada DPR dalam memperluas 
jangkauan pencegahan korupsi. 

Setelah itu, Adnan 
menambahkan, bahwa DPR 
merekomendasikan KPK untuk 
melaksanakan koordinasi, 
supervisi, dan pencegahan 
tindak pidana korupsi secara 
masif dan menjangkau 
seluruh pemerintah daerah, 
kementerian, dan lembaga. 

Dari sanalah KPK kemudian 
bermitra dengan BPKP, yang 
telah memiliki jaringan di 
seluruh Indonesia, melalui MoU 

tahun 2011. Tidak berhenti 
sampai di sana, kerjasama 
kemudian dilanjutkan dengan 
persiapan dan pelaksanaan 
program tersebut, khususnya 
tingkat pelayanan publik, 
penganggaraan serta 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah di 33 provinsi, 
sejak juni 2011. “Ini merupakan 
kerjasama operasi bidang 
pencegahan terbesar dan 
dengan jangkauan terluas, 
yang pernah dilaksanakan,” kata 
Adnan.

 Deputi Pengawasan Bidang 
Penyelenggaraan Keuangan 
Daerah BPKP, Iman Bastari, 
menyambut baik kerja sama 
ini. Dalam sambutannya 
Iman menegaskan, bahwa 
berdasarkan Kepres IV tahun 
2011 dan Inpres XVII tahun 
2011 dalam rangka percepatan 
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pemberantasan korupsi, maka BPKP 
sebagai aparat pengawas internal 
pemerintah, bertugas menegakkan dan 
mengawasi penyelenggaraan sistem 
pengendalian intern pemerintah. “Ini 
sejalan dengan apa yang ditangani KPK, 
terkait upaya pencegahan korupsi,” kata 
Iman. 

Pada bagian lain, Iman mengatakan 
bahwa PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
juga mengatur mengenai fungsi 
pengawasan. Dalam hal ini, lanjutnya, 
maka pimpinan kementerian, pimpinan 
lembaga, dan kepala daerah, wajib 
menyelenggarakan sistem pengendalian 
intern pemerintah. 

“Maksud dan tujuannya adalah agar 
pengelolaan keuangan negara dan 
juga di daerah, betul-betul transparan, 
akuntabel, dan taat azas.  Artinya, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka untuk mencapai tujuan 
bernegara,” lanjut Iman. 

Dalam kerjasama tersebut, ruang 
lingkup yang disepakati adalah terkait 
dengan segala upaya pencegahan, 
koordinasi, dan supervisi. Dan untuk 
tahap awal, difokuskan kepada 
pemerintah daerah di 33 provinsi dan 33 
kota.

Koordinasi Supervisi Pencegahan
Salah satu implementasi kerja 

sama antara KPK dan BPKP, ketika KPK 
melakukan koordinasi dan supervisi 
(korsup) pencegahan. 

Seperti dikatakan Nurul Ichsan Al 
Huda, Fungsional Korsup Pencegahan 
KPK, untuk tahun ini, rangkaian kegiatan 
korsup pencegahan dimulai pada 27 Juli 
2012. Dibuka secara simbolis oleh Sekjen 
KPK, Bambang Sapto Pratomosunu 
di Palembang, korsup pencegahan 
tersebut dilakukan secara serentak 
di 33 provinsi di seluruh Indonesia. 
KPK yang bekerja sama dengan BPKP, 
menyasar pada PBJ, pelayanan publik 
dan penganggaran. “Kapasitas KPK 
adalah pengawasan. Dalam konteks ini, 
maka KPK memastikan bahwa semua 
dijalankan sesuai prosedur dengan 
benar,” kata Ichsan.

Ichsan menambahkan, hingga 
sekarang tidak ada hambatan signifikan 
yang mempengaruhi pekerjaan korsup 
di lapangan. Kalau pun ada, paling 
banter adalah masalah jarak dan kondisi 

geografis. Yang justru harus diantisipasi 
adalah, ketika Pemerintah Daerah 
tidak kooperatif atau tidak responsif 
terhadap kerja KPK dan BPKP, sehingga 
menghambat kecepatan geraknya. “Tapi 
Alhamdulillah kalau pemerintah daerah/
pimpinannya berkarater demikian, 
biasanya masyarakat cukup kritis. Jadi, 
sangat membantu untuk menjadi 
kontrol pemerintahnya,” tegasnya.

Kalaupun ada sedikit kendala, justru 
datang dari kondisi internal. Yakni, 
terbatasnya personel pada tim KPK yang 
hanya berjumlah sembilan  orang. Untuk 
menyiasatinya, maka setiap SDM akan 
meng-handle sekitar 4 provinsi yang 
masing-masing bekerja selama 3-5 hari. 
Jika satu provinsi selesai, maka akan 
berganti menangani provinsi lain.  

Dengan kondisi tersebut, kata 
Ichsan, tak dimungkiri, bahwa tim harus 
bekerja sangat keras karena waktu 

sangat terbatas di satu sisi dan luasnya 
jangkauan di sisi berbeda. 

Tapi bersyukur bahwa semua bisa 
diatasi dengan baik. Kerja sama yang 
dilakukan KPK dan BPKP, berjalan 
sesuai MoU yang dilakukan beberapa 
waktu lalu, yang tertuang melalui buku 
pedoman yang ada. Tidak hanya dari sisi 
pelaksanaan teknis di lapangan, namun 
juga pada tataran perencanaan, dimana 
KPK pun hanya memiliki seorang tenaga 
SDM, yakni Ichsan sendiri. “Intinya, 
hingga saat ini KPK bisa memastikan 
bahwa fungsi berjalan sesuai aturan,” 
paparnya.

Setelah semua selesai, maka setiap 
dua minggu terdapat laporan dari 
provinsi yang diberikan kepada BPKP. 
“Dua bulan kemudian akan ada ekspose. 
Akan hadir dalam kesempatan tersebut, 
pimpinan dan narasumber yang 
berkompeten, misalnya tentang ahli 
anggaran,” jelasnya.

Pada tahap ekspose tersebut, selain 
aparatur daerah, KPK bersama BPKP 
juga mengundang berbagai lapisan 
masyarakat. Misalnya media/pers, LSM, 
dan tokoh masyarakat. KPK dan BPKP 
akan memaparkan sesuai hasilnya. 
Jika masih buruk disampaikan buruk, 
sedangkan jika baik dikatakan baik. 
“KPK sama sekali tidak men-judge 
atau mengadili. Jika masih terdapat 
kekurangan, KPK akan memberikan 
arahan dan solusi,” katanya. 
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tiM kpk MeMastikan 
seMua dijalankan 
sesuai prosedur 
dengan benar. jika 
terdapat kekurangan, 
kpk tidak Mengadili 
naMun MeMberi solusi. 

Sektor pelayanan publik menjadi salah satu yang disasar pada korsup 
pencegahan di 33 provinsi. Kapasitas KPK adalah pengawasan.
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banyak kaUm 
berpendidikan 

terjerUmUs 
ke dalam 

lembah korUpsi. 
saatnya 

berbenah dan 
introspeksi diri.

agar yang berpendidikan 
tidak korupsi

diklat 1.000 dosen di indonesia

Perguruan tinggi adalah 
kawah candradimuka anak 
bangsa. Melalui jenjang 

pendidikan tersebut, banyak 
pemimpin lahir dalam berbagai 
kapasitas, termasuk pula sebagai 
pemimpin negeri. 

Ironisnya, meski di satu 
sisi perguruan tinggi banyak 
melahirkan pemimpin bangsa, 
ternyata di sisi lain, tak sedikit 
pula para pelaku korupsi 
yang juga lahir dari strata 
pendidikan tersebut. Mereka 
adalah kalangan intelektual 
produk kawah candradimuka 
itu, yang entah mengapa justru 
terperosok ke dalam jurang 
korupsi. 

 Seperti yang mengemuka 
saat itu, pada Diklat Dosen 
yang digelar di Jakrta, 5 Juli 
2012, Wakil Ketua KPK, Busyro 
Muqoddas, memprihatinkan 
fenomena tersebut. Menurut 
Busyro, perguruan tinggi 
baik negeri maupun swasta 
merupakan salah satu kekuatan 
negara.  Namun sayangnya, 
pelaku tindak pidana korupsi 
yang terjadi di Indonesia, 
sebagian besar merupakan 
lulusan dari universitas. 

“Berdasarkan data hasil 
tangkapan KPK, justru sebagian 
besar pelaku korupsi adalah 
orang-orang yang berasal dari 
kampus atau minimal orang-
orang yang telah lulus strata 
satu,” papar Busyro. 

Dalam kaitan itulah maka 
Busyro menegaskan bahwa KPK 
bersama Kemdikbud, khususnya 
Ditjen Dikti mempunyai 
program pencegahan korupsi. 
Melalui program tersebut, 
diharapkan perguruan tinggi 

turut berkontribusi upaya 
memberantas korupsi di 
negeri ini, terutama dalam 
menanamkan nilai-nilai 
integritas kepada para 
mahasiswa. Bahkan acara yang 
bertajuk “Strategi Pencegahan 
Tindak Pidana Korupsi” itu pun, 
merupakan rangkaian terakhir 
dari kegiatan “Pendidikan dan 
Pelatihan untuk 1000 Dosen,” 
yang sudah dilaksanakan di 
beberapa daerah di Indonesia.

Mengenai pentingnya Diklat 
tersebut, Busyro mengatakan 
bahwa siapapun memang bisa 
terjerumus ke dalam korupsi. 
Termasuk juga, para pemimpin 
dan lulusan perguruan 
tinggi. Hal itu bisa terjadi, 
karena terdapat tiga alasan 
bagi seseorang orang untuk 
melakukan korupsi. 

Pertama, karena terpaksa 
(corruption  by need), tindak 
pidana korupsi semacan ini 
dilakukan karena pelaku 
berusahan untuk memenuhi 
kebutuhannya sehari hari karena 
pendapatannya memang tidak 
mencukupi. Kedua, karena 

keserakahan (curroption by greed), 
kejahatan semacam ini memang 
karena ketamakan seseorang 
untuk hidup bermewah-
mewahan. Dan ketiga, karena 
terpaksa (corruption by sistem). 
Menurut Busyro, ini bisa terjadi 
karena adanya kesempatan yang 
tercipta karena lemahnya sistem 
dan peraturan yang ada.

Di sinilah Busyro 
menegaskan, pentingnya 
menanamkan nilai-nilai 
antikorupsi, termasuk kepada 
para mahasiswa. Melalui upaya 
tersebut, diharapkan jika kelak 
mereka lulus dan menjadi 
pemimpin, bisa menghindari 
terhadap ketiga faktor penyebab 
korupsi tadi.

