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BERANI APA?

Berani jujur, hebat, pada akhirnya memang jawaban
tentang arti berani yang sesungguhnya. Tanpa
kejujuran, maka semua nilai-nilai akan runtuh dan
menjelma menjadi nihilisme.

M

Akibatnya, alih-alih menjadikan
sebagai bahan khayalan para calon
petualang yang ingin mengembara,
nihilisme yang menurut Nietzche terjadi
sebagai hilangnya kepercayaan akan
nilai-nilai yang selama ini diyakini, justru
semakin menguat pada Kerouac dan
kawan-kawan.
Memang, mereka seolah-olah
berani menghadapi tantangan hidup
di jalanan, namun sejatinya mereka
sudah tidak jujur dan menipu diri sendiri.
Mereka berani melakoni pergaulan
bebas, berkawan dengan obat-obatan
terlarang, masa bodoh dengan sekitar,
dan menggelandang ke sana ke mari
tak tentu arah. Walhasil, ketiganya pun

Foto: susukedelaiplus wordpress com

enelisik On The Road yang
digelar pada Festival Film Canes
2012, seperti mengaduk-aduk
perasaan. Ada pesan implisit yang
tertangkap, yang mau tak mau harus
saya hadapkan pada kondisi riil saat ini.
Ya, film garapan sutradara asal Brasil,
Walter Salles, yang diadaptasi dari buku
berjudul sama, tersebut, memang sarat
nihilisme dalam kuadran pemikiran saya.
Keadaan tanpa makna yang konsepnya
secara gamblang dicetuskan filsuf
kenamaan Friedrich Nietzche, itu, terlihat
jelas pada keliaran dan kehidupan tak
tentu arah yang menghinggapi Kerouac,
Neal Cassady, dan Allen Ginsberg. Tokohtokoh sentral film tersebut.
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terjebak pada kondisi tanpa makna
tersebut. Mereka krisis identitas dan
enggan dibebani tanggung jawab.
Itulah sebabnya, mengapa saya
mencoba menghadapkannya dengan
alasan peluncuran tema Hari Antikorupsi
Internasional (HAKI) 2012. Tema itu
apalagi, kalau bukan “Berani jujur, hebat.”
Bukan semata-mata karena baik On
The Road maupun HAKI, sama-sama
menempatkan “berani” dan “jujur”
sebagai bahasannya. Namun karena
saya paham betul, bahwa nihilisme
seperti pada film tersebut, ternyata
sarat ditemui di negeri ini. Banyak
orang berani memang. Namun seperti
Kerouac dan kawan-kawan, berani apa
orang-orang di sini? Berani tidak jujur?
Berani korupsi? Berani menggadaikan
harga diri? Berani menanggung malu?
Sungguh, inilah yang mengaduk-aduk
perasaan saya.
“Berani jujur, hebat,” pada akhirnya
memang jawaban tentang arti berani
yang sesungguhnya. Ketika jujur
sudah menjadi sesuatu yang langka di
republik ini, sudah barang tentu, siapa
yang berani berbuat jujur, merupakan
sosok teramat luar biasa. Karena tanpa
kejujuran, maka semua nilai-nilai akan
runtuh dan menjelma menjadi nihilisme.
Tanpa kejujuran pula, maka kepurapuraan, ketidakpedulian dengan sesama,
dan tentu saja korupsi, akan membuah
dengan sendirinya.
Maka, akankah kita semua rela
kemuliaan kata “berani” dan “jujur”
bermutasi menjadi sebuah nihilisme?
Jangan sampai!

kicau

swara
Lokasi Terpencil

@KPK_RI
@LadyGAN
#berani negor pedagang gorengan
yg masukin plastik ke penggorengan.
@hkmt_permana
#jujur gua pernah minta uang ke
nyokap buat beli buku tp gua lebihin
harga bukunya 50% bang :(
@prasogii:
#jujur gue pernah ngasi duit 10ribu
saat tilang ngelanggar lampu merah.
Dan saat itu Polisi yang nawarin,
“mau sidang atau bayar!!”.
@outlawserenade
Gue pernah memberi sogokan ke
orang Bea Cukai supaya incoming
goods-nya kantor bisa keluar. #jujur. I
resigned 3bln afterward.
@KholilMungil
waktu di pesantren #berani protes ke
kyai krn lebih sibuk berpolitik drpd
mengajar santrinya.
@abankluthfi
pernah #berani negor bpk2 yg buang
sampah plastik ke LAUT dari kapal.
@nikkitapd
sayaaaa pernaaahhh pake uang buat
les toefl malah dipake modal dagang
dan duitnya belom balik #jujur
*susah jujur,tapi bisa*.

