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dariredaksi

Rasaku menyerupa pucuk daun 
ditampar angin. Sesak, perih, 
namun tak kuasa berbuat apa-apa. 

Perlakuan Sumantri kepada adiknya, 
Sukrasana, adalah penyebab. Sebuah 
perlakuan yang memaksaku untuk 
menatap kondisi riil saat ini. Bukan 
di Kerajaan Maespati, negeri dimana 
keduanya dikisahkan. Bukan. Namun di 
sini, di republik ini.

Kisah dua saudara asuhan Resi 
Wisanggeni tersebut, memang sarat 
tragedi dan ketidakadilan. Bahkan 
sejak awal, sesaat setelah kayon di 
depan layar dicabut. Sejak permulaan 
pertunjukan itulah aroma keangkaraan 
Banaspati yang tergambar pada siluet 
berbentuk gunungan tersebut, langsung 
menyesap pada wajah tampan Sumantri. 
Berlebihan mungkin, tapi setidaknya 
begitu yang tertangkap pada kuadran 
pemikiranku. Penonton lain boleh punya 
persepsi. Akupun begitu. 

Demi mengejar ambisi, Sumantri 
tega meninggalkan Sukrasana. Sang adik 
lalu mencari, dengan jerit menyayat hati. 
“Akang Antri, Akang Antri… Aku elu, aku 
elu Akang,”  katanya. Perih rasanya aku 
mendengar. Terlebih, ketika  sinden dan 
gamelan menyelaras suara sang dalang, 
seakan nafas aji panglimunan.

Mungkin Sumantri adalah manusia 
pilihan dewa. Setelah berhasil menjadi 
patih di Kerajaan Maespati, berulang 
kali dia sukses menunaikan tugas. 
Seperti tercantum dalam Serat Tripama, 
di samping memiliki sisi negatif, 
sesungguhnya Sumantri adalah seorang 
ksatria  yang memiliki tiga kelebihan. 
Tidak hanya pandai, namun juga selalu 
menyelesaikan pekerjaannya, dan jika 
perlu mempertaruhkan nyawa.  

BeBan Biaya SoSial 
ala SukraSana

SuKraSana MengaMbil alih “beban biaya SoSial” 
aKibaT doSa SuManTri. TaK SaMa, Tapi Mirip 

KiSah KorupTor di negeri ini.

 Namun di situlah bencana bermula. 
Di tengah etos kerjanya yang terbilang 
baik, sifat pongahnya mendadak 
mengiringi. Dengan sesumbar Sumantri 
menantang sang raja. Tak tahu apa 
maksudnya. Yang kulihat, Arjuna 
Sasrabahu bersedia meladeni tantangan 
Sumantri. Sumantri kian pongah. Arjuna 

Sasrabahu tak kalah marah. Dalam 
pertempuran sengit itu, Sumantri pun 
bertekuk lutut.

Berani menantang Arjuna Sasrabahu 
jelas merupakan dosa besar. Ketika titah 
raja adalah undang-undang, maka bisa 
ditakar, berapa berat kesalahan yang 
harus ditanggung Sumantri. Mengapa? 
Karena terdapat dampak berantai di 

dalamnya. Menurunnya produktivitas 
rakyat akibat kepercayaan kepada sang 
raja yang merosot, waktu yang habis 
untuk sebuah pertempuran panjang, 
kerusakan yang ditimbulkan akibat 
perang tanding, dan masih banyak 
beban biaya sosial yang diakibatkan. 

Ketidakadilan akhirnya menjadi 
jawaban atas polah Sumantri. 
Ketidaksanggupannya memikul 
hukuman, memaksa Sukrasana yang 
akhirnya menjadi juru selamat. Dengan 
senang hati, Sukrasana yang baru saja 
menemukan Sumantri, membantu sang 
kakak memenuhi pemintaan Arjuna 
Sasrabahu. Berkat kesaktiannya, raksasa 
kerdil itu berhasil memindahkan Taman 
Sriwedari dari Kahyangan Untarasagara 
ke Maespati. Suatu beban yang tak 
mungkin dipikul Sumantri.  

Suara sinden kembali terdengar. 
Gamelan lagi-lagi menyelaras suara 
sang dalang. Di antara nafas-nafas 
yang menyerupa aji panglimunan itu, 
hatiku kian perih. Tragedi Sukrasana, 
sejatinya adalah cermin kehidupan 
masa kini. Tidak sama persis, namun 
seolah  kisah koruptor yang meraja 
lela di republik ini. Bayangkan, 93% 
biaya sosial korupsi yang dibebankan 
kepada rakyat, sungguh serupa dengan 
pengorbanan yang diberikan Sukrasana 
kepada Sumantri. Pengorbanan yang 
sia-sia, karena pada akhirnya Sumantri 
membunuh Sukrasana dengan anak 
panahnya. 

Kayon pun ditancapkan, menanda 
sang dalang menutup kisah. Sejuta 
PR menyisa bagi kita, di tengah suara 
menyayat yang terus terngiang, “Akang 
Antri, Akang Antri… Aku elu, aku elu 
Akang...” 



swarakicau

@KPK_RI

@Soal_Hukum 
Semoga semakin kuat dan bersih 
@KPK_RI dan lembaga penegak 
hukum lainya.

Joko Trisno M @joko_nock 
@KPK_RI mantap .... Kami sangat 
setuju jika Tahanan KPK pake baju 
kebesaran rancangan KPK. Apapun 
jenis kelaminnya wajah hrs bebas 
terbuka

Ahmad Akbar @Ahmadgenaro  
Maju terus KPK ,jangan pernah 
bosan mengungkapkan kebenaran 
,ekspetasi masyarakat terhadap 
kinerja tulus para KPK sangatlah 
besar @KPK_RI

Ardianto @a12dianto   
Lg nonton KITA VS KORUPSI di TVRI 
...smg Bumi Indonesia lekas sembuh 
dri penyakit Kronis yg di sebabkan 
o/ Korupsi..aamiin..Cc : @KPK_RI

Ihnal F Muhtar @ihnalfmuh  
Wah ini film “Kita vs Korupsi” dr @
KPK_RI keren ey! Mengalahken 
sinetron2 dan ftv2... Markit lanjut 
nonton! 

@benhan 
Untuk mendukung pemberantasan 
korupsi @KPK_RI, kita mesti memilih 
pemimpin-pemimpin yg jujur, yg 
tidak berpotensi korup. 

Syafriantoni @NfnSyafriantoni
Apresiasi dan salut utk KPK RT @
KPK_RI: [SIARAN PERS] KPK Tahan ZD 
(Anggota DPR RI Periode 2009-2014) 
http://bit.ly/NfPoZL 

 tanggol juy @tanggoljuy1 
@KPK_RI kpk harus sapu bersih para 
koruptur dinegri ini 

H.Ilham Bintang @ilham_bintang 
Selamat pagi, apresiasi besar buat @
KPK_RI : calo maupun cukong sama 
di mata hukum.#HartatiMurdaya 

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

Stiker dan Buku kPk

Pada beberapa kesempatan, saya melihat 
stiker dan buku KPK. Untuk stiker, kalau 
tidak salah ada yang versi  Awas! Bahaya 
Laten Korupsi, Koruptor Bikin Malu Aja!, 
Berani Jujur Hebat, dan sebagainya. 
Sedangkan buku yang pernah saya 
lihat, kalau tidak salah ada yang berupa 
buku cerita bergambar. Tapi maaf, lupa 
judulnya. 

Sebagai sarana kampanye antikorupsi, 
saya melihat bahwa keberadaan 
pikir stiker dan buku tersebut cukup 
efektif, karena bisa langsung diterima 
masyarakat  dalam waktu yang cukup 

lama. Stiker bisa ditempel di banyak 
tempat sedangkan buku bisa dibaca ulang kapan saja dan dimana saja.

Yang menjadi pertanyaan, apakah stiker dan buku tersebut dijual kepada 
masyarakat? Kalau dijual, berapa harga masing-masing? Dimana saya bisa 
memperolehnya? Apakah dijual di toko buku? Terus terang saya tertarik memiliki. 
Karena sebagai seorang Kepala SD di Bogor, saya ingin menyampaikannya kepada 
anak didik saya. Terima kasih atas penjelasannya. 

Sutarto
Bogor 

Red:
Terima kasih atas perhatian bapak.  Memang benar bahwa stiker dan buku tersebut 
merupakan sarana kampanye antikorupsi. Sasarannya adalah pelajar, mahasiswa, 
serta khalayak umum.   

Stiker dan buku tersebut tidak kami jual. Untuk itu jika  terdapat pihak-pihak yang 
mengatasnamakan KPK dan memperjualbelikannya, maka sudah jelas bahwa 
praktik tersebut adalah ilegal. Bapak bisa melaporkannya kepada pihak berwajib jika 
menemukan praktik semacam itu. 

Jika ada masyarakat yang memerlukannya, kami akan memberikannya secara gratis, 
tanpa baya penggantian sepeser pun. Untuk itu jika Bapak menginginkannya, bisa 
datang langsung ke KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kaveling C-1, Jakarta Selatan 12920.  

Begitupun, perlu kami sampaikan bahwa tidak semua stiker dan buku bisa tersedia. 
Karena ada kalanya, kami tidak mencetak ulang beberapa versi lama. 
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Beban biaya sosial korupsi harus dikembalikan 
kepada yang seharusnya bertanggung jawab, yaitu 
koruptor. Pemiskinan koruptor bukan isapan jempol.

Saatnya, 
Koruptor 
DimiSKinKan!
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Saatnya, Koruptor DimiSKinKan!

Korupsi membuat rakyat miskin tak bisa menjauh dari garis kemiskinan.

Bagai limau masam sebelah, seperti 
itulah hukuman yang diberikan 
kepada koruptor saat ini.  Bukan 

saja sangat ringan, jauh dari rasa keadilan, 
namun juga tidak menimbulkan efek 
jera. Tidak hanya dilihat dari hukuman 
badan yang relatif hanya sebentar, namun 
juga hukuman denda yang sangat tidak 
sepadan kerugian yang diakibatkan. 

Ketidakadilan seperti itu, jelas 
membawa dampak yang sangat buruk. 
Dilihat dari stereotip publik, rakyat jelas 
sangat dirugikan. Bayangkan, ketika 
tidak tahu-menahu dengan polah para 
koruptor, pada saat itulah rakyat turut 
menanggung dampak ikutan dari korupsi 
itu sendiri. Sedangkan ditelisik dari sudut 
pandang koruptor, kondisi tersebut 
semakin menjauhkan dari efek jera. 
Koruptor tak takut-takut lagi merampok 
uang rakyat, karena secara kalkulatif, 
mereka masih untung sekeluar dari 
penjara. 

Dalam kacamata Wakil Ketua KPK, 
Bambang Widjojanto, kondisi ini jelas 
memprihatinkan. Menurutnya, selama 
ini pemberantasan korupsi khususnya di 
bidang penindakan belum menghasilkan 
efek  deterrence (penangkalan), karena 
tidak membuat jera para pelaku. Apalagi, 
hukuman yang bersifat non-badan seperti 
denda, uang pengganti, dan ongkos 
perkara, belum sepenuhnya merefleksikan 
dampak korupsi. 

Ia mencontohkan, selama ini 
vonis bagi koruptor memang sudah 
menjatuhkan hukuman badan dan 
hukuman denda, ditambah hukuman 
pengganti. Namun, kalau ditelisik, denda 
dan hukuman penggantinya itu terbatas. 
Dan hampir sebagian besar koruptor yang 
dikenai hukuman pengganti, ternyata 
tidak membayar hukuman pengganti. 
Mereka lebih memilih ditahan. “Inilah yang 
membuat hukuman bagi koruptor belum 
menghasilkan efek penangkalan,” ujarnya. 

Lebih jauh, Bambang juga 
mengkhawatirkan bahwa lemahnya 
efek hukuman terhadap koruptor justru 
membuat tujuan dari pemidanaan tidak 
tercapai. Padahal, biaya yang dikeluarkan 
oleh negara untuk mempro ses penegakan 
hukum terbilang mahal. “Kalau 
kondisi ini didiamkan terus menerus 
maka sesungguhnya kita kehilangan 
dasar legitimasi dan substansi un tuk 
meneruskan pemberantasan korupsi yang 
efektif dan efisien,” kata Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, ada efek 

yang jauh lebih berbahaya bila kondisi ini 
dibiarkan. Masyarakat menjadi lupa bahwa 
korupsi merupakan pelanggaran terhadap 
hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi 
masyarakat, sehingga tindak pidana 
korupsi tidak dapat lagi digolongkan 
sebagai kejahatan biasa melainkan 
telah menjadi kejahatan luar biasa (extra 
ordinary crime).

Layak dimiskinkan
Memiskinkan koruptor, pada akhirnya 

menjadi salah satu cara yang dianggap 
ampuh. Tidak hanya untuk mendapatkan 
rasa keadilan yang selama ini seakan jauh 
panggang dari api, namun sekaligus untuk 
membuat efek jera bagi koruptor. “Karena 
tesisnya, koruptor lebih takut miskin 
daripada dipenjara,” kata Donal Fariz, 
Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring 
Peradilan ICW.

Upaya memiskinkan koruptor tentu 
tidak begitu saja mengemuka. Karena 
faktanya, selama ini rakyat memang harus 
menanggung beban biaya sosial korupsi 
yang ditimbulkan oleh keja hatan para 
koruptor. Sangat tidak adil, ketika koruptor 
berfoya-foya dari hasil kejahatannya, 
maka rakyat harus me nang gung beban 
biaya sosial yang diakibat kan. Makanya, 
memang perlu meng em balikan beban itu 
kepada koruptor.  

Biaya sosial itu muncul, karena 
terdapat ketidakseimbangan antara 
vonis hakim dengan kerugian yang 

diakibatkan ulah koruptor. Selama ini dalam 
menentukan besaran hukuman denda, 
pengadilan hanya melihat kerugian negara 
yang diakibatkan perbuatan korupsinya. 
Sedangkan dampak ikutan yang juga 
berimbas pada beban biaya, sama sekali 
tidak dikalkulasi.  

Akibatnya jelas, bahwa rakyat tak juga 
beranjak dari kemiskinan, fasilitas publik 
yang tetap terbengkalai, pendidikan yang 
tidak juga berpihak pada rakyat, dan masih 
banyak akibat ikutan yang semua bermuara 
pada tetap terpuruknya bangsa ini. 

Tentu saja sangat memprihatinkan, 
karena biaya ikutan itu sendiri jauh lebih 
besar ketimbang kerugian korupsinya. 
Sehingga pada akhirnya, negara pula yang 
harus membayar beban tersebut. Dan jika 
demikian, maka rakyat pula yang terkena 
imbasnya, karena beban biaya sosial itu 
harus diambil dari pajak yang dibayar 
rakyat.  

Seperti diungkapkan pakar Crime 
Economics dari Universitas Gadjah Mada, 
Rimawan Pradiptyo, rakyat juga yang harus 
menanggung beban tersebut melalui pajak 
yang dibayarnya. “Mereka adalah ibu-ibu 
yang membeli sabun colek dan mie instan, 
anak-anak yang membeli permen, dan 
orangtua yang membelikan anaknya obat 
dan susu kaleng,” kata dia.

Ketimpangan makin menjadi. Setelah 
rakyat “dipaksa” membayar pajak, maka 
pajak yang seharusnya digunakan negara 
untuk menyejahterakan mereka, malah 
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Memiliki masa pakai 50 tahun, Jembatan Kutai Kartanegara ambruk pada tahun ke-10.  

Korupsi yang berdampak pada kerusakan hutan, juga 
menimbulkan efek domino yang tidak kecil.
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dipergunakan untuk menyubsidi 
keru gian yang diakibatkan ulah para 
koruptor. 

Akibatnya sangat dahsyat. 
Masyarakat yang hidup di bawah 
garis kemiskinan tetap tinggi, biaya 
pendidikan semakin mahal dan 
pelayanan publik tak kunjung membaik. 
Begitu pula dengan pelayanan 
kesehatan yang semakin mencekik leher, 
dan banyak lagi contoh buruk akibat 
kejahatan koruptor. “Kehidupan sekarang 
semakin sulit. Bisa makan sehari tiga 
kali saja sudah bersyukur,” kata Engkong 
Hasyim, warga RT 007/02, Kampung 
Sawah, Jatimurni, Bekasi. Sebagai pekerja 
serabutan, penghasilannya yang rata-
rata hanya Rp15 ribu per hari memang 
jauh dari mencukupi. Sungguh, korupsi,  
telah membuatnya tak bisa menjauh dari 
garis kemiskinan.

Pemberian “subsidi“ dari rakyat 
kepada koruptor tersebut memang 
menyesakkan. Apalagi menurut Rimawan, 
pencantuman denda maksimal di UU 
Tipikor yang besarnya Rp1 miliar, justru 
membuat efek jera menjadi lemah. 
Alasannya, “Semakin tinggi inflasi, 
semakin rendah nilai denda.”  

Untuk itu Rimawan menegaskan, 
bahwa idealnya hukuman finansial, 
yakni denda dan biaya pengganti, harus 
disetara kan dengan besarnya biaya sosial 
korupsi. 

Dan, memang seperti itulah jika 
menginginkan keadilan di negeri ini. 
Mengembalikan beban biaya korupsi 

kepada koruptor, adalah mengembalikan 
keadilan itu sendiri. Karena prinsip 
siapa berbuat dia bertanggung jawab, 
siapa menanam dia akan menuai, akan 
berlaku. Dan dengan demikian pula, 
maka akan memaksa koruptor melihat, 
bahwa sesungguhnya biaya sosial yang 
diakibatkan ulah jahatnya jauh lebih 
besar ketimbang uang yang dijarah. 

Sedangkan menurut ahli hukum 
pidana Universitas Indonesia, Gandjar 
Laksmana Bonaprapta. Gandjar berpen-
dapat, penerapan sanksi tambah an 
berupa pembebanan biaya sosial korupsi, 
dapat mempertajam sifat penjeraan 
untuk pelaku korupsi. Menurut dia, dam-
pak dari penerapan biaya sosial korupsi 
itu juga bisa berdampak bagi masyarakat. 
‘’Prevensi khusus bagi pelaku korupsi agar 
jera dan prevensi umum bagi masyarakat 

agar tidak meniru para 
koruptor,’’ ujarnya.

  
Bisa dihitung

Yang menjadi 
pertanyaan selanjutnya, 
bagaimana biaya sosial 
tersebut dihitung. 
Menurut Bambang, 
selama ini aparat penegak 
hukum hanya menghitung 
biaya kerugian yang 
ditimbulkan dan biaya 
yang dikeluarkan untuk 
menangani kasus 
korupsi (biaya eksplisit). 
Sedangkan biaya implisit 

belum dimasukan ke dalam penghitungan. 
Biaya implisit ini  merupakan dampak 
tindakan korupsi yang dilakukan para 
koruptor dan multiplier ekonomi yang 
hilang akibat alokasi sumber daya yang 
tidak tepat.

Bambang menambahkan, hal tersebut 
memang belum dikualifikasi menjadi 
bagian dari tanggung jawab yang 
seharusnya dipikul koruptor. Penyebabnya, 
bisa jadi karena dalam undang-undang 
yang ada, sama sekali tidak mengakomodir 
dampak korupsi sebagai bagian yang harus 
dipikul oleh para pelaku korupsi. 

Bagaimana pun, pendekatan ini tetap 
harus dilakukan. Apalagi dalam penilaian 
Bambang, korupsi merupakan kejahatan 
yang bersifat kalkulatif. “Seseorang yang 
korupsi pasti sudah menghitung apakah 
hukuman (denda) yang diterima lebih 
kecil atau lebih besar dari uang yang ia 
dapatkan,” jelas Bambang. 

Dengan demikian, maka ada tidak 
ada cara lain, kecuali mempertimbangkan 
hukuman denda itu tadi, yakni biaya 
eksplisit dan biaya implisit. 

Bambang memberikan contoh, 
runtuhnya sebuah jembatan yang 
mempunyai masa pakai 50 tahun, ternyata 
sudah ambruk ketika baru berusia 10 
tahun. Orang kemudian menduga-duga, 
telah terjadi mark up dalam kasus itu. 
Jadi, yang dinilai berapa nilai mark up-nya 
atau kerugian negara yang muncul dari 
kejadian itu. Hanya itu. Karena orang tidak 
menghitung sisa 40 tahun dari masa pakai 
jembatan tersebut. 

“Padahal yang disebut potencial benefit 
juga harus dihitung, karena memang bisa 
dihitung. Misalnya berapa keuntungan 
bagi perekonomian yang hilang, termasuk 
berapa kerugian pihak ketiga yakni pemilik 



vol. 29/  Th.v  /sepTember-okTober 2012  | 9

Setelah rakyat “dipaksa” membayar pajak, pajak tersebut justru dipakai untuk menyubsidi 
koruptor.

kendaraan dan orang yang tenggelam 
dalam kejadian tersebut,” paparnya.

Ilustrasi lain, setelah disuap 
seorang bupati memberikan izin untuk 
mengeksploitasi sumber daya alam. 
Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan. 
Pertanyaan pertama, lanjut Bambang, 
“Apakah kerusakan plasma nuftah hutan 
tersebut dihitung?” Ternyata tidak.

Kemudian, karena kerusakan 
hutan juga mengakibatkan dampak 
bagi masyarakat, maka hutan harus 
dikembalikan pada kondisi semula. Dan 
sudah pasti, untuk mengembalikan 
pada kondisi awal, membutuhkan biaya 
rehabilitasi yang tidak sedikit. “Nah, 
kerugian-kerugian tersebut sebenarnya 
bisa dihitung dan bisa dibebankan 
kepada para koruptor,” ungkapnya.

Cari Metode tepat
Upaya KPK untuk menerapkan 

pembebanan biaya sosial korupsi, 
tentu tidak main-main. Hal itu terbukti, 
ketika dalam perkembangannya, KPK 
melakukan Studi Biaya Sosial Korupsi. 
Salah satu tahapan yang dilakukan, 
dengan menyelenggarakan Focus 
Group Discussion (FGD) mengenai 
Biaya Sosial Korupsi. FGD dilakukan, 
dengan mengundang berbagai pakar 
terkait konsep biaya sosial korupsi dan 
bagaimana penerapannya di Indonesia. 

Menurut Bambang, konsep biaya 
sosial yang diperoleh melalui FGD 
kemudian diolah dengan teori Brand 
and Price. Dalam metodologi tersebut, 
maka biaya sosial kejahatan dapat diukur 
dari tiga unsur. Ketiganya adalah biaya 
antisipasi, biaya akibat, dan biaya reaksi. 
“Ketiga unsur tersebut relevan untuk 
diterapkan dalam menghitung biaya 
sosial korupsi (social cost of corruption),” 
kata Bambang.

Pertama, biaya antisipasi terhadap 
korupsi, yakni berapa banyak uang 
negara yang keluar  untuk mengantisipasi 
dan mencegah korupsi.  Contohnya, 
ketika terjadi kasus korupsi yang 
kemudian menjadi endemik di satu 
negara, maka negara biasanya membuat 
kebijakan untuk mengatasi hal itu. 
“Diperlukan biaya dan sumber daya 
manusia, untuk merumuskan kebijakan 
sampai menurunkannya menjadi unit 
kerja,” kata Bambang.

Kedua, biaya akibat korupsi, yakni 
kerugian yang ditanggung masyarakat 
akibat praktik korupsi, baik eksplisit 

maupun implisit. Contohnya adalah, 
dampak sosial ekonomi, dampak 
dampak investasi, dan sebagainya. 
Menurut Bambang, biaya eksplisit 
akan dihitung oleh BPK dan BPKP.  
Sedangkan biaya implisit, yang akan 
dihitung adalah berapa nilai efek domino 
yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. 
“Termasuk dalam hitungan pula, berapa 
banyak pengaruhnya terhadap investasi 
sampai ekonomi makro,” tambahnya.

Ketiga, biaya reaksi, yaitu biaya 
yang muncul sepanjang proses 
penyelesaian perkara. Mulai dari proses 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
sampai si koruptor masuk ke lembaga 
pemasyarakatan.

Untuk menghitung biaya-biaya 
tersebut, saat ini KPK bersama ahli 
sosiologi, ahli antropologi, ahli hukum 
pidana serta ahli ekonomi sedang meran-
cang formula yang bisa dijadikan standar 
sehingga sanksi ini bisa diterapkan. 

“KPK sedang meminta para ahli 
untuk mencari metode yang tepat 
untuk menerapkan biaya sosial korupsi. 
Memang tidak bisa segera, tapi 
bukan tidak mungkin. Pasal 98 KUHP 
menyatakan bahwa satu tindak pidana 
bisa digabungkan dengan perdata, 
karena pihak yang menderita akibat 
korupsi bukan hanya negara, melainkan 
juga pihak ketiga,’’ jelas Bambang.

Upaya dan inovasi ini menurut 
Bambang merupakan salah satu bentuk 
trigger mechanism yang dilakukan KPK. 
“Gagasan-gagasan pemberantasan 
korupsi harus selalu diproduksi  dan 
kreatif. Sebab, modus operandi korupsi 

juga terus berkembang,” tandasnya.
Donal Fariz mendukung langkah KPK. 

Menurutnya, meski membutuhkan waktu 
lama, hal itu merupakan ide yang bisa 
diterapkan. Donal juga sepakat bahwa 
proses untuk mempersiapkan senjata baru 
ini harus dimulai dari sekarang. Paling tidak, 
kata dia, apa yang bisa dilakukan oleh KPK 
sekarang adalah menguatkan landasan  
bahwa ini penting diberlakukan. “Saya 
setuju dengan pemiskinan koruptor. Ini 
merupakan sarana ampuh,” kata Donal. 

Begitu pun, Donal juga mengingatkan 
KPK. Menurutnya, ketika memfokuskan 
diri pada pembebanan biaya sosial 
korupsi, hendaknya KPK tidak serta-merta 
melupakan eksekusi yang seharusnya 
sudah dilakukan di depan mata. Yaitu, 
memak simalkan penerapan Undang-
undang tentang Pencucian Uang guna 
meng ejar pengembalian uang hasil 
korupsi.

Dalam kacamata Donal, UU tentang 
Pencucian Uang pun berpotensi membuat 
koruptor miskin. Caranya, dengan mengejar 
semua aset yang berhubungan dengan 
kejahatan korupsinya. ”Prinsipnya follow 
the money, ikuti ke mana uangnya. Dengan 
instrumen Undang-Undang tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, hampir semua 
tindak pidana korupsi memiliki unsur pen-
cucian uangnya. Menyimpan di bank pun 
sudah tergolong pencucian uang,” katanya.