“Namun, dari semua semua 
alasan tindak pidana korupsi 
tersebut, keluarga pun bisa 
menjadi pendorong untuk 
melakukannya.  Oleh karena itu, 
keluarga juga sangat berperan 
penting dalam pencegahan 
tindak pidana korupsi. Minimal 
harus selalu curiga dengan 
apa yang diperoleh suami atau 
sebaliknya,” jelas Busyro. 
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Mencegah kerugian negara 
di lahan basah

rapat koordinasi dan sinergi sektor Migas

kpk melakUkan 
koordinasi 

dengan 
sejUmlah 
lembaga 

negara. potensi 
kerUgian 

negara dari 
sektor hUlU 

minyak dan gas 
bUmi, sUnggUh 

lUar biasa.

portaL

Sektor migas memang 
primadona. Penyebabnya, 
apalagi kalau bukan 

potensinya yang luar biasa, 
yang menjadikannya sebagai 
penyumbang pemasukan kedua 
terbesar setelah pajak. Namun 
itulah, karena “keluarbiasaan” 
itu pula, migas juga harus 
mendapatkan perhatian ekstra 
ketat. Penyebabnya, apalagi 
kalau bukan lantaran potensi 
kebocorannya yang juga luar 
biasa.  

Itulah sebabnya, maka 
pencegahan tindak pidana 
korupsi di sektor hulu minyak 
dan gas negara menjadi salah 
satu sektor yang dibidik KPK. 
Dan guna mewujudkan hal itu 
pula, maka KPK menggelar rapat 
koordinasi dan sinergi dengan 
pihak terkait, 17 Juli 2012. 

Hadir pada rapat tersebut, 
Wakil Ketua KPK Busyro 
Muqoddas dan Adnan Pandu 
Praja, Kepala BPKP Mardiasmo, 
Direktur Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi, Kementerian ESDM, 
Evita Herawati Legowo, Sekjen 
Kementerian ESDM Waryono 
Karno, Kepala BP Migas Priyono 
dan beberapa pejabat eselon I 
Kementerian Keuangan. 

Dalam rapat, Busyro 
mengatakan, koordinasi dengan 
lembaga pemangku kebijakan 
sektor migas ini bertujuan 
agar pengelolaan migas sesuai 
dengan kompetensi utamanya, 
yaitu untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan 
bangsa. Apalagi selama 
ini sektor migas menjadi 
penyumbang pemasukan 
nomor dua terbesar setelah 
pajak. “Agenda utama kami 
adalah ingin melakukan proses-

proses regulasi dan tata kelola 
birokrasi di BP Migas aspek 
hulu,” ujar Busyro.

Di sisi lain, Busyro 
juga pernah mengatakan 
bahwa pada 2011 pihaknya 
telah melaporkan kepada 
Presiden dan DPR tentang 
adanya kerugian negara dari 
pengelolaan oleh BP Migas. 
Saat itu disepakati bahwa uang 
yang ada di luar negeri itu bisa 
ditarik ke bank pemerintah. 

Sementara, menurut 
Kepala Badan Pengawas 
Keuangan Pembangunan 
(BPKP) Mardiasmo, meski sudah 
dilakukan koordinasi, namun 
angka kebocoran pada sektor 
cost recovery terus bertambah. 
BPKP pun sudah melaporkan 
hasil temuan tersebut  kepada 
KPK untuk menjadi bahan 
kajian dalam merumuskan 
langkah-langkah pencegahan.

“Angka tersebut semakin 
lama kian membesar 
persentasenya. Juga adanya 
kurang pajak, pajak yang 
disetor kembali, “ ujar 
Mardiasmo.  

Menyikapi semua itu, 
Kepala BP Migas, Prijono, 
menegaskan keseriusannya 
untuk mencegah terjadinya 
kebocoran penerimaan 
sektor hulu migas. Sebagai 
langkah nyata, dilakukan 
manajemen secara transparan, 
good governance, kemudian 
juga tertib administrasi, 
sesuai peraturan. “Saya 
sudah ungkapkan kemajuan-
kemajuan yang telah 
dilaksanakan oleh BP Migas 
sejak tahun 2008, ada PR yang 
sudah kita tindaklanjuti secara 
bertahap,” aku Prijono.

Prijono berharap, 
pencegahan terjadinya 
penyalahgunaan wewenang 
dan korupsi bisa dihindari 
dengan perbaikan sistem dan 
mekanisme yang dibahas 
bersama dengan lembaga 
antikorupsi dan pihak terkait 
lainnya.

Semoga dengan adanya 
koordinasi antar lembaga 
ini, potensi kerugian negara 
di sektor hulu migas dapat 
ditekan. 
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jika otak dibiarkan hampa

keringnya 
kadar 

spiritUalitas 
pada sUmber 

daya manUsia, 
menjadi 

masalah 
krUsial.  

sehingga 
menyebabkan 

rentannya 
tindakan 

seseorang 
dalam 

menyikapi sUatU 
hal.

bedah buku “tuhan dalam otak Manusia”

Otak manusia bukanlah 
mesin pemikir semata, 
tetapi juga ruang 

terdekat manusia dengan 
Tuhannya. Otak memiliki sirkuit 
spiritual yang luar biasa. Makna 
hidup dan pengalaman spiritual 
adalah output dari sirkuit 
tersebut, yang merupakan hasil 
tertinggi dari otak manusia.

Adalah Taufiq Pasiak, 
Kepala Devisi Neurosains/
Neuroanatomi Departemen 
Anatomi-Histologi, Fakultas 
Kedokteran Unsiversitas Sam 
Ratulangi, Manado, yang 
memiliki pemikiran demikian. 
Dalam bukunya berjudul, 
“Tuhan dalam Otak Manusia,” 
Taufiq  memaparkan dengan 
sangat gamblang keterkaitan 
otak manusia dengan persepsi 
manusia atas konsep ketuhanan.  

Melalui acara bedah buku 
di Auditorium Gedung KPK, 30 
Juli 2012, Taufiq memaparkan 
banyak mengenai pemikirannya 
tersebut. Bersama Wakil Ketua 
KPK, Busyro Muqqodas yang 
bertindak sebagai panelis, 
Taufiq menjelaskan bagaimana 
pertemuan antara kesehatan 
otak dan kesehatan spiritual 
yang pada muaranya akan 
membangun integritas. 
Penjelasan Taufiq yang sangat 
detail dan ilmiah tersebut, 
membuat audiens yang hadir 
seperti tersihir. 

Pemikiran Taufiq tak 
lepas dari fenomena moral 
yang terjadi, yakni maraknya 
pengikisan nilai-nilai sebagai 
akibat korupsi. Taufiq bahkan 
sempat meminjam istilah 
Busyro, “Penggundulan nilai-
nilai budaya bangsa berbasis 
agama dan keanekaragaman 
multikulturalisme semakin 

mengganas akibat korupsi 
sebagai budaya sifat dusta 
(mindset koruptor).” 

Menurut Taufik, korupsi 
itulah problem besar bangsa 
ini, yang sangat terkait dengan 
sehat atau tidaknya otak. 
Otak yang sehat, merupakan 
buah dari otak normal yang 
dipadu dengan keterampilan 
berpikir dan spiritual. Jadi, jika 
otak dibiarkan hampa tanpa 
melalui sentuhan spiritual, 
maka akan sangat berpotensi 
menjadi otak yang tidak sehat. 
Dan karena tidak sehat, maka 
integritas tidak akan terbangun, 
sehingga akan sangat rawan 
terhadap perilaku korupsi. 
“Ilmu neuroscience memang 
bisa menjadi salah satu 
jawaban atas problem besar 
negeri ini,” kata Taufik, yang 
juga Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Manado 
ini.

Dalam buku ini, Taufik 
memberikan pemahaman 

bagaimana cara kerja otak 
dalam kehidupan beragama, 
cara-cara meningkatkan 
kualitas spiritualitas, peran 
makna hidup terhadap 
kesehatan, dan langkah-
langkah mencapai kesehatan 
spiritual. “Kesehatan spiritual 
memiliki dampak terhadap 
kebahagian hidup dan ketika 
kebahagian sudah tercapai, 
maka hidup akan berdedikasi 
dan berintegritas tinggi,” 
katanya. 

Sementara dalam 
sambutan nya, Busyro 
mengatakan bahwa pemikiran 
penulis memiliki kontribusi bagi 
penyelenggara kekuasan untuk 
melakukan revisi terhadap 
model assessment serta uji 
kelayakan dan kepatutan 
bagi pengemban amanah. 
Menurutnya, hal ini bisa 
menjadi kebijakan pemerintah 
untuk melibatkan pendekatan 
neurosains spiritual dalam 
melakukan fit and proper test. 

Suasana bedah buku. Setiap orang bisa mengubah otak 
normalnya menjadi otak sehat.

Fo
to

: 
in

te
gr

ito



vol. 28/  Th.v  /JUlI-aGUSTUS 2012  | 39

portaL

Menuju sistem berintegritas
diskusi pembangunan sin

pembangUnan 
sistem 

integritas 
nasional (sin) 

mendesak 
dilakUkan. 

bentUk 
keprihatinan 

atas perilakU 
korUpsi yang 

makin tidak 
terkendali.

Tanpa integritas, hancurlah 
negeri ini! Tanpa nilai 
yang secara harafiah 

berarti bersatunya ucapan 
dan perbuatan tersebut, maka 
korupsi akan semakin meraja 
lela. Kebohongan pun dianggap 
biasa, mencuri dan korupsi akan 
menjadi bagian dari pribadi atau 
lembaga yang tidak memiliki 
integritas tersebut. Inilah 
bencana besar negeri ini, inilah 
bencana moral.

Guna menghindari hal 
tersebut, sekaligus untuk 
meningkatkan efektivitas dan 
legitimasi negara, maka KPK 
bercita-cita memiliki Sistem 
Integritas Nasional (SIN). SIN 
merupakan suatu sistem yang 
dalam pelaksanaannya selalu 
menjunjung tinggi integritas. 
Di dalamnya, terdapat pilar-
pilar integritas, antara lain 
Pemerintah, DPR, pengadilan, 
pegawai negeri, lembaga 
pengawas publik, masyarakat 
sipil, sektor swasta, media 
massa, dan badan-badan 
internasional. Dan faktanya, 
banyak negara yang juga 
bercita-cita memiliki SIN.

Berkaitan dengan hal 
tersebut, KPK mengundang 
beberapa nama guna berdiskusi 
membahas penyusunan 
pembangunan SIN. Antara lain 
Wakil Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan  Reformasi 
Birokrasi (Wamenpan RB) Eko 
Prasodjo, Djamaluddin Ancok, 
dan mantan Wakil Ketua KPK, 
Amien Sunaryadi.

Menurut Eko, Kemenpan 
RB sangat mendukung upaya 
KPK untuk membangun SIN.
Terlebih karena langkah KPK 
mengembangkan SIN sejalan 

dengan Kemenpan RB yang 
sedang mengembangkan zona 
integritas.

Tujuan pengembangan 
zona integritas, kata Eko, agar 
tercipta wilayah birokrasi 
yang bersih dan melayani, 
serta dapat menutup peluang 
korupsi di kementerian dan 
lembaga. 

Wamenpan juga me-
ngatakan pihaknya mendorong 
Kementerian dan lembaga 
pemerintah untuk memiliki 
whistle blower system seperti 
KPK. “Kita akan memperkuat 
peran inspektorat di masing-
masing Kementerian, mulai dari 
proses perencanaan sampai 
laporan kinerja supaya bisa 
terdeteksi mana kira-kira celah 
terjadinya korupsi,” katanya.

Bukan hanya itu. Eko 
juga mengatakan, untuk 
menciptakan birokrasi yang 
bersih, ke depan seluruh 
pegawai negeri harus 
memberikan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN)  kepada KPK. 