Saya seorang PNS yang bertugas di lokasi terpencil. Di tempat saya bekerja, banyak
sekali yang tidak mengerti mengenai gratifikasi, termasuk ruang lingkup dan
cara pelaporannya. Di sisi lain, kami sangat memerlukan edukasi terkait gratifikasi
karena banyak teman yang menerima pemberian dari masyarakat. Kami tidak
mengetahui, apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi atau bukan.
Yang menjadi pertanyaan, apakah KPK memberikan solusi mengenai edukasi
kepada PNS yang mendiami lokasi sangat terpencil seperti saya dan teman-teman?
Terima kasih.
Abdullah
Maluku
Red:
Terima kasih Sdr. Abdullah. KPK menyadari bahwa SDM yang dimiliki sangat terbatas
untuk bisa memberikan sosialisasi kepada seluruh PNS di Indonesia. Mengingat
keterbatasan tersebut, pada akhir 2012 KPK meluncurkan terobosan baru. Namanya
e-Modul Gratifikasi. Sesuai namanya, maka program ini memang mempergunakan
internet sebagai basis pelayanan. Cukup mengunggah melalui internet, maka seluruh
wajib lapor gratifikasi, bisa mendapatkan berbagai informasi terkait gratifikasi.
Melalui program ini, KPK berharap sosialisasi bisa menyentuh target 5,4 juta PNS di
seluruh Indonesia.
E-Modul Gratifikasi memuat sekumpulan modul pembelajaran gratifikasi dan
perbaikan integritas. Di antaranya meliputi Pengenalan Gratifikasi, Program
Pengendalian Gratifikasi, dan Buku Saku Gratifikasi. Sesuai namanya, e-Modul
gratifikasi berisi informasi berbentuk animasi, simulasi, games, dialog interaktif
berbasiskan internet yang dapat diakses dengan mudah.
Selain itu, e-Modul Gratifikasi juga menyajikan tanya jawab soal gratifikasi, gratifikasi
dalam berita, motor penggerak integritas, link terkait pemberantasan korupsi dan
unduh form laporan serta lainnya. Program tersebut merupakan hasil kerja sama KPK
dengan United Stated Agency for International Development (USAID)-Management
System International (MSI).
Melalui layanan ini, masyarakat dan wajib lapor bisa memahami bahwa gratifikasi
bukan sekadar pemberian dan dianggap sebagai suatu kebiasaan. Gratifikasi bertentangan dengan hukum dan merupakan bagian dari upaya suap. e-Modul Gratifikasi
sendiri, dapat diakses di laman http://www.kpk.go.id/gratifikasi.

@regycleva
#berani nolak disogok kontraktor yg
dibekingi kepala dinas, dan akhirnya
gw resign dari PNS. :p
@boendagisya
Kl aku #Berani ngomelin polisi yg
waktu itu nyerempet motor tanpa
minta maap lagi udh ga pake lampu
sen maen belok2 ajah.. GEMES.
@diyanboim
#berani mengungkap “kejelekan”
guru sekolah dulu. Beliau korup duit
buku yg dibayar siswa. Buku raib, duit
raib #jujur.

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

2012

Kinerja KPK

Menapaki
Road Map
Road Map mengarahkan KPK agar menyinergikan
antara pencegahan dan penindakan. Selain
memperbesar porsinya, KPK juga
menjadikan pencegahan sejalan
dengan upaya penindakan.
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2012, Kinerja KPK Menapaki Road Map
Dari dua hal tersebut, lanjut
Abraham, dibuat turunannya sebagai
acuan rencana kerja KPK. Antara lain
yang termasuk national interest adalah
ketahanan pangan plus (pertanian,
perikanan, kehutanan), ketahanan energi/
sumber daya alam (tambang, migas,
kehutanan), revenue (sektor penerimaan
negara melalui pajak), dan infrastruktur.
Di dalamnya juga akan ada turunannya
terkait pemerataan dan perbaikan
kualitas pendidikan serta kesehatan
dan fokus korupsi di aparat penegakan
hukum.
National interest mencakup ketahan
an pangan plus karena penyebab utama
korupsi adalah “perut lapar”. Dengan
demikian, maka hampir di semua lini
pertanian dan ketahanan pangan, sangat
berpotensi terjadi korupsi.
Sementara itu, national integrity, lebih
bersifat jangka panjang. KPK tidak ingin
apa yang dilakukan hanya berhenti pada
penanganan kasus semata. Untuk itu, KPK
juga ingin menyasar program-program
pembangunan integritas sehingga
menjadi budaya bangsa Indonesia di
masa depan. Target pencapaiannya
adalah kenaikan nilai indeks persepsi
korupsi (IPK), minimal satu poin per
periode kepemimpinan.
Antara Penindakan dan Pencegahan
Kalau begitu, bagaimana sebenarnya
kinerja KPK sepanjang 2012? Anggota
DPR, Bambang Soesatyo dengan
tegas mengatakan bahwa kinerja KPK
mengalami perbaikan kualitas dari sisi
penegakan hukum.