Nah, dalam konteks ini, jika hasilnya 
masih defisit, maka untuk jangka panjang 
barulah KPK bisa menghitung sanksi biaya 
sosial. Dengan berbagai metode tersebut, 
maka diyakini koruptor akan miskin dan 
menjadi jera. 

Saatnya, Koruptor DimiSKinKan!
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Gandjar laksmana Bonaprapta

MendeSak!  
TeraPkan BeBan Biaya 
SoSial Pada koruPTor

utama

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Untuk itu, perlu 
upaya luar biasa pula dalam menanganinya. Salah 
satunya, melalui penerapan sanksi biaya sosial korupsi 

bagi koruptor.  
Melalui penerapan sanksi semacam itu, orang tentu akan 

berpikir panjang jika hendak melakukan korupsi. Mereka 
yang semula berkeinginan hidup mewah dengan cara pintas, 
akan berhitung berulang kali. Hal ini bisa dimengerti, karena 
penerapan hukuman tersebut akan membuat kehidupan 
mereka jauh lebih susah.  

Lantas, bagaimana landasan pemikiran sanksi tersebut? 
Dan, bagaimana pula kemungkinan penerapannya di 
Indonesia? Mengenakan kemeja putih lengan panjang 
yang dikombinasi celana panjang warna krem, Ahli 
hukum Pidana Universitas Indonesia, Gandjar 
Laksmana Bonaprapta pun bertutur banyak 
tentang hal itu. Berikut petikan wawancara 
Integrito dengan sosok yang ramah tersebut:

apa yang menjadi landasan pemikiran 
diterapkannya biaya sosial korupsi bagi 
pelaku koruptor? 

Landasan pertama, kita sepakat bahwa 
korupsi merupakan extra ordinary crime 
sehingga diperlukan extra ordinary 
effort untuk melawan korupsi. Disebut 
kejahatan luar biasa, karena, pertama, 
bila dilihat pelakunya, setiap orang 
berpotensi melakukan tindak 
korupsi. Mulai orang susah, orang 
kaya, orang pintar, orang bodoh, 
masyarakat biasa, pejabat, dan 
swasta. Alasan kedua, karena 
korban bersifat acak. Di sini, 
semua bisa menjadi korban, 
namun ironisnya sang korban tidak 
merasa dirinya menjadi korban. Ini 
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tentu saja sangat berbahaya. Ketiga, 
kerugiannya besar, meluas, dan tidak 
statis. Jadi, di sini terjadi semacam 
efek bola salju yang mengakibatkan 
kerugian lain. Dan alasan keempat, 
kejahatan ini dilakukan  secara 
terorganisasi atau oleh organisasi.  

Landasan kedua, dalam hukum 
dikenal adanya asas malis non 
expediat malos esse. Yaitu, pelaku 
kejahatan tidak boleh menikmati 
kejahatan hasilnya. Namun apa 
yang terjadi? Justru saat ini para 
koruptor bisa hidup mewah dari hasil 
kejahatannya. Dengan demikian, 
maka kondisi sudah tidak sesuai 
dengan prinsip tadi. 

Landasan ketiga, pemidanaan 
harus mengembalikan rasa aman, 
mengem balikan tata kehidupan, 
dan tata hukum yang berlaku. Atas 
dasar-dasar itulah maka berbagai cara 
yang sesuai asas-asas tadi harus bisa 
dilakukan.  

apa saja yang termasuk biaya sosial 
yang bisa dibebankan kepada 
koruptor?

Secara umum, biaya sosial korupsi 
bisa artikan sebagai semua biaya 
negara yang seharusnya digunakan 
untuk menyejahterakan masyarakat, 
tetapi harus dialokasikan untuk hal 
lain. Misalnya, mencegah terjadinya 
korupsi, mengejar pelaku, memproses 
kasus korupsi, memperbaiki dampak 
yang ditimbulkan oleh korupsi, 
dan sebagainya. Termasuk pula di 
sini, adalah biaya-biaya antisipasi. 
Bayangkan bila anggaran tersebut 
digunakan untuk pembangunan 
kesejahteraan masyarakat, tentu luar 
biasa hasilnya. Nah, biaya-biaya inilah 
nantinya yang akan dibebankan 
kepada koruptor.  

 

Bagaimana kemungkinan 
penerapannya di indonesia 
dan seperti apa pandangan 
hukumnya?

Penanganan tindak pidana 
korupsi diatur melalui perundang-
undangan khusus, sesuai asas lex 
spesialis derogat legi generali. Hal ini 
dilakukan, karena sepanjang sejarah, 
korupsi di Indonesia memang luar 
biasa sulit diberantas. Melalui asas 
tersebut, maka sepanjang memenuhi 
syarat, ketidaklaziman atau bahkan 
kekurangsesuaian dengan asas-asas 
umum, memungkinkan dilakukan. 
Hal ini berarti, bahwa penerapan 
beban biaya sosial korupsi kepada 
koruptor pun, sangat mungkin 
diterapkan di Indonesia.   

  Logikanya, selain merugikan 
negara, korupsi juga mengakibatkan 
negara kehilangan kesempatan 
untuk menyejahterakan rakyat. 
Karena berdampak pada 
kerugian orang banyak itulah, 
maka koruptor harus dimintai 
pertanggungjawabannya berupa 
biaya sosial korupsi.  

Seberapa mendesak sanksi biaya 
sosial korupsi ini diterapkan?

Sangat mendesak! Sebab, 
pemidanaan kasus korupsi selama 
ini sangat jauh dari efek menjerakan 
dan kurang memenuhi rasa keadilan 
masyarakat. 

Contoh paling mudah adalah, 
mem ban dingkannya dengan sanksi 
pidana umum. Kita bisa melihat 
bahwa sanksi tindak pidana umum 
ternyata lebih berat ketimbang 
tindak pidana korupsi. 

Ini menjadi lucu. Mengapa? 
Karena, meski di sisi lain kita 
menganggap korupsi merupakan 
kejahatan luar biasa, namun 
faktanya, pemidanaannya terlalu 
ringan dibandingkan kasus pidana 
umum. Akibatnya, hukuman yang 
diberikan tidak memberikan efek 
prevensi khusus bagi pelakunya. 
Mereka tidak jera untuk mengulangi 
perbuatannya. 

Di sini kita bisa melihat bahwa 
fungsi prevensi umum pemidanaan, 
menjadi tidak berjalan. Ketika 
masyarakat melihat bahwa pemidaan 
bagi koruptor sangat ringan, mereka 
pun tidak takut untuk melakukan 

perbuatan yang sama. 

Bagaimana perhitungannnya?
Kita tahu bahwa koruptor ingin 

memiliki kelebihan materil. Dengan 
demikian, maka hukumannya bisa berupa 
penyitaan aset dan kekayaan. Mengenai 
perhitungannya sendiri, perlu ada 
standardisasi awal dengan pendekatan 
akademis-praktis. Tidak mudah, memang. 
Namun secara pendekatan ilmiah 
ekonomi, besaran tersebut bisa dihitung. 

Langkah yuridis apa yang harus 
ditempuh?

Saya pikir, studi dan riset yang 
dilakukan memang sudah cukup. 
Termasuk di antaranya, adalah alasan-
alasan untuk menerapkan sanksi tersebut.

Dengan demikian, maka memang 
tinggal proses legislasi, yaitu dengan 
mengusulkan amandemen undang-
undang tindak pidana korupsi. Caranya, 
dengan memasukkan sanksi ini sebagai 
bagian dari jenis pemidanaan yang bisa 
diberikan kepada seorang pelaku tindak 
pidana korupsi.  Bentuknya adalah revisi, 
yaitu pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo 
UU No.20  tahun 2001. Secara khusus, 
maka pada Pasal 2 dan 3 mengenai 
pemidanaan, bisa ditambahkan lagi 
dengan pemidanaan berupa membayar 
biaya sosial. 

Secara hukum, penambahan tersebut 
sangat mungkin dilakukan. Memang, hal 
ini tentu membutuhkan waktu karena 
akan banyak terjadi perdebatan di 
dalamnya, termasuk perbedaan paham 
dan metode. 

Selain itu, ketika diusulkan menjadi 
pidana tambahan dalam tindak pidana 
korupsi, pada saat bersamaan perlu pula 
dijelaskan kepada publik. Dalam hal 
ini, maka yang perlu dijelaskan antara 
lain mengenai apa dan bagaimana 
pemidanaan biaya sosial korupsi 
tersebut. Tujuannya, agar publik tahu 
bahwa selama ini tindak pidana korupsi 
mengakibatkan kerugian luar dan hal itu 
memiliki pula implikasi biaya. 

apakah hukuman semacam ini 
melanggar HaM?

Saya tidak khawatir penerapan 
sanksi ini berpotensi bertentangan 
dengan HAM. Karena pada prinsipnya 
bertujuan melindungi kepentingan 
yang lebih penting dan lebih besar yaitu 
kepentingan masyarakat. 

menDeSaK!  
terapKan beban biaya SoSial paDa Koruptor

SanGaT MendeSak! 
SeBaB, PeMidanaan 
kaSuS koruPSi SelaMa 
ini SanGaT jauh dari efek 
Menjerakan dan kuranG 
MeMenuhi raSa keadilan 
MaSyarakaT.
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diMiSkinkan Saja 
Tak CukuP!
untuk menimbulkan efek jera, hukuman sosial bisa diberlakukan 
bagi koruptor. peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Di negeri ini, para koruptor kerap 
melahirkan ironi. Selain tak 
punya rasa jera, mereka juga 

cenderung tidak memiliki rasa malu. Lihat 
saja. Begitu keluar dari penjara, mereka 
berlagak menjadi orang “bersih,” karena 
merasa telah menebus dosa dengan 
menjalani hukuman. Bahkan, tidak sedikit 
yang bersikukuh bahwa mereka adalah 
“korban”. 

Yang lebih ironis, tak sedikit di antara 
mereka yang kembali mencalonkan 
diri sebagai pemimpin publik. Atau, jika 
suami masih mendekam di dalam bui, 
maka si istri yang justru mencalonkan diri. 
Pakai embel-embel hendak memberantas 

korupsi, pula. 
Dari berbagai gambaran tersebut, 

jelas bahwa hukuman yang diberikan 
kepada koruptor memang masih jauh 
dari harapan. Bukan saja menyimpang 
dari rasa keadilan, namun juga tidak 
serta-merta membuat koruptor 
kehilangan muka.  

Hal ini dibenarkan Aris Arif Mundayat, 
Antropolog Universitas Gadjah Mada 
(UGM). Menurutnya selama ini penjara 
justru menjadi tempat bagi para koruptor 
untuk bersembunyi dari rasa malu. 
Makanya sangat dimaklumi, sekeluar 
dari penjara mereka bisa kembali 
bersosialisasi di lingkungan tempat 

tinggalnya.   
 Saking kesalnya, Ketua Mahkamah 

Konstitusi Mahfud MD pernah melontar-
kan sebuah usul nyeleneh. Demi mem-
buat para koruptor kapok, ia meng-
usulkan agar para koruptor di masukan 
ke dalam “kebun koruptor” dan menjadi 
tontonan publik.

Sepintas, wacana semacam itu 
terkesan berlebihan. Namun bila melihat 
ulah para koruptor yang seakan tak 
merasa jeri bahkan tak kenal kapok, 
maka ide memasukkan para koruptor ke 
dalam “kebun koruptor” menjadi sebuah 
keniscayaan. 

Lontaran Mahfud, tentu bukan 
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DimiSKinKan Saja taK CuKup!

kelakar belaka. Sanksi sosial semacam 
ini menurut Donal Fariz, Peneliti Divisi 
Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 
penting dilakukan. Musababnya, pola 
hukuman bagi koruptor yang ada 
sekarang, sama sekali tidak memberikan 
efek jera. Maka, selain sanksi badan dan 
denda, sanksi bagi koruptor juga harus 
ditambah dengan sanksi sosial. 

Bentuk sanksi sosial, bisa bermacam-
macam. Selain “kebun koruptor”, sanksi 
sosial lainnya bisa berupa kerja sosial 
pada fasilitas-fasilitas pelayanan publik. 
Bila sanksi semacam ini diterapkan, 
setidaknya terdapat dua hal yang bisa 
diperoleh. Pertama, akan menimbulkan 
beban moral dan sosial yang berat bagi 
si koruptor sehingga menimbulkan efek 
jera. 

Kedua, sanksi ini juga bisa 
memberikan efek penangkalan bagi 
masyarakat. Ketika masyarakat melihat 
seorang pejabat menjalani hukuman 
kerja sosial, maka jika terdapat anggota 
publik  yang sebelumnya berencana 
mencoba melakukan korupsi, akan 
berpikir berulang kali. Mereka, tentu tidak 
mau nasib yang sama akan menimpa. 

Setali tiga uang, Iwan Gardono, 
peneliti dari FISIP Universitas Indonesia 
pun setuju penerapan sanksi sosial 
bagi koruptor. Model hukuman sosial, 
merupakan upaya menambah efek jera 
kepada koruptor. Dalam sudut pandang 
Iwan, efek jera bagi koruptor dapat 
muncul karena beratnya hukuman. Ia 
mencontohkan, di berbagai negara 
(misalnya Cina), penerapan hukum 
maksimal adalah hukuman mati. Melalui 
hukuman seperti itu, pemerintah 
setempat menganggap dan berharap, 
bisa menghasilkan efek jera dan 
pencegah tindakan korupsi. “Namun, di 
Indonesia, kan tidak begitu. Hukuman 
mati bagi koruptor, meski memungkinkan 
namun sangat rumit ketentuannya. 
Sehingga kecil kemungkinan terlaksana,” 
katanya.

Keinginan bukan tak ada, terutama 
dari berbagai elemen masyarakat yang 
menghendaki korupsi lenyap dari Bumi 
Pertiwi. Salah satunya, seperti yang terjadi 
pada Musyawarah Nasional Nahdlatul 
Ulama (Munas NU) yang berlangsung 
di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. 
Pada perhelatan yang berlangsung 
pertengahan September 2012 tersebut, 
antara lain menyetujui pemberlakuan 

hukuman mati kepada koruptor. 
Dikatakan bahwa hukuman mati boleh 
dilakukan, dengan mempertimbangkan 
berat dan ringannya tindak pidana yang 
bersangkutan.

Namun lagi-lagi, karena bersifat 
sporadis sedangkan prosedur dan 
tantangan yang dihadapi memang 
teramat besar, kans penerapan hukuman 
mati memang seakan menanti ara 
bergetah. Mustahil, setidaknya untuk saat 
ini.

Dalam kondisi demikian, maka 
sanksi sosial memang dianggap lebih 
memungkinkan. Menurut Iwan, sanksi 
sosial dapat diberikan masyarakat dengan 
besaran yang beragam. Misalnya tidak 
mengajak bicara koruptor, mengucilkan 
koruptor, bahkan mengusirnya dari 
lingkungan atau komunitas. Lamanya 
sanksi disesuaikan dengan kadar 
kesalahan. Misalnya satu bulan, satu 
tahun, dan seterusnya.

Sudah dikenal
Sanksi sosial, sesungguhnya sudah 

dikenal oleh sebagian masyarakat 
atau komunitas di Indonesia. Bahkan 
dalam masyarakat tertentu, sanksi ini 
relatif lebih jelas dan terukur, sehingga 
terdapat semacam  hukuman untuk 
setiap kesalahan. Misalnya, ada yang 
diusir atau dikucilkan dengan waktu 
tertentu. Pola-pola sanksi tersebut 
terbukti ampuh menjerakan pelakunya. 
“Padahal seringkali sanksi yang berlaku 
di komunitas tersebut didasarkan pada 
aturan tidak tertulis, walaupun ada juga 
yang tertulis,” katanya.

Dalam koridor agama, juga dikenal 
sanksi sosial yang seringkali didasarkan 
pada kitab suci tertentu. Jenis sanksinya 
pun menjadi lebih jelas, sehingga dapat 
dilihat sebagai hukum agama.  

Tetapi memang tidak seperti 
membalikkan telapak tangan. Meski 
melalui kearifan lokal masing-masing 
sudah mengenal sanksi sosial, namun 
dalam penerapan yang lebih luas 
dan lebih menasional, tidak mudah 
dilaksanakan. Dalam sudut pandang 
Iwan, ketidakmudahan itu terjadi, karena 
ada beberapa persoalan yang harus 
diantisipasi. Di antaranya terkait dengan 
derajat dan waktu sanksi yang seringkali 
tidak tercantum secara eksplisit. 

Sebagai contoh, tidak ada aturan 
yang jelas mengenai perbedaan sanksi 

sosial yang diberikan kepada koruptor 
“kecil” (misal, kurang dari Rp1 miliar) dan 
koruptor kakap yang menilep lebih dari 
Rp100 miliar. Dan ini bisa menjadi dilema, 
karena faktor subjektivitas akhirnya 
menjadi lebih tinggi. “Jika tidak ada 
penjenjangan sanksi, maka dapat terjadi 
ketidakadilan (unfairness) bagi koruptor,” 
kata dia.

Peran Masyarakat
Nothing is impossible. Tak ada yang 

mustahil di dunia ini, atau lebih tepatnya, 
di negeri ini. Begitu pula dengan imple-
mentasi pelaksanaan sanksi sosial bagi 
para koruptor. Seperti disampaikan Alisa 
Wahid, Koordinator Gusdurian, guna 
men dukung terwujudnya sanksi sosial, 
maka peran masyarakat menjadi sangat 
vital. 

Alisa berpendapat, masyarakat harus 
disadarkan. Dengan demikian, mereka 
tidak lagi mengelu-elukan koruptor yang 
hidup di lingkungan mereka. Seberapa 
dermawannya koruptor, mereka tetaplah 
penjarah uang rakyat. Para koruptor 
bersikap dermawan, karena mereka tahu 
persis bahwa permisifisme masih kuat 
dalam budaya masyarakat kita. 

Masyarakat, lanjut Alisa, harus 
diberi pemahaman bahwa mereka bisa 
memberikan sanksi sosial kepada para 
koruptor. Caranya, dengan cara tidak 
bergaul dengan koruptor dan tidak 
melibatkan para koruptor dalam kegiatan 
sosial mereka. “Bahkan NU pernah 
mengeluarkan fatwa bahwa koruptor itu 
tidak layak dishalati ketika meninggal,” 
ungkap Alisa.

Sementara menurut Aris Arif 
Mundayat, sanksi bagi koruptor bisa 
dibedakan berdasarkan latar belakang 
pekerjaaan. Misalnya bagi koruptor 
PNS, selain mencabut jabatan, sanksi 
sosial juga bisa diberikan dengan cara 
menyita kekayaan. Selain itu, dia juga bisa 
dikembalikan ke tempat kerja dengan 
posisi pekerjaan yang paling rendah, 
sebagai bentuk kerja sosial dan dengan 
pengawasan ketat. Sedangkan sanksi 
bagi koruptor non-PNS, lanjutnya, selain 
menyita seluruh kekayaan, mereka juga 
bisa ditempatkan pada posisi terendah 
di masyarakat. “Dengan demikian, 
seharusnya penjara hanya dijadikan 
tempat transit setelah mereka (para 
koruptor) menjalani hukuman sosial 
berupa kerja sosial,” kata dia. 
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utama

leSu 
ekonoMi 
karena 
koruPSi

Semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara, kesenjangan ekonomi juga semakin tinggi.

Korupsi tidak hanya menyebabkan kemiskinan, tetapi juga 
memperparah kemiskinan. Orang kaya semakin kaya, sedangkan 
orang miskin kian melarat. Kesenjangan adalah buah dari 

perbuatan korupsi terhadap sektor ekonomi.
Pakar  Crime Economics dari Universitas Gadjah Mada Rimawan 

Pradiptyo, melihat, korupsi selalu mengakibatkan alokasi sumber 
daya tidak berjalan optimal. Maka tidak heran, di negara yang tingkat 
korupsinya tinggi, biasanya tingkat kesenjangan ekonominya juga 
tinggi. “Di negara-negara semacam ini, orang yang memiliki kekayaan 
menjadi semakin kaya. Begitu pula sebaliknya,” kata dia.

Korupsi, papar Rimawan, telah menghalangi kinerja APBN untuk 
mencapai tujuan bernegara. Akibatnya, mengkonversikan APBN 
menjadi kemakmuran rakyat, hanya sebatas cita-cita sosial yang sulit 
terwujud. Fakta pun berbicara: hingga saat ini, rakyat tetap saja sulit 
memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. 

Sangat ironis tentu. Karena menurut Rimawan, dana yang 
dihimpun pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, 
sebenarnya sangat berlimpah. Tidak main-main. Bukan hanya terdapat 
pada dua atau tiga kementerian/lembaga, namun dana-dana yang 
diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan, terdapat pada tujuh 
belas kementerian/ lembaga. Aneh sekali, bukan?

Dampak lain dari korupsi, juga bisa dilihat dengan berkurangnya 
kemampuan pemerintah melakukan perbaikan dalam bentuk 
peraturan dan kontrol. Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh 
korupsi, maka pengenaan peraturan dan kebijakan, malah akan 
mendorong terjadinya inefisiensi. Misalnya saja peraturan dan 

Korupsi merusak tatanan 
perekonomian suatu 
negara. Memperparah 
tingkat kemiskinan dan 
menggerus kepercayaan 
para penanam modal. 
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leSu eKonomi Karena KorupSi

koruPSi MenGhalanGi 
kinerja aPBn 
unTuk MenCaPai 
Tujuan BerneGara. 
MenGkonverSikan aPBn 
Menjadi keMakMuran 
rakyaT, hanya SeBaTaS 
CiTa-CiTa SoSial yanG 
SuliT Terwujud.

kebijakan pada perbankan, pendidikan, 
distribusi makanan dan sebagainya.

Menurut Rimawan, korupsi 
menjadi bagian dari welfare cost 
yang memperbesar biaya produksi. 
Sebagaimana efek domino, maka kondisi 
tersebut juga memperbesar biaya 
yang harus dibayar oleh konsumen 
dan masyarakat (dalam kasus pajak), 
sehingga secara keseluruhan berakibat 
pada kesejahteraan masyarakat yang 
turun.

“Bila persoalan korupsi ini dibiarkan, 
maka angka kemiskinan semakin 
besar. Berbagai program pemerintah 
tidak mencapai sasaran. Korupsi juga 
mengurangi potensi pendapatan 
yang mungkin diterima oleh si miskin,” 
katanya. 

 Arief Anshory Yusuf sependapat. 
Menurut pakar dari Center for Economics 
and Development Studies, Universitas 
Padjadjaran, ini, korupsi meningkatkan 
terjadinya ketimpangan di berbagai 
sektor. Mulai  pendidikan, distribusi 
kepemilikan, dan juga faktor produksi.

Padahal, tambah dia, bila melihat 
amanat pasal 33 UUD 1945, jelas 
disebutkan, perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. “Nyatanya, korupsi 
justru mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang tidak berpihak pada 
orang banyak. Karena pertumbuhan itu 
hanya dinikmati oleh segelintir orang 
saja,” Arief.

Pertumbuhan ekonomi
Korupsi, bukan sekadar persoalan 

uang yang dijarah, melainkan juga 
hilangnya multiplier ekonomi. Melalui 
pendekatan tersebut jelas terlihat, 
betapa erat hubungan antara korupsi, 
penurunan daya beli, dan hilangnya 
lesunya perekonomian. Makanya 
tak heran, pada negara yang tingkat 
korupsinya tinggi, selain meningkatkan 
ketimpangan, juga menurunkan gairah 
perekonomian.  

Rimawan pun mencontohkan 
korupsi pada program dana Bantuan 
Langsung Tunai (BLT). Katakanlah 
dananya Rp100 juta. Jika dana tersebut 
disalurkan dengan benar kemudian 

dibelanjakan oleh masyarakat miskin 
yang berhak menerimanya, maka 
dana tersebut akan digunakan untuk  
membeli kebutuhan sehari-hari. 
Menurut Rimawan, di sinilah terjadi 
peningkatan multiplier ekonomi. “Maka, 
ketika dana ini digerogoti, multiplier 
ekonomi tadi tak terjadi. Akibatnya, 
uang tadi tidak bisa menggairahkan 
perekonomian,” katanya. 

Lantas, mengapa mal masih juga 
ramai? Menurut Rimawan, banyak 
orang terkecoh dan salah kaprah. 
Mereka menilai, bahwa perekonomian 
Indonesia tetap bisa tumbuh meski 
korupsinya tinggi. Contohnya adalah 

fenomena mal tadi. 
Untuk membuktikan 

ketidakbenaran anggapan tadi, 
Rimawan membandingkan dengan 
negara tetangga yang kondisinya 
hampir mirip dengan Indonesia, 
misalnya Malaysia. 

Menurut Rimawan, negeri jiran 
tersebut mampu menekan tingkat 
korupsinya dengan lebih baik 
ketimbang Indonesia. Maka yang 
sekarang bisa dilihat, lanjut Rimawan, 
apakah pertumbuhan ekonomi 
Indonesia lebih baik dibandingkan 
negara tersebut? Ternyata tidak. 
Justru, fakta menunjukkan sebaliknya. 
“Contoh paling mudah, melihat 
fakta sejarah. Pada tahun 1970-an, 
mahasiswa Malaysia banyak belajar 
di Indonesia. Namun sekarang, yang 
terjadi adalah kebalikannya,” jelas 
Rimawan.  

Rimawan pun menambahkan, 
“Kalau saja Indonesia bisa seperti 
Malaysia dalam menekan tingkat 
korupsi,  sudah pasti laju pertumbuhan 
ekonomi kita akan jauh lebih bagus.”  

Hasil penelitian di berbagai negara, 
termasuk Indonesia, mempertegas 
pandangan yang menyatakan bahwa 
korupsi cenderung memperlambat 
pertumbuhan ekonomi. Semakin 
rendah tingkat korupsi di suatu 
negara, akan melahirkan birokrasi 
yang efisien sehingga dapat 
mendukung peningkatan investasi dan 
pertumbuhan ekonomi

Bahkan, Bank Dunia menengarai 
adanya ancaman besar pada negara 
yang diakibatkan oleh korupsi. 
Pertama, merusak kemajuan tujuan 
pembangunan suatu negara 
karena merugikan kalangan miskin, 
menciptakan risiko makro-ekonomi 
yang besar, mempertaruhkan stabilitas 
keuangan, mengganggu keamanan 
umum dan ketertiban hukum, serta 
rusaknya legitimasi pelaksanaan 
negara di kalangan rakyatnya. 