Dan juga,  memberikan semua 
transaksi yang dilakukan kepada 
Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). 

Semua pelaporan tersebut, 
lanjut Eko, akan dijadikan dasar 
untuk melakukan promosi 
jabatan. Dengan demikian, maka 
yang menerima promosi jabatan 
adalah mereka yang memiliki 
catatan rekening yang bersih.

Sementara itu, menurut 
Djamaluddin, pembangunan 
SIN harus sinergi antara sistem 
dengan SDM. Hal ini penting 
agar semua yang sudah 
dipersiapkan bisa berjalan sesuai 
rencana ketika diterapkan. “SIN 
merupakan pekerjaan nasional 
sehingga perlu adanya co-
creating atau kemitraan dengan 
lembaga lain, namun KPK 
bertindak sebagai vocal point,” 
pungkasnya.

Menurutnya pula, perlawanan 
untuk memerangi korupsi 
memang tidak hanya terletak 
pada satu institusi tunggal seperti 
KPK, tetapi memerlukan keter-
libatan aktif berbagai pihak. 
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wartawan adalah teman dan kolega kpk dalam Upaya memberantas korUpsi di indonesia. 
tak ada intervensi dalam penyampaian berita.

kompak di luar, kompak pula di dalam
silaturahMi dengan Media Massa

Wartawan peliput KPK, kompak, bekerja profesional, dan objektif.
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Media massa adalah mitra 
penting KPK. Tanpa peran 
awak pers, mustahil KPK 

bisa menyampaikan pesan-pesan 
pemberantasan korupsi kepada publik . 
Untuk itulah maka KPK menggelar acara 
kebersamaan dengan para wartawan 
peliput KPK. Di antaranya, melalui 
lokakarya dan buka puasa bersama. 
Lokakarya diadakan di Tanjung Lesung, 
Pandeglang, Banten, 13-14 Juli 2012, 
sedangkan buka bersama berlangsung di 
Auditorium Gedung KPK, 1 Agustus 2012. 

Ditemani angin pantai yang sesekali 
menerpa dinding luar gedung, lokakarya 
hari pertama berlangsung hangat. 
Pada kesempatan tersebut pimpinan 
KPK memberikan paparan bagi para 
wartawan sebagai peserta lokakarya. 
Setelah mendengarkan pemaparan, 
peserta lokakarya pun diberi waktu untuk 
berdiskusi dengan pimpinan KPK. 

Pada sesi inilah acara berlangsung 
menarik, karena berbagai masukan 
mengemuka. Di antaranya, usulan agar 
KPK menghadirkan tersangka dalam 
jumpa pers untuk memberi ruang bagi 

pekerja media menyoroti tersangka. 
Upaya tersebut juga akan memudahkan 
para juru kamera dan fotografer yang 
ingin mengambil gambar para tersangka, 
tanpa harus terburu-buru serta berdesak-
desakan. 

Para pimpinan menyambut baik 
usulan tersebut. Wakil Ketua KPK, 
Bambang Widjojanto, berjanji akan 
membahasnya bersama pimpinan 
yang lain. “Dan jika disetujui, maka para 
tersangka nanti akan dihadirkan di ruang 
konfensi pers didampingi para penyidik,” 
katanya. Peserta sempat riuh sejenak atas 
penjelasan Bambang. 

Suasana akrab dan kebersamaan 
memang kental mewarnai acara di 
Tanjung Lesung tersebut. Terlebih saat 
dilangsungkan outbond pada hari kedua. 
Mengambil lokasi di pantai berpasir 
putih, seluruh peserta dan pimpinan 
mengenakan kaos yang sama sebagai 
tanda kebersamaan pula. Semua berbaur 
menjadi satu, mengikuti berbagai 
permainan yang menyenangkan.  

Suasana tak kalah akrab juga 
mewarnai acara buka puasa bersama. 

Diawali dengan diskusi yang membahas 
permasalahan-permasalahan terkini 
mengenai kegiatan pemberantasan 
korupsi yang dilakukan KPK, buka puasa 
berlangsung penuh rasa kekeluargaan. 

Pada kesempatan tersebut, pimpinan 
KPK menyampaikan apresiasi kepada 
media yang merupakan partner KPK yang 
selama ini tak kenal lelah terus-menerus 
membantu mendorong pemberantasan 
Korupsi berjalan efektif dan efisien. “Media 
juga menjaga supaya pembangunan 
pemberantasan korupsi tidak menyimpang 
dan mengkritik jika ada berbagai lembaga, 
termasuk KPK, jika lembaga itu dianggap 
tidak menjalankan fungsi dan amanahnya 
secara konsisten”, kata Bambang Widjojanto. 

Menurut Bambang, melalui acara 
kebersamaan ini, KPK ingin bahwa di 
masa mendatang, wartawan tidak hanya 
sebagai media partner saja. Lebih dari itu, 
wartawan, lanjut Bambang, juga sebagai 
senjata ampuh untuk memberantas 
dan melenyapkan korupsi di tanah air. 
“Wartawan adalah teman dan kolega terbaik 
KPK, dalam upaya memberantas korupsi di 
Indonesia,” pungkas Bambang. 
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melalUi 
mendongeng, 

diharapkan 
anak-anak 

bisa menCerna 
dan menyerap 

nilai-nilai 
antikorUpsi 

seCara efektif. 
tidak hanya 

menyampaikan, 
orang tUa 

jUga berperan 
memberi 

teladan yang 
baik.

bukan sekadar Mendongeng
Family gathering kpk
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Sayaaaa! Sembari 
mengacungkan tangan, 
begitu suara anak-

anak terdengar. Jawaban 
itu dilontarkan hampir 
berbarengan, saat ditanya 
siapa di antara mereka yang 
ingin menjadi anak jujur. 

Ya, hari itu, 28 Juli 2012, 
puluhan bocah lugu berada 
di Museum Nasional. Mereka 
adalah putra-putri pegawai 
KPK yang mengikuti acara 
family gathering. Melalui 
dongeng yang dibawakan 
pendongeng kawakan, 
Muhamad Aryo, anak-anak 
tersebut dengan seksama 
mendengarkan kisah demi 
kisah yang disampaikan. 
Mulai cerita Hujan Warna-
Warni, Wuush, Ya Ampun! dan 
Byur!  

Tetapi, bocah-bocah 
itu memang tidak hanya 
mendengarkan dengan polos 
atau menjawab tak kalah 
lugu. Sembari terus mengikuti 
mimik dan gerakan Aryo yang 
kerap jenaka, tak sedikit yang 
melontarkan celetukan secara 
spontan. “Aku selalu diajarkan 
mama untuk jujur. Jujur itu 
kan baik,” begitu kata Tama 
(6 tahun), putra Dian Baay,     
Bagian Multimedia KPK. Nyaris 
tanpa ekspresi Tama berkata, 
cermin wajah kanak-kanak 
yang apa adanya. 

Begitupun, mendongeng 
yang dibawakan Aryo, 
bukanlah satu-satunya acara 
yang digelar. Selain itu, juga 
diadakan kegiatan mewarnai 
gambar dan bedah buku. 
Dalam acara mewarnai yang 
diadakan sebelum acara 
mendongeng misalnya, 

anak-anak tadi dibagi menjadi 
beberapa kelompok kecil. 
Mengambil posisi duduk 
secara lesehan, masing-masing 
kelompok dibimbing oleh 1-2 
orang pembimbing. 

Pada saat bersamaan, para 
orang tua anak mengikuti 
kegiatan bedah buku yang 
disampaikan Forum Penulis 
Bacaan Anak. Dalam bedah 
buku seri Tunas Integritas, 
tersebut, para orang tua siswa 
mendengarkan paparan 
mengenai empat buku 
yang diluncurkan Direktorat 
Dikyanmas KPK. Keempatnya 
adalah buku-buku cerita yang 
kemudian menjadi rujukan 
Aryo saat menyampaikan 
dongeng kepada anak-anak. 

Menurut Sofie, penulis 
sekaligus editor Forum Penulis 
Bacaan Anak, seri buku 
tersebut bisa menjadi sarana 
untuk mendekatkan emotional 
bonding anak dengan orang 
tua. Karena buku tersebut, 
papar Sofie, tidak bermakna 
apa-apa ketika orang tua tidak 

membacakannya kepada 
anak-anak. “Makanya, kami 
tidak ingin sekadar membuat 
buku dan menyebarkan begitu 
saja. 

Sementara itu, menurut 
Eva Y. Nukman, salah satu 
konseptor dari buku tersebut, 
seri Tunas Integritas memang 
diperuntukkan bagi anak-anak  
berusia delapan tahun ke 
bawah. Seperti tercermin dari 
judulnya, maka tujuan pelun-
curan seri buku ini adalah 
untuk menanamkan nilai-nilai 
integritas sedini mungkin.  

Dalam kaitan itu pula, 
maka Eva pun mengajak anak-
anak Indonesia untuk berbuat 
jujur, bertanggung jawab, 
dan disiplin. Melalui buku ini, 
maka anak-anak Indonesia 
bisa melatih diri untuk 
mengimplementasikan nilai-
nilai tersebut. “Mulailah dari 
diri sendiri agar kalian dapat 
membangun integritas. Karena 
integritas adalah bekal meraih 
cita-cita,” begitu pesan Eva 
kepada anak-anak Indonesia. 
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upaya MeMberikan eFek jera

pemberian 
seragam 
tahanan 

merUpakan 
salah satU 

Cara kpk 
UntUk memberi 

efek jera. tak 
ada alasan 
UntUk tidak 

mengenakannya. 

seragam tahanan kpk

“Jadi koruptor kok malah 
bangga!” begitu cibiran 
publik terhadap perilaku 

para pengemplang uang 
rakyat di negeri ini. Melempar 
senyum sembari sesekali 
membetulkan letak dasi, tak 
sekalipun mereka canggung 
berada di bawah sorot kamera. 
Sama sekali tidak ada rasa malu, 
sebaliknya mereka justru seperti 
memperoleh simbol status baru 
yang dianggapnya lebih “elitis”. 
Itu yang membuat publik kian 
gerah.

Tak kurang Wakil Ketua KPK, 
Busyro Muqqodas dan Ketua 
Mahkamah Konstitusi, Mahfud 
MD, pernah melontarkan 
wacana untuk memberikan 
efek jera tersebut. Busyro 
mengungkapkan bahwa 
perlu ditambah pasal yang 
mengatur soal sanksi sosial 
untuk koruptor. Adapun sanksi 
sosial yang dimaksud dapat 
berupa tugas menyapu jalanan 
secara berkala. Sedangkan 
Mahfud melontarkan pendapat 
mengenai kebun koruptor 
selayaknya kebun binatang. 
Di dalam kebun tersebut, para 
koruptor dipajang dan dijadikan 
tontonan untuk umum. 

 Secara lembaga, telah 
lama KPK prihatin terhadap 

minimnya rasa malu dan 
ketiadaan efek jera tersebut. 
Bahkan, ketika Antasari Azhar 
menjadi Ketua KPK, muncul 
ide untuk melombakan desain 
baju tahanan.  Memang, lomba 
tersebut urung dilakukan, 
namun hal itu tak menjadikan 
KPK batal meluncurkan baju 
tahanan, baru-baru ini. Melalui 
baju tersebut, diharapkan akan 
menimbulkan rasa malu dan 
efek jera bagi para koruptor. 