Menurut Bambang, era perbaikan
kualitas penegakan hukum tersebut
ditandai dengan keberanian KPK
menetapkan seorang menteri aktif sebagai
tersangka dalam kasus Hambalang. Tidak
hanya itu. KPK juga menetapkan tersangka
bagi dua mantan deputi gubernur BI dalam
kasus Century, hingga menahan seorang
pengusaha yang dikenal dekat dengan
penguasa. “KPK memiliki banyak tangkapan
besar,” kata Bambang dalam dalam diskusi
bertajuk Refleksi Sosial Politik 2012, di
Gedung DPR, beberapa waktu lalu.
Memang, lanjut Bambang, jumlah
tersangka masih bisa dihitung jari. Tetapi,
tetap saja jumlah tersebut bermakna
strategis sekaligus menandai dimulainya
era perbaikan kualitas penegakan hukum.
“Meski bisa memunculkan beragam tafsir
semua itu mestinya munculkan efek jera.
Kalau menteri saja bisa dijadikan tersangka
tentu bawahannya akan berpikir seribu kali
korupsi,” lanjut Bambang.
Mantan Ketua MPR, Amien Rais juga
memberi apresiasi. Amien mengatakan,
penetapan menteri aktif tersebut sebagai
tersangka oleh KPK, sebagai skenario
manusia yang kalah dengan skenario
Tuhan. Menurut Amien, skenario manusia
menginginkan petinggi selevel menteri
dan di atasnya, akan bebas dari jangkuan
hukum. “Tetapi, logika hukum yang saya
kira, berbeda dengan skenario atau
rancangan manusia itu. Malah hal tersebut
lebih mendekati presepektif keadilan Allah
atau Tuhan,” kata Amien di kediamannya di
Yogyakarta, seperti dikutip tempo.co.
Itulah sebabnya, Amien mengaku salut
dan layak memberi apresiasi kepada KPK

Foto: www.tempo.co

H

ari-hari pada 2012 sudah kian
habis hitungannya. Dan hari-hari
lain pada tahun selanjutnya sudah
pula menunggu. Selayaknya pergantian
tahun seperti ini, tentu banyak yang
bertanya mengenai capaian kinerja KPK
di bawah kepemimpinan periode ketiga.
Terlebih, inilah tahun pertama sejak KPK
memiliki Road Map. Apakah sudah sesuai
atau belum? Apakah memenuhi target
kinerja yang dicanangkan atau tidak?
Tentu tak mudah menjawab.
Alasannya jelas, karena menilai kinerja
memang harus terlebih dahulu melihat
arahan yang sudah diberikan, termasuk
target kinerja yang dibebankan.
Ibarat perjalanan, peta yang dibawa
kembali dibuka, disandingkan dengan
langkah-langkah yang sudah dilalui.
Kalau ada yang melenceng hendaknya
dikembalikan lagi pada posisi yang benar.
Kalau sudah sesuai, kinerja hendaknya
kian ditingkatkan.
Bagi KPK, peta itu apalagi kalau
bukan Road Map. Sesuai namanya,
menurut Ketua KPK, Abraham
Samad, Road Map KPK memang
dimaksudkan sebagai petunjuk arah
bagi pemberantasan korupsi yang akan
dilakukan KPK dalam jangka panjang,
yakni hingga 2023. Keberadaan Road Map
KPK menjadi penting karena dokumen
perencanaan yang ada selama ini, hanya
mencakup strategi jangka menengah
(Rencana Strategis yang berjangka
waktu lima tahunan) dan jangka pendek
(Rencana Kinerja dan Anggaran yang
berjangka waktu tahunan).
Dengan demikian, maka Renstra
yang disusun harus pula berpijak pada
Road Map yang ada, yang terdiri atas
tiga etape. Yakni tahun 2011-2015,
tahun 2015-2019, dan tahun 2019-2023.
“Seluruh program kerja yang dibuat pun
tak lepas dari arahan tersebut,” lanjutnya.
Road Map, pada galibnya memang
merupakan ikhtiar agar kinerja KPK
lebih fokus pada sektor-sektor yang
strategis dan kasus-kasus yang menjadi
prioritas, sembari menyesuaikan dengan
jumlah SDM yang terbatas. Dengan
demikian, upaya pemberantasan korupsi
sebagaimana diamanahkan undangundang bisa diemban dengan baik.
Secara garis besar terdapat dua hal
penting dalam Road Map KPK. Pertama,
national interest, yakni yang menjadi
perhatian publik dan secara nasional.
Kedua, adalah integritas nasional.

Proyek Hambalang, salah satu kasus besar yang ditangani KPK pada 2012.
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utama
di bawah pimpinan Abraham Samad.
Menurut Amien, kinerja KPK saat ini
jauh lebih nyata. Melalui KPK, maka
kedudukan seluruh elemen bangsa,
entah Presiden, Wapres, kyai, pendeta,
maupun pastur, atau siapa pun dia, sama
di mata hukum. “Mudahan-mudahan saja
konsisten,” begitu Amien berharap.
Tetapi, apa yang dilakukan KPK
memang bukan hanya penindakan,
seperti stereotip penilaian Bambang
dan Amien. Di luar itu, meski terkesan
kurang “seksi” di mata publik dan media
massa, peran pencegahan tak kalah besar.
Terlebih sejak 2012 ini, ketika Road Map
mengarahkan KPK agar menyinergikan
antara pencegahan dan penindakan.
Selain memperbesar porsinya, KPK juga
menjadikan pencegahan sejalan dengan
upaya penindakan.
Dan, ini dia hasilnya. Karena baru
diterapkan, maka dilihat dari sisi
kuantitas, menurut Abraham belum bisa
dikatakan sebagai pencapaian yang
luar biasa. Sedangkan secara kualitas
serta perbaikan sistem, maka Abraham
berpendapat bahwa arah pencapaian
target sudah benar. “Faktanya,