Ancaman kedua, korupsi 
merupakan risiko yang serius terhadap 
efektivitas proyek. Dan ancaman ketiga, 
korupsi melemahkan kepercayaan 
publik dalam asistensi pembangunan. 
Terbukti investor kurang percaya untuk 
berinvestasi di Indonesia. Sehingga 
mereka lebih memilih menanamkan 
modalnya ke negara-negara yang lebih 
aman seperti Cina. 

Pasar saham tidak bergairah. Korupsi 
berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi. 

Fo
to

: 
in

fo
ba

nk
ne

w
s 

co
m

 (
1)



|  vol. 29/  Th.v  /sepTember-okTober 201216

serunai

Saatnya Koruptor Dimiskinkan!

effendi GHazaLi 
(Pakar komunikasi Politik)
Semuanya harus dihitung secara 
cermat karena kerugian yang sudah 
ditimbulkannya sangat banyak. Seperti 
masyarakat menjadi semakin miskin, 
pelayanan kesehatan kurang, jembatan 
runtuh, dan sebagainya. Tapi sebenarnya 
hal yang paling besar jika kita bicara 
secara sosial adalah bagaimana 
membuat orang malu untuk melakukan 
korupsi.

WardaH Hafiz
(ketua urban Poor Consorsium)
Saya setuju bahwa koruptor harus 
dimiskinkan dengan berbagai cara. 
Caranya, bisa dimulai dengan penyitaan 
harta kekayaan. Selain itu koruptor juga 
harus menanggung dampak sosial akibat 
perbuatan mereka. Hukuman bagi mereka 
memang harus dibuat seberat mungkin 
supaya memberikan efek jera.

dian kartikaSari
(koalisi Perempuan indonesia untuk 
keadilan dan demokrasi)
Selama ini hukuman bagi para koruptor 
belum memberikan efek jera. Padahal 
koruptor sudah punya kalkulasi ekonomi 
maupun kalkulasi politik. Penerapan 
hukuman biaya sosial korupsi bagi 
mereka itu bukan masalah sepanjang itu 
bisa diukur dan ada alat ukurnya. Harus 
ada formula yang jelas demi menjamin 
kepastian hukumnya.

aLiSa WaHid
(koordinator Gusdurian)
Perlu ada sanksi sosial yang kuat bagi 
para koruptor. Sanksi sosial yang 
dilakukan oleh lingkungan sekitar 
bisa memberikan efek jera dan efek 
pencegahan. Masyarakat harus didorong 
untuk memberikan sanksi sosial itu. 
Misalnya tidak bergaul dengan koruptor, 
tidak melibatkan para koruptor dalam 
kegiatan sosial mereka, dan sebagainya. 
Kalau NU pernah mengeluarkan fatwa 
bahwa koruptor itu tidak layak dishalati 
ketika meninggal.

J.f. WarouW
(Sosiolog ui)
Upaya pemiskinan koruptor bisa jadi tidak 
efektif karena berbagai sebab, misalnya 
saja harta itu disembunyikan atau dijadikan 
bentuk lain. Perlu diterapkan media lain 
untuk menghukum koruptor agar mereka 
jera, misalnya sanksi sosial. Kita bisa 
mencontoh sanksi sosial yang diterapkan 
oleh salah satu suku di Maluku. Di sana, 
ketika seseorang melakukan kesalahan 
maka dia akan dikucilkan. Meskipun sudah 
menjadi orang sukses sekalipun, tetap 
mereka tidak bisa kembali ke komunitasnya.

radHar PanCa daHana 
(Budayawan)
Saya sangat  setuju dengan penerapan 
biaya sosial korupsi bagi koruptor. 
Dampak korupsi itu luar biasa. Bahkan 
menurut saya dampak finansialnya 
belum seberapa ketimbang dampak 
sosialnya, seperti dampak mental, 
dampak cultural, dan dampak spiritual. 
Artinya yang dihancurkan adalah mental 
bangsa ini. Jika mental bangsa ini 
hancur, maka generasi berikutnya akan 
hancur.

roMo Beni 
(Pastor dan aktivis, Pendiri Setara 
institute)
Korupsi merusak keadaban bangsa, 
maka kita harus keras terhadap 
koruptor. Hukuman penjara dan 
pemiskinan pelaku harus dimaksudkan 
untuk memberi efek jera. Kerugian yang 
ditimbulkan oleh koruptor tidak hanya 
materi tapi kerugian moral yang besar. 
Kerugiannya itu merusak nilai-nilai 
kehidupan bangsa.

anita WaHid 
(aktivis Gusdurian)
Pembebanan biaya sosial terhadap 
koruptor hanya mekanisme saja, 
tapi tujuan utamanya adalah 
pemberantasan korupsi. Jika biaya 
sosial tersebut dibebankan kepada 
koruptor dan ternyata berhasil 
membuat jera mereka maka 
mekanisme tersebut harus dijalankan.
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mozaik

berpenghasilan 
minim, tidak 
menghalangi 
Mukti untuk 

menanamkan 
nilai-nilai 

kejujuran. tak 
pernah surut, 

meski berkali-
kali merugi.

lapak kejujuran 
ala abang Becak

“POM Kejujuran, 24 Jam 
Menuju Sorga.” Begitu 
tulisan pada selembar 

kertas, yang dipasang seorang 
pria sederhana pada lapaknya. 
Agar pembeli tidak bingung, dia 
juga mencantumkan tata cara 
bertransaksi. Secara garis besar, 
begini bunyinya: “Ambil bensin 
sendiri, bayar dengan uang 
pas, dan masukkan ke dalam 
toples. Tuhan telah mengawasi 
kita. Terima kasih atas kejujuran 
Anda.” 

Abdul Mukti Muraharjo, 
demikian nama lengkap pemilik 
kios bensin aneh tersebut. Meski 
bisnis yang dijalankan jauh dari 
menguntungkan, tak terbersit 
keinginan Mukti untuk mundur. 

Ya, cara berdagang pia yang 
sehari-hari berprofesi sebagai 
tukang becak di kawasan Jalan 
Veteran, Kecamatan Mojoroto, 
Kota Kediri, Jawa Timur ini, 
memang tergolong ganjil. 
Dia membiarkan pembeli 
mengambil bensin atau 
makanan yang dijajakan di 
warungnya, dan membiarkan 
pula pembeli menaruh uang di 
tempat yang telah disediakan. 

Tanpa takut dicuri, Mukti 
meninggalkan begitu saja 
barang dagangan dan uangnya. 
Sedangkan ia sibuk menarik 
becaknya untuk mencari 
penumpang.

Bukan tanpa sebab Mukti 
berjualan seperti itu. Mukti 
menuturkan, bahwa selain 
untuk membantu masyarakat 
yang kehabisan bensin, dia juga 
ingin menumbuhkan kejujuran 
di masyarakat. Terutama, di 
kalangan generasi muda. 
“Kalau generasi muda kita jujur, 
tidak ada lagi kasus korupsi di 
Indonesia,” katanya.

Usaha Mukti bermula dari 
berjualan nasi goreng, mie 
rebus, dan kopi. Lantas dia 
“memperluas” usahanya, setelah 
iba melihat seorang bapak tua 
yang harus menuntun sepeda 
motor di tengah malam karena 
kehabisan bensin.

  Seperti pada siang hari, 
dia pun membiarkan kiosnya 
tanpa penjagaan pada 
malamnya.  Alasannya sedikit 
berbeda, karena pada malam 
hari dia pulang ke rumah untuk 
beristirahat. Begitupun, seperti 

pada siang hari, maka pada malam 
hari, pengguna jalan juga bisa 
mengambil berbagai makanan 
dengan meninggalkan uang di 
toples. “Kecuali ada yang minta 
nasi goreng atau mie, saya baru 
dipanggil,” kata Mukti. 

Dalam menjalankan lapak 
kejujuran, Mukti kerap mengalami 
kerugian. Ia mengaku, selama 
empat bulan sebanyak 84 botol 
bensin yang dipajang di lapaknya 
hilang. Bahkan uang di toplesnya 
juga kerap berkurang saat 
ditinggalkan. 

Tetapi belum cukup. Selain 
perabotan di warungnya juga 
kerap raib, Mukti juga mengatakan 
bahwa dirinya kebanjiran pembeli 
yang berutang di kiosnya. Mereka, 
lanjut Mukti, bukan hanya anak 
sekolah yang mengaku kehabisan 
bensin dan tak membawa uang. 
Beberapa pegawai dan orang 
dewasa pun kerap berbelanja 
di situ dengan meninggalkan 
janji untuk membayar esok hari. 
Dan untuk yang satu ini, Mukti 
tidak pernah berharap si pembeli 
membayar utangnya, karena 
hanya sedikit yang menepati 
janji. “Saya pernah menerima 
pembayaran dengan uang palsu 
dan uang mainan,” ujarnya.

Total jenderal, sejak didirikan 
pada 2011, sudah jutaan rupiah 
kerugian Mukti. Namun tak 
sekalipun dia menyerah dan 
tetap mempertahankan konsep 
kejujuran pada usaha yang 
digelutinya. 

Kalau begitu, dari mana 
Mukti memperoleh uang 
untuk menutupi kerugiannya? 
Menurutnya, selain dari hasil 
mengayuh becak, beberapa 
kali dia mendapat bantuan dari 
beberapa orang yang peduli dan 
bersimpati agar kiosnya tetap 
eksis. 
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cendekia

TaBu-TaBu 
BerBaGai Suku
Melalui berbagai pantangan (tabu-

tabu), banyak suku atau komunitas 
perkampungan di Indonesia berhasil 

melestarikan alam dan menjaga kejujuran. 
Contohnya, seperti yang dilakukan Orang 
Rimba di Jambi dan Mentawai, serta masyarakat 
Kampung Naga di Tasikmalaya. 

Bagi Orang Rimba, yang juga dikenal sebagai 
Suku Anak Dalam, tabu-tabu telah ditetapkan 
nenek moyang mereka. Oleh karena itu tidak 
ada yang berhak mengubahnya. Karena nenek 
moyang mereka telah menjalankan tabu-
tabu, maka mereka pun wajib menjaga dan 
menjalankan pula. Itulah sebabnya, tabu-tabu 
yang juga berdampingan dengan hukuman bagi 
yang melanggar, tetap berjalan dengan baik 
sampai sekarang. 

Yang menarik, Orang Rimba yang melakukan 
pelanggaran atas tabu-tabu, biasanya langsung 
mengakui kesalahannya. Meski mereka tahu 

Kearifan 
lokal berhasil 

membentuk 
karakter 

masyarakat 
yang jujur, patuh 

aturan, dan saling 
menghormati. 

Kemajuan zaman 
tak mudah 

mengkooptasi.

bahwa hukuman yang diberikan berat, ada yang 
sampai diusir dari komunitasnya, namun mereka 
lebih memilih berkata apa adanya. Mereka 
percaya, kebohongan atas pelanggaran tabu-tabu, 
justru akan memperberat beban mereka.   

 Tabu-tabu yang ada bisa digolongkan 
ke dalam beberapa kategori. Ada tabu-tabu 
mengenai makanan, hubungan dengan sesama 
manusia, hubungan antara manusia dan alam, 
dan hubungan antara manusia dan alam 
supranatural. Seluruhnya tabu-tabu menunjukkan, 
bahwa Orang Rimba telah mengatur seluruh 
kehidupannya agar sesuai dengan kepercayaan 
mereka. Semuanya sudah diatur dan memiliki 
hukum yang bersifat tetap.  

Salah satu tabu yang menarik adalah, 
tabu untuk menceritakan mengenai 
kepercayaan mereka. Artinya, Orang Rimba 
dilarang menceritakan kepada orang asing 
mengenai kepercayaan mereka. Hal inilah yang 
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menyebabkan Orang Rimba sulit untuk 
berbicara mengenai apa sebenarnya 
agama mereka.

Tabu lain yang juga menarik adalah, 
tabu membunuh binatang yang sedang 
minum di sungai atau telaga. Meski 
binatang yang dalam posisi minum 
sangat mudah dibunuh, namun tabu 
bagi Orang Rimba melakukannya. 
Menurut mereka, binatang yang 
sedang minum berarti sedang berada 
di rumah Dewa, yakni pemilik dari 
binatang tersebut. Oleh karenanya 
binatang tidak boleh diganggu. Apabila 
nekat mengganggu maka Dewa akan 
menjatuhkan kutuk.

Tabu-tabu terkait binatang (natong) 
juga berlaku di dalam penggolongan 
binatang tersebut. Sesuai kepercayaan 
Orang Rimba, binatang pun ada yang 
baik dan ada pula yang jahat. 

Binatang yang baik diciptakan 
bersama manusia di surga. Perannya 
adalah untuk menemani manusia. 
Karena binatang yang baik  tidak akan 
mengganggu manusia, maka manusia, 
ditabukan mengganggu binatang 
tersebut. Binatang baik tersebut, 
menurut Orang Rimba antara lain 
merego (harimau), kera, dan burung 
burung gading. Oleh Orang Rimba, 
burung gading dianggap sebagai 
burung suci karena merupakan 
penjelmaan Dewa. Apabila burung 
gading bersuara, maka dianggap 
sebagai suara dewa. Oleh karena itu 

Orang Rimba akan berdoa.
Meski bagi sebagian besar manusia 

menganggap harimau sebagai 
binatang buas, namun menurut Orang 
Rimba, merego pantang dibunuh. 
Begitu pula sebaliknya, Orang Rimba, 
juga meyakini bahwa merego pun 
pantang membunuh Orang Rimba. 
Sampai saat ini belum pernah ada 
Orang Rimba menjadi korban merego 
meskipun mereka hidup bersama 
di dalam hutan. Tak ada yang tahu, 
mengapa seperti itu. 

Sedangkan binatang jahat adalah 
binatang yang mengganggu. Binatang 
jahat diciptakan di neraka. Oleh sebab 
itulah binatang jahat boleh dibunuh, 
terutama bila mengganggu Orang 
Rimba. Yang termasuk binatang 
jahat antara lain beruang, babi, ular, 
tikus dan kaki seribu (lipan). Beruang 
adalah binatang yang sangat ditakuti 
oleh Orang Rimba. Bahkan ketika 
Orang Rimba ditanya apa yang paling 
membuat takut, hampir semuanya 
menjawab beruang.

Sistem tabu di kampung naga
Kampung Naga merupakan 

kampung tradisional di Desa 
Neglasari, Kecamatan Salawu, 
Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat 
kampung tersebut masih tetap 
mempertahankan adat leluhurnya.

Sama seperti Orang Rimba, 
masyarakat Kampung Naga sangat 
teguh memegang aturan. Dalam 
kehidupannya, masyarakat setempat 
mempunyai ungkapan: teu saba teu 
soba, teu banda teu boga, teu weduk 
teu bedas, teu gagah teu pinter, yang 
berarti tuna atau tanpa. Mereka 
beranggapan bahwa mereka tidak 
diwarisi sesuatu yang lebih oleh 
leluhurnya, melainkan hanya sebuah 
keharusan untuk hidup sederhana. 
Salah satunya, tabu-tabu tadi. 

Yang menarik, mereka membentuk 
sistem tabu cukup dengan satu 
ucapan saja: pamali. Ucapan “pamali” 
ini seakan memiliki tuah yang sangat 
besar dalam kehidupan masyarakat 
Naga. Pamali bersifat mutlak, tanpa 
bisa ditawar-tawar lagi. Juga, tidak 
bisa ditukar dengan apapun. Jika 
para pemangku adat mengatakan 
perbuatan tertentu  jangan dilakukan, 
dikarenakan pamali, masyarakat pasti 
menurutinya. Tanpa banyak tanya 

mereka percaya pada pemimpin 
mereka. 

Keistimewaan ini ternyata 
berpengaruh pada kehidupan sosial 
mereka. Kehidupan mereka aman, 
tentram, tidak ada yang mengganggu, 
tidak ada pencurian, tidak ada 
pembunuhan, tidak ada penipuan, 
tidak ada penghinaan dan perbuatan 
lainnya yang merugikan pihak lain. 

Ini terbukti ketika mereka bekerja 
di sawah, rumah dibiarkan kosong 
tidak terkunci. Masyarakat setempat 
tidak khawatir akan ada pencurian, 
karena pamali hukumnya mencuri 
dan mengganggu hak orang lain.  
Hingga kini, kearifan lokal tersebut 
tetap terjaga. Faktanya, tidak ada yang 
berani mencuri ikan, padahal suatu 
kolam  tidak dijaga sama sekali. Meski 
di dalam kolam terdapat ribuan ikan, 
mereka tetap taat pada hukum tabu-
tabu itu. Pamali mencuri, sangat jelas. 

Begitu juga dengan hutan-hutan 
yang ada di sekeliling kampung 
Naga. Meski di dalamnya tidak 
ditemui penjaga hutan, terlebih 
yang mengenakan seragam dan 
bersenjata, hutan di sana tetap utuh 
lestari. Walaupun keseharian mereka 
memasak memakai kayu bakar (suluh), 
yang nota bene didapat dari hutan, 
tidak ada hutan yang rusak.

Terkait hari, mereka juga memiliki 
tabu. Hari Rabu dan Sabtu adalah 
hari tabu, dimana seluruh masyarakat 
Kampung Naga dilarang melakukan 
upacara adat dan ziarah serta tabu/
pamali untuk menceritakan atau 
menginformasikan adat istiadat 
masyarakat Kampung Naga.  

Karena kekhasan itulah, maka 
kawasan budaya Kampung Naga 
ditetapkan sebagai kawasan pariwisata 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2005, tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 
Sejak saat itu, kawasan tercatat sebagai 
salah satu andalan wisata Kabupaten 
Tasikmalaya. Begitupun, meski sudah 
menjadi daerah wisata, namun seluruh 
masyarakat Kampung Naga yang 
terdiri atas 109 kepala keluarga yang 
di wilayah seluas 1,5 hektar, tetap 
tak terkooptasi pendatang. Mereka 
tetap menjunjung tinggi adat istiadat 
mereka dan menjadikan tabu sebagai 
tataran kehidupan bermasyarakat.  
(berbagai sumber)Fo
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kHusus

HenDaK lari 
Ke mana, Koruptor?

Surga itu sudah lenyap! 
Negeri yang dulu kerap 
dijadikan tempat bagi 

para koruptor untuk buron dan 
bersenang-senang, kini seakan 
berubah  menjadi neraka pula. 

Singapura, sebelum ini 
memang dikenal sebagai 
tempat persembunyian yang 
aman dan nyaman bagi 
koruptor asal Indonesia. Tidak 
adanya perjanjian ekstradisi, 
membuat para perampok uang 
rakyat bebas melenggang 
di negara tetangga tersebut. 
Dengan alasan klasik hendak 
berobat, mereka dengan 

Melalui forum 
Sea-paC, gerak 

lari koruptor 
semakin 

dipersempit. 
aternatif solusi 

di luar jalur 
diplomatik.

mudah keluar dari Indonesia 
dan kemudian menikmati hasil 
jarahannya di sana.

Tetapi itu dulu. Sekarang, 
rasanya tidak lagi. Meski 
pembahasan perjanjian 
ekstradisi kedua negara 
belum juga menemui 
kata sepakat, namun para 
perampok  uang rakyat itu 
harus berpikir berulang kali 
sebelum memutuskan buron ke 
Singapura. Bahkan tidak hanya 
Singapura, namun juga semua 
negara di Asia Tenggara. 

  Titik balik semua itu adalah 
Mutual Legal Assistance (MLA) 

atau Perjanjian Timbal-Balik 
Bantuan Hukum Antar Negara, 
yang dibahas dalam forum 
South East Asia Parties Against 
Corruption (SEA-PAC) atau 
Asosiasi Anti-Korupsi Negara-
negara Asia Tenggara. Pada 
SEA-PAC yang diselenggarakan 
di Yogyakarta, pertengahan 
September 2012, misalnya, 
MLA bahkan menjadi salah satu 
agenda utama. 

 Melalui forum SEA-PAC, 
sembilan anggota sepakat 
untuk saling membantu. Yakni, 
dalam upaya memburu dan 
menangkap para koruptor 
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HenDaK lari Kemana, Koruptor?

Tidak SeMua 
PerMinTaan Mla dari 
neGara lain BiSa 
diTeriMa. oToriTaS 
SenTral daPaT Menolak 
PerMinTaan kerja 
SaMa Mla dari neGara 
lain denGan alaSan 
TerTenTu. 

yang buron ke luar negeri, serta untuk 
mengembalikan aset yang dijarah 
para koruptor. Giri Suprapdiono, 
Koordinator Kerjasama Luar Negeri 
SEA-PAC, menyebutkan upaya ini 
bukan kemustahilan, karena memang 
sesuai dengan prinsip MLA. “Melalui 
MLA pula, suatu negara dapat 
melayangkan permintaan ke negara 
lain untuk membekukan aset, serta 
mendapatkan bukti untuk penuntutan, 
atau perintah pembekuan dan 
penyitaan,” katanya.

Kerja sama melalui penerapan 
MLA, memang sangat relevan dengan 
situasi sekarang ini. Terutama, dengan 
meluasnya globalisasi ekonomi yang 
telah mengubah pola kejahatan 
korupsi menjadi semakin canggih, 
terorganisasi, dan lintas-batas. 

Dan yang menggembirakan, 
lanjut Giri, MLA tidak hanya bersifat 
multilateral seperti SEA-PAC. Selain 
itu, MLA juga dapat dibuat secara 
bilateral atas dasar hubungan baik 
timbal balik (resiprositas) dua negara. 
Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki 
beberapa perjanjian kerja sama MLA 
bilateral dengan Australia, Cina, 
Korea, dan AS. Dan implementasinya, 
menurut Giri, dalam dua tahun ini 
KPK sudah mengirimkan 25 MLA, dan 
juga membantu MLA dari AS, Jepang, 
Jerman, Inggris, dan Singapura. “KPK 
akan mendorong MLA baik di tingkat 
regional Asia Tenggara maupun dalam 
skala lebih luas,” tandas Giri.

  KPK sendiri, imbuh Giri, sudah 
beberapa kali memanfaatkan 
mekanisme tersebut.  Salah satunya 
adalah penangkapan Nunun Nurbaeti, 
tersangka kasus suap terkait pemilihan 
Deputi Gubernur BI, di Thailand. Juga, 
penangkapan tersangka kasus suap 
Wisma Atlet SEA Games, M. Nazaruddin 
di Kolombia. “Bahkan, tersangka 
kasus pengadaan Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kemenakertrans) dengan tersangka 
dua orang berkewarganegaraan 
Malaysia pun ditangkap karena melalui 
MLA,” kata Giri. 

Peran MLa 
Berbagai keberhasilan itu tentu 

memunculkan kepenasaran publik. 
Tentang apa dan bagaimana MLA 
tersebut. Menjawab hal itu, Giri 

mengatakan, bahwa MLA memang 
sangat dianjurkan dalam berbagai 
pertemuan internasional dan Konvensi 
PBB. Misalnya, dalam United Nations 
Convention Against Cooruption (UNCAC). 
“Sedangkan ruang lingkup kerja sama, 
meliputi penyelidikan, penyidikan, 
pemeriksaan, di pengadilan hingga 
pelaksanaan putusan pengadilan,” kata 
Giri.

Di Indonesia, payung hukum MLA 
adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2006, tentang pengesahan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti 
Korupsi. UU tersebut, menurut Giri, 
mengatur ruang lingkup MLA, prosedur 
Mutual Assistance Request (MAR), dan 
pembagian hasil tindak pidana yang 
disita kepada negara yang membantu. 

Dalam UU tersebut dikatakan, bahwa 
objek MLA, antara lain, pengambilan 
dan pemberian barang bukti. Termasuk 
di antaranya adalah dokumen, catatan, 
identifikasi lokasi keberadaan seseorang, 
serta pelaksanaan permintaan untuk 
pencarian barang bukti dan penyitaan. 
Selain itu, juga pencarian, pembekuan, 
serta penyitaan aset hasil kejahatan,” 
katanya. 

Dalam pelaksanaannya, menurut Giri, 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagai otoritas sentral (central authority) 
dapat meminta otoritas sentral negara 
yang dituju untuk memerintahkan 
pejabat yang berwenang melakukan 
tindakan kepolisian. Antara lain 
berupa penggeledahan, pemblokiran, 

penyitaan, pemeriksaan surat , dan 
pengambilan keterangan.

Begitupun, tidak semua permintaan 
MLA dari negara lain bisa diterima. 
Menurut Giri, otoritas sentral dapat 
menolak permintaan kerja sama MLA 
dari negara lain dengan alasan tertentu. 
“Yaitu, bila permintaan itu dapat 
mengganggu kepentingan nasional, 
berkaitan dengan kasus politik, atau 
penuntutan yang berkaitan dengan 
suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap 
politik seseorang,” katanya.

Semakin Sempit
Pemanfaatan jalur MLA, harus diakui 

semakin mempersempit gerak koruptor 
yang mencoba kabur ke luar negeri. 

Untuk itulah Wakil Ketua KPK, 
Bambang Widjojanto, berharap, 

Berkat MLA, penangkapan M. Nazaruddin di Kolombia.
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kHusus

koruPTor linTaS 
neGara SenGaja 
BerSeMBunyi di 
Balik SiSTeM hukuM 
inTernaSional. 
kejahaTan Mereka 
SuliT diTindak dan aSeT 
neGara yanG diBawa 
ke luar neGeri SuliT 
dideTekSi.

hasil pertemuan SEA-PAC bisa 
menghasilkan komitmen bersama bagi 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Khususnya upaya menangkap koruptor 
yang buron dan perampasan aset 
hasil tindak pidana korupsi. “Melalui 
forum ini diharapkan terdapat solusi 
untuk mengurangi ketergantungan 
pemerintah pada mekanisme formal 
dalam penanganan koruptor buronan, 
termasuk pengembalian aset hasil 
korupsi,” kata Bambang.

Komitmen bersama yang kuat, 
tentu menjadi modal penting bagi 
masing-masing negara dalam 
memberantas korupsi. Apalagi saat ini, 
ketika salah satu tantangan terbesar 
adalah terjadinya internasionalisasi 
tindak pidana korupsi. Yakni, 
menjadikan wilayah perbatasan negara 
sebagai tempat untuk menyamarkan 
atau menyembunyikan uang hasil 
korupsi. ”Proses internasionalisasi 
korupsi inilah yang menjadikannya 
sebagai kejahatan transnasional,” kata 
Bambang.

Dalam kacamata Bambang, 
koruptor lintas negara tersebut sengaja 
bersembunyi di balik sistem hukum 
internasional. Akibatnya, kejahatan 
mereka sulit ditindak dan aset negara 
yang dibawa lari ke luar negeri juga 
sulit terdeteksi. “Makanya, kecanggihan 
pola tindak pidana korupsi melalui 
sistem perbankan yang supercepat, 
serta globalisasi kasus-kasus korupsi 
yang melibatkan berbagai negara 
khususnya di Asia Tenggara, mutlak 

memerlukan kerja sama antarnegara,” 
katanya. 