Seperti disampaikan Wakil 
Ketua KPK, Bambang Widjojanto, 
baju tahanan tersebut nantinya 
wajib dikenakan terdakwa setiap 
kali keluar tahanan. Dan kalau 
boleh dilepas, hanya sebatas 
ketika berada di ruang sidang. 
Karena, di ruang tersebut,  
mereka bebas memberikan 
keterangan. “Tidak ada alasan 
mereka mau beribadah 
ataupun ingin mengunjungi 
acara keluarga, saya tegaskan 
mereka harus menggunakan 
baju tahanan tersebut,“ ujar 
Bambang saat menunjukkan 
seragam yang baru untuk 
tahanan KPK, di Tanjung Lesung, 
Banten, pertengahan Juli lalu. 

Bambang menjelaskan, ada 
empat model baju tahanan 
yang dirilis KPK. Yakni, warna 
putih, warna orange, dan dua 

lagi warna hitam. Baju tahanan 
tersebut berupa kaos ,kemeja 
lengan pendek dan lengan 
panjang, dengan bertuliskan 
“Tahanan KPK”Corruption 
Eradication Commission Republic 
of Indonesia” di bagian belakang. 

Juru Bicara KPK, Johan Budi 
menambahkan baju tahanan KPK 
tersebut belum final. Beberapa 
model yang diperlihatkan kepada 
wartawan, hanya sebagai contoh, 
karena akan ada model lain yang 
berbeda. 

Menurut Johan, rencana baju 
tahanan tersebut akan digunakan 
untuk dua hal. Pertama, baju 
yang dikenakan untuk tahanan 
yang akan dibawa. Kedua, baju 
yang dipakai untuk tahanan yang 
berada di ruang tahanan. Selain 
itu, baju tahanan untuk laki-laki 
dan perempuan juga dibedakan. 
Untuk laki-laki tangan pendek, 
dan perempuan tangan panjang.

Sementara mengenai 
dana bagi pengadaan baju 
tahanan tersebut, KPK akan 
mengambilnya dari APBN. 
Namun, Johan memastikan 
bahwa dana untuk pengadaan 
tersebut tidak besar. “Ini sedang 
dibahas pengadaannya. Tetapi 
dananya tidak besar, sekitar Rp 
50 ribu per baju,” jelasnya.

Mengenai peluncuran 
baju tahanan, masyarakat 
memberikan tanggapan 
beragam. Suryanto, pengamen 
yang biasa beroperasi di 
Terminal Kampung Rambutan 
mendukung. Menurutnya, 
seragam itu bisa membuat malu, 
apalagi jika dipakai di depan 
kamera televisi. “Tapi saya usul, 
bagaimana kalau coraknya garis-
garis putih dan hitam, seperti 
yang di buku-buku. Sepertinya 
dengan corak itu akan lebih 
membuat malu,” katanya. 
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kpk memiliki dUa 
pejabat barU 
UntUk posisi 
yang sangat 

strategis. 
mendUkUng kpk 

meningkatkan 
kinerja.

agar kinerja tetap terjaga
pelantikan dua deputi

Pejabat baru, semangat 
baru! Seperti itulah 
yang diharapkan atas 

pelantikan dua pejabat penting 
di internal KPK. Keduanya adalah 
Deputi Bidang Pencegahan yang 
dijabat Iswan Elmi dan Deputi 
Bidang Penindakan yang dijabat 
Warih Sadono. 

Ketua KPK, Abraham Samad, 
melantik kedua pejabat tersebut 
secara terpisah. Iswan dilantik 
pada 18 Juli 2012, sedangkan 
Warih dilantik 1 Agustus 2012. 
Pelantikan keduanya dilakukan 
di Auditorium Gedung KPK, Jl. 
HR Rasuna Said, Jakarta.

Sebelum dilantik sebagai 
Deputi Bidang Pencegahan, 
Iswan menjabat sebagai Deputi 
Bidang Informasi dan Data 
(INDA) sejak 30 Desember 
2011. Pria kelahiran Belinyu, 
Bangka, pada 27 Januari 1960 ini 
mengawali karier di KPK sebagai 
Direktur Penyelidikan sejak 
2004. Sebelum di KPK, lulusan 
Sekolah Tinggi Akuntansi 
Negara (STAN) pada 1987 dan 

University of Missouri, Kansas 
City, pada 1991 ini menjabat 
sebagai Kepala Subdirektorat 
Investigasi Instansi Pemerintah 
Daerah pada Deputi Bidang 
Investigasi BPKP. 

”Untuk kepentingan 
organisasi, hasil rapat pimpinan 
KPK menganggap bahwa Iswan 
Elmi mampu dan cakap untuk 
menempati jabatan Deputi 
Bidang Pencegahan KPK, yang 
mempunyai tugas menyiapkan, 
merumuskan, dan menjalankan 
kebijakan di bidang pencegahan 
tindak pidana korupsi”, papar 
Abraham. 

Sementara, Warih, sebelum 
dilantik sebagai Deputi Bidang 
Penindakan menjabat sebagai 
Direktur Penuntutan KPK sejak 
25 Juli 2011. Pria kelahiran Tegal, 
1 Maret 1963, ini mengawali 
karier di KPK sebagai Penuntut 
Umum pada 2004 hingga 2005. 
Sebelum di KPK, lulusan Fakultas 
Hukum Universitas Atmajaya 
Yogyakarta (1987) dan S-2 
Hukum Perdata pada Universitas 

Padjajajaran (2005) 
ini menjabat 
Kapuspenkum 
Bidang Hubungan 
Media Massa 
(2005-2007), Kepala 
Kejaksaan Negeri 
Kota Batu, Jawa 
Timur (2007-2010), 
dan   Asisten 
Pengawasan pada 
Kejaksaan Tinggi 
Bali (2010). 

Abraham 
menjelaskan, Deputi 
Bidang Penindakan 
merupakan 
jabatan struktural 
yang strategis di 

KPK. Jabatan ini 
bertanggung jawab terhadap 
seluruh rumusan kebijakan 
di bidang penindakan yang 
membawahi Direktorat 
Penyelidikan, Direktorat 
Penyidikan, Direktorat 
Penuntutan, Unit kerja 
Koordinasi dan Supervisi, dan 
Sekretariat Deputi. “Untuk 
menempati jabatan tersebut, 
harus melalui seleksi yang ketat 
dengan standar kompetensi 
yang tinggi serta melibatkan 
konsultan independen”, 
paparnya.

Abraham berharap,  Warih 
tidak sekadar menjalankan 
tugas rutin kedeputian, tapi juga 
mampu menghadapi tantangan 
KPK ke depan yang semakin 
kompleks.  Dan  Abraham 
pun yakin, bahwa Warih akan 
sanggup menjalankan tugasnya 
dengan baik. “Saudara Warih 
Sadono dipandang cakap 
karena memiliki kapabilitas, 
kompetensi, dan track record 
yang tidak diragukan lagi”, 
lanjutnya. 
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pemberian ini, 
merUpakan 

bentUk tali kasih 
dan Ungkapan 
terima kasih, 

atas peran 
mereka yang 

tUrUt mendUkUng 
kinerja kpk. 

menjadi Contoh 
bahwa berbagi 
saat idUl fitri 

boleh dilakUkan.

berbagi kepada yang berhak
pemberian bingkisan lebaran

Fo
to

: 
in
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Tidak semua pemberian 
hadiah adalah 
gratifikasi. Selama 

tidak memiliki kepentingan, 
bersifat horizontal, dan tidak 
mengharapkan imbalan, maka 
pemberian tersebut sah-sah 
saja dilakukan. 

Begitu pula dengan 
bingkisan Idul Fitri yang 
diberikan KPK kepada 
pegawai alih daya dan tenaga 
pendukung, 14 Agustus 
2012. Pemberian tersebut 
bukan gratifikasi, karena para 
petugas tersebut memang 
layak diberi dan tidak imbalan 
harapan atas pemberian 
tersebut. Para petugas 
tersebut adalah petugas 
kebersihan, pramusaji, kurir, 
petugas keamanan, cleaning 
service, teknisi, pengemudi, 
dan petugas data entry yang 
bekerja di KPK.

“Pembagian bingkisan 
ini merupakan tradisi dan 
kegiatan rutin yang dilakukan 
KPK,” kata Ketua Wadah 
Pegawai (WP) KPK, Nanang 
Farid Syam. 

Menurut Nanang, total 
bingkisan yang dibagikan 
tahun ini sebanyak 420 
buah. Masing-masing berisi 
bahan-bahan makanan 
pokok. Pemberian ini, 
merupakan bentuk tali kasih 
dan ungkapan terima kasih, 
atas peran mereka yang turut 
mendukung kinerja KPK. 

Nanang menjelaskan 
bahwa sumber dana bingkisan 
tersebut bukan berasal dari 
APBN. Namun, lanjutnya, 
murni berasal dari infak 
dan sedekah para pegawai 
KPK. “Totalnya berjumlah 
Rp41.792.400,” kata Nanang, 

dalam acara yang juga dihadiri 
Ketua KPK, Abraham Samad, 
Wakil Ketua KPK, Bambang 
Widjojanto, dan Penasihat 
KPK, Abdullah Hehamahua.

Dalam sambutannya, 
Abraham mengatakan, bahwa 
kegiatan ini merupakan 
manifestasi seluruh pegawai 
KPK yang ingin berbagi 
kebahagiaan pada momen 
Idul Fitri. Sebab, lanjutnya, 
seluruh umat yang merayakan 
Idul Fitri harus senantiasa 
merasakan kenikmatan di 
hari yang fitri tersebut. Tidak 
terkecuali para pegawai alih 
daya dan tenaga pendukung 
tersebut. 

Abraham melanjutkan, 
pengumpulan dana dari para 
pegawai, merupakan hasil 
kerja sama antara WP KPK dan 
Badan Amal Islam KPK (BAIK). 
Tujuan pemberian bingkisan, 
tidak lain merupakan bentuk 
silaturahmi dan kebersamaan, 
agar semua turut merasakan 
kebahagiaan pada momen 
tersebut. “Kita harapkan 
dari tahun ke tahun ada 

peningkatan yang signifikan”, 
lanjutnya. 

Harapan yang sama datang 
dari Abdullah. Menurutnya, 
kaum muslim selalu meyakini 
bahwa Idul Fitri merupakan 
hari bahagia dan membawa 
berkah. Dengan demikian 
pada hari tersebut, diharapkan 
tidak ada umat Islam yang 
bersedih karena tidak bisa 
merayakan Idul Fitri. “Itulah 
sebabnya, maka saling berbagi 
pun bisa menjadi suatu 
keharusan,” kata Abdullah. 

Abdullah juga berharap 
agar bingkisan tersebut 
bisa dipergunakan sebaik 
mungkin oleh penerima. 
Bukan dilihat dari harganya, 
namun susbtansinya 
bahwa pemberian tersebut 
merupakan bentuk rasa syukur 
kepada Sang Khaliq. 