20152019

terdapat beberapa institusi yang sudah
memperbaiki sistem dalam proses
bisnisnya,” jelasnya.
Pada 2012 sendiri, banyak hal
dilakukan KPK dalam hal pencegahan.
Di antaranya, KPK melakukan berbagai
studi yang menyentuh langsung ranah
national interest, seperti diamanahkan
melalui Road Map. Menindaklanjuti hal
itu, maka kajian yang dilakukan KPK juga
masuk ke dalam sektor minyak dan gas
bumi, mineral, dan hutan. “Kita memang
harus patuh pada Road Map, sehingga
harus menjadikannya skala prioritas,” kata
Abraham.
Seperti arahan Road Map pula,
maka KPK memang memfokuskan diri
pada berbagai sektor yang menyangkut
kepentingan hidup orang banyak
tersebut. Itu sebabnya, kajian juga
dilakukan pada daging, beras, dan pupuk.
Tata niaga pupuk misalnya, menurut
Abraham tetap diatur karena subsidinya
memang harus tetap ada. “Pada
negara paling liberal sekalipun,
subsidi terhadap pangan
20192023
tetap diberikan. Karena
menyangkut hajat hidup
orang banyak,” lanjutnya.
Sebagaimana penindakan,
pada pencegahan dikenal
pula koordinasi supervisi
(korsup). Korsup diperlukan
karena KPK tidak bisa bekerja
sendiri dalam melakukan
pemberantasan korupsi. Teramat
mustahil hal itu dilakukan KPK, dalam
kondisi SDM yang sangat terbatas
jumlahnya.
Hal tersebut misalnya terlihat pada
upaya KPK yang melaksanakan korsup
pencegahan di 33 provinsi. Dalam hal
ini, KPK melakukan kerja sama korsup

Tujuan dibuatnya roadmap adalah, agar
kinerja KPK menjadi lebih fokus pada sektorsektor yang strategis. Hal itu berarti bahwa
diharapkan KPK memiliki prioritas terhadap
apa yang akan dilakukan.
8 |
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pencegahan dengan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
KPK berharap, kerja sama ini dapat
memberikan dampak positif terhadap
upaya mempercepat pemberantasan
korupsi di berbagai sektor. “Dalam korsup
itu kita mengawasi tiga hal, yaitu proses
penganggaran APBD, proses pengadaan
barang dan jasa, serta proses pelayanan
publik,” kata Abraham.
Selain mengacu pada arahan
Road Map, kerja sama yang dilakukan
dengan BPKP tersebut merupakan
satu pelaksanaan Kepres IV tahun 2011
dan Inpres XVII tahun 2011, dalam
rangka percepatan pemberantasan
korupsi. Dalam dua peraturan itu, BPKP
bertugas menegakkan dan mengawasi
penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah.
Rujukan lain Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, juga
mengatur mengenai fungsi pengawasan.
Di peraturan ini pimpinan kementerian,
pimpinan lembaga, dan kepala daerah,
wajib menyelenggarakan sistem pengen
dalian intern pemerintah. Maksud dan
tujuannnya, tak lain agar pengelolaan ke
uangan negara dan juga di daerah, betulbetul transparan, akuntabel, dan taat asas.
Akar Masalah
Seperti itulah berbagai hal yang
dilakukan KPK sepanjang 2012. Semua
mengacu pada Road Map dan Renstra
KPK. Tidak sedikit pun melenceng darinya.
Begitupun, sejatinya ada yang menarik
pada tahun ini. Tak lain, bahwa kinerja KPK
secara keseluruhan lebih menegaskan
penajaman visi sekaligus misi lembaga.
Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK,
Busyro Muqoddas, fokus program kerja
di periode ketiga, sampai tahun 2015
itu sudah semakin masuk ke wilayah
kebijakan negara. Dalam melaksanakan

PENCE GAH AN DAN
PENI NDA KAN

2011 - 2015

Foto: integrito

Foto: www.radarcirebon.com

2012, Kinerja KPK Menapaki Road Map

tugas, seluruh jajaran KPK tak lepas dari
kebijakan-kebijakan mendasar yang diatur
dan diinspirasi dalam Road Map. “Road
Map ini sesungguhnya didasarkan kepada
pembacaan kecenderungan korupsi yang
berkembang di negeri ini, terutama kasuskasus korupsi yang ditangani KPK,” kata
Busyro.
Busyro menambahkan, bahwa
berbagai kasus korupsi dikaji dan
dianalisis, baik dari sisi modus yang
berkembang maupun aktor pelaku
koruptor. Dari kajian itu diperoleh hasil
bahwa korupsi yang paling berbahaya
adalah jenis coruption by design.
Korupsi jenis ini memiliki daya rusak
paling besar karena menghancurkan
sendi-sendi kehidupan ekonomi dan
sendi-sendi non-ekonomi seperti sosial,
budaya, politik, dan moral. Akibatnya,
lanjut Busyro, kalau korupsi jenis ini tidak
dicegah dan segera ditemukan solusi
fundamentalnya, maka akan fatal. “Bisa
diperhitungkan dalam jangka waktu 10
tahun lagi prospek kehidupan bangsa dan
negara, serta rakyat ini semakin berada di
ujung keterpurukan,” katanya.
Hasil kajian menemukan, coruption
by design sesungguhnya adalah korupsi
yang dilakukan melalui sistem. Baik
sistem sosial, politik, ekonomi yang
semuanya didesain untuk koruptif. Dari
hasil ini, imbuh Busyro, maka sistem harus
dibenahi. Karena itu di bidang pence
gahan, langkah yang sudah diwariskan
oleh pimpinan KPK periode sebelumnya.
KPK pun berpendapat, sebagai
lembaga yang punya peran penting
untuk mencegah korupsi melalui sistem,
maka DPR harus dikuatkan. Untuk itulah
maka KPK kembali menyelenggarakan
seminar bersama pimpinan DPR. “Agar
DPR menjadi lembaga yang sesuai dengan
aspirasi konstituennya, berbasis pada