Bambang menambahkan, selama ini 
penegakan hukum tindak pidana korupsi 
yang berkaitan dengan negara lain biasa 
ditempuh melalui berbagai mekanisme 
yang bersifat formal. Pertama, jalur 
hubungan diplomatik antar negara. 
Biasanya, dengan jalur ini memakan 
waktu dan proses yang panjang serta 
tak jarang ada kepentingan politik di 
dalamnya.

Jalur kedua,  melalui mekanisme 
MLA. Jalur ini lebih singkat 
dibandingkan menggunakan jalur 
hubungan diplomatik, meski dirasa 
begitu kompleks. Kompleksitas terjadi, 
lanjut Bambang, karena suatu negara 
harus mengirimkan permintaan MLA 
ke negara yang diduga menjadi tempat 
koruptor kabur dan menyembunyikan 
aset hasil korupsi mereka. 

Jalur ketiga, melalui internasional 
polisi (interpol). Meski waktu 
penanganan jalur ini termasuk cepat, 
tapi memiliki keterbatasan. Untuk 
itu jalur ini tidak bisa diandalkan 
sepenuhnya, karena sifatnya hanya 
mengeluarkan red notice untuk mencari 
buron. “Di negara tertentu, red notice 
tidak menjadi kekuatan hukum sehingga 
keberhasilannya sangat tergantung 
pada kepolisian negara setempat,” lanjut 
Bambang. 

Selain jalur formal, ada juga 
pendekatan informal. Yakni berupa 
kerjasama antar lembaga antikorupsi di 
negara lain. Melalui jalur ini, lanjutnya, 

penanganan kasus korupsi dapat 
dilakukan secara cepat. Bahkan, jalur 
informal ini juga dipercaya menjadi 
faktor keberhasilan dalam menelusuri 
pelarian dan aset-aset hasil tindak 
pidana korupsi, selama ini. “Kerjasama 
antar lembaga antikorupsi merupakan 
unsur penting untuk berinteraksi 
dengan cepat,” katanya. 

Wakil Menteri Hukum dan HAM 
(WamenkumHAM), Denny Indrayana, 
setuju. Menurutnya, beberapa jalur 
formal yang biasa digunakan untuk 
memburu koruptor dan merampas 
aset hasil korupsi seringkali 
membutuhkan waktu yang tak 
sebentar. Alasannya, karena cara-cara 
tersebut biasanya terbentur pada 
perbedaan sistem hukum di masing-
masing negara.

Untuk itu Denny berpendapat, 
aspek formal dan informal dalam 
mengejar koruptor harus dilakukan 
secara bersama-sama. Dan untuk 
mempercepat penanganan, 
pendekatan informal yang berbasis 
pada hubungan baik dan saling 
percaya antarnegara, dapat menjadi 
pilihan. “Harus dibuka pendekatan 
yang bersifat informal dengan basis 
hubungan baik dan saling percaya 
antarnegara,” ungkap Denny.

Keberhasilan KPK yang beberapa 
kali menangkap buron melalui jalur 
ini harus mendapat perhatian serius. 
Sebab hal ini menunjukkan betapa 
peran berbagai pendekatan, termasuk 
melalui MLA, cukup signifikan. Terlebih 
dengan negara yang  tidak memiliki 
perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. 

Dan sama seperti Bambang, Denny 
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juga berharap, agar SEA-PAC semakin 
menguatkan komitmen kerja sama 
dalam memberantas tindak pidana 
korupsi, khususnya di kawasan Asia 
Tenggara. Dengan adanya forum ini, 
para koruptor tidak lagi bisa merasa 
aman bersembunyi sembari membawa 
lari hasil jarahannya ke negara-negara di 

Asia Tenggara. 
Seperti ditegaskan Ketua Corrupt 

Practices Investigation Bureau (CPIB) 
Singapura Eric Tan Chong Sian, 
kerjasama antara lembaganya dan KPK 
atau negara-negara lain anggota SEA-
PAC, sudah terjalin baik. Dalam hal ini, 
maka CPIB bisa memberikan informasi 

yang diinginkan oleh pihak KPK. Melalui 
MLA, katanya, kerja sama bisa dilakukan 
dengan cepat. “Kita tidak menyambut 
baik koruptor datang ke Singapura,” 
ujarnya.

Kalau begitu jangan lari, koruptor! 
Ingatlah, bahwa tak ada lagi tempat 
yang aman untuk kalian! 

HenDaK lari Kemana, Koruptor?

Melihat perannya yang teramat 
strategis, tentu banyak 
yang bertanya mengenai 

keberadaan South East Asia Parties 
Against Corruption (SEA-PAC) atau 
Asosiasi Anti-Korupsi Negara-negara 
Asia Tenggara. 

Menurut Giri Suprapdiono, 
Koordinator Kerjasama Luar 
Negeri SEA-PAC, forum ini bermula 
dari pertemuan empat lembaga 
antikorupsi. Yaitu Indonesia (KPK), 
Brunei Darussalam (Anti-Corruption 
Bureau), Malaysia (Malaysian Anti-
Corruption Commission/MACC), 
dan Singapura (Corrupt Practices 
Investigation Bureau).  Pada pertemuan 
di Jakarta, 15 Desember 2004, 
keempat negara ini menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) untuk 
bersama melawan korupsi. “Awalnya 
perkumpulan ini belum memiliki 
nama,” katanya.

Nama SEA-PAC sendiri resmi 
digunakan sejak tahun 2008. Itu 
terjadi, setelah 11 September 2007, 
empat lembaga antikorupsi negara 
Asia Tenggara lain yaitu Kamboja 
(Anti-Corruption Unit), Filipina (Office 
of the Ombudsman), dan Vietnam 
(Goverment Inspectorate) ikut 
bergabung.  Laos kemudian menyusul, 
saat penandatangan kerja sama di 
Kamboja 4 November 2010. 

Melihat slogan yang diusung, 
together against corruption (bersama 
kita berantas korupsi) perkumpulan 
ini menjanjikan harapan baru dalam 
pemberantasan korupsi. Karena 
seperti diungkapkan Giri, forum ini 

Awalnya Tanpa Nama

bertujuan memperkuat kerjasama 
antaranggota dalam memberantas 
korupsi, dan meningkatkan kapasitas 
dan memperkuat kelembagaan. 

Secara eksplisit, kerjasama SEA-
PAC memiliki dua tujuan. Pertama, 
pengembangan dan penguatan 
kapasitas antar anggota dalam rangka 
upaya pemberantasan korupsi; 
Dan kedua, peningkatan kapasitas 
institusional antar anggota dalam 
rangka pencegahan dan pemberantasan 
korupsi. 

Untuk mencapai kedua tujuan 
ini, SEA-PAC mengadopsi beberapa 
metode. Pertama, pertukaran 
informasi dan kerjasama dalam bidang 
antikorupsi; Kedua, kerjasama pelatihan 
dan pengembangan kemampuan 
profesional; Ketiga, pertukaran keahlian 

dan personalia dalam bidang-
bidang terkait antikorupsi; Keempat, 
penyelenggaraan dan partisipasi aktif 
dalam berbagai pertemuan, forum, 
workshop dan konferensi; Dan kelima, 
penyediaan bantuan teknis dalam 
kegiatan operasional.

Keberadaan perkumpulan ini, 
tak bisa dianggap sepele. Banyak 
kerjasama dilakukan, termasuk 
investigasi dan pertukaran data. 
Bahkan Giri mengatakan, kedekatan 
yang terjalin di antara sesama lembaga 
antikorupsi bisa melebihi kedekatan 
politik antar negara. “Di setiap 
pertemuan kita bertukar informasi, 
pengalaman, dan bahkan inovasi. 
Kita saling mengadopsi agar bisa 
saling memperkuat kapasitas kita,” 
ungkapnya.  
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edukasi

anti Corruption youth Camp

Menuju 
GeneraSi 
anTikoruPSi

Semangat Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, mewarnai 
benar perhelatan Youth Camp yang dilakukan kali 
pertama oleh KPK. Jika pada saat itu wakil pemuda dari 

seluruh Nusantara bersumpah untuk bertanah air, berbangsa, 
dan berbahasa satu: Indonesia, saat ini pun begitu. Dalam 
acara yang diselenggarakan di Rumah Jambuluwuk Resort, 
Ciawi, 9-12 Oktober 2012, tersebut, berbagai perwakilan 
komunitas antikorupsi dari seluruh penjuru Tanah Air 
juga bertekad, untuk menjadi garda terdepan dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Lantas, seberapa penting sebenarnya acara tersebut di 
mata peserta? Berikut pernyataan mereka: 

roro Bella ayu Wandani (trapesium 
Malang):

“Acara tersebut perlu didukung. 
Karena melalui Youth Camp, maka para 
komunitas antikorupsi dari seluruh 
Indonesia bisa berkumpul. Dengan 
diselenggarakannya acara seperti ini, kita 
bisa saling bertukar informasi, sharing apa 

pun yang berkaitan dengan  program kita nanti. Kalau bisa, 
acara seperti ini tidak berhenti sampai di sini saja. Minimal 
satu tahun sekali bisa dilakukan. Pertukaran informasi sangat 
penting, mengingat banyak halangan dan rintangan yang 
akan dihadapi, dan itu memerlukan pembahasan bersama.”

i komang Putu adianta (Permai, denpasar):
“Secara umum, Youth Camp mampu mengoptimalkan 

gerakan semua generasi muda antikorupsi di daerah 
kita masing-masing. Ini terjadi, karena selain masing-

Mereka Berbicara…

peserta Anti 
Corruption 

Youth Camp dari 
seluruh indonesia 

dipertemukan 
untuk 

menyamakan 
persepsi. 

semangat 
Sumpah pemuda 
Seakan terwarisi.

Tengah hari baru saja lewat. Harusnya, 
matahari yang tergelincir dari atas 
ubun-ubun, membuat panasnya cukup 

menyengat. Tapi tidak demikian dengan 
siang itu, 9 Oktober 2012. Tebalnya gugusan 
awan, mampu menahan teriknya agar tidak 
menyentuh permukaan bumi. Cuaca yang 
sempat dikhawatirkan panas pun, malah 
berubah menyenangkan.

 “Sejuk di Rumah Jambuluwuk, oey!” seperti 
itulah teriakan yang sempat terdengar, ketika 
rombongan pertama peserta Anti Corruption 
Youth Camp tiba di lokasi. Mereka merupakan 
bagian dari 97 peserta, yang menumpangi tiga 
bus saat itu.  Suasana pun menjadi akrab, meski 
sebelumnya banyak di antara mereka yang 

belum saling mengenal. 
 Di tempat itulah, selama empat hari para 

pemuda dan pemudi tersebut mendapat 
pembekalan dari KPK. Selama itu pula, mereka 
diberikan berbagai ilmu tentang korupsi dan 
pemberantasannya, serta bekal agar tertanam 
karakter jujur dan berintegritas pada diri mereka. 
Di tempat itu pula, mereka bisa saling berinteraksi 
dan menjalin jejaring, agar perjuangan yang 
dilakukan bisa menjadi satu persepsi. 

Tidak hanya itu, para peserta juga wajib 
mempresentasikan makalah terkait rencana 
aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. 
Tujuannya, mendorong komunitas-komunitas 
tersebut untuk merancang rencana aksi dan 
juga target bersama yang akan mereka jalankan. 
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masing komunitas bisa saling kenal, 
penyelenggaraan Youth Camp juga 
membuat kita bisa melakukan sharing 
tentang permasalahan yang ada di 
masing-masing komunitas. Dari sana, 
kemudian kita bisa meminta solusi 
dari KPK demi perbaikan kinerja kita 
selanjutnya. Melalui Youth Camp, 

wawasan kami juga meningkat. Misalnya, kami bisa lebih 
banyak mengetahui tentang gejala-gejala korupsi.” 

irfan Maulana (GePak, Jakarta):
“Youth Camp Anticorruption 2012 

yang pertama kali dilakukan KPK ini, 
menurut saya terlaksana hampir tanpa 
cela. KPK berhasil mengemas acara ini 
dengan sungguh luar biasa. Acara ini 
berhasil menyadarkan kami, bahwa 

kami tidak berjalan sendiri. Karena ada banyak pejuang 
antikorupsi lainnya yang dipertemukan dalam forum ini. 
Pasca acara ini, tentu saja terjalin komunikasi yang baik. 
Kami tetap berkomunikasi via email, sosial media, SMS, 
dan BBM. Menurut saya, acara tersebut bisa dikatakan 
berhasil. Salut !

Haerul umam (SoMaSi Bali): 
“Terlalu banyak kesan yang saya 

rasakan selama acara Youth Camp, 
tidak bisa diungkapkan semua 
dengan kata-kata. Tapi, ada beberapa 
yang menarik. Yaitu, bahwa kita 
bisa bertemu dengan kawan-kawan 
dari seluruh Indonesia yang hadir 

pada acara tersebut. Saya juga merasa, adanya rasa 
kebersamaan dari semua peserta dalam melakukan 
perlawanan terhadap korupsi. 

Melalui semua itu, diharapkan 
para pemuda tersebut, kelak bisa 
menjalankan misinya sebagai agen 
perubahan di masyarakat. Salah satunya 
dengan berperan sebagai pejuang 
antikorupsi.

Mereka memang bukan pemuda 
dan pemudi “sembarangan.” Mereka 
merupakan perwakilan dari berbagi 
komunitas antikorupsi se-Indonesia. 
Seakan mewarisi semangat Sumpah 
Pemuda, 28 Oktober 1928, mereka pun 
dengan tekad menggelora, mengikuti 
acara demi acara yang diberikan. 
“Jadi kalau sekarang geraknya masih 
kedaerahan, maka setelah mengikuti 
kegiatan Youth Camp, diharapkan 
mereka bisa memadukan program-
program mereka. KPK mendorong 
mereka untuk membuat semacam 
agenda nasional pemuda dalam 
pemberantasan korupsi,” ungkap 
Direktur Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat, Dedie A Rachim, jauh 
sebelum perhelatan digelar.

Menurut Dedie, kegiatan tersebut 
merupakan ajang berkumpul dan 
pembekalan bagi para pemuda 
agar menjadi generasi HERO. HERO 
dimaksud adalah heart, empowering, 
reliable, dan out of the box. Maksudnya, 
generasi yang tulus, peduli, bermanfaat 
bagi lingkungan, dapat diandalkan, 
dan penuh kreativitas dalam upaya 
memberantas serta mencegah korupsi. 

dari rawon sampai Balon 
Sejenak peserta pun melepas lelah. 

Seusai shalat Dhuhur, para pemuda 
tersebut melakukan santap siang 
bersama. Dan, selayaknya sosok yang 
energik, mereka pun menyantap dalam 
sekejap berbagai menu yang disediakan. 
Ayam goreng, cap cay, sambal, kerupuk 
udang, dan rawon, nyaris tak tersisa. 
“Sepertinya rawonnya enak juga, tuh,” 
ujar Roro Bella Ayu Wandani, perwakilan 
dari Trapesium, Malang, sesaat sebelum 
bersantap. “Makan yang banyak. Biar 
sehat, supaya tetap semangat!” begitu 
kata seorang teman, menimpali. Bella 
menjawab dengan senyum. 

Seusai makan siang, peserta 
berkumpul di Villa Sumatra. Pada ball 
room seluas kira-kira 20x15 meter 

tersebut, mereka memulai acara 
sesungguhnya. Mengenakan kaos 
berlengan panjang yang sama, mereka 
seakan merupakan satu kesatuan yang 
utuh. Dan memang begitu adanya. Di 
tempat itu, semangat yang sama seakan 
melekatkan mereka. Mereka merasa, 
sama-sama sebagai pemuda Indonesia 
yang antikorupsi!

 Ke-97 peserta, pada akhirnya 
membagikan diri menjadi 10 kelompok. 
Ki Hajar Dewantara, Garuda, Hatta, 
begitu sebagian dari nama kelompok 
tersebut. Masing-masing kelompok 
duduk mengelilingi meja bundar yang 
sudah tersedia. Di situ mereka mulai 
berkonsentrasi, memfokuskan pada 
kegiatan yang akan dilakoni.Tidak ada 
makanan di atas meja. Hanya air mineral 

Fo
to

-f
ot

o:
 in

te
gr

ito



|  vol. 29/  Th.v  /sepTember-okTober 201226

edukasi

PerjuanGan Melawan 
koruPSi di neGeri ini 
adalah PerjuanGan 
yanG PanjanG dan 
Melelahkan. unTuk 
iTu diharaPkan, SuaTu 
keTika kiTa akan lahir 
GeneraSi anTikoruPSi di 
indoneSia.

dan gelas saja yang tersedia. Snack pun 
tidak ada.   

 Yang cukup menarik, ketika acara 
perkenalan dimulai. Sebagaimana 
dipandu panitia, perkenalan yang 
dilakukan dikemas dalam sebuah games, 
yakni meminta tanda tangan sebanyak-
banyaknya dari peserta lain. Cuma tanda 
tangan? Mudah donk…

Tunggu dulu! Tidak gampang 
ternyata. Karena tanda tangan yang 
diminta, harus dibubuhkan pada balon 
yang sebelumnya ditiup masing-
masing peserta. Waktunya pun tidak 
banyak, hanya satu menit! Siapa yang 
mengumpulkan tanda tangan terbanyak, 
dialah yang menjadi pemenang. Bisa 
dibayangkan betapa sulitnya mereka 
mengumpulkan tanda tangan.

Ada yang susah payah mendapatkan 
tanda tangan, namun begitu sudah 
terkumpul, mendadak balon meletus. 
Ada pula yang belum sempat meminta 
tanda tangan, namun balon yang ditiup 
pun terlebih dari pecah. Sulit. Kesulitan 
ini, bisa difilosofikan bahwa memang 
tidak mudah memberantas korupsi. Salah 
strategi, justru bisa menjadi blunder, 
seperti balon yang pecah tadi. 

Seperti itulah suasana yang terjadi. 
Acara demi acara memang dikemas 

agar bukan hanya tidak membosankan, 
namun juga menggali kreativitas peserta. 
Termasuk di antaranya, ketika diadakan 
lomba yel-yel. Melalui lomba tersebut, 
masing-masing kelompok berdiskusi 
dan menciptakan yel-yel antikorupsi 
mereka. Hasilnya, luar biasa. Hanya dalam 
waktu sesaat, masing-masing kelompok 
tampil di depan. Dengan gaya tersendiri, 
mereka meneriakkan yel-yel masing-
masing. “Siapa Anda? Kami adalah 
pemuda antikorupsi! Pemuda? Yeee..! 
Indonesia milik kami..!” begitu salah satu 
yang diteriakkan kelompok peserta. 

Tak terasa, acara demi acara pun 
dilalui. Setelah dibuka Ketua KPK Abraham 
Samad pada pukul 16.30 dan sempat rehat 
sejenak, acara kemudian berlanjut hingga 
pengujung jadwal. Waktu demi waktu, 
hingga almanak menunjuk angka 12 
Oktober 2012. Banyak yang didapat, meski 
diakui masih belum sempurna. Setidaknya, 
peserta bisa mengenal satu sama lain dan 
menyamakan persepsi mengenai apa 
yang harus mereka lakukan. Peserta juga 
mendapatkan banyak ilmu mengenai 
korupsi dan pemberantasannya. 

Seperti kata Abraham dalam 
sambutannya, bahwa perjuangan 
melawan korupsi di negeri ini, adalah 
perjuangan yang panjang dan melelahkan. 
“Untuk itu kita berharap bahwa suatu 
ketika kita akan bermimpi mengenai 
lahirnya generasi antikorupsi di Indonesia. 
Dan saya berharap, generasi itu adalah 
kalian semua,” katanya. 

  Mendengar itu, semua setuju. Ada 
yang mengepalkan tangan, meninju udara 
bebas. Ada pula menghela nafas dalam-
dalam. Tak ada kata lain dalam benak 
mereka, kecuali tekad untuk menjadi 
generasi antikorupsi di masa mendatang. 
Rumah Jambuluwuk yang tetap sejuk 
pun menjadi saksi betapa menggeloranya 
semangat itu! 
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Menanamkan kerja keras 
pada anak

Kerja keras harus 
ditanamkan sejak 

sang buah hati 
berusia belia. 

perlu dibarengi 
dengan upaya 

menstimulir otak 
anak.

insPirasi

Tak ada upah tanpa keringat! Begitulah 
prinsip yang dipegang teguh seseorang 
yang memiliki nilai kerja keras dalam 

hidupnya. Bagi pemilik nilai tersebut, maka 
pencapaian prestasi menjadi harga mati, jika ingin 
memperoleh sesuatu. Tidak ada jalan pintas dalam 
kamusnya, seperti yang banyak dilakukan para 
koruptor dalam mendapatkan kekayaan. 

Melalui nilai kerja keras, maka seseorang 
juga akan menghargai hak dan kewajiban 
rekan kerjanya. Dia akan merasa, bahwa 
sebagaimana dirinya, maka orang lain juga berhak 
mendapatkan sesuatu atas kerja keras yang 
sudah dilakukan. Alhasil, tidak mungkin sang 
pemilik nilai tersebut merampas hak orang lain 
yang bukan menjadi 
“miliknya,” lagi-lagi 
seperti banyak 
dilakukan para 
koruptor. 

Dari sudut 
pandang itu, maka 
penting bagi kita 
semua untuk 
menanamkan nilai 
kerja keras pada anak 
sejak dini. Karena 
selayaknya investasi, 
penanaman nilai 
tersebut pada si kecil 
akan menghasilkan 
buah yang 
mengagumkan ketika 
kelak dewasa. Sang 
anak akan memiliki 
karakter yang luar 
biasa, yang menjadikan 
integritas dan kompetensi sebagai prinsip dalam 
setiap langkahnya.  

Karena bisa diberikan sejak usia belia, maka 
mengajarkan nilai kerja keras tidak melulu harus 
dilakukan melalui suatu “kerja”. Bermain dan 
belajar pun adalah “kerja” dalam kacamata anak-
anak. Bahkan, mendorong perkembangan mental 
dan psikis pun bisa dilakukan dalam upaya ini.  

Para ahli dari Harvard University menyarankan 
agar orangtua tua mendesain kamar dengan 
warna kontras atau menyodorkan buku gambar 
berwarna kontras. Hal ini penting, untuk melatih 
pandangan anak, yang pada akhirnya bisa pula 

menstimulir seluruh otaknya. Rangsangan 
kepada otak ini penting, karena sangat terkait 
dengan budaya kerja mereka kelak. Penelitian 
membuktikan, semakin banyak dan semakin 
variatif rangsangan belajar yang diterima anak, 
maka semakin banyak koneksi dalam otak 
yang terbentuk. Ini akan membuat mereka 
lebih responsif, kreatif, dan lebih bagus daya 
tangkapnya. 

Untuk itu, penting juga memfasilitas anak 
dengan berbagai macam pengalaman bermain 
(gerakan fisik). Misalnya ke mall, tempat rekreasi, 
pekarangan, lapangan, dan lain-lain. Diusahakan 
jangan sampai anak-anak bermain dengan 
jenis permainan yang itu-itu saja, karena setiap 

pengalaman bermain 
akan membentuk 
jalur baru dalam 
otaknya. 

Yang perlu dijaga 
dari orangtua adalah 
jangan sedikit-sedikit 
mengeluarkan kata 
”jangan”. Karena 
setiap satu kali kata 
itu terlontar, maka 
akan membentuk 
pembatas (mental 
barrier) dalam 
otaknya. Anak merasa 
ada pembatas untuk 
bereksplorasi dan 
belajar. Justru yang 
dibutuhkan adalah 
komentar dan 
dorongan positif. 

Selain perlu 
memfasilitasi pengalaman belajar sebanyak 
mungkin dan sevariatif mungkin, sesuai keadaan 
kita, yang perlu diperkenalkan juga adalah 
prinsip-prinsip management by performance 
(manajemen kinerja). Prinsipnya adalah, seseorang 
mendapatkan sesuatu karena melakukan sesuatu, 
atau bahwa ada sebab pasti ada akibat. Jika anak 
ingin bermain misalnya, maka harus mengambil 
terlebih dahulu mainan tersebut dari tempatnya. 
Dan agar esok hari masih bisa melanjutkan 
permainan, maka dia juga harus menyimpannya 
ke tempat semula agar mudah dicari.  (berbagai 
sumber)
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Mural, 
Moral..…

zoom

|  vol. 28/  Th.v  /JUlI-AGUsTUs 201228

Dinding beku itu tidak mati. Dia selalu hidup dan 
menjadi wahana berekspresi. Dia ada di sana, di sini, 
menyampaikan suara hati. Dinding itu  menjelma  grafiti 
dan mural, menjerit tentang moral, mengucap tentang 
sosial. Tak peduli yang dipesankan sampai atau justru 
terbengkalai. 

Tentang introspeksi diri dia berbicara, juga kejujuran, 
kepemimpinan, antikorupsi, kehati-hatian memilih kepala 
daerah, bahkan tentang kebersihan lingkungan. Semua 
ada di situ, pada dinding beku yang tidak mati itu. 

Adakah pemimpin kita yang melihat dan menjadikannya 
acuan untuk berbuat? 
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nyalakan api Perlawanan abadi
Seniman & Budayawan versus korupsi

Menolak tegas 
korupsi menjelma 

jadi akar budaya 
bangsa. Siap 

gelorakan 
perlawanan 
abadi untuk 

membasminya.

Berpuluh tahun silam, Bung 
Hatta pernah menyatakan 
kekhawatirannya jika 

korupsi dibiarkan di bumi 
pertiwi tercinta ini, maka 
lama-kelamaan bakal menjadi 
budaya. Seiring perjalanan 
waktu, kian marak dan 
merajalelanya praktik-praktik 
korupsi membuat khalayak 
setengah percaya dan pasrah 
bahwa mungkin benar korupsi 
telah menjadi budaya. 

Tanyakanlah fenomena 
tersebut kepada Djaduk 
Ferianto, seniman kawakan 
asal Jogjakarta. Maka, helaan 
napas lirih pun menyeruak saat 
dia berkata, “Sebagai pelaku 
seni, saya juga akan merasa 
bersalah jika sampai korupsi itu 
menjadi produk budaya.” Meski 
demikian, di balik kegetirannya, 
Djaduk masih menyimpan 

keyakinan bahwa korupsi 
belumlah menjadi budaya. 
Baginya, korupsi barulah sebatas 
perilaku sehingga masih ada 
peluang untuk mencegahnya 
semakin merasuki sendi-sendi 
budaya bangsa.