Seusai memberikan 
sambutan, Abraham 
menyerahkan bingkisan 
tersebut secara simbolis. 
Setelah itu, pemberian 
dilanjutkan oleh Bambang, 
Abdullah, dan Nanang. 
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ramadhan 
adalah 

bUlan mUlia, 
bUlan yang 

di dalamnya 
terdapat 
berbagai 
kebaikan. 

saatnya me-
meningkatkan 
keimanan dan 

spiritUal Umat.

Menyambut berkah bulan suci
rangkaian kegiatan ramadhan kpk

Berkah Ramadhan, begitu 
kurang lebih yang dialami 
para pegawai muslim 

KPK. Betapa tidak, karena di 
bulan mulia tersebut, Badan 
Amal Islam KPK (BAIK) seperti 
tak henti melakukan kegiatan. 
Sibuk menjadi “event organizer” 
untuk semua rangkaian 
kegiatan di KPK yang dapat 
menghidupkan suasana dan 
nuansa kerohanian, begitu 
yang dilakukan. Full of job di 
bulan Ramadhan, seperti itu 
kira-kira.

Seorang pengurus Wadah 
Pegawai (WP) KPK, Basuki 
Haryono, membenarkan. 
Menurutnya, padatnya kegiatan 
tak lepas dari konsep kegiatan 
Ramadhan 1433 H kali ini. Yaitu, 
meningkatkan prestasi ibadah 
pegawai dengan suasana 
khusyu’ dan taqaraab ilallah. 
Dari konsep itulah diharapkan 
membentuk suasana ukhuwah 
insaniyah/basyariyyah dan 
ukhuwah islamiyah serta 
meningkatkan peran sosial 
kemasyarakatan di lingkungan 
pegawai dan sekitar.

”Secara detail, kegiatan 
berwujud Tarhib Ramadhan, 
Kajian Dzuhur, Shalat dan 

Kultum Tarawih, Pesantren Kilat /
Ramadhan Day Camp, Santunan 
Anak Yatim (SAY), Ta’jil dan Buka 
Puasa Bersama, Ta’jil on the 
Road, Paket Ramadhan berupa 
buku buku Islami untuk Tahanan 
Muslim,” jelas Basuki.

Kegiatan Ramadhan KPK 
umumnya tidak jauh ber be da 
dengan kegiatan Ramadhan 
tahun sebelumnya. Dan 
penguatannya, lanjut Basuki, 
memang pada tarhib Rama-
dhan/taqaraab ilallah. Selain 
itu, pada tahun ini juga mene-
kankan pada kajian Dhuhur 
yang mengundang penceramah 
yang ternama. Juga, mencip-
takan suasana bulan suci de-
ngan memutar lagu-lagu rohani 
di awal sebelum jam kerja 
dimulai dan pada jam kerja usai. 

”BAIK juga menyediakan 
ta’jil untuk para pengendara/
pejalan kaki yang melintas di 
jalan HR. Rasuna Said, di depan 
gedung KPK. Ta’jil diberikan 
kepada pengendara/pejalan 
kaki berupa makanan dan juga 
stiker. Kegiatan dilakukan tiga 
kali selama bulan Ramadhan,” 
ujar Imam Mahdi

Yang sedikit unik, adalah 
biaya ta’jil yang didapat dari 

dana sumbangan yang 
dikumpulkan dari pegawai 
KPK melalui kotak di setiap 
lantai. Pada minggu ketiga, 
BAIK juga membagikan parsel 
untuk pegawai outsourcing di 
KPK yang kurang lebih 300-
an orang. ”Umumnya paket 
sembako, dan besaran atau 
nilainya tergantung dari dana 
yang terkumpul dari para 
pegawai KPK,” ungkap Basuki.

Dari semua kegiatan 
yang digelar, pengurus 
menunjukkan kegembiraannya 
karena kegiatan berjalan 
lancar serta pesertanya 
relatif meningkat dari tahun 
sebelumnya, sebagai pertanda 
kegiatan diminati pegawai. 

Satu hal lagi, BAIK sejak 
April 2012 juga sudah bisa 
mengajak pegawai untuk 
secara sukarela dipotong 
2,5% dari gajinya untuk zakat, 
dan dikelola. Dananya untuk 
disalurkan ke masyarakat tidak 
mampu dan untuk beasiswa 
pendidikan yang akan 
dibagikan di bulan Ramadhan 
ini.

Alhamdulillah, jika bisa 
menjadi contoh untuk 
mengajak semua pegawai 
menjadi baik di bulan 
Ramadhan. ”Tapi yang penting 
adalah menjaga hasil kebaikan 
di bulan Ramadhan di bulan-
bulan setelah Ramadhan usai, 
insya Allah,” pungkas Basuki. 
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Anya Dwinov tiba-tiba datang ke Gedung KPK. Namun kedatangan 
artis yang juga pembawa acara talkshow di sebuah stasiun swasta 
ini bukan hendak diperiksa lantaran tersangkut kasus korupsi. Ia 

datang  untuk ikut saweran pembangunan gedung baru KPK. 
Mengenakan blus warna merah dipadu rok hitam, Anya datang 

bersama karibnya Olga Lidya. Keduanya langsung mendatangi posko 
saweran yang berada di depan Gedung KPK lalu memasukkan uang 
ke dalam toples. “Jumlahnya sih nggak banyak, ya. Cuma seratus ribu, 
lumayanlah mudah-mudahan bisa membantu,” ungkap Anya, tersipu.

Aksinya ini, kata Anya, merupakan inisiatif sendiri. Ia mengaku merasa 
terpanggil untuk turut menyawer setelah mendengar informasi soal 
gerakan pengalangan dana pembangunan gedung baru KPK. “Saya 
dengar masyarakat sedang menggalang dana, makanya saya juga mau 
ikut menyumbang,” ujar Anya.

Anya menambahkan, kendati dirinya tidak paham soal polemik yang 
terjadi, namun dirinya tetap mendukung KPK, termasuk gerakan saweran 
yang dimotori oleh masyarakat. Menurutnya sumbangan ini merupakan 
wujud dukungan masyarakat kepada KPK. 

Ia berharap dengan adanya dukungan dari masyarakat, DPR mau 
segera mencopot tanda bintang pada pos anggaran pembangunan 
gedung KPK. “Saya sendiri nggak paham bagaimana persoalan 
sebenarnya. Tapi saya berharap dukungan masyarakat semakin banyak 
yang datang sehingga KPK bisa segera punya gedung,” katanya.

Salah satu alasan mengapa ia mendukung KPK adalah keprihatinannya 
melihat praktik korupsi di negeri ini, yang menurutnya sudah luar biasa 
kronis dan merajalela. “Orang bilang korupsi itu biasanya terjadi di bawah 
meja, tapi kalau di kita (Indonesia) korupsinya sekalian sama meja-
mejanya,” ungkapnya. 

Presenter dan pemain sinetron yang juga pengusaha kuliner ini, 
memang kesal melihat ulah para koruptor yang seakan tak ada habisnya 
menggerogoti negeri ini. Apalagi sebagai pebisnis, ia  jengkel melihat 
maraknya petugas pajak yang memiliki rekening gendut. Hanya saja, 
meski sebagai warga negara yang baik, Anya tidak mau menyikapi hal 
tersebut dengan melakukan boikot membayar pajak misalnya. “Biar 
orang-orang tersebut saja yang melanggar hukum, kita nggak perlu ikut-
ikutan melanggar hukum,” ujarnya.

Untuk itulah Anya merasa heran, bila ada orang yang justru merasa iri 
dengan keberhasilan orang-orang yang “sukses” melakukan pelanggaran. 
Misalnya, karena melihat orang lain bisa kaya melalui korupsi, maka ikut-
ikutan melakukan perbuatan tersebut. “Saya adalah orang yang lebih baik 
daripada mereka. Lebih kaya mungkin tidak, tapi lebih benar hidupnya, 
untuk itu saya tidak mau ikut-ikutan melanggar aturan,” paparnya. 
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tidak sederhana, 
Menanamkan kesederhanaan

seperti alang-
alang yang 
apa adanya 

namUn memiliki 
manfaat 

lUar biasa, 
seperti itUlah 

kesederhanaan. 
salah satU nilai 

antikorUpsi 
yang CUkUp 

penting.

inspirasi

Dalam banyak hal, kesederhanaan kerap 
“diselewengkan” menjadi sebuah jargon, 
lebih mudah mengucapkan ketimbang 

melaksanakan. Seringkali melalui berbagai  media, 
kita melihat pejabat yang mengajak untuk hidup 
sederhana. “Marilah kita semua hidup sederhana. 
Melalui pola hidup sederhana, maka bangsa ini 
bisa keluar dari berbagai krisis yang melanda,” ujar 
seorang pejabat suatu saat, sembari memamerkan 
jam tangan Rolex berlapis emasnya yang harganya 
selangit. Ironis! 

Yang lebih 
memprihatinkan, 
ironisme tentang 
kesederhanaan juga 
terjadi pada ruang 
lingkup yang jauh 
lebih kecil, keluarga. 
Orang tua yang 
selalu mengajak 
buah hatinya untuk 
hidup sederhana, 
misalnya, namun 
ucapannya itu tak 
pernah sampai pada 
tataran implementasi. 
Tetap bergaya 
hidup mewah, tidak 
meninggalkan pola hidup berlebih-lebihan, tetap 
memanjakan sang buah hati dengan mainan yang 
super mahal, dan sebagainya. 

Selayaknya nilai-nilai antikorupsi lainnya, 
tentu saja contoh di atas adalah kontra produktif. 
Jangan berharap nilai kesederhanaan bisa 
tertanam pada anak-anak melalui cara demikian, 
karena bagaimana pun, yang efektif bisa 
menjadikan anak memiliki nilai-nilai seperti yang 
diinginkan, adalah keteladanan. Melalui role 
models, anak-anak lebih mudah mengingat dan 
menerapkan pesan-pesan yang disampaikan. 
Seumpama, ketika orang tua  berpesan agar buah 
hatinya tidak boros, hendaknya orang tua juga 
berpenampilan sederhana, tidak bermewah-
mewahan, dan tidak membelikan mainan mahal 
bagi sang anak. Dengan kata lain, menanamkan 
kesederhanaan memang tidak sesederhana yang 
diperkirakan.

Dengan keteladanan pula, maka apapun 

pesan yang disampaikan akan dengan mudah 
diterima. Sebab, pada dasarnya menanamkan 
kesederhanaan tidak bisa semata-mata hanya 
mengajarkan mengenai hidup sederhana saja, 
namun banyak aspek penyerta yang harus pula 
ditanamkan. Misalnya, mengajarkan sang anak 
untuk bertanggung jawab dalam merawat 
dan menjaga barang-barangnya dengan baik; 
serta menanamkan sikap pada anak agar selalu 
menghargai uang dan waktu agar tidak menyia-
nyiakan uang dan waktu dengan percuma.

Selain itu, juga 
harus disertai 
dengan mengajarkan 
dan memberikan 
keteladanan agar 
anak selalu berpikir 
kreatif, sehingga 
mampu membuat 
barang-barang yang 
dibutuhkan tanpa 
harus membeli di 
pasar; menumbuhkan 
sifat peduli terhadap 
sesama untuk saling 
membantu terhadap 
mereka yang serba 

kekurangan; serta 
menghindari gaya hidup konsumtif yang tidak ada 
manfaatnya.