aspirasi rakyat. Hasil seminar ini kemudian
ditindaklanjuti dengan FGD yang diikuti
sembilan fraksi di DPR,” kata Busyro.
Apa yang dilakukan KPK, lanjut Busyro,
menegaskan bahwa KPK pun menyentuh
bisnis proses yang ada di DPR. Dan ini,
lanjutnya, direspons positif oleh Badan
Kehormatan DPR yang kemudian secara
terbuka meminta KPK untuk membuat
desain pencegahan korupsi di DPR.
Tidak cukup sampai di sana.
Langkah selanjutnya pada 2012, adalah
memperkuat kementerian dan lembaga.
KPK sudah semakin masuk ke area ini
karena dari hasil kajian ditemukan bahwa
akar permasalahan korupsi melalui sistem
ini banyak melibatkan kementerian/
lembaga. “Untuk mempertegas langkah
ini KPK melakukan kajian-kajian yang lebih
mendalam terhadap sistem di sejumlah
kementerian dan BUMN,” katanya.
Kajian tersebut untuk menemukan
apakah di dalam proses-proses bisnis di
kementerian/ lembaga terdapat potensi
korupsi atau tidak. Kalau ada, maka KPK
segera memberi rekomendasi perbaikan
sistem. Contohnya, di bidang migas yang
sudah dilakukan sejak periode kedua,
kembali diperkuat.
Kemudian kajian bansos, menemukan
dana bansos senilai Ro300 triliun dalam
tiga tahun yang terdapat di Kementerian
Dalam Negeri, Kemenpora, Kementerian
Perindustrian. Nah, supaya angka sebesar
itu tidak mengalami penyimpangan dan
penyalahgunaan maka KPK mengundang
ketiga kementerian itu untuk melihat
paparan hasil kajian KPK tentang bansos.
Dalam paparan itu, menurut Busyro,
KPK menunjukkan lubang-lubang yang
rawan dalam sistem mereka, sehingga
pada akhirnya memberikan rekomendasi
agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
Hasilnya, di Kemendagri, misalnya,

pucuk pimpinan di kementerian ini sudah
melakukan perbaikan sistem.
Di Kementerian Perindustrian,
KPK juga melakuan kajian yang sama.
Rekomendasi KPK direspons oleh top
manajemen kementerian perindustrian
dengan pencopotan beberapa direktur dari
jabatannya. Dan yang menggembirakan,
setelah dicopot ada kinerja yang lebih
mendekati sisi integritasnya. Indeks
prestasi dan sekaligus indeks persepsi
integritas di kementerian ini pun mening
kat. Kemudian di Kementerian Keuang
an juga menunjukkan hasil yang sama
menggembirakan. “Contoh-contoh ini
menunjukkan bahwa prestasi bidang
pencegahan di 2012 ini sudah menghasil
kan kinerja yang signifikan,” kata Busyro.
Ya, seperti itulah KPK pada 2012.
Dengan adanya Road Map, maka semakin
memperjelas arah kinerja yang harus
dilakukan. Pemberantasan korupsi
semakin fokus dan efektif, seiring dengan
keterbatasan SDM yang dimiliki. Tak heran,
jika apresiasi pun tidak hanya datang dari
tokoh-tokoh nasional, seperti anggota DPR
dan mantan Ketua MPR. Dari daerah, apre
siasi serupa juga dilontarkan kepada KPK.
Seperti disampaikan Alfian, Koordinator
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).
Berbicara di Banda Aceh, menjelang
penutup 2012, Alfian mengatakan, citra KPK
di mata publik sangat baik. Publik menjadi
memiliki harapan, bahwa KPK merupakan
lembaga yang sangat kuat yang dapat
membantu Indonesia dalam memberantas
korupsi. “Kinerja yang demikian merupakan
sesuatu yang sangat membanggakan
di tengah maraknya budaya korupsi di
Indonesia,” katanya.
Kalau begitu, semoga semua capaian
KPK pada 2012 bisa terus ditingkatkan.
Selamat menapaki 2013, yang hitungan
harinya masih teramat banyak.
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Zulkarnain, Wakil Ketua KPK

Seimbang dan
Lebih Optimal
K

etika KPK kali pertama meluncurkan Road
Map setahun silam, masyarakat banyak
berharap bahwa kinerja KPK akan semakin
fokus. Ini bisa dimaklumi, karena peta jalan
memang dibuat sebagai arahan dalam jangka
waktu panjang. Walhasil, semua kegiatan dan
program kerja KPK, tidak bisa lepas dari Renstra
KPK, yang pada galibnya juga merupakan derivasi
Road Map. Lantas, apakah kinerja KPK sepanjang
2012 sudah sesuai dengan arahan tersebut?
Menyempatkan diri di tengah hari-harinya yang
padat, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, berbicara
banyak kepada Integrito mengenai hal itu. Berikut
petikan wawancara dengan mantan
jaksa tersebut, yang berharap
bahwa kiprahnya di KPK bisa
menjadi amal ibadah tambahan.