Keyakinan itu bukanlah 
milik Djaduk seorang. Banyak 
kalangan seniman dan 
budayawan yang memiliki 
keyakinan serupa. Paling 
tidak, itulah yang tergambar 
saat Djaduk bersama puluhan 
seniman dan budayawan 
berbondong-bondong 
mendatangi KPK, Selasa, 9 
Oktober 2012. Di antara mereka 
yang hadir itu adalah Radhar 
Panca Dahana, Yockie Suryo 
Prayogo, Moh Sobary, Dedy 
Mizwar, Aspar Paturusi, Indro 
Warkop, Slamet Rahardjo, dan 
Olivia Zalianty.

Ditemui oleh Ketua KPK, 
Abraham Samad dan Wakil 
Ketua KPK, Bambang Widjojanto 
di ruang rapat pleno lantai 3 
gedung KPK; para seniman dan 
budayawan itu hadir dengan 
maksud menyatakan kegetiran 
hati mereka terhadap fenomena 
korupsi yang semakin menjadi-
jadi. Dan tidak hanya itu, mereka 
sekaligus berkomitmen untuk 
bersama-sama KPK dalam satu 
garis perjuangan memberantas 
korupsi. Komitmen itu mereka 
tuangkan dalam lima butir 
pernyataan dukungan yang 
dibacakan di hadapan pimpinan 
KPK. 

Lebih lanjut, Djaduk dan 
kawan-kawan yang hadir sepakat 
bahwa langkah KPK dalam 
memberantas korupsi haruslah 
terus berjalan dan mendapatkan 
dukungan penuh. Barisan pejuang 
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pelawan korupsi harus kian kompak, 
bergerak secara masif, dan selaras. Dan 
di dalamnya, seniman dan budayawan 
harus ambil bagian. 

“Ketika menyadari bahwa 
perlawanan terhadap korupsi adalah 
perlawanan yang abadi, maka kita harus 
bersatu padu mengatasinya. Kalau tidak 
dihadapi secara semesta, sebagai sebuah 
perang, maka keberadaannya akan 
merajalela,” ujar Radhar Panca Dahana. 

“Jumlah kami memang tak lebih dari 
seratus orang, namun kami datang ke 
KPK dengan keyakinan bahwa rakyat 
tidak bodoh, tak mau terus-menerus 
disengsarakan. Jalan terus. Yakinlah 
bahwa gerakan budaya itu akan lahir,” 
tambah Slamet Rahardjo.

Terhadap dukungan itu, Abraham 
Samad menyatakan apresiasi yang 
setinggi-tingginya. Sembari menambah-
kan bahwa dukungan seperti itu makin 
melipatgandakan movitasi KPK untuk 
tetap menjalankan amanat undang-
undang dalam pemberantasan korupsi.

Banyak Cara, aneka Pendekatan
Secara spontan, dalam durasi 

pertemuan yang relatif singkat, 
tumpah ruahlah aneka gagasan 

tentang bagaimana memberantas 
korupsi sekaligus membentengi dari 
perlawanan para pihak yang pro korupsi. 
Di antaranya diungkapkan Radhar, Indro 
Warkop, dan Sobary. 

Radhar menggagas perlunya 
diciptakan sistem budaya untuk 
mereduksi, mengeliminasi, dan 
mencegah  perilaku korupsi. Seraya 

mengingatkan perlunya sistem tersebut 
mengelaborasi budaya-budaya 
lokal yang ada di Indonesia. Karena 
menurutnya, tiap-tiap budaya lokal 
punya cara sendiri untuk menyelesaikan 
masalah korupsi, tidak bisa 
diseragamkan dalam satu sistem besar. 

Sementara Indro Warkop lebih 
menekankan perlunya dilakukan upaya 
perubahan pola pikir dari lingkungan 
terkecil, yaitu keluarga. “Sekarang, anak-
anak sudah tidak malu lagi bapaknya 
tersangkut korupsi. Mereka bahkan 
bangga mengendarai mobil mewah 
pemberian bapaknya meski tahu itu dari 
hasil korupsi,” kata Indro. Pentolan grup 
lawak Warkop DKI ini menambahkan 
bahwa gerakan antikorupsi mulai dari 
keluarga harus disosialisasikan dan 
dikampanyekan secara besar-besaran. 

Medium aspirasi menjadi perhatian 
Sobary. Menurutnya, perlu dicarikan 
forum agar dukungan para budayawan 
dan seniman yang solid tersebut 
bisa ditampung dan dipublikasikan. 
Karya-karya seni maupun tulisan yang 
menunjukkan maraknya perlawanan 
terhadap korupsi haruslah memiliki 
medium yang mudah diakses sehingga 
mendapatkan perhatian publik. 

Pernyataan Dukungan Seniman & Budayawan

....Diam-diam dan terang-
terangan, sendiri, dan 
berjamaah 
Mereka  menghisap 
darahmu, mengunyah 
dagingmu hingga 
tulangmu 
Hingga terakhir dari 
harapan.... 
(bait puisi “Terakhir dari 
harapan”, karya aspar 
Paturusi)

Menyadari korupsi adalah 
kejahatan kepada 
kemanusiaan yang bukan 

hanya mencuri hak-hak rakyat 
Indonesia tapi juga merampok masa 
depan bangsa Indonesia,  maka 
dengan ini kami mewakili seniman 
budayawan Indonesia  menyatakan 
dengan teguh : 

1. Lembaga KPK bukan hanya 
sangat penting dalam upaya 
pemberantasan korupsi tetapi 
juga menjadi salah satu faktor 
yang sangat signifikan dalam 
usaha kita mengatasi krisis multi 
dimensional yang diakibatkan 
oleh korupsi dan manipulasi. 
Dan dalam makna lebih 

dalam, menjadikan kebudayaan 
mengutamakan kehidupan, pekerti 
luhur, dan berbudi baik.

2. Perilaku korupsi dan manipulasi 
dalam jabatan maupun harta 
negara dapat dikategorikan sebagai 
negasi bahkan pengkhianatan 
terhadap negara  dari cita-cita  
bangsa dan ideologi negara, baik 
itu dari dalam maupun luar negeri. 
Sehingga bersama seluruh elemen 
memang  kita harus melawan dan 
membasminya hingga tuntas.

3. Karena itu KPK justru harus diperkuat 
kedudukan, fungsi dan dan 
kewenangannya antara lain dengan 
menjadikannya lembaga yang tidak 
adhoc lagi tapi permanen, selama 
korupsi masih menjadi ancaman bagi 

bangsa Indonesia. 
4. Memberikan dukungan 

sepenuhnya kepada KPK, 
menjaga utuh seluruh fungsi 
dan kewenangannya, menjaga 
integritas pimpinan dan 
stafnya dalam  usaha melawan  
pihak manapun yang ingin 
memperlemah KPK dengan acara 
apapun.

5. Menghimbau kepada pekerja 
kreatif dan seniman untuk 
menciptakan karya dalam bentuk 
dan media apapun yang menun-
jukkan dukungan pada  upaya 
pemberantasan korupsi. Pekerja 
kreatif dan budayawan diha rap-
kan mampu mengangkat korupsi 
dalam karya-karya kreatif. 
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Perjuangan Belum Berhenti!
Penutupan aksi Saweran kPk

dana yang 
terkumpul akan 

diserahkan 
kepada 

Kemenkeu melalui 
mekanisme 

yang ada.  nilai 
moralnya tidak 

ternilai  dan tidak 
bisa dibayar 

dengan apapun

Ini bukan tumpeng biasa! 
Tumpeng sederhana yang 
ujungnya dipotong oleh Wakil 

Ketua KPK, Busyro Muqoddas 
tersebut, merupakan ungkap an 
apresiasi KPK terhadap masya-
rakat, yang peduli terhadap KPK.

Masyarakat, memang 
menaruh perhatian besar 
terhadap KPK. Ketika DPR 
memberi tanda bintang 
yang menandai pemblokiran 
anggaran bagi pembangunan 
Gedung KPK, publik pun 
bergerak. Seakan satu 
suara, sejak 26 Juni 2012 
mereka melakukan saweran 
pembangunan gedung itu.  

 Hasil saweran pun luar biasa. 
Setelah dihitung, jumlah yang 
terkumpul sebesar Rp406,6 
juta. Rinciannya, yang diterima 
melalui rekening ICW sebesar 
Rp391,2 juta, wesel pos Rp2,2 
juta, dan uang cash senilai Rp10, 
2 juta. Dan tidak hanya uang. Ada 
juga sumbangan dalam bentuk 
lukisan, semen, paku, sapu, 
ember, kawat, genting, adukan 
semen, teralis besi dan batu bata.

Selain sebagai bentuk 
apresiasi kepada masyarakat, 

pemotongan tumpeng itu 
juga menandai ditutupnya 
aksi saweran. Pasalnya, sejak 
11 Oktober lalu, DPR secara 
resmi mencabut tanda 
bintang, yang sebelumnya 
merupakan penanda 
pemblokiran terhadap anggaran 
pembangunan Gedung KPK.  
“Pemberian sumbangan terkait 
pembangunan gedung baru KPK 
(saweran KPK) hari ini ditutup. 
Meski ditutup tetapi perjuangan 
untuk memberantas korupsi 
tidak berhenti sampai di sini,” ujar 
Busyro.

 Mengenai jumlah uang 
yang dikumpulkan, Busyro 
mengatakan, hendaknya tidak 
dilihat dari nilai nominalnya. 
Namun yang paling penting 
adalah nilai moral yang tidak 
ternilai harganya dan tidak 
bisa dibayar dengan apapun. 
“Kami, KPK, berterima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada 
hadirin. Kami terharu karena ini 
menunjukkan bahwa semakin 
hari kami tidak sendiri. Banyak 
teman yang terus merajut 
melawan korupsi yang semakin 
hari makin sistemik,” kata Busyro 

dalam sambutannya. 
Busyro menjelaskan dana 

yang terkumpul nantinya akan 
diserahkan kepada Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) melalui 
mekanisme yang ada, yang 
dikoordinasikan oleh Koalisi 
bersama pemerintah dalam hal 
ini Kemenkeu, berupa dana Hibah 
langsung yang bersumber dari 
dalam negeri.

Rasa syukur juga ditunjukkan 
Indonesia Corruption Watch 
(ICW). Menurut Koordinator ICW, 
Danang Widoyoko, pencabutan 
tanda bintang anggaran menjadi 
dasar bagi koalisi masyarakat  
yang menginisiasi saweran KPK, 
untuk menutup aksi tersebut. 

Danang juga menjelaskan, 
bahwa pihaknya akan 
berkoordinasi dengan 
Kementerian Keuangan 
dan lembaga lainnya untuk 
mengelola dana saweran ini. 
Danang menambahkan bahwa 
dana saweran ini akan dimasukan 
ke dalam APBN untuk operasional 
kegiatan KPK. “Ada aturan yang 
membuat keuangan negara itu 
dari hibah dari masyarakat. Ada 
UU Perbendaharaan Negara, 
PP tentang Penerimaan Hibah 
dan peraturan lainnya” terang 
Danang.

Danang juga menegaskan, 
saweran gedung KPK ini bukan 
gratifikasi. Pada prinsipnya 
saweran KPK ini termasuk 
kategori hibah langsung yang 
bersumber dari dalam negeri. 
Hal tersebut mengacu pada Pasal 
56 Peraturan Pemerintah No 
10 tahun 2011 yang menyebut 
Menteri atau Pimpinan Lembaga 
dapat menerima hibah langsung 
yang dilengkapi dengan perjan-
jian hibah dan koordinasi dengan 
sejumlah instansi terkait. 

Acara tumpengan, menandai berakhirnya saweran untuk KPK. 
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Bukan hanya karena 
kedekatan Geografis

CaC kunjungi kPk

Seperti KpK, CaC 
juga menghadapi 

tantangan yang 
besar dalam 

pemberantasan 
korupsi. belajar 

banyak dari 
KpK, karena ada 

kesamaan modus 
yang dilakukan 
para koruptor.

Sebagai negara baru, Timor 
Leste memiliki komitmen 
yang tinggi untuk 

memberantas korupsi. Hal ini 
dibuktikan, ketika pada Februari 
2010, mereka membentuk 
lembaga antikorupsi, Comissao 
Anti Corrupcao (CAC). Sekarang, 
dua tahun kemudian, CAC 
memiliki sekitar 50 pegawai 
yang menangani korupsi di 
negara berpenduduk sekitar 1,1 
juta jiwa tersebut.  

Sebagai bukti keseriusan, 
CAC tak pernah berhenti 
menjalin kerja sama dengan 
lembaga antikorupsi negara 
lain. Kerja sama dilakukan, 
untuk saling bertukar ilmu dan 
wawasan terkait pemberantasan 
korupsi di masing-masing 
negara. Selain itu, CAC juga 
dituntut menjalin kemitraan, 
karena karakteristik korupsi 
yang sudah melampaui batas 
negara.

Salah satu kerja sama yang 
dilakukan adalah dengan KPK. 
Sebagaimana disampaikan 
Deputi Commissioner for 
Education, Campaign, and 
Research CAC, Jose Antonio 
de Jesus das Neves, kerja 
sama dilakukan, karena secara 
geografis Indonesia memang 
dekat dengan Timor Leste. 

Namun memang bukan 
kedekatan semata. Menurut 
Antonio, kerja sama dengan KPK 
dijalin, karena adanya kesamaan 
modus korupsi yang dilakukan 
koruptor di kedua negara. 
Bahkan menurut Antonio, 
seperti juga KPK, maka CAC 
menghadapi tantangan yang 
besar dalam pemberantasan 

korupsi di negaranya. “Tapi 
tidak sebesar Indonesia karena 
kompleksitas dan bobot 
persoalan korupsi di Indonesia 
memang lebih besar,” ujarnya, 
saat CAC melakukan kunjungan 
ke KPK, 10 Oktober 2012.  

Dalam kunjungan tersebut, 
Antonio juga mengatakan, 
Timor Leste merupakan negara 
yang sedang dalam proses 
membangun. Dengan demikian, 
maka negara bekas jajahan 
Portugis itu membutuhkan 
banyak dana untuk 
pembangunan infrastruktur. 
“Bahkan, beberapa bahan untuk 
pembangunan berasal dari 
Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Antonio 
mengatakan, kerja sama 
dilakukan agar hal-hal yang 
tidak diinginkan dan merugikan 
negara bisa diberantas bersama. 
“Dalam konteksnya ini, kerja 
sama harus dilakukan secara 
formal dan lebih bersifat 
operasional,” imbuhnya.  

Berbeda dengan KPK, CAC 
tidak memakai tenaga penyidik 
dari kepolisian. Tenaga penyidik 
CAC, imbuh Antonio, merupakan 
warga sipil dari berbagai latar 
belakang pendidikan. Seperti 
praktisi hukum, akuntan, 
wartawan, atau mantan polisi. 
“Dalam hal ini, CAC memiliki 
kemampuan untuk merekrut 
penyidiknya sendiri,” katanya. 

Kunjungan rombongan 
CAC itu sendiri berlangsung 
dalam suasana hangat. Ketua 
KPK Abraham Samad dan 
Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, 
menerima langsung rombongan 
CAC. Menurut Zulkarnain, 
seperti halnya CAC, banyak 
komisi antikorupsi di dunia yang 
senang menjalin hubungan 
dengan KPK. Bahkan beberapa 
di antaranya, belajar dari KPK 
mengenai cara menindak dan 
mencegah terjadinya tindak 
pidana korupsi. “Artinya, bahwa 
KPK sudah diakui oleh dunia 
luar,” ujarnya.  

Ketua KPK Abraham Samad, menerima rombongan CAC.
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Pelatihan aClC

Melatih instruktur, 
Meningkatkan kualitas jaringan

Portal

pelatihan aClC 
bertujuan 

memperbaiki para 
instruktur pada 

saat melakukan 
pelatihan 
ke publik. 

meningkatkan 
kapasitas mereka 
agar lebih cerdas, 

tegas, dan 
berkelas.

Sebagai ujung tombak pada 
sebuah pusat pelatihan, 
peran instruktur sangatlah 

besar. Begitu pula pada Anti 
Corruption Learning Center 
(ACLC) atau Pusat Pembelajaran 
Antikorupsi,  yang merupakan 
program unggulan KPK 
yang didukung Pemerintah 
Jerman melalui The Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ). Kualitas 
instruktur akan sangat 
menentukan apakah program 
tersebut dapat berjalan dengan 
baik atau tidak.  

Sekadar mengingatkan, 
ACLC yang diluncurkan 
Desember 2010, merupakan 
sarana bagi para fasilitator, 
mentor, dan pengajar 
antikorupsi, untuk menambah 
wawasan. Yakni,  tentang 
konsep, teknik, dan 
implementasi berbagai upaya 

pencegahan dan percepatan 
pemberantasan korupsi. 

 Setelah mendapat 
pelatihan melalui program 
itu, para mentor diharapkan 
akan menyampaikan 
pengetahuan yang sudah 
diterima tersebut kepada 
lingkungan masing-masing. 
Mereka menjadi bagian 
dari jaringan antikorupsi di 
kementerian/lembaga dan 
instansi, baik di pusat maupun 
daerah. Jaringan ini penting, 
karena kekuatan SDM di 
KPK saja tidak akan mampu 
menyentuh seluruhnya.

Mengingat peran 
yang besar itulah, maka 
ACLC memang mutlak 
memerlukan instruktur 
berkualitas, yang bertugas 
melatih para mentor. Seperti 
dikemukakan Pauline Arifin, 
Penasihat Anti-Corruption 

Clearing House (ACCH-KPK), 
urgensi instruktur adalah 
untuk lebih mengintegrasikan 
dan meningkatkan upaya 
pencegahan korupsi. “Sehingga 
KPK bisa menjadi pusat 
pembelajaran antikorupsi di 
Indonesia bahkan nantinya di 
dunia,” katanya. 

Ini terjadi, karena seorang 
instruktur hakikatnya juga 
berperan penting dalam 
membangun dan memperkuat 
karakter bangsa yang 
antikorupsi. Itu dilakukan 
melalui pelatihan antikorupsi 
di segala jenjang pendidikan, 
dengan cara yang strategis 
dan menyentuh pada level 
kebijakan. “Selain itu, para 
instruk tur juga berperan 
sebagai narasumber, instruktur 
baik untuk internal maupun 
eksternal, agen perubahan di 
bidang antikorupsi,” kata Pauline.
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inSTrukTur aClC haruS 
TeGaS. keTeGaSan 
diPerlukan, unTuk 
MendoBrak ParadiGMa 
laMa yanG Toleran 
aTau Seolah-olah 
SeTuju denGan 
ProPaGanda aPaPun 
TerkaiT koruPSi.

Langkah Strategis
Guna memenuhi kebutuhan 

tersebut, maka diadakan Train the 
Trainers on Anti-Corruption Learning 
Centre (TTT ACLC), di Hotel Mercure, 
17-21 September 2012. Pelatihan 
ACLC tersebut, menurut Pauline, 
menjadi salah satu langkah strategis 
untuk membentuk kelompok 
instruktur, yang memiliki beragam 
keahlian yang lebih holistik. “Mulai 
dari deteksi embrio/peluang terjadi-
nya korupsi, hingga yang jelas 
melang gar hukum serta ketentuan 
yang berlaku,” jelas Pauline. Dia juga 
menam bahkan, bahwa kelom pok 
instruktur itulah  yang bertu gas 
memberikan laporan pada kemen-
terian/lembaga maupun publik dalam 
berpartisipasi memberantas korupsi. 

 Menurut Pauline, kegiatan ini 
bertujuan untuk memperbaiki para 
instruktur sebagai kapasitas internal 
KPK pada saat melakukan pelatihan 
ke publik. Selain itu, lanjutnya, juga 
untuk membuat satu standardisasi 
tertentu (standar minimal) atau 
menaikkan kapasitas instruktur 
KPK menjadi lebih cerdas, tegas, 
dan berkelas. “GIZ memandang 
bahwa memiliki instruktur di bidang 
antikorupsi dalam wadah ACLC KPK, 
adalah prioritas,” kata Pauline. 

Sebagian besar personil KPK 
relatif telah sangat berpengalaman 
memberikan pendidikan, pelatihan, 
dan berperan sebagai narasumber 
di pelbagai level dan bidang unsur 
negara ini. Bahkan beberapa di 
antaranya telah berpengalaman 
melakukan sharing knowledge di 
negara-negara lain. 

Hasil dari analisis kebutuhan 
dan beberapa dokumen strategis 
KPK lainnya, maka langkah strategis 
bagi ACLC adalah menetapkan 
standar kualitas bagi para instruktur 
ACLC, serta metode dasar tentang 
bagaimana menyampaikan, mendidik, 
dan melatih pemangku kepentingan 
di bidang antikorupsi.

Di sisi lain, Pauline menyebutkan 
bahwa instruktur ACLC juga harus 
tegas. Ketegasan diperlukan, untuk 
mendobrak paradigma lama yang 
toleran atau seolah-olah setuju 
dengan propaganda apapun terkait 
korupsi. Tetapi tidak hanya tegas. 
Selain itu, instruktur ACLC juga harus 
memahami bagaimana menjadi 
instruktur yang kreatif, fokus pada 
pencapaian hasil, dan berkarya 
dengan kualitas tertentu. Dan melalui 
pelatihan itulah, ketegasan antara 
lain ditanamkan. Sebagaimana 
motto pada kegiatan tersebut, 
“Keep the endurance, and Let’s Boost 
Anti-Corruption Movements for Our 
Nation!”Salam INTEGRITAS, JUJUR, 
PROFESIONAL, TEGAS!

Selain menanamkan ketegasan, 
pela tih an ACLC juga membekali para 
instruk tur mengenai penggunaaan 
baha sa yang persuasif. Yakni, baha sa 
yang tetap tegas, kebiasaan menggu-
nakan kata-kata, bahasa tubuh, dan 
respon terhadap korupsi. “Identitas 
sebagai pribadi yang mewakili KPK 
juga diperkuat dengan berbagai 

metode yang menstimulasi peserta 
agar lebih mampu melampaui batasan 
yang menghambatnya,” lanjut Pauline. 

Pelatihan pun didesain sedemikian 
rupa. Tujuannya, agar para instruktur 
antikorupsi memiliki pola pikir lateral, 
yang tidak hanya sekedar gagasan 
semata. Lebih dari itu, peserta juga 
dilatih untuk berorientasi pada solusi.

Dalam pelatihan angkatan per  ta-
ma ini, jumlah instruktur ACLC  ter di ri 
atas 34 orang lintas Kedeputian. Yaitu, 
Direktorat di Pecegahan (LHKPN, 
Gratifikasi, Dikyanmas, Litbang), 
Direktorat Penindakan (Sekretariat 
Deputi bidang Penindakan), Deputi 
bi dang Informasi dan Data, Direktorat 
PIPM, Biro SDM, Biro Humas, Biro Pe-
rencanaan Keuangan. “Ke depan, 
di harapkan akan melibatkan ins-
truktur tak hanya dari Kedeputian 
Pencegahan, tetapi juga dari Kede-
putian Penindakan,” kata Pauline. 

PelaTihan dideSain 
aGar inSTrukTur 
MeMiliki Pola Pikir 
laTeral. Tidak Sekadar 
GaGaSan, naMun juGa 
BerorienTaSi Pada 
SoluSi.
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dari 23 instansi 
pemerintah 
pusat  yang 
dinilai KpK, 
terdapat 14 

instansi yang 
mendapat nilai 

di atas enam. 
rata-rata nilai 

piaK meningkat 
dibandingkan 

tahun 
sebelumnya.

agar Pelayanan Publik kian Baik
Piak 2012

Pelaku korupsi semakin 
memperlihatkan 
kepribadian yang jelas. 

Yaitu jelas kriminalitasnya, 
sehingga korupsi semakin buas 
dan meluas. Untuk itulah, maka 
menurut Wakil Ketua KPK, Busyro 
Muqoddas, pencegahan harus 
ditingkatkan agar kementerian/
lembaga/pemerintah daerah 
tidak dijadikan sasaran pelaku 
korupsi.

Sebagai langkah optimalisasi 
pencegahan korupsi itulah maka 
KPK mendorong kementerian/
lembaga/pemerintah daerah, 
untuk membangun sistem 
antikorupsi di instansinya. Yaitu, 
dengan melakukan Penilaian 
Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

PIAK memang menjadi alat 
ukur untuk menilai kemajuan 
suatu instansi publik dalam 
mengembangkan upaya 
pemberantasan korupsi di 
instansinya. PIAK ditujukan untuk 
menilai, apakah suatu instansi 
telah menerapkan sistem dan 
mekanisme yang efektif untuk 
mencegah dan mengurangi 
korupsi di lingkungan masing-
masing. Melalui PIAK pula, KPK 
mendorong supaya pelayanan 
publik semakin baik. 

Pada 2012 ini, PIAK melibat-
kan 36 instansi: 23 instansi pusat 
dan 13 pemerintah daerah. Pada 
instansi pusat, peserta PIAK 

diwakili oleh 18 kementerian, 3 
badan, Mahkamah Agung,  dan 
Sekretariat Jenderal DPR. Total 
unit utama yang terlibat dalam 
penilaian sebanyak 108 unit 
utama.

Dalam acara paparan hasil 
PIAK 2012, yang berlangsung 4 
Oktober lalu, disebutkan bahwa 
nilai PIAK nasional adalah 5,34. 
Rinciannya: nilai indikator utama 

5,85 dan nilai indikator inovasi 
2,45. Sedangkan nilai standar 
minimal PIAK yang ditetapkan 
KPK adalah 6,00. Nilai tersebut 
dihitung berdasarkan nilai rata-
rata seluruh peserta PIAK. Dari 
hasil tersebut terlihat bahwa 
secara keseluruhan terdapat 
peningkatan nilai rata-rata PIAK 
dibandingkan tahun tahun 
sebelumnya. Dari rata-rata 4,50 
menjadi 5,34.  