Melalui berbagai keteladanan tersebut, 
maka rangkaian proses menuju kesederhanaan 
tersebut akan tertanam dalam pola pikir anak. Baik 
dalam pola pikir maupun pola perilaku. Melalui 
keteladanan pula, maka orang tua akan dengan 
mudah menjelaskan bahwa banyak teman-
teman seusianya yang harus bekerja untuk bisa 
mendapatkan uang. 

Jika hal itu sudah tertanam, maka dengan 
mudah anak bisa belajar mensyukuri setiap rezeki 
yang mereka punya dengan berbagi dengan 
sesama. Dan pada muaranya, cara didik seperti itu 
secara tidak langsung akan membentuk karakter 
anak menjadi sosok yang tidak hanya sederhana, 
namun sekaligus tidak serakah, penyayang, penuh 
rasa syukur, tidak bertindak sewenang-wenang 
kepada sesama kelak, dan sebagainya.  
(berbagai sumber)
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komunitas

mereka 
memotret dan 
mengabarkan 

setiap langkah 
kpk dari dekat. 

tak segan 
menyemprit 

bila lembaga 
antikorUpsi ini 

melenCeng dari 
jalUr.

tak Segan 
menyemprit…

perkumpulan jurnalis hukum kuningan

Bukan hanya sigap memburu berita, wartawan yang tergabung dalam Perkumpulan Jurnalis Hukum Kuningan juga 
bebas dari intervensi pihak manapun. Independensi adalah harga mati.  

Kedekatan tak lantas 
membuat komunitas 
ini ragu untuk bersikap 

kritis. Ketika KPK berjalan 
pada relnya mereka pun 
membela, sebaliknya ketika 
melenceng tanpa segan 
mereka menyempritnya. “Kita 
sih sebenarnya mengawal 
kerja KPK. Kalau kerjanya 
bagus ya kita tulis bagus, kalau 
menyimpang ya kita gak akan 
belain,” ujar Melati Elandis, 

wartawan Jurnal Nasional.
Hal ini pula yang membuat 

Moksa, wartawan Detikcom, 
senang ngepos di KPK. “Meliput 
di KPK itu bebas dari intervensi. 
Artinya, kita akan tulis apa 
adanya. Kalau mereka baik, kita 
tulis baik. Tapi kalau mereka 
kurang baik, kita tulis pula 
seperti itu,” ungkapnya.

Begitulah sikap kritis yang 
tumbuh subur dalam diri para 
anggota Perkumpulan Jurnalis 

Hukum Kuningan, sebuah 
komunitas yang mewadahi 
aktivitas pada jurnalis yang 
biasa meliput kegiatan di 
KPK, Pengadilan Tipikor, dan 
Kemenkumham.

Komunitas yang lahir tahun 
2009 ini memang unik. Meski 
di komunitas ini tak mengenal 
adanya pengurus ataupun 
anggota, namun ketika harus 
bersikap kritis, mereka pun 
kompak dan tidak mau main-
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main. Terbukti, sikap kritis yang mereka 
usung pernah mereka tunjukan melalui 
aksi pemberian “Kado Cinta untuk KPK” 
kepada Antasari Azhar, Ketua KPK jilid II.  

Kala itu, para wartawan yang biasa 
meliput di KPK memberikan kado 
spesial berupa bunga layu, kliping 
koran, berikut satu stoples kerupuk 
yang sudah melempem. Hadiah ini 
diberikan sebagai bentuk sindiran 
kepada KPK karena dinilai melempem 
dalam menjalankan tugasnya. 

Bahkan, tanpa ragu, para wartawan 
juga menuliskan testimoni yang 
bernada sindirian dan harapan agar 
KPK bisa berbuat baik. “KPK: Korupsi 
Pemberantas Komisi?”, “KPK: bukan 
Komisi Pimpinannya Kumisan”. “Jangan 
sampai KPK jadi: Komisi Pengkajian 
Korupsi, Komisi Pemantau Korupsi, 
Komisi Perusak Keluarga, Kerupuk, 
Peuyeum (tape), Kentang”, “Ikan cucut 
ikan gabus, KPK jangan takut usut Agus 
(Condro).” Demikian sebagian dari isi 
testimoni yang ditulis oleh sekitar 40 
wartawan itu.

Bukan sekali sikap kritis ditunjukan 
para wartawan. Suatu waktu, para 

Berawal dari Milis
Komunitas ini lahir dari sebuah milis 

para jurnalis yang biasa ngepos di KPK, 
Pengadilan Tipikor, dan Kemenkumham. 
Menurut Mahendra, wartawan Suara 
Merdeka, milis ini terbentuk untuk 
memudahkan mereka berbagi transkip 
dan agenda acara. Milis ini dimoderatori 
oleh Ayatollah Antoni, wartawan JPNN. 

Berawal dari milis inilah, 
Perkumpulan Jurnalis Hukum Kuningan, 
lahir. Pemakaian nama ini tak lain 
diilhami oleh pada ketiga lembaga 
tempat para wartawan ini meliput 
yang sama-sama berada di kawasan 
Kuningan. Seiring bertambahnya 
anggota milis dan intensitas pertemuan, 
para wartawan yang tergabung di 
dalamnya pun sering mengadakan 
kegiatan bersama. 

Dari ajang kongkow-kongkow inilah 
komunitas itu lahir. Diakui  Melati, 
komunitasnya bukan sebuah organisasi 
seperti pada umumnya. “Kita nggak 
pernah nyebut anggota, karena 
memang bukan organisasi. Kita biasa 
nyebut anak-anak yang ngepos di KPK,” 
ungkapnya. 

Ditambahkannya, komunitas 
tersebut bersifat terbuka bagi setiap 
wartawan yang ngepos di KPK. Sama 
sekali tak ada persyaratan atau aturan 
khusus yang mengikat. Karena sifatnya 
yang cair ini pula, mereka pun tak 
pernah tahu berapa jumlah pasti  
wartawan yang tergabung di dalamnya. 
“Pokoknya, wartawan yang ingin 
bergabung ya tinggal minta gabung saja 
lewat milis,” ungkap Melati.

Namun, keterbukaan ini tak berlaku 
bagi pimpinan KPK. Ini terjadi saat 
Chandra Hamzah, Wakil Ketua KPK jilid III 
terang-terangan ingin bergabung dalam 
komunitas ini. Namun berdasarkan hasil 
“rapat” singkat, lamaran itu ditolak.

Tantangan
Bertugas di KPK tak pelak memberi 

pengalaman dan tantangan tersendiri 
bagi mereka. Salah satunya menghadapi 
tudingan dari pihak luar bahwa mereka 
menerima imbalan materi dari KPK 
agar mereka hanya mengangkat berita 
positif.  “Tidak ada imbalan apapun. Kami 
bekerja secara independen dan KPK juga 
tidak pernah mencoba memberi imbalan 
tersebut,” kata Moksa. 

 Dan bukan hanya KPK. Di luar itu 
pun, Moksa dan kawan-kawan tetap 
melawan terhadap pihak-pihak yang 
mencoba menukar independensi 
mereka dengan uang atau imbalan lain. 

Salah satu contoh, ketika sedang 
hangat kasus Bibit-Chandra. Ketika itu, 
seorang penasihat hukum pengusaha 
yang sedang diperika KPK terkait 
kasus tersebut, mendatangi press room 
KPK. Mulanya memang berbasa-basi, 
namun selanjutnya si penasihat hukum 
justru mengarahkan pemberitaan para 
wartawan. 

Melihat gelagat kurang baik, para 
wartawan pun tak diam saja. Mereka 
kemudian berdebat dengan si pengacara 
tentang duduk persoalan kasus itu.  
Alhasil, si pengacara pun keluar dengan 
gigit jari, karena maksudnya untuk 
mengarahkan pemberitaan sama sekali 
tidak kesampaian. 

“Ada pihak- pihak yang menuding 
kita membela Pak Bibit dan Pak Chandra, 
karena mendapat imbalan dari KPK.
Padahal, sebenarnya kita memberitakan 
seperti itu karena memang kita melihat 
Bibit-Chandra  tidak bersalah, jadi bukan 
karena ada arahan dari KPK, “ papar 
Melati. 

wartawan melihat salah seorang saksi 
keluar dari gedung KPK melalui pintu 
samping. Maka sebagai bentuk protes, 
mereka menolak undangan jumpa pers 
yang digelar M. Jasin, Wakil Ketua KPK 
kala itu.

Aksi ini pun mendapat respons dari 
KPK. Setelah aksi ini, tak ada lagi saksi 
atau tersangka yang diperiksa KPK 
diperkenankan keluar melalui pintu 
samping. Berawal dari aksi ini pula KPK 
kemudian rutin menggelar pertemuan 
antara wartawan dengan pimpinan KPK.

Kegiatan yang dilakukan pun 
sebenarnya lebih bersifat senang-
senang untuk melepas penat setelah 
seharian membuat berita. Kegiatan 
itu misalnya olah raga, arisan, atau 
karaokean.

Memang, sekali waktu, mereka 
juga bisa berkumpul untuk menggelar 
kegiatan serius. Saat terjadi gempa 
di Sumatera, misalnya, mereka 
mengamen untuk mengumpulkan 
dana untuk disumbangkan kepada 
para korban bencana.
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korupSi tidak Wajar
tanpa pengeCualian

Oleh: 
TaufIequRachman RuKI
anggOTa BPK 2009-2014  
(manTan KeTua KPK)

Dalam pemberitaan media 
akhir–akhir ini muncul 
pertanyaan (atau pernyataan?) 

bahwa laporan keuangan beberapa 
kementerian memperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
BPK, namun dua pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak, TH dan AS, tertangkap 
tangan oleh KPK pada saat Laporan 
Keuangan Kementerian Keuangan 
Tahun 2011 memperoleh opini WTP. 
Tulisan ini mengulas korelasi antara 
opini terhadap kewajaran penyajian 
Laporan Keuangan dan terjadinya 
korupsi.

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 15 
tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara menjelaskan 
bahwa BPK melakukan tiga jenis 
pemeriksaan atas keuangan negara 
yaitu (1) Pemeriksaan Keuangan, 
(2) Pemeriksaan Kinerja, dan (3) 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  
Ketiga jenis pemeriksaan tersebut 
memilki tujuan, prosedur dan jenis 
kesimpulan yang berbeda-beda. 

Perbedaan tujuan, kesimpulan, dan 
prosedur diantara jenis pemeriksaan 
di atas menunjukkan bahwa tidak 
ada satu jenis pemeriksaan pun yang 
bisa menjadi  raport atau sertifikat 
jaminan dari BPK bahwa suatu 
kementerian/lembaga yang diperiksa 
sudah sepenuhnya mengelola 
keuangannya secara akuntabel dan 
transparan tanpa ada satupun kasus 
korupsi yang terjadi. Setiap laporan 
BPK harus dibaca secara jelas apa 
tujuan dan lingkup pemeriksaannya.