Bagaimana kinerja KPK pada 2012, apakah sudah sesuai
dengan arahan Road Map?
Untuk 2012, kita sudah lebih baik dan lebih mensinergikan
antara pencegahan dan penindakan. Pencegahan dan
penindakan sudah mulai terintegrasi lebih baik. Selain itu, pada
2012 juga sudah semakin tepat arahnya. Hal ini dikuatkan dengan
adanya Road Map sebagai pemberi arah jangka panjangnya dan
Renstra untuk jangka menengah. Semua sudah kita kerjakan
dalam bentuk rencana kerja kita tahun 2012 ini.
Perencanaan yang kita buat sebelum ini, secara umum terlalu
memfokuskan diri terhadap penindakan. Tetapi pada 2012 kita
sudah seimbang dan lebih optimal, antara penindakan dengan
pencegahan. Faktanya, kita sudah mengintensifkan peran
koordinasi dan supervisi untuk aparat penegak hukum, dalam hal
ini kejaksaan dan kepolisian. Fokus ke sana adalah menyangkut
kasus atau penanganan perkara.
Melalui program korsup penindakan, KPK juga melakukan
pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas
SDM Apgakum. Pelatihan dilaksanakan di empat kota, yaitu
Semarang, Jambi, Kalimantan Timur, dan Bengkulu. Dari
empat angkatan tersebut, jumlah SDM Apgakum yang
mengikuti pelatihan sekitar 600 orang. Mereka berasal dari
kejaksaan, kepolisian, BPKP, dan BPK provinsi setempat.
Dalam pelatihan tersebut, KPK menanggung semua
biaya, termasuk memilih tim pengajar berkualitas dari Jakarta.
Tetapi secara keseluruhan, dalam pelaksanaan acara, KPK
dibantu oleh aparat polda atau kejaksaan tinggi serta
aparat penegak hukum setempat.
Setelah melakukan pelatihan, apakah ada hal
teknis yang bisa dikordinasikan misalnya
pelimpahan perkara?
Ya, kami juga mengaktualkan datadata penanganan korupsi oleh aparat
penegak hukum. Karena pada
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beberapa hal, ada laporan yang masuk
ke kejaksaan dan kepolisian tetapi
tidak ditindaklanjuti. Lantas, dengan
penyamaan data, aparat kita juga turun
ke daerah untuk melakukan koordinasi
lebih intens. Semua data dicocokkan
dan saling dibandingkan.
Ada beberapa hal, yang mungkin
menjadi penyebab sulitnya mereka
melakukan tindak lanjut. Bisa jadi
karena audit BPKP yang belum diterima.
Lainnya, bisa jadi karena kesulitan
dengan ahli, barang bukti, atau
terkendala izin. Nah, melalui korsup
penindakan, KPK membantu mereka.
Misalnya, mendatangkan ahli, termasuk
dengan pembiayaannya.
Apakah ini untuk perkara di seluruh
Indonesia?
Benar. Di seluruh Indonesia. Menurut
undang-undang, jika kepolisian atau
kejaksaan melakukan penyidikan
perkara korupsi, maka laporan surat
pemberitahuan dimulainya penyidikan
(SPDP) harus disampaikan ke KPK.
Fakta di lapangan, banyak yang tidak
dilaporkan, termasuk perkembangannya.
Memang di dalam UU tidak tegas
diatur. UU hanya mengatur bahwa
kewajiban sampai SPDP. Tetapi di
tingkat operasional, perlu ada terobosan
dalam batas waktu tertentu mengenai
laporannya. Apakah perkara dilanjutkan
atau dihentikan, termasuk waktunya.
Dan selama ini memang belum
tersentuh sampai sejauh itu.
Di beberapa provinsi terdapat 19
perkara yang tidak jelas kelanjutannya.
Seharusnya tidak seperti itu. Kalau
memang tidak cukup bukti, hentikan
saja. Dari sana, lantas para penyidik
yang menanganinya kita gabungkan
ke dalam tim korsu untuk melakukan
konsinyering terhadap ke-19 berkas
tersebut. Berkas itu kita teliti. Setelah