Indikator yang dinilai KPK, 
terdiri atas indikator kode etik 
khusus, transparansi dalam 
manajemen SDM, transparansi 
penyelenggara negara, serta 
transparansi dalam pengadaan 
barang dan jasa. Lainnya 
adalah, mekanisme pengaduan 
masyarakat, akses publik 
dalam memperoleh informasi, 
pelaksanaan saran perbaikan yang 
diberikan oleh BPK/APIP/KPK serta 
kegiatan promosi antikorupsi. 

no instansi Pusat dan unit utama nilai Piak 
2012

instansi Pusat:
1 Kementerian Perhubungan 7,65
2 Kementerian Perdagangan 7,49
3 Kementerian ESDM 7,23
4 Kementerian Dalam Negeri 6,99
5 Kementerian Kehutanan 6,99
6 Kementerian Pertahanan 6,87
7 Kementerian PAN dan RB 6,74
8 Kementerian Hukum dan HAM 6,59
9 Kementerian Komunikasi dan Informatika 6,56

10 Kementerian Sekretariat Negara 6,53
unit utama di instansi Pusat:

1 Sekretariat Jenderal KEMHUB 8,23
2 Sekretariat Jenderal KEMDAG 7,93
3 Ditjen Perdagangan Luar Negeri KEMDAG 7,84
4 Ditjen Sumberdaya Perangkat Pos & Informatika KEMKOMINFO 7,65
5 Sekretariat Jenderal KESDM 7,54
6 Ditjen Ketenagalistrikan KESDM 7,45
7 Ditjen Keuangan Daerah KEMDAGRI
8 Badan Pengembangan SDM KEMHUB 7,36
9 Ditjen Perkeretaapian KEMHUB 7,36

10 Ditjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian KEMTAN 7,31
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Mencapai keseimbangan Pegawai
employee assistance Program (eaP) kPk

Sejak 12 
September 

2012, pegawai 
yang memiliki 

berbagai 
masalah bisa 

memanfaatkan 
layanan eap. 

Mencari solusi, 
agar kinerja tetap 

terjaga.

Portal

Hidup ibarat pendulum. 
Apapun sisi yang ada, 
maka titik keseimbangan 

yang menjadi penentu. Pegawai 
KPK tak lepas dari pengecualian. 
Meski di satu bagian mereka 
adalah para profesional yang 
terikat dengan pekerjaan, 
namun pada bagian lain, mereka 
tetap merupakan individu yang 
memiliki kehidupan pribadi dan 
keluarga. Artinya, jika pegawai 
memiliki problem pribadi, 
bisa saja problem tersebut 
berdampak pada kinerjanya 
sebagai profesional.  

KPK tidak menutup mata 
atas kondisi tersebut. Maka 
melalui melalui Biro Sumber 
Daya Manusia (SDM), KPK 
meluncurkan program baru 
bagi pegawai. Namanya 
layanan Employee Assistance 
Program (EAP) atau program 
pendampingan pegawai. “EAP 
merupakan salah satu bentuk 
tanggung jawab KPK kepada 
pegawai,” papar Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) KPK, Bambang 
Sapto Pratomosunu.

Menurut Bambang, program 

pendampingan merupakan 
cara yang efektif untuk 
membantu memecahkan 
masalah yang dialami oleh 
pegawai, yang bisa saja 
berdampak pada produktivitas 
kerja. Melalui EAP, lanjutnya, 
diharapkan semua keluhan 
dan kesulitan pegawai dapat 
ditindak lanjuti secara tepat 
oleh pimpinan. “Selama ini 
sebenarnya program tersebut 
sudah terealisasi namun belum 
maksimal,” kata Bambang. 

 Koordinator Layanan EAP, 
Ian Shabir, menjelaskan, banyak 
hal yang bisa dilayani melalui 
EAP. Antara lain meliputi 
konsultasi masalah kehidupan 
yang menyangkut rutinitas. 
Ian pun mencontohkan, 
bahwa persoalan perkawinan 
dan keluarga, pekerjaan dan 
lingkungan kerja, masalah 
keuangan, konflik psikologis 
(kecemasan, depresi, atau 
stress), dan kesehatan fisik, 
termasuk dalam layanan yang 
dimaksud. 

Sebagai pelaksana, Ian 
menyebut nama Iradat 

Konsultan. Menurutnya, 
konsultan tersebut 
telah mempunyai 
pengalaman dalam 
memberikan konsultasi 
kepegawaian. Termasuk 
di antaranya, dalam 
menjaga kerahasiaan 
setiap pegawai yang 
berkonsultasi. 

Dalam hal ini, maka 
konselor EAP tersebut 
akan mengumpulkan 
informasi berkaitan 
dengan pegawai dan 
masalahnya. Setelah 
itu dilanjutkan dengan 

konseling singkat. Dan 
kemudian konselor akan 
memberikan beberapa rujukan 
dan saran yang bisa dipilih 
sebagai solusi.

Layanan EAP ini sudah bisa 
dimanfaatkan oleh seluruh 
pegawai mulai 12 September 
2012.  Bentuknya meliputi 
kegiatan konsultasi tatap muka 
setiap hari Rabu atau sebanyak 
4 kali kunjungan dalam satu 
bulan. Selain itu, ada pula 
kegiatan mini seminar yang 
dilaksanakan setiap bulan 
dengan tema yang selalu 
berbeda. 

Kalau begitu, bagaimana 
cara memanfaatkan layanan 
EAP? Ian menjelaskan, pegawai 
bisa mendaftarkan diri di 
portal KPK. Jika melalui email, 
pegawai memanfaatkan 
melakukannya melalui 
pelayanan.kepegawain@
kpk.go.id  atau ke eap@
iradatkonsultan.com atau 
telepon 021-39837389. 

Sekali lagi jangan lupa, 
kerahasiaan dijamin! Ayo 
manfaatkan… 
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optimalkan Peran keluarga

program 
antikorupsi 

berbasis 
keluarga harus 

diklasifikasi  agar 
penerapannya 
tepat. karena 

keluarga bersifat 
dinamis, tidak 

statis. 

fGd Pemberantasan korupsi Berbasis keluarga

Keluarga adalah pilar 
terdepan dalam 
memberantas korupsi. 

Orang tua, anak, suami atau 
istri harus selalu berbagi peran 
sebagai alat kontrol. Dengan 
demikian, gerakan antikorupsi 
bisa mulai ditularkan lewat 
keluarga dan bisa dilakukan 
sejak dini.

Begitu pentingnya peran 
keluarga. Bahkan menurut 
Koordinator Gusdurian, Alissa 
Wahid, peran keluarga tidak 
hanya melalui penanaman 
nilai semata, tetapi juga 
harus memfasilitasi tumbuh 
kembangnya  nilai antikorupsi. 
Caranya, lanjut Alissa, melalui 
keterampilan yang mampu 
membuat seorang individu 
menghindari perilaku korup.

Begitupun, memang tidak 
serta-merta pemberantasan 
berbasis keluarga bisa 
diterapkan. Seperti 
dikemukakan sosiolog 
Universitas Indonesia, DR. 
Erna Karim M.Si, program 
antikorupsi berbasis 
keluarga harus diklasifikasi 
agar penerapannya tepat. 
Alasannya, lanjut Erna, karena 
keluarga bersifat dinamis, tidak 
statis. 

Pengklasifikasian keluarga 
tersebut, menurut Erna, terdiri 
atas posisi individu, bentuk 
keluarga (kecil, menengah, dan 
besar), dan wilayah/spesifikasi 
sosial (kota dan desa), strata 
sosial, dan profesi. “Sehingga 
untuk menentukan sasaran 
program antikorupsi berbasis 
keluarga perlu operasionalisasi 
antar keluarga,” kata Erna, pada 
acara focus group discussion 
(FGD) yang dilaksanakan di 

KPK.
Pada acara yang 

berlangsung 2-3 Oktober 
2012 tersebut, beberapa 
pakar dan akademisi lain juga 
berkesempatan menyampaikan 
paparan. Seperti juga Alissa dan 
Erna, mereka menyampaikan 
banyak hal berkaitan dengan 
budaya korupsi, fungsi dan 
pengaruh pendidikan keluarga, 
penerapan anti korupsi, hingga 
gerakan sosial anti korupsi.

Pakar pendidikan usia 
dini, DR. Dewi Utama Faizah, 
mengatakan, peranan ibu 
sangat krusial terhadap 
penerapan nilai-nilai pendidikan 
antikorupsi. Sayangnya, lanjut 
Dewi, yang terjadi sekarang 
adalah, atas nama kesetaraan 
gender dan emansipasi maka 
hal tersebut menjadi terabaikan. 

Sedangkan menurut pakar 
parenting, Irwan Rinaldi, peran 
seorang kepala keluarga (ayah) 
seharusnya tidak hanya untuk 
mencari nafkah. Ayah, lanjut 
Irwan, harus terlibat dalam 
pengasuhan dan pendidikan 
anak. “Ayah harus ada secara 

fisik maupun secara psikologis 
agar anak tidak mengalami 
fathers hunger,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Irwan 
menambahkan, bahwa masa 
terbaik anak mendapatkan 
pengasuhan dan pendidikan 
yang optimal adalah pada 
rentang usia 0-15 tahun. 
Dengan demikian, maka 
pengenalan dan penerapan 
budaya antikorupsi oleh 
orangtua bisa lebih maksimal 
pada rentang waktu tersebut.

 Begitupun, para pakar 
sepakat, bahwa melihat 
hasil yang lebih luas, 
maka dibutuhkan peran 
serta kelompok sosial 
lain. Kelompok sosial ini, 
di antaranya sekolah dan 
perguruan tinggi, lembaga 
keagamaan, organisasi 
kepemudaan, kelompok-
kelompok akar rumput yang 
berbasis komunitas, dan 
sebagainya. Kelompok sosial 
tersebut bisa memberikan 
dampak yang lebih luas karena 
sifatnya berantai yang terdiri 
dari kumpulan individu. 
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agar Perpustakaan tak 
Sekadar hidup

Pembentukan kluBaca Pegawai kPk

Melihat 
potensinya, tak 

heran diharapkan 
Klubaca ini kelak 
bisa memberikan 

sumbangsih 
kepada KpK.  

Buku adalah gudang 
ilmu, membaca adalah 
kuncinya. Pepatah usang 

itu rasanya masih tetap relevan 
hingga saat ini, termasuk bagi 
pegawai KPK. Di tengah-tengah 
kesibukan, pegawai menyadari 
bahwa ilmu dan informasi terus 
menjadi kebutuhan yang selalu 
meningkat.

Bermula dari sanalah 
muncul ide untuk 
mengoptimalkan fungsi 
Perpustakaan KPK. Caranya, 
dengan membentuk wadah 
yang bisa memfasilitasi 
pegawai yang memiliki minat 
baca. Bahkan bukan hanya 
membaca, namun juga menulis 
atau keduanya. Selama ini, 
KPK memang belum memiliki 
komunitas atau wadah yang 
menampung pegawai yang 
memiliki minat terhadap kedua 
bidang tersebut.

Adalah KluBaca, 
yang dibentuk untuk 
mengakomodasi kebutuhan 
itu. KluBaca pula, yang akhirnya 
memfasilitasi para pegawai 
untuk bisa saling sharing 
dengan pegawai lain, terkait 
buku-buku yang pernah 
dibacanya. Ke depan, jika klub 
ini sudah mandiri, diharapkan 
bisa disejajarkan dengan klub 
lain yang ada Wadah Pegawai 
(WP) KPK.

Sari Angraeni, Fungsional 
Litbang KPK, mengemukakan, 
hingga saat ini 25 pegawai 
tercatat sebagai member aktif 
KluBaca. Dari jumlah tersebut, 
10-15 orang di antaranya 
merupakan anggota yang aktif. 
Sedangkan anggota tidak tetap 
yang hadir, biasanya karena 

menyesuaikan dengan tema 
buku yang disukai dan waktu 
yang dimiliki di sela-sela jam 
kerja.  

 Berbagai kegiatan sudah 
dilakukan. Antara lain me-
review (bedah) buku. Biasanya 
dalam waktu sebulan sekali 
ditawarkan, siapa member yang 
ingin men-sharing buku yang 
pernah dibacanya. Sedangkan 
kegiatan lain, seperti me-review 
film, mendatangkan penulis 
dan presenter eksternal untuk 
bedah buku, menurut Sari, juga 
masuk dalam agenda kegiatan 
klub. “Berbagai kegiatan 
tersebut dilaksanakan dalam 
rangka grand launching klub 
buku KPK pada November, 
setelah sebelumnya soft 
launching bulan Juni lalu,” 
ungkap Sari. 

Kelak, jika sudah benar-
benar eksis, keberadaan 
KluBaca juga diharapkan 
bisa membawa suasana lain 
yang lebih menyegarkan 
bagi pegawai KPK. Sebab 

keberadaan klub ini sendiri, 
pada awalnya juga bermula 
dari  keinginan untuk 
menyiasati kegiatan sehari-hari 
yang bisa saja membosankan. 
Seperti kata Wahyu, penggiat 
KluBaca, dengan adanya 
klub ini, diharapkan menjadi 
sesuatu yang di luar (out of the 
box) rutinitas itu sendiri.  

Tetapi tidak hanya itu, tentu 
saja. Melihat potensinya yang 
luar biasa itulah, tak heran 
jika banyak pihak berharap 
bahwa klub ini bisa terus eksis. 
Bahkan Wahyu juga berharap, 
KluBaca kelak bisa memberikan 
sumbangsih kepada KPK. 
Karena itulah jika klub ini kelak 
sudah resmi diakui, ungkapnya, 
maka setiap member wajib 
membuat referensi buku yang 
terkait pemberantasan korupsi. 
“Member bebas memilih 
tema yang akan dibaca dan 
dibahas. Namun ada kalanya 
harus berkaitan dengan 
pekerjaannya di KPK,” kata 
Wahyu. 



|  vol. 29/  Th.v  /sepTember-okTober 201240

PortalPortal

Bersama Mendorong Percepatan

apbn dan apbd 
sangat rentan 

disimpangkan. 
KpK berharap 

semua 
pihak dapat 

berpartisipasi 
memberantas 

korupsi. 

kunjungan kelompok kerja SiPS

KPK memiliki keterbatasan, 
baik dari segi sumber 
daya manusia maupun 

infrastruktur. Itulah sebabnya, 
maka KPK berharap agar semua 
pihak dapat berpartisipasi 
dalam pemberantasan korupsi, 
terutama yang terjadi di daerah. 

Menurut Wakil Ketua KPK, 
Zulkarnain, dukungan semacam 
itu tentu sangat penting. 
Apalagi berdasarkan temuan 
KPK, selain kementerian dan 
lembaga, ternyata pemerintah 
kabupaten dan kota juga banyak 
melakukan penyimpangan 
dalam tata kelola pelayanan 
masyarakat. “APBN dan APBD 
sangat rentan disimpangkan. 
Karenanya dibutuhkan orang-
orang berintegritas dan tahan 
menghadapi segala tekanan 
dari berbagai pihak untuk 
menanggulangi hal tersebut,” 
kata Zulkarnain.

Salah satu dukungan 
tersebut, datang dari Canadian 
International Development 
Agency (CIDA). Bekerja sama 
dengan CIDA, KPK mendorong 
percepatan upaya pencegahan 
korupsi serta melakukan 

perbaikan dan peningkatan 
kapasitas pelayanan 
pemerintahan di daerah. 
Bentuknya, melalui program 
Support to Indonesia’s Islands of 
Integrity Program for Sulawesi 
(SIPS).

Dalam rangka koordinasi 
dan sinergi kerja sama yang 
telah dilaksanakan itulah, maka 
sekitar 50 orang yang tergabung 
dalam kelompok kerja SIPS, 
berkunjung ke KPK. Dalam 
kunjungan yang berlangsung 
6 Spetember 2012 tersebut, 
Zulkarnain yang didampingi 
PLT Direktur Penelitian dan 
Pengembangan (Litbang) KPK, 
Dedie A. Rachim, menerima 
langsung rombongan. 

Pada kesempatan tersebut, 
Fungsional Litbang KPK, 
Luthfi G. Sukardi, melakukan 
pemaparan seputar program 
pemberantasan korupsi. 
Terutama, di bidang 
pencegahan yakni yang terkait 
dengan SIPS. 

Dalam paparannya, 
Luthfi mengatakan, secara 
formal proyek SIPS mulai 
dilaksanakan sejak 2006, saat 

penandatanganan 
MOU antara KPK 
dan Pemerintah 
Kanada. Berdasarkan 
MOU tersebut, 
maka ditetapkan 
daerah bahwa yang 
menjadi pilot project 
adalah Sulawesi. 
Pemilihan Sulawesi 
bukan tanpa sebab. 
Luthfi menjelaskan, 
berdasarkan hasil Survei 
Integritas (SI) KPK pada 
98 instansi tingkat 
pusat dan daerah yang 
dilakukan pada 2009, 
dua provinsi di kawasan 

tersebut menduduki 
peringkat terendah. Skor 
integritas Pemprov Sulawesi 
Selatan paling buncit, dan 
diikuti Pemprov Sulawesi 
Utara. 

“Melalui pemilihan 
berdasarkan kriteria kualitatif 
dan kuantitatif terhadap 
20 daerah di dua provinsi 
tersebut, KPK pun memilih dan 
memutuskan 10 pemerintah 
daerah yang menjadi mitra 
dan target SIPS. Yaitu, lima 
Instansi pemerintah di provinsi 
Selawesi Selatan dan lima 
instansi pemerintah di Provinsi 
Sulawesi Utara,” kata Luthfi. 
Instansi pemerintah 
tersebut adalah, Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan, 
Pemerintah Kota Makassar, 
Pemerintah Kabupaten 
Enrekang, Pemerintah 
Kabupaten Pinrang, 
Pemerintah Kabupaten Tana 
Toraja, Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara, Pemerintah 
Kota Manado, Pemerintah 
Kabupaten Minahasa, 
Pemerintah Kota Bitung, 
dan Pemerintah Kabupaten 
Sangihe. 
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buku ini tidak 
memper-

kenalkan kata 
“korupsi” kepada 
anak-anak. agar 

penanaman nilai-
nilai lebih efektif.

Tidak Menggurui, 
Tidak Membebani

Bedah Buku Tunas integritas

Sederhana dan pas buat 
anak-anak, begitulah 
penggalan puisi tadi. 

Kendati ditujukan untuk 
membentuk karakter, 
namun anak-anak tidak 
akan merasa digurui dan 
terbebani. Sebaliknya, pada 
saat mendengarkan orang tua 
membacakan puisi tersebut, 
mereka  akan merasa gembira 
dan cukup terhibur. Pada saat 
itulah tanpa disadari, mereka 
akan menyerap nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. Yaitu, 
jujur, peduli, mandiri, disiplin, 
tanggung jawab, kerja keras, 
sederhana, berani, dan adil. 

Bukan hanya puisi. Seri buku 

Tunas Integritas yang terdiri 
atas enam judul buku itu juga 
sarat akan gambar dan cerita. 
Dan karena ditujukan untuk 
anak-anak usia dini, maka 
bahasa yang dipergunakan 
adalah bahasa yang ringan dan 
mudah dimengerti. Simak saja 
keenam judul buku dimaksud, 
semuanya mencerminkan buku 
dengan bahasa kanak-kanak 
yang teramat sederhana: Ungu 
di Mana Kamu? Ini, Itu? Hujan 
Warna-warni, Byuur, Ya Ampun! 
dan Wuush. 

 Menurut Ketua Forum 
Penulis Bacaan Anak (FPBA), 
Ari Nilandari, sebagai sarana 
penanam nilai-nilai pada 
anak usia dini, seri buku ini 
memang memiliki beberapa 
keunggulan. Setiap buku, 
lanjutnya, mempunyai style 
dan ilustrasi yang berbeda agar 
dapat memberikan stimulasi 
visual bagi anak-anak. Yang 
terpenting, tambah Ari, cerita 
yang disajikan dalam buku ini 
bersifat menghibur dan tidak 
menggurui. “Kami pikir,  buku 

cerita yang ditujukan untuk 
anak-anak memang tidak boleh 
berat pesan moralnya. Jika 
berat, akan membuat anak-anak 
susah menikmati,” katanya, 
pada acara bedah buku Tunas 
Integritas, yang berlangsung 
di Auditorium KPK, 2 Oktober 
2012.  

Ari menambahkan, buku 
tersebut dikemas  dalam satu 
paket. Masing-masing, paket, 
lanjutnya, terdiri atas lima genre, 
yakni dongeng, cerita anak, 
realistis kontemporer, fabel, dan 
aktivitas anak. Adapun puisi 
yang disisipkan pada setiap 
buku, selain mempermudah 
penyerapan nilai-nilai, juga 
dimaksudkan untuk mengasah 
kemampuan berbahasa anak. 

 Pada kesempatan 
tersebut, Direktur Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas) KPK, Dedie 
A. Rachim, mengatakan, 
peluncuran buku Tunas 
Integritas, yang merupakan 
kerja sama antara KPK dan 
FPBA tersebut, merupakan 
pelaksanaan dari perintah 
undang-undang. Yakni 
bahwa KPK harus melakukan 
pendidikan antikorupsi pada 
semua jenjang pendidikan. 
“Anak-anak yang saat ini berusia 
4-5 tahun pun harus dibekali 
dengan sebuah senjata untuk 
melawan korupsi,” tambah 
Dedie.   

Buku, lanjutnya, memang 
bisa menjadi salah satu 
sarana memberantas korupsi. 
Untuk itu, siapapun bisa 
memanfaatkan buku semacam 
ini. Tidak tergantung profesi, 
pendidikan, atau tempat 
tinggal.  

Ada permen di atas meja,
empat buah jumlahnya
Dibungkus aneka warna,
Pasti enak rasanya

Permen itu kepunyaan adikku,
dia manis dan lugu
Kalau kuambil satu,
tentu dia tidak tahu
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KpK berduka. 
seorang putra 

terbaiknya, Khaidir 
ramli, berpulang 

ke pangkuan Sang 
Khaliq. Sebagai 

jaksa senior 
sekaligus Kepala 
biro hukum KpK, 

Khaidir banyak 
memberikan 
sumbangsih 

bagi lembaga 
antikorupsi ini. 

berikut sosoknya, 
dalam kacamata 

anatomi Muliawan 
dan rasamala, 

Fungsional biro 
hukum KpK.

Sejarah ditorehkan! Ketika 
itu, 11 April 2005, Abdullah 
Puteh mendengarkan 

pembacaan vonis oleh majelis 
hakim Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi di Jakarta atas 
perkara korupsi yang dilakukan. 
Wajahnya tegang. Palu pun 
diketuk. Dan terdakwa yang 
merupakan Gubernur Nanggroe 
Aceh Darsussalam, divonis 10 
tahun penjara. Selain itu, Puteh 
juga diwajibkan membayar 
denda sebesar Rp500 juta dan 
uang pengganti kerugian negara 
Rp3,69 miliar.

Dan sejarah memang diukir. 
Itulah kali pertama seorang 
gubernur aktif divonis bersalah 

(Alm) Khaidir Ramli, SH.,MH

karena melakukan tindak pidana 
korupsi. 

Berhasilnya penuntutan 
kasus tersebut, tak lepas dari 
kepiawaian sang Jaksa Penuntut 
Umum. Sosok tersebut adalah 
Khaidir Ramli, SH., MH, yang 
memulai karier sebagai Jaksa 
di Kejaksaan Negeri Bukit 
Tinggi. Selama ini, Khaidir 
memang dikenal sederhana, 
jujur, tegas, tak kenal takut, 
pantang menyerah, dan memiliki 
integritas yang tinggi. Dan 
itu pula, yang membawanya 
menjadi Jaksa Penuntut Umum 
pertama di KPK. 

Perjalanan kariernya di 
lingkungan Kejaksaan terbilang 

baik. Tercatat, beliau pernah 
menjadi Kasubsi Sosbud di Kejari 
Bukit Tinggi, Kasubag Humas 
Kejati Sumatera Barat, dan Kasie 
Pra Penuntutan Kejati Sumatera 
Barat.

Dalam menjalankan tugasnya, 
penggemar olah raga badminton 
ini memang tak kenal kompromi. 
Bersama timnya, beliau adalah 
orang yang melakukan tangkap 
tangan suap-menyuap, antara 
T. Syaifuddin Popon (advokat) 
dengan seorang panitera 
bernama Ramadhan Rizal. Selain 
itu, beliau juga dipercaya untuk 
menangani perkara-perkara 
besar, antara lain HR Syaukani 
(Bupati Kutai Kertanegara ketika 
itu), Harini (mantan Hakim Tinggi), 
dan Oey Hoey Tiong (mantan 
Direktur Hukum Bank Indonesia).

Selain itu, Pak Khaidir, begitu 
kami akrab menyapa, merupakan 
pribadi yang tekun dan memiliki 
integritas yang tak diragukan. 
Itulah sebabnya Pimpinan KPK 
kerap menugaskannya dalam 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan 
dengan penegakan etika di KPK. 
Antara lain, menjadi Ketua Tim 
Penyusun Kode Etik dan anggota 
Dewan Pertimbangan Pegawai. 
Salah satu tugasnya adalah, 
memberikan rekomendasi kepada 
Pimpinan atas pelanggaran berat 
yang dilakukan pegawai KPK.

Pak Khaidir juga merupakan 
pribadi yang sederhana dan 
tidak neko-neko. Sekali tempo, 
beliau pernah bercerita. Begini 
katanya, ada seorang advokat 
senior yang beberapa kali 
berhadapan dengannya di 
pengadilan. Ternyata, si advokat 
pernah menawarkan dirinya 
untuk bergabung di kantor si 
advokat itu. Kontan tawaran 
ditolak. “Karena saya lebih tenang 
berkarier di KPK. Saya tidak mau 
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memberikan uang syubhat untuk diri saya 
dan keluarga,” begitu tuturnya kepada 
kami.

Setelah hampir enam tahun menjadi 
Jaksa Penuntut Umum di KPK, Pak Khaidir 
ditugaskan menjadi Kepala Biro Hukum 
KPK. Beliau juga sempat menjadi Plt. 
Direktur Penuntutan dan Plt. Deputi 
Penindakan pada waktu yang bersamaan. 
Saat kriminalisasi kasus Bibit-Chandra 
mencuat, Pak Khaidir menjadi orang 
yang berdiri pada garda terdepan untuk 
mendampingi Pak Bibit dan Pak Chandra 
agar terhindar dari proses kriminalisasi 
yang mereka hadapi.

Melihat berbagai kiprahnya, tak heran 
jika banyak orang mengira bahwa Pak 
Khaidir adalah orang yang serius dan 
enggan untuk berguyon. Tentu saja keliru. 
Nyatanya, beliau adalah sosok atasan, 
bapak, dan sahabat yang baik dan gemar 
bercanda. Bukan hanya kami sebagai 
anak buahnya yang mengakui. Terdakwa 
ataupun penasehat hukum yang menjadi 
lawan Pak Khaidir di persidangan pun 
sependapat untuk masalah itu. 