Pemeriksaan atas laporan 

keuangan kementerian/lembaga 
(LKKL) merupakan jenis Pemeriksaan 
Keuangan. Dalam istilah internasional, 
jenis pemeriksaan ini dikenal sebagai 
“general audit’. Istilah ini menunjukkan 
pemeriksaan dilakukan dengan lingkup 
yang luas, mencakup keseluruhan pos 
keuangan yang dilaporkan namun 
dengan prosedur yang relatif tidak 
begitu mendalam. 

Sebagai ouput dari pemeriksaan 
keuangan, BPK akan menerbitkan 3 jenis 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan (yang memuat opini BPK), 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem 
Pengendalian Intern, dan Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap 
Peraturan Perundang-Undangan. Opini 
yang diberikan oleh BPK menunjukkan 
tingkat kewajaran penyajian laporan 
keuangan terutama kesesuaiannya 
dengan standar akuntansi yang 
ditetapkan oleh Pemerintah.

Ada empat jenis opini yang dapat 
diberikan BPK yaitu:
1. Wajar tanpa pengecualian 

(unqualified), yang berarti semua 
informasi yang material dalam 
laporan keuangan disajikan dengan 
wajar;

2. Wajar dengan pengecualian 
(qualified), yang berarti semua 
informasi yang material dalam 
laporan keuangan disajikan dengan 
wajar, kecuali bagian tertentu yang 
dikecualikan oleh BPK;

3. Tidak wajar (adverse),yang berarti 
terdapat informasi material yang 
tidak disajikan secara wajar yang 
akan mengganggu kewajaran 
laporan keuangan secara 

koLom
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keseluruhan; dan
4. Tidak memberikan pendapat 

(disclaimer), yang berarti BPK tidak 
dapat meyakini apakah informasi-
informasi material yang disajikan 
dalam laporan keuangan tersebut 
wajar atau tidak.  

BPK mempertimbangkan tingkat 
materialitas dalam menetapkan 
opini. Materialitas ini bisa dikatakan 
merupakan nilai minimal untuk 
menyatakan apakah suatu masalah 
akan mempengaruhi keputusan yang 
akan diambil oleh pengguna laporan 
atau tidak. Pemeriksa BPK menetapkan 
angka materialitas dalam kisaran 0,5% 
- 5% dari akun tertentu (misalnya akun 
penerimaan atau belanja).

Sebagai bagian dari perolehan 
keyakinan yang memadai atas 
kewajaran penyajian laporan keuangan, 
BPK menguji (1) keandalan sistem 
pengendalian intern terutama 
sistem yang digunakan oleh KL 
untuk menyusun laporan keuangan 
yang wajar, serta (2) kepatuhan atas 
peraturan perundang-undangan yang 
berpengaruh langsung terhadap 
kewajaran angka yang disajikan dalam 
laporan keuangan. 

Jika hasil pengujian BPK 
menunjukkan suatu KL memiliki 
kelemahan sistem yang menimbulkan 
risiko KL tersebut tidak melaporkan 
penerimaannya secara lengkap atau 
tidak dapat menjamin belanjanya 
memang benar-benar terjadi, maka BPK 
akan melakukan lebih banyak prosedur 
pemeriksaan untuk memastikan 
kewajaran angka-angka penerimaan 
dan belanja yang dilaporkan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran. 

Jika saat pemeriksaan atas LKKL, 
BPK menemukan ketidakpatuhan, 
maka pengaruhnya terhadap opini 
sangat tergantung pada dampak 
masalah tersebut terhadap kewajaran 
angka yang dilaporkan. Misalnya, 
BPK menemukan bahwa pengadaan 
barang yang seharusnya dilakukan 
secara lelang namun dalam praktiknya 
dilakukan penunjukkan langsung, 
maka BPK akan melaporkan temuan 
tersebut. Namun, jika ternyata hasil 
pengecekan fisik menunjukkan 
barang yang dibeli ada, sesuai dengan 

spesifikasi yang diminta, dan harganya 
wajar, maka belanja yang dilaporkan 
untuk membeli barang tersebut dan aset 
yang dicatat dalam neraca dapat dinilai 
wajar. 

Lantas, apakah pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan harus dapat 
mengungkapkan tindakan korupsi 
yang dilakukan oleh pejabat entitas 
yang diperiksa? Apakah dapat 
mengungkapkan kasus TH dan AS yang 
diduga menerima suap dari wajib pajak? 
Untuk mencari jawabannya, dapat 
dilihat dari jenis pemeriksaan, tujuan 
pemeriksaan, dan lingkup pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan.

Pertama, dugaan suap yang 
diterima oleh TH dan AS diindikasikan 
terkait dengan proses pemeriksaan 
yang dilakukan oleh aparat Direktorat 
Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. 
Tujuan suap diduga agar restitusi 
pajak yang diminta dikabulkan atau 
jumlah pajak yang masih harus dibayar 
dikurangi. 

Kedua, indikasi dugaan suap 
dapat diketahui apabila ketetapan 
yang diterbitkan berdasarkan hasil 
pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan 
kondisi sebenarnya. Sebagai ilustrasi, 
kurang bayar ditetapkan Rp100 juta, 
namun setelah dieksaminasi ulang, 
seharusnya kurang bayar Rp500 juta. 
Untuk mengidentifikasi hal tersebut, BPK 

melakukan pemeriksaan yang bertujuan 
menguji “kebenaran” pemeriksaan 
pajak, bukan “kewajaran” penyajian 
penerimaan pajak  pada laporan 
keuangan. 

Sejak tahun 1984, Indonesia telah 
menerapkan self assessment system 
dimana wajib pajak diminta untuk 
menghitung sendiri kewajiban pajaknya 
dan melaporkannya. Dalam hal–hal 
tertentu.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan 
penelitian/pemeriksaan untuk menguji 
kebenaran perhitungan sendiri wajib 
pajak tersebut. Kasus TH dan AS 
terjadi karena petugas pajak memiliki 
kewenangan tersebut dan kemudian 
menyalahgunakannya. 

Direktorat Jenderal Pajak telah 
membangun suatu sistem pengendalian 
untuk memastikan bahwa kewenangan 
tersebut dipergunakan sebagaimana 
mestinya. Telah dibentuk Direktorat 
Kitsda yang menjadi semacam provost, 
whistle blower system, reformasi birokrasi 
(baca: perbaikan penghasilan pegawai), 
dan sebagainya. Namun ternyata belum 
cukup ampuh mencegah pegawainya 
menyalahgunakan kekuasaan. Dengan 
demikian, Jajaran Direktorat Jenderal 
Pajak maupun kementerian Keuangan 
harus meningkatkan lagi pengendalian 
terhadap pegawainya. BPK selaku 
lembaga pemeriksa tetap akan 
membantu Pemerintah untuk mencegah 
terjadinya penyalahgunaan wewenang 
dan meningkatkan penerimaan 
pajak sebagai sumber pembiayaan 
penyelenggaraan Negara.

Dari ulasan di atas, kasus TH dan AS 
merupakan peristiwa yang terjadi di luar 
konteks pemeriksaan laporan keuangan. 
Kasus tersebut adalah salah satu bentuk 
penyalahgunaan kekuasaan. Opini WTP 
atas Laporan Keuangan Kementerian 
Keuangan bukanlah jaminan bahwa 
tidak ada kasus korupsi di lingkungan 
Kementerian Keuangan, khususnya di 
Direktorat Jenderal Pajak. Opini WTP 
menjamin bahwa tidak ada kesalahan 
penyajian angka/informasi yang material 
dalam laporan keuangan. Dengan kata 
lain, suatu kasus korupsi tidak serta 
merta melarang opini Wajar Tanpa 
Pengecualian namun yang pasti Korupsi 
adalah Tidak Wajar Tanpa Pengecualian. 

Fo
to

: 
sx

c.
hu



|  vol. 28/  Th.v  /JUlI-aGUSTUS 201252

Oleh:
BamBang 
wIDJOJanTO
wAKIL KETUA KPK

kaveLing c-1

bias paham salah dan 
kesalahpahaman
jika ada yang mengkapitalisasi isu legitimasi kpk, sudah 
saatnya mereka disinyalir dan dituding sebagai “sahabat para 
koruptor” atau “koruptor berjubah penyelenggara kekuasaan”.

“Paham” dan “kesalahpahaman”, 
menjadi diskursus yang terus 
menghangat mengenai Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan 
kini, ada indikasi yang sangat kuat, 
“paham yang salah dan kesalahpahaman” 
mengenai keberadaan KPK terus-menerus 
dikapitalisasi secara sengaja dengan sangat 
intensif oleh kelompok tertentu. Targetnya, 
mendekonstruksi dan mendelegitimasi 
keberadaan KPK.

Disebut sebagai “paham yang salah” 
karena diskursus mengenai KPK itu 
tidak berpijak pada konteks politik dan 
historikal yang menjadi elan spiritualitas 
serta primakuasa utama, terjadinya era 
reformasi dalam kaitannya dengan komisi 
dan pemberantasan korupsi. Demikian juga 
dengan terjadinya  “kesalahpahaman” karena 
pemahaman kosa kata “ad hoc” ditafsirkan 
secara keliru untuk menjustifikasi bahwa KPK 
hanyalah lembaga yang bersifat sementara. 

Kedua hal tersebut didesakkan sebagai 
diskursus publik secara kontinu, sistematis, 
dan terstruktur. Akibatnya, tidak hanya 
ada pemahaman yang salah di sebagian 
penyelenggara negara dan kelompok 
masyarakat terdidik mengenai KPK, tetapi 
juga ada kebijakan yang diputuskan atas 
dasar “kesalahpahaman”. Semua itu berakibat 
sangat fatal bagi keberadaan lembaga KPK, 
khususnya pada upaya pemberantasan 
korupsi yang lebih efektif dan efisien. 

Padahal jika sedikit mundur, ada dua 
hal penting dari tumbangnya kekuasaan 
otoriter Orde Baru. Pertama, salah satu 
tuntutan yang menjadi dasar pergerakan dan 

soliditas rakyat adalah desakan agar kekuasaan 
segera melakukan pemberantasan korupsi 
secara bersungguh-sungguh, konsisten, dan 
tuntas. Kedua, terjadinya “titik balik” sistem 
kekuasaan sebagai bagian dari tuntutan rakyat. 
Kekuasaan otoritarian yang penuh dengan 
penyalahgunaan kewenangan secara masif 
dan struktural, dilikuidasi, dan disingkirkan 
agar sistem kekuasaan di era reformasi 
menjadi demokratis dan memiliki akuntabilitas 
penggunaan kewenangan.

Kenyataan itu juga merupakan elan 
spiritualitas yang menjadi dasar pembentukan 
KPK yang secara khusus mendapatkan mandat 
untuk melakukan pemberantasan korupsi. 
Karena pemberantasan korupsi menjadi satu 
alasan fundamental sebagai penyebab utama 
terjadinya reformasi. Suatu pertanyaan reflektif 
dapat diajukan, apakah badan yang dibentuk 
atas tuntutan kebutuhan yang sangat mendasar 
tersebut, pembentukannya harus bersifat 
sementara? Atau, secara sengaja didekonstruksi 
agar bersifat sementara? 