Foto-foto: integrito

pada 2012 terdapat
terobosan baru. karena
korsup pencegahan
melakukan kegiatan
secara bersamaan ke
33 provinsi dan 33 kota/
kabupaten se-indonesia.
itu tim korsup dari kejaksaan dan
kepolisian melakukan pemaparan untuk
mencari solusi. Mana perkara yang
bisa lanjut, man yang tidak. Semua
itu dikoordinasikan dengan pimpinan
mereka dan disepakati dalam forum
pemaparan.
Bagaimana dengan korsup
pencegahan?
Pada 2012 ini, terdapat terobosan
baru dan lebih meluas. Karena korsup
pencegahan melakukan kegiatan secara
bersamaan di 33 provinsi dan 33 kota/
kabupaten di seluruh Indonesia.
Program pertama, melihat pelayanan
publik di satuan kerja di provinsi.
Termasuk instansi vertikal, antara lain
BPN. Kedua, menyangkut perencanaan
dan penganggaran yang berbasis
kinerja.
Terkait hal ini, KPK menemukan
ada beberapa temuan yang menarik,
di banyak daerah, pengesahan
perencanaan dan penganggaran oleh
DPRD ternyata tidak tepat waktu.
Padahal operasional dan belanja instansi
terus berjalan. Pada akhirnya ada
peminjaman. Ini tidak sehat. Temuan
lain yang juga menarik, ada pemerintah
daerah yang membuat perencanaan
perjalanan selama setahun, setelah kita
hitung-hitung ternyata patut diduga
masih ada kecurangan. Memang
bisa juga karena ketidaktelitian dan
kecerobohan. Tetapi seharusnya hal itu
tidak terjadi lagi.
Ketiga, menyangkut pengadaan
barang dan jasa. Secara umum temuantemuan itu masih banyak, misalnya
pelayanan publik yang diskriminatif
masih banyak terjadi. SOP pelayanan
yang belum bagus dan standar angka
tidak mengacu aturan tingkat pusat.
Sisi pengadaan barang dan jasa itu
juga masih banyak kelemahan. Banyak

yang belum dilakukan melalui proses
procurement, belum ada LPSE, bahkan
masih banyak pelelangan yang diaturatur. Hasil temuan-temuan ini tentunya
perlu ditindaklanjuti.
Apa tindak lanjut dari korsup
pencegahan pada 2013 nanti?
Pengamatan yang dilakukan sudah
cukup tajam. Hasil pengamatan tadi
ditinjau Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP). Dilihat dulu baru
diamati. Aturan SPIP sesuai aturan
pemerintah. Setelah itu dilakukan
pemetaan.
Tetapi memang tidak bisa berhenti
sampai di sana. Menurut saya, seharus
nya sudah harus ada rencana aksi pada
2013. Jika tidak ada dan tidak dipantau,
maka akan kurang memiliki daya cegah
dan perbaikan.
Sedangkan mengenai rencana aksi,
tinggal tergantung pada berat atau
ringannya permasalahan yang dihadapi.
Kalau permasalahan agak berat,
menurut saya, perlu waktu 1-2 tahun.

KPK MENEMUKAN ADA
BEBERAPA TEMUAN,
DI BANYAK DAERAH,
PENGESAHAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN OLEH
DPRD TIDAK TEPAT WAKTU.
PADAHAL OPERASIONAL DAN
BELANJA INSTANSI TERUS
BERJALAN. AKHIRNYA ADA
PEMINJAMAN. INI TIDAK
SEHAT
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Kerja Sama Terbesar,
Jaringan Terluas

Pemberantasan korupsi harus konstruktif dan efektif untuk jangka panjang. Salah
satunya, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan.

K

orupsi adalah masalah bangsa!
Itu sebabnya, korupsi tentu tak
bisa ditangani sendiri oleh KPK.
KPK harus bersinergi untuk mendukung
pemberantasan korupsi di berbagai
instansi, baik pusat maupun daerah.
Sepanjang 2012, KPK banyak
bersinergi dengan kementerian/
lembaga. Salah satunya, ketika
KPK menandatangani kerja sama
koordinasi supervisi pencegahan
korupsi dengan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ketika itu, penandatanganan dilakukan
pertengahan 2012. “Saya berharap,
kerjasama ini dapat memberikan
dampak positif terhadap upaya
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mempercepat pemberantasan korupsi
di berbagai sektor yang dianggap
rawan,” kata Wakil Ketua KPK, Adnan
Pandu Praja.
Menurut Adnan, kerja sama
tersebut merupakan lanjutan dari
berbagai kerja sama lain yang sudah
dilakukan KPK, terkait koordinasi
dengan kementerian, seluruh
pemerintah daerah, dan lembaga.
Karena sebelumnya, lanjut Adnan, KPK
melakukan koordinasi dan supervisi
kepada DPR dalam memperluas
jangkauan pencegahan korupsi.
Setelah itu, lanjut Adnan, DPR
merekomendasikan KPK untuk
melaksanakan koordinasi, supervisi,

dan pencegahan tindak pidana korupsi
secara masif dan menjangkau seluruh
pemerintah daerah, kementerian, dan
lembaga.
Dari sanalah KPK kemudian
bermitra dengan BPKP, yang
telah memiliki jaringan di seluruh
Indonesia, melalui MoU tahun 2011.
Tidak berhenti sampai di sana,
kerjasama kemudian dilanjutkan
dengan persiapan dan pelaksanaan
program tersebut, khususnya tingkat
pelayanan publik, penganggaraan
serta pengadaan barang dan jasa
pemerintah di 33 provinsi, sejak juni
2011. “Ini merupakan kerjasama
operasi bidang pencegahan terbesar