Guyonan-guyonan segar memang 
sering terlontar darinya. Satu ketika, 
setelah beberapa kali melakukan 
kemoterapi, kerontokan rambutnya mulai 
terlihat. Namun beliau menanggapi 
dengan santai. Bahkan, pada rapat rutin 
yang dihadiri seluruh anak buahnya 
di Biro Hukum, Pak Khaidir sempat 
berkelakar. Katanya, “Saya tidak khawatir 
dengan kerontokan rambut ini. Yang saya 
khawatir, kalau kumis saya yang rontok. 
Apa kata dunia?”  

Chemotherapy dilakukan, karena 
hampir satu tahun lalu, dokter 
memvonisnya mengalami kanker paru-
paru stadium 3-4. Berita itu sangat 
mengagetkan. Sebab, selama ini 
beliau tak pernah terlihat letih dalam 
bekerja. Pak Khaidir, bahkan terlihat 
lebih terlampau bersemangat. Di Biro 
Hukum, beliau kerap menjadi orang yang 
pertama hadir di kantor. Tak percaya 
begitu saja, Pak Khaidir sempat meminta 
second opinion dari sebuah rumah sakit di 
Singapura. Hasilnya sama.

Begitupun, tanggung jawab atas 
pekerjaannya tak pernah luntur. Pak 
Khaidir masih berkantor setiap hari, meski 
harus menjalani chemotherapy ataupun 
pengobatan-pengobatan herbal lain. 
Bahkan, duduk berjam-jam bersama kami 
pun masih dijalani, untuk membahas 
rancangan-rancangan peraturan ataupun 

berkas-berkas perkara yang akan 
disampaikan di pengadilan.

nilai kejujuran
Kejujuran adalah mata uang yang 

berlaku di mana saja. Adagium tersebut 
rupanya dipegang teguh oleh Pak 
Khaidir. Itulah sebabnya, selain kompeten 
dan memiliki etos kerja yang tinggi, 
Pak Khaidir juga dikenal teramat kuat 
memegang nilai kejujuran.

Masih teringat dalam benak 
kami, pada pertengahan tahun 2009. 
Ketika itu, salah seorang dari kami 
berdua (Rasamala), kebetulan diminta 
mendampingi  Pak Khaidir dinas ke 
Pengadilan Banjarmasin. Di sana, 
kami bertugas melakukan project peta 
Tipikor Biro Hukum. 

Pada kesempatan tersebut, kami 
menaiki taksi tua. Di dalam taksi itulah Pak 
Khaidir mengajak mampir di Kejaksaan 
Negeri. Alasannya, karena Kepala Kejak-
saan Negeri adalah kawan baik beliau. 
Setelah selesai berbincang hangat, beliau 
pamit pulang. Beliau kemudian menemui 
kami yang menunggu di luar ruangan. 

Pada kesempatan tersebut, Pak Kajari 
mengantarkan kami hingga ke depan 
halaman Kejaksaan. Sungguh luar biasa 
saat itu. Karena pada saat bersamaan, staf 
Kantor Kejaksaan tersebut juga berdiri 
dengan rapih berjajar sampai depan 

pintu keluar. Tetapi yang selanjutnya 
terjadi sungguh di luar dugaan. 
Di halaman depan kejaksaan, 
telah siap sebuah  mobil Cherokee 
dengan lampu sirene. Rupanya, 
mobil tersebut untuk mengawal 
satu mobil dinas sedan mengkilap, 
yang disiapkan untuk kami. Sesuatu 
yang sebelumnya sama sekali tidak 
terbayang. 

Ketika langkah kami kian dekat, 
dengan sigap seorang staf Kejaksaan 
bersiap membuka pintu mobil 
sedan. Pak Kajari tidak kalah sigap. 
Beliau mempersilakan kami masuk 
kedalam mobil. 

Melihat hal tersebut, kontan 
Pak Khaidir menghentikan langkah. 
Dengan tegas beliau menolak 
permintaan Pak Kajari, yang 
notabene adalah kawan baiknya. 
Lalu beliau meminta kami untuk 
segera memanggil taksi tua yang 
sebelumnya mengantar kami ke 
tempat tersebut. Taksi itu masih 
terparkir di pojok halaman, karena 

memang kami pesankan untuk menunggu.  
Di dalam taksi, dengan beliau bercerita. 

Katanya, sebelum keluar ruangan Pak 
Kajari, kawan baiknya tersebut sempat 
menyodorkan amplop berisi uang kepada 
beliau. Pak Khaidir sendiri tidak tahu, 
berapa jumlah uang di dalam amplop, 
karena memang beliau tidak peduli. Yang 
beliau lakukan, adalah menolaknya. 

Menurut Pak Khaidir, ketika itu Pak 
Kajari sempat berkata. Katanya, “Ini bukan 
apa-apa mas. Saya malu kalau nanti Mas 
tidak membawa oleh-oleh  kerumah.” Pak 
Khaidir pun menjawab, “Justru Mas yang 
mesti malu karena memberi uang kepada 
saya. Saya ini dinas dan dibiayai negara.”

Tak terkira, betapa tersentuhnya 
mendengar cerita Pak Khaidir di dalam taksi 
tersebut. Hati ini menjadi saksi, bahwa apa 
yang beliau lakukan, memberikan inspirasi 
kepada kami semua, bahwa keju ju ran 
adalah suatu kebanggaan tak terkira. 

Maka, ketika waktunya sudah tiba. 
Ketika beliau harus berpulang menemui 
Sang Khaliq, 25 September lalu, kami tentu 
merasa sangat kehilangan. Selamat jalan 
Pak Khaidir. Semoga Allah SWT menerima 
amal ibadahmu dan kontribusimu dalam 
pemberantasan korupsi. Semoga semua 
itu menjadi amal jahriyah yang terus 
mengalir hingga dunia ini berakhir. 
Allahumaghfirlahu warhamhu waafihi 
wa’fuanhu. 

Ketika menjalankan tugas ke Belanda.
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Portal

Pelantikan direktur Gratifikasi dan kepala Biro SdM

Berharap 
kompetensi ditingkatkan 

Portal

pemberantasan 
korupsi 

merupakan 
tanggung jawab 
bersama antara 

KpK dan seluruh 
pemangku 

kepentingan. 
peran para 
pemimpin 

internal KpK turut 
menentukan 

keberhasilan.

Dua jabatan penting 
untuk dua posisi 
penting. Keduanya 

adalah Direktur Gratifikasi dan 
Kepala Biro SDM KPK. 

Besarnya peran kedua posisi 
tersebut dijelaskan Ketua KPK 
Abraham Samad. Menurutnya, 
Direktorat  Gratifikasi 
bertugas menyiapkan 
perumusan kebijakan dan 
melaksanakan pencegahan 
korupsi melalui pelaporan 
dan penanganan gratifikasi 
yang diterima pegawai negeri 
atau penyelenggara negara. 
Sedangkan Biro Sumber 
Daya Manusia, bertugas 
menyiapkan kebijakan dan 
melaksanakan pengelolaan 
sumber daya manusia melalui 
pengorganisasian dan fungsi-
fungsi manajemen sumber 
daya manusia yang berbasis 
kompetensi dan kinerja.

Untuk itulah Ketua 
KPK Abraham Samad 
berharap banyak kepada 
Giri Suprapdiono yang baru 

menjabat sebagai Direktur 
Gratifikasi. Menurut Abraham, 
hendaknya Giri mampu 
terus-menerus meningkatkan 
pengetahuan dan kompetensi 
di bidang yang ditanganinya. 
Sebab, meski gratifikasi berada 
di bawah Kedeputian Bidang 
Pencegahan, namun sangat 
erat kaitannya dengan masalah-
masalah investigasi dan hukum.

Harapan serupa ditujukan 
kepada Apin Aviyan, sebagai  
Kepala Biro SDM yan baru. 
Menurut Abraham, Apin harus 
mengupayakan  pemenuhan 
kompetensi pegawai KPK 
sesuai dengan tingkat jabatan 
dan tingkat kompetensi 
untuk melaksanakan 
tugasnya. “Bahkan, jika perlu 
membuat investasi yang 
lain terhadap pendidikan 
sumber daya manusia di KPK 
sehingga mampu mengikuti 
perkembangan zaman dalam 
pengelolaan organisasi di KPK,” 
kata Abraham. 

Berbicara pada saat 

pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan keduanya, 
Abraham juga mengatakan, 
bahwa pemberantasan 
korupsi merupakan tanggung 
jawab bersama dari semua 
pemangku kepentingan. Pada 
saat bersamaan, imbuhnya, 
korupsi sudah semakin masif 
dan sistematik di hampir 
semua sektor kehidupan 
bernegara. Oleh sebab itu, 
keberhasilan pemberantasan 
korupsi sangat tergantung 
pada sinegritas kementerian 
dan kelembagaan. Dan yang 
tidak kalah penting adalah  
dukungan dari masyarakat 
sipil dan partisipasi masya-
rakat itu sendiri,” tegas 
Abraham, pada acara yang 
ber lang sung di Auditorium 
KPK, 2 Oktober 2012. 

Sebelum dilantik sebagai 
Direktur Gratifikasi, Giri 
Suprapdiono yang lahir 
di Ponorogo, 9 Juli 1974, 
menjabat sebagai Koordinator 
Kerja Sama Internasional pada 
Direktorat Pembinaan Jaringan 
dan Kerja Sama Antar Komisi 
dan Instansi (PJKAKI) KPK. Giri 
menyelesaikan pendidikan 
S-1 Teknik Perencanaan 
Kota-Institut Teknologi 
Bandung (1999) dan S-2 pada 
International Institute to Social 
Studies-Erasmus University 
of Roterdam (2001). Tercatat 
pada 2007, Giri bergabung 
dengan KPK. Sementara itu, 
Apin Aviyan yang lahir di 
Bandung, 16 Januari 1967, 
sebelumnya menjabat sebagai 
pimpinan PT. Bank Negera 
Indonesia (Persero) Cabang 
Semarang.  
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Sangat jarang aparat penegak 
hukum bisa bersikap seperti Raden 
Soelaiman Effendi Koesoemah 

Atmadja. Terutama  ketika intervensi 
berbagai kepentingan dan iming-iming 
uang, begitu mewarnai proses hukum. 
Seperti saat ini. 

Koesoemah Atmadja, begitu nama 
populernya, sudah membuktikan 
semua itu. Sosok yang tercatat dalam 
sejarah sebagai Ketua Mahkamah 
Agung pertama tersebut, begitu berani 
mempertahankan independensinya.  

Belum seumur jagung  Koesoemah 
Atmadja menjadi orang nomor satu 
di MA, independensinya sudah diuji, 
Menurut Sebastian Pompe dalam 
disertasinya bertajuk The Indonesian 
Supreme Court: A Study of Institutional 
Collapse, sebuah peristiwa penting 
terjadi saat itu. Yaitu, pada saat 
dia menangani kasus yang 
melibatkan nama-nama elite 
seperti Perdana Menteri 
Sjahrir, Mayjen Sudarsono, dan 
Muhammad Yamin. Ketika 
itu, baru setahun Indonesia 
merdeka, tepatnya 1946. 

Dalam peristiwa besar 
itulah reputasinya sebagai 
penegak hukum dipertaruhkan. 
Betapa tidak. Karena ternyata, 
Presiden Soekarno juga turun 
tangan dan mencoba melakukan 
intervensi. Ketika itu, tersiar 
kabar bahwa Presiden meminta 
Koesoemah Atmadja agar bersikap 
“lembut”. Apalagi, yang terlibat di 
dalamnya memang orang-orang penting 
di negeri ini.

Bukannya menurut, Koesoemah 
Atmadja justru berang. Dia pun 
mengancam akan mengundurkan 

di bawah kepemimpinan Koesoemah atmadja, Mahkamah agung (Ma) pernah menjadi 
lembaga yang amat berwibawa. Tak mau tunduk kepada presiden sekali pun.

diri, jika Soekarno tidak mundur dari 
intervensi tersebut. Dia menegaskan 
bahwa salah satu wujud independensi 
kekuasan kehakiman, adalah bebas dari 
intervensi eksekutif. Tak peduli bahwa 
eksekutif dimaksud, adalah seorang 
presiden sekalipun. 

Melihat sikap tegas Koesoemah 
Atmadja, Soekarno pun mundur. 
Dan Koesoemah Atmadja kembali 
melanjutkan tugasnya, dan kemudian 
menghukum para terdakwa dengan 
hukuman yang cukup berat untuk ukuran 
seorang pejabat, 18 bulan penjara.

Koesoemah Atmadja memang tidak 
pernah takut kepada Presiden. Ini bisa 

dimaklumi, karena MA yang mengangkat 
sumpah seorang presiden. Wajar kalau dia 
ditempatkan lebih tinggi, dihormati, dan 
tidak mau menjadi sub ordinasi presiden. 

 Sikap itu, lagi-lagi ditunjukkan 
Koesoemah Atmadja pada acara jamuan 
makan malam bersama Presiden. 
Ketika itu, semua tamu sudah duduk 
pada tempatnya, termasuk Koesoemah 
Atmadja. Acara pun hampir dimulai, 
pada saat Presiden Soekarno memasuki 
ruangan.  

Tetapi di sinilah, martabat Koesoemah 
Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung 
diuji. Musababnya, Soekarno enggan 
duduk di dekat Koesoemah Atmadja. 
Kontan sang Ketua MA terhenyak. 

Dia merasa lembaganya hanya 
dipandang sebelah mata oleh 

presiden, padahal MA pula yang 
sebenarnya melantik presiden. 

Koesoemah Atmadja 
pun berdiri. Setelah sempat 
melontarkan kata-kata 
tajam kepada presiden, 
Koesoemah Atmadja 
pun pergi meninggalkan 
ruangan. Presiden Soekarno 
sempat terkejut, namun 
tidak bisa berbuat apa-

apa. Menurut Daniel S. Lev, 
Indonesianis asal Amerika 

Serikat, drama pesta jamuan 
makan malam pada 1951 itu 

tercatat sebagai salah satu 
momen paling bermartabat 

bagi sejarah peradilan Indonesia. 
”Sulit menemukan figur seperti 

Koesoemah Atmadja di dunia 
pengadilan,” kata Lev. 

(berbagai sumber)
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Apa persamaan antara perjuangan merebut kemerdekaan 
dan perang melawan korupsi? Jika pertanyaan 
tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, bisa 

jadi banyak jawaban. Tapi menurut artis Peggy Melati Sukma, 
keduanya merupakan perjuangan yang tak pernah tahu kapan 
berakhirnya. 

Dalam perseptif itulah maka kedua perjuangan harus 
dilakukan tanpa henti, berkesinambungan, dan tak pernah 
kendur. “Para pejuang waktu itu selalu istiqomah. Mereka 
yakin, kalau pun bukan mereka yang menuai 

hasilnya, maka anak atau cucu 
merekalah yang kelak 

menikmati pengorbanan 
mereka,” ujarnya penuh 

semangat. 
Begitu juga 

dengan perjuangan 
melawan korupsi. 
Menurut Peggy, yang 
ketika diwawancarai 
Integrito 
mengenakan jilbab 
warna hijau sulfur, 
saat ini rakyat 
Indonesia yang 
dimotori oleh KPK 
sedang berjuang 

membebaskan 
negeri ini dari 
bahaya laten 

korupsi. Para 
pejuang 

antikorupsi, 
lanjutnya, 

tidak 
pernah 
tahu 
kapan 

cita-

Seluruh komponen masyarakat bisa berperan melawan korupsi. Tak ada kata 
menyerah untuk perjuangan yang tak tahu kapan berakhirnya ini.

Perjuangan Tanpa henti

cita itu terwujud. Mereka hanya memiliki keyakinan yang sama 
dengan pejuang kemerdekaan, bahwa masa itu pasti akan tiba. 

Mengingat bahwa perjuangan tersebut tanpa akhir, maka 
Peggy mengingatkan, strategi perlawanan terhadap korupsi 
harus terus tumbuh dan berkembang sesuai keadaan zaman. 
Dan untuk itu Peggy percaya, jika seluruh potensi bangsa 
digerakkan, maka cita-cita negeri yang bebas dari korupsi bisa 
segera terwujud. “Yang harus kita lakukan adalah, terus menerus 
melakukan apa yang kita bisa. Terus menerus melakukan 
perbaikan dan terus- menerus melakukan gerakan,” kata pemilik 
nama lengkap Raden Peggy Purnama Melati Sukma ini.

Dalam konteks ini Peggy menegaskan, hendaknya seluruh 
elemen bangsa bersatu melawan korupsi. Sebab, selain tak 
diketahui bilamana akan usai, juga karena para koruptor pun 
melakukan penjarahan secara bersama-sama. “Karena korupsi 
dilakukan berjamaah, maka perlawanan pun harus berjamaah,” 
katanya.

Dalam kacamata Peggy, tak ada alasan untuk berpaling dari 
perjuangan mulia ini. Alasannya, karena setiap orang memiliki 
potensi perlawanan dan bisa memberdayakan potensinya 
itu. Melalui kebersamaan, maka artis yang pernah sukses 
memerankan tokoh Si Iteung dalam sinetron Si Kabayan ini, 
yakin, bahwa tugas KPK pun akan menjadi lebih ringan. 

Mengenai berbagai potensi itu, Peggy menyebut, salah 
satunya adalah pemuda yang berjiwa pemberani. Ini adalah 
modal yang sangat luar biasa. Hanya saja dia mengingatkan, 
agar pemuda itu pun istiqomah dalam berjuang. Jangan 
sampai saat ini berteriak melawan korupsi, namun pada saat 
menduduki posisi strategis, idelismenya justru terkooptasi. 

Sedangkan potensi lain yang juga tidak boleh diabaikan 
adalah para koruptor itu sendiri. Bagaimana caranya? 
Ketika mereka dihukum, maka salah satu hukuman adalah 
mengabdikan keahlian mereka untuk kepentingan bangsa, 
minimal memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan. 
“Mereka adalah orang-orang pintar. Sayang kalau kepintaran 
mereka tidak diberdayakan untuk kepentingan bangsa ini, 
termasuk bagaimana melawan koruptor lainnya yang belum 
insyaf,” tandasnya. 
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ilmu Macan

Muak Praktik 
korupsi
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Ibarat menaklukkan macan, begitulah mengatasi 
koruptor. Tidak bisa sembarangan. Pandangan nyeleneh 
ini dilontarkan budayawan kondang Emha Ainun Nadjib 

kepada KPK. Cak Nun, panggilan akrabnya pun memberi 
wejangan pada acara PING!!! Time yang didesain Humas 
KPK sebagai acara komunikasi internal, 10 Oktober 2012.

Menurutnya terdapat tiga cara yang bisa dipergunakan. 
Perta ma, memakai tenaga. Skemanya dengan kekuatan 
fisik. Setelah ditaklukkan, macan akan menurut. Kedua, 
mem per gunakan ilmu. Hanya dengan ilmu, macan bisa 
diper da ya atau diracun. Dan ketiga, ilmu pawang. Karena 
jika bertemu pawang, begitu kata suami Novia Kolopaking 
ini, macan akan diam. 

Pada acara yang diagendakan reguler untuk me-
recharge pegawai KPK itu, Cak Nun mengatakan bahwa 
cara- cara tersebut wajib dikuasai dan diterapkan KPK. Kalau 
diang gap cara luar biasa boleh saja, sebab korupsi sendiri 
bu kan persoalan biasa. “Pekerjaan KPK bukan pekerjaan 
orang normal. Jangan ragu-ragu terhadap amanat Allah 
yang Anda yakini benar,” demikian Cak Nun memberi 
wejang an.

Cak Nun mengerti bahwa tidak mudah melakukan 
cara-cara yang luar biasa itu. Maka, agar bisa istiqomah 
menghadapi serangan bertubi-tubi, KPK wajib memiliki 
motivasi yang kuat dan loyalitas tinggi. Loyalitas kepada 
siapa? Apakah kepada atasan, institusi, atau pemerintah? 
Ternyata bukan. Menurut Cak Nun, “Loyalitas yang paling 
benar adalah loyalitas kepada kebenaran.”  

Dengan modal ini, seorang pegawai KPK akan siap 
kehilangan segala yang dimilikinya demi mempertahankan 
kebenaran yang diamanatkan. “Meskipun ada risiko 
berantem, risiko diantemi, atau diteror,” ungkapnya. 

Tak sia-sia Rendy Ahmad pernah bermain dalam film Sang 
Pemimpi. Selayaknya tokoh Arai yang diperankannya, 
Rendy pun mencoba menjadi seperti itu: edukatif dan 

inspiratif. 
Dan musik, pada akhirnya menjadi pilihan Rendy. 

Melalui musik, Rendy banyak berkarya, berkampanye, dan 
menyuarakan pesan-pesan antikorupsi. Musik dijadikannya 
sebagai sarana berkarya, lantaran Rendy merasa muak atas 
praktik korupsi yang begitu menggurita. 

“Di negeri ini banyak orang miskin, pengangguran, dan 
orang susah lainnya karena korupsi,” kata dia. 

Bersama Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi), sulung 
dari tiga bersaudara asal Belitung ini, pun kian kencang 
menyuarakan pesan-pesan antikorupsi kepada anak-anak 
muda. Selain melakukan kampanye, juga menyampaikan 
pesan dengan membuat lagu antikorupsi. Di antaranya 
berjudul Cicak Buaya dan Vonis.

Menurut Rendy, semua yang dilakukannya ditujukan untuk 
memotivasi masyarakat bahwa korupsi harus diberantas. 
Karena memang tak mudah memberantas korupsi kecuali 
memberi kesadaran kepada publik bahwa korupsi adalah 
musuh bersama yang harus dihadapi bersama pula.“Korupsi 
tak ubahnya jamur. Ketika dipotong dia akan muncul lagi, 
ditebas pun tumbuh lagi, kecuali dicabut sampai ke akar-
akarnya,” tegas dia.

Dalam konteks itu Rendy pun melihat, bahwa 
menanamkan semangat antikorupsi kepada anak-anak muda, 
merupakan cara paling efektif untuk mencabut akar korupsi di 
Indonesia. “Generasi muda harus dibentengi karena merekalah 
harapan kita. Merekalah yang kelak memegang kendali negeri 
ini. Jangan sampai mereka terkena virus korupsi,” ujarnya. 
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komunitas

lewat ingar-
bingar musik, 

Simponi 
menyebarkan 

virus antikorupsi. 
berbagai 

apresiasi pun 
diterima, baik 

dari dalam 
maupun luar 

negeri.

muSiK pewujuD mimpi
Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi)

Musik bukan hanya 
hura-hura! Peringatan 
itu sepertinya tepat, 

jika ada sebagian anggota 
masyarakat yang memandang 
grup musik atau bahkan 
komunitas yang bermain musik, 
dengan sebelah mata. Hanya 
sebagai penghibur-lah, identik 
dengan minuman keras/narkoba, 
atau berbagai nada minor lain.  

Adalah Sindikat Musik 
Penghuni Bumi (Simponi), yang 
menunjukkan bahwa semua 
pandangan tersebut tidak benar. 
Justru melalui musik, mereka 

berusaha memberi sumbangsih 
kepada bangsa ini. Melalui musik, 
Simponi berusaha menyuarakan 
berbagai pesan sosial, termasuk 
di antaranya kampanye tentang 
antikorupsi. “Sejak awal misi kita 
adalah menyebarkan informasi 
yang seharusnya didapatkan 
oleh anak muda. Antara lain, 
mengenai antikorupsi,” kata 
Muhamad Berkah Gamulya, 
Manajer Simponi.

Menurut  Mul, begitu dia 
akrab dipanggil, Simponi 
menganggap bahwa musik bisa 
menjadi sarana yang efektif 

dalam menyampaikan berbagai 
pesan sosial. Sebab, pesan itu 
akan mengalir dengan sendirinya 
di sela-sela dentuman alat musik 
dan suara sang penyanyi. Melalui 
cara itu, para pendengar akan 
memahami secara perlahan 
pesan yang disampaikan, tanpa 
merasa digurui atau pun dipaksa. 

 Antikorupsi sendiri, hanya 
satu dari sekian banyak pesan 
sosial yang mereka sampaikan. 
Selain itu, lanjut Mul, Simponi 
juga pernah mengangkat isu 
lingkungan hidup, persamaan 
gender, kekerasan atas nama 
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agama, HAM, dan perdamaian. 
Melalui berbagai kegiatan musik 

itulah, Simponi secara perlahan mulai 
menunjukkan eksistensinya. Didirikan 
sejak 28 Oktober 2010, di Depok, 
komunitas ini pun pada akhirnya dikenal 
sebagai komunitas musik yang peduli 
terhadap persoalan bangsa. 

Uniknya, personel Simponi yang 
terdiri atas Rendy Ahmad  (pemeran Arai 
di film Sang Pemimpi) pada vokal dan 
gitar, Bunky (gitar), Fani (gitar), Etta (bass), 
Mimi (keyboard/ vokal), Imron (drum) dan 
Abuy (perkusi) berasal dari band yang 
berbeda dan genre musik yang berbeda-
beda pula. “Simponi memang unik dan 
terbuka untuk siapa saja. Di sini ada 
band pop, alternatif, reagae, bahkan ada 
kelompok teater dan tari,” ungkap Mul.

 
Semangat tinggi

Semangat adalah modal penting 
bagi Simponi. Ini bukan omong kosong, 
karena mereka sudah membuktikan 
sendiri. 

Tak lama setelah komunitas ini 
lahir misalnya, mereka bertekad untuk 
menggelar “proyek” Rock N’ Green Tour. 
Tanpa mendapat dukungan sponsor, 
Simponi  melakukan kampanye 
penyelamatan lingkungan hidup 
selama 82 hari di 82 sekolah. Dan untuk 
membiayai kegiatan tersebut, Simponi 
pun meminta dukungan publik melalui 
jejaring sosial dan milis. “Ada yang 
nyumbang mulai 10 ribu sampai 10 juta,” 
ungkap Mul.

Hasilnya memang cukup 
menggembirakan. Proyek perdana 
yang ditujukan untuk memperingati 82 
tahun Sumpah Pemuda itu pun, pada 
akhirnya bisa dibilang sukses. Tak kurang 
7.188 pelajar, mahasiswa, dan santri di 
Jabodetabek, Bandung, dan Lampung 
terlibat pada acara ini. “Selama dua jam 
mereka kita suguhi materi kampanye, 
video, tanya jawab, dan pertunjukan 
musik,” ujar Mul.

Tidak hanya itu. Melalui melalui 
modal tekad dan keyakinan, aksi mereka 
pun berbuah  pada pengakuan Museum 
Rekor Indonesia (MURI). “Penghargaan 
rekor MURI menjadi bonus bagi kami,” 
kata Mul.