Pada konteks ini perlu ditegaskan, siapapun 
yang menyatakan demikian terkait upaya, 
program dan lembaga yang diberikan mandat 
pemberantasan korupsi, seperti misalnya KPK, 
baik  secara langsung atau tidak langsung, 
serta secara implisit maupun eksplist, maka 
mereka telah mengingkari elan sipritualitas 
yang menjadi dasar pembentukan lembaga 
pemberantasan korupsi beserta program dan 
berbagai upayanya. 

 
Kesalahpahaman tentang ad hoc 

Kesalahpahaman yang sekarang juga terasa 
menguat adalah pendapat yang mengatakan 
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KPK sebagai lembaga yang bersifat Ad 
Hoc. Kesalahpahaman pertama, tidak 
dipahaminya makna kata ad hoc yang 
genuine dan kemudian interpretasi 
secara keliru. Ad hoc disalahpahami 
karena diberikan makna sebagai 
“sementara” sehingga KPK ditafsirkan 
sebagai komisi yang bersifat sementara. 

Pemberian makna pada sesuatu 
yang bersifat sementara lebih cocok 
digunakan padanan kata Ad Interim, 
yang artinya “in the meantime or 
temporarily”. Kosakata dimaksud lebih 
tepat digunakan untuk memberikan 
pengertian yang bersifat kesementaraan. 

Sedangkan Ad Hoc sesungguhnya 
suatu istilah dari bahasa latin yang 
populer dan istilah ini mempunyai arti 
yang dimaksudkan untuk salah satu 
tujuan saja. Dalam Black Law Dictionary, 
ad hoc artinya “formed for a 
particular purpose”.

Oleh karena itu, tidaklah 
benar bilamana lembaga 
KPK disebut sebagai Komisi 
Ad Hoc karena memang 
kosakata dimaksud tidak 
ditemukan secara eksplisit di 
dalam Undang-Undang No. 
30 tahun 2002 tentang KPK, 
apalagi bila disalahpami 
dengan pengertian yang 
bersifat kesementaraan. 

Salah satu alasan untuk 
menyatakan KPK suatu 
lembaga yang bersifat 
sementara, sangat mungkin 
diinterpretasikan secara 
bebas karena di dalam hal 
menimbang UU No. 30 
tahun 2002 tentang KPK 
dinyatakan “bahwa lembaga 
pemerintah yang menangani 
perkara tindak pidana korupsi belum 
berfungsi secara efektif dan efisien dalam 
memberantas tindak pidana korupsi”. 
Berpijak pada kalimat dimaksud, terjadi 
kesalahpahaman, KPK disebut sebagai 
lembaga ad hoc karena diasumsikan, 
bila kelak “lembaga penegak hukum” 
lainnya (kepolisian dan kejaksaan), sudah 
berfungsi efektif dan efisien dalam 
pemberantasan korupsi, maka peran KPK 
akan berakhir.

Asumsi yang dibangun 
sangatlah keliru dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan pijakan 
argumentasinya. Karena setidaknya 

terdapat tiga hal yang bisa diajukan 
untuk menolak asumsi tersebut. 

Pertama, pemberantasan korupsi 
adalah serangkaian tindakan untuk 
mencegah dan memberantas melalui 
5 (lima) tugas yang dimiliki oleh KPK 
sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6 UU 
No. 30 tahun 2002 dengan melibatkan 
peran serta masyarakat. Pemberantasan 
korupsi bukan sekadar penanganan 
korupsi melalui tugas dan kewenangan 
penindakan semata karena ada tugas 
koordinasi, supervisi, penindakan, 
pencegahan, dan monitoring.

Sebagaimana dimaklumi bahwa 
tindakan yang bersifat penindakan 
sebagaimana tugas dan kewenangan 
kepolisian dan kejaksaan, hanyalah 
salah satu saja dari tugas dan 
kewenangan KPK. Oleh karena itu, bila 

saja diasumsikan lembaga kepolisian 
dan kejaksaan telah berfungsi baik, 
maka tidak berarti KPK kehilangan 
dasar legitimasinya melakukan 
pemberantasan korupsi, karena 
pemberantasan korupsi tidak hanya 
dilakukan melalui penindakan semata. 

Kedua, berbagai pengalaman dari 
banyak negara lain, jelas bahwa “KPK” 
mereka tetap eksis kendati kepolisian 
dan kejaksaan sudah menjadi lebih 
baik. Komisi antikorupsi Hong Kong 
yang dikenal dengan ICAC, tetap 
dipertahankan kendati kepolisian dan 
kejaksaan Hongkong jauh lebih baik. Hal 

serupa juga terjadi di Singapura, Corrupt 
Practices Investigation Bureau (CPIB) 
yang dibentuk Tahun 1952, hingga 
sekarang masih menjalankan mandat 
sebagai lembaga penindakan korupsi. 
Di Malaysia, semula ada lembaga Anti 
Rasuah yang dibentuk sejak tahun 
1967 dan kemudian menjadi Malaysian 
Anti Corruption Commission pada 2009, 
juga tetap mempunyai kewenangan 
melakukan penindakan. Dan ketiganya 
hanya contoh, karena masih banyak 
negara lain seperti itu.

Ketiga, ada kecenderungan yang 
kian menguat dan tidak terbantahkan, 
“KPK” berbagai negara lain justru 
mendapatkan legitimasi secara 
kuat, karena dirumuskan di dalam 
konstitusi negaranya. Apakah pernah 
dibayangkan, negara-negara tetangga 

yang problem korupsinya 
masih sedahsyat di 
Indonesia seperti: Timor 
Leste, Brunei Darusalam, 
Malaysia, dan Filipina telah 
menjamin keberadaan 
lembaga anti korupsinya 
di konstitusi. Lebih-
lebih lagi, ada cukup 
banyak negara yang jauh 
terbelakang dari Indonesia 
tetapi justru mempunyai 
komitmen moral dan 
politik untuk menjamin 
keberadaan lembaga 
antikorupsi mereka di 
dalam konstitusi negara, 
seperti Nigeria, Kamboja, 
Vietnam, Laos, Banglades, 
Bhutan, Uganda, Rwanda, 
Kamerun, Moldova, 
Kroasia dan lainnya.  

Jadi, cukup sudah 
intrik dan ontran yang selama ini 
dikapitalisasi oleh sebagian kecil 
penyelenggara kekuasaan, yang 
ternyata pahamnya salah atau hanya 
salah paham yang berkaitan dengan 
legitimasi keberadaan KPK. Jika mereka 
masih tetap mengkapitalisasi isu 
legitimasi KPK maka sudah saatnya 
mereka disinyalir dan dituding sebagai 
“sahabat para koruptor” atau “koruptor 
berjubah penyelenggara kekuasaan” 
yang memang secara sengaja  tidak 
menginginkan pemberantasan korupsi 
dilakukan secara sungguh-sungguh, 
tegas, efektif, dan efisien. 



|  vol. 28/  Th.v  /JUlI-aGUSTUS 201254

bUkU ini merUpakan akUmUlasi 
pengetahUan dan pengalaman 30-an 
pakar. dapat menjadi rUjUkan UntUk 
menCari resep barU dalam menangani 
korUpsi di negeri ini.

         
dalam Satu

resensi

30pakar

buku
Pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto, mantan 

Wakil Presiden Indonesia pertama, Muhammad Hatta, ditunjuk 
menjadi penasihat Presiden dalam upaya pemberantasan 

korupsi. Dalam kapasitasnya sebagai seorang penasihat, Hatta 
mengungkapkan bahwa “Korupsi telah membudaya di Indonesia.” 

Pernyataan Bung Hatta itu diungkapkan ketika Indonesia 
merasakan kemerdekaan yang ke-25 tahun. Bagaimana sekarang? 
Di usianya yang ke-67 tahun, ternyata korupsi masih ‘membudaya’. 
Masyarakat pun skeptis mengenai pemberantasan korupsi.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penulisan buku “Korupsi 
Mengorupsi Indonesia” menjadi penting. Sebagai produk penelitian, 
buku ini dapat menjadi rujukan untuk mencari resep baru dalam 
menangani korupsi di negeri ini. Banyak soal yang ditawarkan, mulai 
tinjauan korupsi dari perspektif ekonomi, bisnis, politik, administrasi 
publik, hukum, civil society, budaya, agama, dan pendidikan.

Buku ini merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman 
30-an pakar dari berbagai bidang yang berasal dari berbagai 
negara. Buku setebal 1.000 halaman ini kaya referensi. Hal ini 
mengindikasikan tidak saja komitmen kuat dari para penulis, tetapi 
juga luasnya perspektif dan dalamnya analisis yang coba diungkap.

Bagian awal buku mendiskusikan pemahaman dasar korupsi, 
termasuk perkembangan teori dan implementasinya. Indikator 
tingkat korupsi juga diulas secara mendalam untuk membantu 
pembaca dalam mengintrepretasikan puluhan indikator dan indeks 
tingkat korupsi yang ada, di samping mengulas berbagai kelemahan 
dan kelebihan masing-masing indikator. 

Pembahasan dilanjutkan dengan ulasan dari perspektif ekonomi, 
yang melekat juga aspek bisnis dan lingkungan hidup. Biaya korupsi, 
dampak lingkungan akibat korupsi, korupsi korporasi, pencegahan 
korupsi pada kondisi krisis dan penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) merupakan isu yang dibahas dalam bagian ini.

Bagian tiga menyoroti perspektif sejarah, politik dan ad mi nis   trasi 
negara termasuk di dalamnya ulasan mengenai akar his toris korupsi 
di Indonesia, demokrasi dan korupsi politik, political finan cing di era 
reformasi, korupsi di yayasan pemerintah dan refor masi bi rokrasi. 

Bagian empat diulas lemahnya integritas sistem peradilan kita, 
perspektif hukum upaya pemberantasan korupsi dan dasar-dasar 
strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Di bagian ini juga 
didiskusikan secara mendalam tentang KPK dan permasalahan yang 
melingkupinya. 

Bagian kelima mengulas peran civil society di Indonesia dalam 
perang melawan korupsi. Civil society mempunyai peran strategis. 
Sedangkan pada bagian enam menjabarkan proses terjadinya 
pergeseran pandangan global terhadap korupsi, kesulitan dan 
strategi alternatif dalam menegakkan integritas di daerah pasca 
konflik serta strategi perbandingan dan implementasi upaya 

pemberantasan korupsi di berbagai negara.
Bagian terakhir adalah kaleidoskop korupsi di Indonesia, 

dari masa VOC hingga reformasi. Penulisan yang disusun 
berdasarkan waktu dan dilengkapi dengan penjelasan singkat 

akan membantu memahami pasang surut korupsi dan upaya 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, pada bagian 

ini juga menggambarkan betapa upaya pemberantasan 
korupsi selalu diagendakan pemerintah. Tetapi berbagai 

faktor, termasuk di antaranya lemahnya komitmen 
pemerintah, dan lemahnya peraturan, mengakibatkan berbagai 

upaya tersebut tidak memberikan hasil yang menggembirakan.
Hadirnya buku ini memberikan harapan bahwa korupsi bisa 

diberantas sekaligus memantapkan Indonesia sebagai bangsa yang 
serius untuk keluar dari “Penjajahan Korupsi”. Dirgahayu Indonesia.  
(Dini/Pustakawan KPK)
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(Peserta lomba poster KPK)