Setelah sukses menggelar proyek 
perdana itulah, Simponi kemudian mulai 
menggarap isu korupsi. Isu ini diangkat 
karena korupsi menjadi salah satu isu 
sosial yang penting untuk diketahui oleh 

anak muda.  “Kami melihat korupsi hampir 
selalu menjadi salah satu faktor penyebab 
terjadinya berbagai macam persoalan 
yang ada,” kata Mul.

Ia mencontohkan, ketika berbicara isu 
pemanasan global, penyebabnya adalah 
kerusakan lingkungan yang terjadi karena 
adanya suap menyuap pengurusan izin, 
pembalakan liar, dan lain-lain. Demikian 
juga ketika berbicara isu pendidikan, 
kesehatan, dan isu lainnya. “Di situ pasti 
ada praktik korupsinya,” tandasnya. 

Berangkat dari kesadaran inilah, 
mereka pun lantas menyelenggarakan 
roadshow “Kejujuran” dengan 
menggandeng KPK dan ICW. Kegiatan 
yang berisi penyuluhan kejujuran, 
integritas, dilaksanakan di lima sekolah 
di Jakarta. Selesai acara tersebut, mereka 
melanjutkannya dengan kampanye  
“Berani Jujur, Hebat”. Acara yang juga hasil 
kerjasama dengan KPK, ICW, dan Club 
Speak itu diselenggarakan di tujuh kota. 

 
Pengakuan internasional

Tidak cuma di Indonesia. Selain itu, 
Simponi juga menyuarakan semangat ini 
ke dunia internasional. Ini Melalui lagu 
dan video klip berjudul “Vonis,” mereka 
berhasil meraih peringkat kedua dunia 
dalam ajang Fair Play Global Music Video 
Competition yang diselenggarakan oleh 
JMI Foundation, The Global Youth Anti-
Corruption Network dan The World Bank 
Institute. Lomba ini merupakan wadah 
para pemusik untuk melawan korupsi.

Sebagai salah satu pemenang 
kompetisi ini, Simponi akan bergabung 
dengan lebih dari 1.500 aktivis seluruh 
dunia untuk berpartisipasi dalam 
3rd Voices Against Corruption Forum. 

Pada acara yang akan digelar 
pada November, lagi-lagi mereka 
berkesempatan menyuarakan 
semangat antikorupsi lewat musik. 
“Sebenarnya kami ingin ikut tahun 
lalu. Tetapi urung karena tidak ada 
persiapan matang,” kata Rendy Ahmad, 
vokalis Simponi.

Video yang diproduksi WatchdoC 
Indonesia dengan sutradara Dandhy 
D. Laksono itu berhasil menyisihkan 
75 video dari 35 negara. Dalam video 
berdurasi 4:13 menit itu, Vonis bercerita 
tentang konflik realitas sejarah pemuda 
masa kini. Mereka membandingkan 
kisah patriotik para pendiri bangsa 
yang di usia muda berbenturan dengan 
realitas pejabat dan politikus masa kini 
yang ternyata malah korup. 

“Kalau dulu para pendiri bangsa 
kita divonis karena membela bangsa, 
sedangkan kini tokoh muda kita 
divonis karena korupsi. Kedua-duanya 
sama-sama divonis, namun yang satu 
membanggakan, sedangkan satu lagi 
memalukan,” ujar Rendy.

Video ini kata Rendy menjadi alat 
untuk menjaga mimpi terwujudnya 
negeri yang terbebas dari korupsi, 
sekaligus mengajak anak muda untuk 
bersama-sama memerangi korupsi. 
“Kita mau lagu ini menjadi motivasi 
bahwa korupsi harus diberantas. 
Lihat saja, banyaknya rakyat miskin, 
pengangguran, dan lainnya, itu semua 
karena korupsi,” jelasnya 

Benar, semua memang karena 
korupsi. Simak saja penggalan lirik 
Vonis: Semua karena korupsi/ Negeri kaya 
anak kurang gizi/ Rakus pejabat politisi/
Bangsa kaya, anak tak sekolah. 
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Dalam suatu pemekaran 
kabupaten menjadi provinsi 
baru, diperlukan wilayah baru 

yang akan dijadikan sebagai ibu kota. 
Berdasarkan hasil pencarian, pemerintah 
daerah dari provinsi baru tersebut 
menemukan suatu kawasan yang cocok 
sebagai calon ibu kota. Sayangnya, 
kawasan tersebut merupakan daerah 
hutan lindung untuk penyerapan air, 
bahkan keperluan air untuk seluruh 
provinsi disediakan dari daerah tersebut. 
Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan 
menetapkannya sebagai kawasan hutan 
lindung. 

Agar kawasan hutan lindung 
dapat dialihfungsikan menjadi ibu 
kota, maka perlu dilakukan proses 
pengalihan fungsi kawasan. Proses 
tersebut dimulai dengan adanya 
permintaan dari pemerintah daerah 
kepada Menteri Kehutanan. Kemudian, 

sulur

Suatu pemberian berubah menjadi perbuatan pidana suap 
pada saat pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau 
pekerjaannya. Wujudnya bisa berupa pemberian akomodasi.

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

Pemberian akomodasi untuk 
memPercePat Persetujuan

Menteri Kehutanan akan menyampaikan 
permohonan ini kepada Komisi  “Y“ di 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Atas izin DPR, Menteri Kehutanan 
akan membentuk tim terpadu yang 
bersifat independen untuk melakukan 
kajian. Dalam kajian tersebut, dilibatkan 
pula lembaga-lembaga akademis, 
seperti Lembaga Penelitian Nasional. 

Berdasarkan hasil kajian, tim terpadu 
merekomendasikan bahwa fungsi hutan 
lindung tersebut pantas dialihkan karena 
awalnya hutan tersebut merupakan 
perkampungan. Sebelumnya, 
perkampungan tersebut berubah fungsi 
menjadi hutan lindung karena adanya 
kepentingan tertentu. Selanjutnya, 
Menteri Kehutanan membawa 
rekomendasi tim terpadu kepada Komisi 
“Y“ untuk mendapat persetujuan. 

Nah, untuk mempercepat proses 
persetujuan dari Komisi “Y“ itulah 

pemerintah daerah bersepakatan 
dengan salah satu anggota Komisi “Y“ 
untuk memberikan bantuan akomodasi 
ketika Komisi “Y“ mengadakan 
peninjauan ke kawasan. Termasuk 
di antaranya adalah tiket perjalanan 
pulang pergi, hotel, makan, dan rekreasi 
di sekitar kawasan.  

Dari gambaran di atas jelas, 
bahwa pemberian berbagai bantuan 
akomodasi kepada Komisi “Y“ yang 
meninjau kawasan adalah termasuk 
gratifikasi. Sebab, pemberian tersebut 
merupakan upaya pemerintah 
daerah yang memiliki kepentingan 
untuk mempengaruhi independensi 
keputusan Komisi “Y“ sebagai yang 
berwenang memberi persetujuan 
dalam mengesahkan hasil kajian dari 
tim terpadu. 

Untuk menghindari terjadinya 
konflik kepentingan, anggota Komisi 
“Y“ seharusnya menolak bantuan dalam 
melakukan peninjauan ke kawasan 
dan memelihara integritas dari proses 
pengambilalihan fungsi kawasan. 
Jika karena situasi dan kondisi yang 
mendesak ternyata seluruh kebutuhan 
akomodasi sudah dipersiapkan dan 
ditanggung oleh pihak pemerintah 
daerah tanpa diketahui sebelumnya 
oleh anggota komisi, maka anggota 
komisi 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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Belakangan, pemberitaan di media cetak dan media 
elektronik kerap memperlihatkan para pejabat  
pemerintah yang terlibat kasus korupsi. Bahkan yang 

mengherankan adalah adanya pejabat yang dahulu sebagai 
pendukung pemberantasan korupsi kini justru menjadi 
terdakwa kasus korupsi miliaran rupiah. Fenomena ini sangat 
unik dan ironis. Artidjo Alkotsar pun geram dengan fenomena 
yang melanda negerinya. Melalui buku ini, dia pun berjuang 
melawan korupsi yang dilakukan oleh para elit politik. 

Sebab, secara akademis, buku ini fokus menjawab 
bagaimana korupsi politik berkorelasi dengan dimensi sosio 
politik, sosio ekonomi, sosio kultural, sosio yuridis, dan hak 
asasi manusia. Untuk dapat memberikan relevansi sosialnya, 
buku ini juga mengelaborasi tentang upaya (kebijakan/
strategi) penanggulangannya. 

Dalam buku setebal 487 
halaman, Artidjo mengungkapkan 
tentang korupsi politik sebagai 
suatu perbuatan yang menyimpang 
secara etis dan yuridis, yang 
dilakukan pihak yang memiliki 
posisi politik. Selain itu, juga 
menelaah dampaknya terhadap 
faktor politik, sosial, ekonomi, dan 
budaya dalam negara modern. 
Analisis buku ini lebih jauh 
sebenarnya  memfokuskan kepada 
korupsi politik yang dilakukan 
oleh kepala pemerintahan atau 
pemegang kekuasaan politik 
tingkat atas. 

Buku ini bisa menjadi acuan 
bagi siapapun yang ingin 
memahami bagaimana korupsi 
politik terjadi dan bagaimana 
cara menanggulanginya. Apalagi, 
Artidjo yang kini hakim agung 
di Mahkamah Agung RI, menulis 
dengan mempergunakan hukum 
dalam kacamata hollow yuridis yang 
berisi nilai logis,etis, dan estetis. 

resensi

Bukan hukum yang berupa peti kemas kosong tetapi hukum 
yang tidak bebas dari lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan 
budaya masyarakat. Lebih lanjut, Artidjo mengatakan bahwa 
fenomena perbuatan korupsi politik yang menunjukkan adanya 
hubungan kausal dapat ditelaah melalui hubungan sebab akibat 
secara apriori maupun aposteori. Dalam penerapan hukumnya, 
pada ranah judex facti mempergunakan metode berpikir induktif 
dan pada ranah judex juris diisyaratkan untuk mempergunakan 
metode berpikir deduktif. 

Dosen Fakultas Hukum UII ini berpendapat bahwa korupsi 
politik memiliki dampak lebih dahsyat dibandingkan dengan 
korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi 
politik. Hal itu disebabkan karena entitas korupsi politik yang 
melekat dengan kekuasaan.Hasilnya akan terjadi tarik menarik 
antara penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban 

sosio politik. 
Korupsi politik terjadi baik 

di negara kapitalis, komunis, 
maupun fascis. Dalam negara yang 
mayoritas penduduknya beragama 
apapun tidak kebal dari korupsi 
politik. Buku ini pun membahas 
tentang korupsi politik terjadi baik 
di negara Asia termasuk Timur 
Tengah, Afrika, Australia,Eropa 
maupun Amerika. 

Sebagai pelengkap, selain 
memaparkan korupsi politik 
secara komprehensif, Artidjo 
juga menyuguhkan daftar serta 
skema menarik seperti berikut ini: 
Pertama, skema melacak substansi 
korupsi politik dalam KUHP; Kedua, 
skema korupsi politik dan faktor-
faktor pengaruh; Ketiga, daftar 
10 presiden terkorup; Keempat, 
skema perangkat hukum korupsi 
era reformasi; Dan kelima, skema 
hubungan antara chaos, cosmos, 
logos, teknologos, dan aneka 
realitas kehidupan. 

Saat para elit
Korupsi politik memiliki dampak lebih dahsyat dibandingkan korupsi yang 
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. akan terjadi tarik menarik 
antara penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio politik.

vol. 29/  Th.v  /sepTember-okTober 2012  | 51

Menggerogoti negeri
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Korupsi tidak cukup ditangani secara represif  dan dilakukan hanya 
oleh KpK. Kerawanan dan potensi penyebab korupsi harus ditangani 
dari hulu, bersama pemerintah dan masyarakat.

Gerakan moral 
memberantas Korupsi

Oleh: 
BIBIt Samad RIantO
Mantan Wakil 
ketua kPk

kolom

Korupsi telah menjangkiti 
hampir setiap aspek 
kehidupan bangsa dan 

masyarakat. Akibatnya kita 
seolah-olah tidak lagi dapat 
membedakan mana yang hak 
dan mana yang batil. Lebih 
ironis, korupsi telah dianggap 
kebiasaan. Banyak yang 
melakukan korupsi seolah-olah 
hal tersebut benar, bahkan ada 
yang tidak tahu perbuatan itu 
dilarang oleh budaya dan agama 
manapun. 

Bagi kalangan manajerial, 
korupsi dianggap sebagai 
salah pengelolaan. Sehingga 
apabila tidak tercium cenderung 
dimaafkan. Namun, sejak 
awal reformasi 1998, korupsi 
dianggap sebagai kejahatan luar 
biasa. Oleh karena itu melalui 
Keputusan MPR tentang Pembe-
rantasan Korupsi, Penge lo laan 
Pemerintahan yang Terbebas dari 
KKN, dilakukan upaya pem be-
rantasan korupsi di biro krasi dan 
aparat penegak hukum. 

Selain itu dibentuk aparat 
khusus untuk menangani 
pemberantasan korupsi yaitu 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Mereka dibekali dengan 
hukum acara yang juga bersifat 
luar biasa, yang dituangkan 
dalam UU No 30 tentang KPK.

Namun sangat disayangkan, 
dalam pelaksanaannya, KPK 
seolah-olah bekerja sendirian. 
Hal ini disebabkan karena aparat 
birokrasi dan aparat penegak 

hukum belum seirama dalam 
melaksanakan tugasnya. Bahkan 
banyak di antaranya yang 
tertangkap tangan dan terkena 
penindakan yang dilakukan KPK. 
Hasilnya pun 100 % conviction 
rate dalam peradilan Tipikor. 

fenomena Gunung es
Penindakan bisa saja dilaku-

kan sampai penjara dipenuhi 
oleh koruptor, namun Tindak 
Pidana Korupsi (TPK) akan tetap 
terjadi di negeri ini. Mengapa? 
Karena pada hakikatnya 
TPK merupakan fenomena 
gunung es. Yang terlihat hanya 
permukaan yang berupa TPK, 
sedangkan bongkahan es di 
bawahnya yang merupakan 
kerawanan korupsi dan potensi 
penyebab korupsi, ukurannya 
jauh lebih besar. 

Persoalan tersebut tidak 
bisa hanya diselesaikan melalui 
penindakan, tetapi harus 
dibarengi upaya pence gahan 
dan penangkalan (penang anan 
masalah pada hulu perma-
salahan nya). Sesung guhnya 
kegiat an ini bukan hanya dilaku-
kan oleh KPK, melainkan juga 
harus dilakukan oleh segenap 
kompo nen bangsa, sehingga 
korupsi benar-benar bisa dihi-
lang  kan dari persada Pertiwi ini.

Berdasarkan penelitian dan 
pengalaman saya selama tiga 
puluh tahun menjadi polisi dan  
empat tahun menjadi pimpinan 
KPK, paling tidak terdapat empat 

kerawanan korupsi. Yaitu,  pertama, 
lokasi rawan korupsi, yang meliputi 
tempat-tempat masuknya dana 
ke negara seperti perpajakan 
dan Pendapatan Negara Bukan 
Pajak, tempat keluarnya dana 
dari negara, tempat-tempat 
dimana terdapat perbedaan yang 
mencolok antara pendapatan 
petugas dengan jumlah peredaran 
uang yang ditangani petugas. 

Kedua, manusia rawan korupsi, 
jenis kerawanan ini menyangkut 
proses pemilihan petugas dan 
pejabat yang seharusnya memiliki 
kompetensi yang dipersyaratkan 
dan memiliki integritas yang 
tinggi sehingga tidak membuka 
peluang korupsi dan atau tidak 
memanfaatkan peluang yang 
ada untuk dikorupsi. Kunci 
permasalahannya adalah, jangan 
memilih penjahat menjadi petugas 
atau pejabat, jangan menjadikan 
pejabat menjadi penjahat. Ketiga 
adalah barang-barang yang 
rawan dikorupsi,  seperti aset 
milik negara yang dipercayakan 
kepada pejabat, kekayaan alam 
yang tidak dikelola secara benar, 
barang-barang sitaan dan atau 
rampasan, uang pengganti 
dan denda yang didapat dari 
proses peradilan. Keempat, 
kegiatan yang rawan korupsi, 
di antaranya, kegiatan perijinan 
untuk masyarakat dan pengusaha, 
kegiatan pengadaan barang dan 
jasa, kegiatan penegakan hukum, 
kegiatan administrasi negara pada 
umumnya, kegiatan kongkalikong.
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Untuk mengatasi kerawanan korupsi, 
dilakukan kegiatan pencegahan berupa 
pengaturan sehingga menutup peluang 
terjadinya korupsi. Kegiatan pencegahan 
bisa berupa pengawasan, misalnya sering 
dilakukan inspeksi mendadak. Selain itu 
juga diperlukan penanganan keluhan 
masyarakat secara cepat dan akurat, 
sehingga bisa dilakukan penertiban atas 
atas perbuatan melanggar aturan yang 
berlaku. 

Untuk melaksanakan kegiatan tadi 
diperlukan adanya keterbukaan publik. 
Kita sudah memiliki perangkat hukum 
setelah diberlakukannya Undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik. 
Dengan alat ini setidaknya diharapkan 
menum buhkan keberanian publik untuk 
mengikuti aturan yang berlaku dan 
melaporkan adanya penyimpangan yang 
terjadi.

Terkait dengan bongkahan es ketiga 
dalam fenomena korupsi, juga dikenal 
namanya potensi masalah penyebab 
korupsi (PMPK). Potensi ini mengendap 
pada setiap aspek kehidupan masyarakat. 
Paling tidak hasil pengamatan saya 
terhadap sepuluh bidang kehidupan, 
paling tidak dapat dikelompokkan lima 
PMPK yang menjadi akar permasalahan 
dari TPK, yaitu :

Pertama, kesisteman yang mengatur 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan negara yang tidak membuka 
peluang terjadinya korupsi. Paling tidak 
terdapat tiga jenis yang mendesak untuk 
ditangani, yaitu sistem politik, yang 
masih sarat dengan “money politics”, sis-
tem ekonomi, yang masih sarat deng an 
“uang siluman” yang berakibat “high 
cost economy”, sistem hukum, yang 
sarat dengan “makelar kasus” sehingga 
mem  buka peluang munculnya “mafia 
peradilan”. 

Kedua, integritas moral, merajalelanya 
korupsi berkaitan dengan degradasi 
moral yang menimpa bangsa ini. Ketiga, 
penghasilan, ketika penghasilan lebih 
kecil dari kebutuhan hidup seseorang, 
sedangkan yang bersangkutan memiliki 
kewenangan menentukan kepentingan 
orang lain, maka godaan untuk 
melakukan korupsi menjadi besar. Oleh 
karena itu penghasilan yang rasional 
merupakan tantangan yang harus 
dijawab oleh kita sekalian. 

Keempat, pengawasan, diperlukan 
untuk menutup atau paling tidak 
memperkecil peluang terjadinya korupsi. 
Kondisi pengawasan saat ini ada yang 
mengatakan “adanya sama dengan tidak 
adanya”. Mengapa demikian? Kita harus 
meneliti tentang sistem dan metoda 
kerjanya, manusia yang mengawakinya, 
dan sarana prasarana pendukungnya. 
Kenyataan di seluruh instansi birokrasi 
terdapat aparat pengawasan tetapi 
korupsi masih terjadi. Kelima, budaya taat 
hukum, budaya ketaatan pada hukum di 
bangsa kita masih belum baik, sehingga 
peluang terjadinya korupsi menganga 
dalam setiap bidang kehidupan 
masyarakat.

Untuk menangani akar permasalahan 
korupsi dari hulu permasalahannya,  
dapat dilakukan dengan memperbaiki 
sistem, membangun moral bangsa, 
meningkatkan penghasilan yang rasional 
sehingga warga bangsa dapat menikmati 
kehidupan mereka secara layak, 
membangun sistem dan pengawasan 
yang andal dan membangun  budaya taat 
kepada hukum sejak usia dini. 

Mengapa harus Moral 
Ada beberapa alasan mengapa 

membangun moral menjadi sangat 
penting, yaitu kondisi korupsi di 
Indonesia sudah mewabah, modus 
operandinya beragam, sulit diatasi dan 
penjabaran political will setengah hati dan 
paham pragmatisme telah menguasai 
hampir seluruh kehidupan masyarakat, 
hal ini jelas mendegradasi moral bangsa.

Alasan berikutnya, penanganan 
korupsi sudah dilakukan sejak Orde Lama, 
lalu diteruskan Orde Baru dan kemudian 
didengungkan oleh Orde Reformasi. Namun 
nampaknya tidak membuat koruptor 
menipis, tetapi malah mengembang 
sehingga sulit diatasi, dan ujungnya 
berakibat pembubaran organ pemberantas 
korupsi yang telah dibentuk pada waktu 
itu, bahkan KPK pun saat ini terancam 
didegradasi. Dari sini dapat terlihat nyata 
bahwa niat memberantas korupsi tidak 
dilandasi oleh moral yang kuat.

Kita memang sudah memiliki aparat 
penegak hukum dengan Criminal 
Justice System-nya. Namun kenyataan 
menunjukkan perilaku aparat penegak 
hukum masih ada yang koruptif, terbukti 
masih banyaknya makelar kasus dan 
putusan-putusan hakim yang cenderung 
meringankan atau membebaskan 
pelaku korupsi. Moral penegak hukum 
terkontaminasi oleh paham pragmatisme 
yang dianut sebagian besar masyarakat. 

Di bidang ekonomi para pelaku 
bisnis cenderung “kongkalikong” dengan 
pemegang kekuasaan, baik eksekutif 
maupun legislatif, bahkan yudikatif. 
Tegaknya kepastian hukum bagi para 
pelaku usaha cenderung dimanipulasi oleh 
mereka yang bermoral koruptif .

Sementara itu, di bidang politik, sulit 
membedakan antara biaya politik dengan 
politik uang. Dengan alasan biaya politik 
para pelaku politik melakukan politik uang. 
Ini menjadi bukti, moral dalam sistem politik 
tidak memihak upaya pemberantasan 
korupsi. 
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Pemuda dan 
Sumpah antikorupsi

Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 adalah bukti bahwa pemuda merupakan penggerak 
perubahan. Pada saat itu para pemuda berikrar bahwa mereka satu tanah air, satu bangsa, 
dan satu bahasa. Inilah energi spektakuler, yang  menghasilkan semangat dan tekad rakyat 

Indonesia untuk berjuang mengusir penjajah dari tanah air tercinta. 
Dalam kongres pemuda itulah untuk kali pertama diperdengarkan Indonesia Raya karya WR 

Supratman, yang setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, menjadi lagu kebangsaan kita. 
Artinya, pertemuan pemuda-pemudi dari berbagai perwakilan organisasi pemuda tersebut tidak 
sia-sia untuk masa depan Indonesia. 

Sekarang, 84 tahun kemudian atau 67 tahun setelah Republik ini berdiri. Tentu kita semua 
berharap bahwa peran pemuda tetap besar dalam menghadapi musuh bangsa. Bedanya, jika 
masa lalu yang harus diusir dan dihancurkan adalah penjajah, sekarang korupsi!

Korupsi memang musuh kita bersama. Penyakit ini begitu menggerogoti sendi-sendi 
berbangsa dan bernegara. Tak heran, banyak yang mengatakan bahwa korupsi adalah budaya 
bangsa Indonesia. Fakta itu sungguh menyakitkan, terlebih ketika mengingat pengorbanan para 
pendahulu kita. Sampai titik darah penghabisan mereka berjuang.

Begitu sulitnya mengusir korupsi dari negeri ini. Bahkan sejak era kemerdekaan, bermacam-
macam tim, satuan tugas, dan badan antikorupsi dibentuk, tak ada yang berhasil. Satu per satu 
bertumbangan.  

Rakyat pun marah. Rakyat muak akan kebengisan koruptor yang mengeruk uang rakyat dan 
merusak masa depan bangsa. Puncaknya pada 1998, yang lagi-lagi dimotori pada pemuda. Rakyat 
menuntut reformasi, agar terwujud Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN). Dari sanalah KPK lahir.

Tetapi KPK tidak bisa bekerja sendiri. Sebagai pengemban amanat reformasi, sudah selayaknya 
seluruh elemen bangsa mendukung kerja KPK. Terlebih, mengingat pemberantasan korupsi 
adalah pekerjaan besar yang memerlukan energi para pemuda. Seperti dikatakan Bung Karno, 
“Beri aku sepuluh pemuda, maka akan ku guncangkan dunia!” Jika sepuluh pemuda saja mampu 
mengguncangkan dunia, apalagi saat ini. Sekitar 100 juta pemuda dari total 240 juta penduduk, 
tidak mustahil mewujudkan bangsa Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. 

Dan untuk itu kita semua harus optimistis. Bahkan, kalau perlu para pemuda mengikrarkan 
sumpahnya. Bersumpah untuk tidak korupsi selama hidup, akan menjadi aktor penggerak 
integritas nasional, dan akan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.

Sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantoro di Museum Sumpah Pemuda, “Namun yang penting 
untuk kalian yakini, sesaatpun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku, lahir maupun 
batin aku tak pernah mengkorup kekayaan negara”. Artinya, jika melakukan korupsi berarti telah 
berkhianat terhadap bangsa dan negara. Inilah sebab, mengapa korupsi dijadikan musuh bersama 
bangsa kita. 

KPK sendiri, melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas), membuka kesempatan bagi 
masyarakat, khususnya pemuda, untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus-kasus korupsi yang 
diketahuinya. Melalui sistem Wishtleblower’s System (KWS), kerahasiaan pelapor  terjamin dan 
dapat berinteraksi langsung dengan petugas KPK dengan aman. Selain itu, melalui Biro Humas, 
Pendidikan Masyarakat, Direktorat LHKPN, Direktorat Gratifikasi dan unit-unit kerja lain, KPK juga 
siap bekerjasama dengan masyarakat untuk berjuang bersama melawan korupsi.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2012, mari kita semua bersatu padu melawan 
korupsi. Ingat, Presiden Soekarno dalam pidatonya di hadapan ribuan pemuda-pemudi berpesan 
“Kutitipkan Bangsa dan Negara ini Kepadamu”. Sebagai generasi penerus, kita harus bisa menjaga 
bangsa ini agar tetap utuh dan merdeka dari segala bentuk penjajahan, termasuk korupsi. Kalau 
hal ini dapat kita lakukan, tidak mustahil cita-cita masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat 
Indonesia akan segera terwujud.

Selamat Hari Sumpah Pemuda! Salam antikorupsi! 



(Peserta lomba poster KPK)



(Peserta lomba poster KPK)