kerja sama terbesar, jaringan terluas
dan dengan jangkauan terluas, yang
pernah dilaksanakan,” kata Adnan.
Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
BPKP, Iman Bastari, menyambut baik
kerja sama ini. Dalam sambutannya
Iman menegaskan, bahwa berdasarkan
Kepres IV tahun 2011 dan Inpres XVII
tahun 2011 dalam rangka percepatan
pemberantasan korupsi, maka BPKP
sebagai aparat pengawas internal
pemerintah, bertugas menegakkan dan
mengawasi penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah. “Ini
sejalan dengan apa yang ditangani KPK,
terkait upaya pencegahan korupsi,” kata
Iman.
Pada bagian lain, Iman mengatakan
bahwa PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
juga mengatur mengenai fungsi
pengawasan. Dalam hal ini, lanjutnya,
maka pimpinan kementerian, pimpinan
lembaga, dan kepala daerah, wajib
menyelenggarakan sistem pengendalian
intern pemerintah.
“Maksud dan tujuannya adalah agar
pengelolaan keuangan negara dan
juga di daerah, betul-betul transparan,
akuntabel, dan taat azas. Artinya, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
dalam rangka untuk mencapai tujuan
bernegara,” lanjut Iman.
Dalam kerjasama tersebut, ruang
lingkup yang disepakati adalah terkait
dengan segala upaya pencegahan,
koordinasi, dan supervisi. Dan untuk
tahap awal, difokuskan kepada
pemerintah daerah di 33 provinsi dan 33
kota.
Worksop Korsup Pencegahan
Gerakan masif tentu membutuhkan
persiapan matang. Itulah sebabnya,
dalam kerja sama dengan BPKP,
pelaksana teknis tidak langsung terjun
ke lapangan, ke 33
provinsi di seluruh

Indonesia. Perlu pembekalan matang
sebelumnya.
KPK pun terlebih dahulu menggelar
workshop “Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan.” Kegiatan berlangsung
di Jakarta, Februari 2012. Menurut
Juru Bicara KPK, Johan Budi, sebagai
pelaksana teknis di lapangan yang
akan berhadapan langsung dengan
pelayanan publik, maka sebanyak 114
pejabat struktural eselon I, II, III, dan IV
BPKP pusat dan daerah akan mendapat
pembekalan dari beberapa pihak.
Pihak pemberi bekal di
workshop tersebut, di antaranya
BPKP, Ombudsman, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, dan Badan
Pengawas Keuangan (BPK).
Lebih lanjut Johan menjelaskan,
KPK telah melaksanakan program
koordinasi, supervisi, dan monitoring di
bidang pencegahan sejak 2007. Dengan
pelaksanaannya masih sangat terbatas
karena berbagai hal, hasil yang dipetik
dari program ini cukup memadai, seperti
adanya unit-unit layanan publik yang
telah berubah secara signifikan disertai
langkah konkrit pencegahan korupsi.
Pada
kesempatan
tersebut,
Wakil
Ketua
KPK,
PENG AD

PELAYANAN
PUBL IK
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AN GGARA NN
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Bambang Widjojanto
menegaskan bahwa
pencegahan menjadi relevan,
strategis, dan material
sebagai bagian penting dari
pemberantasan korupsi.
Menurutnya, selama
ini kita tidak meletakkan
isu pencegahan menjadi
bagian penting. Padahal,
core competence KPK, salah
satunya adalah koordinasi
dan supervisi. Oleh
karena itu, koordinasi dan
supervisi di bidang pencegahan sangat
penting. Tetapi persoalannya, struktur
koordinasi dan supervisi tidak ada di
KPK. “Bagaimana KPK bisa menjalankan
fungsi pencegahan bila koordinasi dan
supervisinya tidak ada dalam struktur ?”
tambahnya.
Meski demikian, masalah utama
bukan di situ. Justru yang menjadi
masalah adalah bagaimana KPK dengan
kondisi seperti itu bisa bertahan dan
mampu menjalankan amanah dan
mandat undang-undang.
Dia menuturkan, salah satu langkah
strategis yang bisa dilakukan KPK saat ini
adalah dengan mengedepankan aspek
koordinasi dan supervisi. “Daripada
membentuk perwakilan KPK di daerah,
kenapa kita tidak mendorong koordinasi
dan supervisi sebagai bagian penting
dari pencegahan,” kata Bambang waktu
itu.
Langkah ini. kata Bambang, juga
untuk menyiasati keterbatasan sumber
daya KPK yang hanya memiliki sekitar
700-an anggota. Ditambahkannya,
KPK tidak akan mungkin berhasil
memberantas korupsi jika tidak
melakukan sinergi dengan lembagalembaga lain. “Ke depan, kita akan
melakukan sinergi antar lembagalembaga pemerintah dalam upaya
pemberantasan korupsi dengan
melakukan pendekatan-pendekatan
yang simultan,” kata Bambang.
Ia optimistis, jika koordinasi dan
supervisi ini bisa dilakukan dengan
baik dan benar, serta dikonsolidasikan
dengan sistematis, Indonesia yang
bersih dari korupsi bukan sekadar
impian.
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Bersinergi
memberantas korupsi
Tahun 2012 KPK kian mengintensifkan fungsi korsup penindakan. Salah
satunya menggandeng aparat penegak hukum lain guna menyelenggarakan
pelatihan bersama.

B

agai aur dengan tebing, begitulah
peribahasa mengatakan. Secara
kontekstual dapat diartikan,bekerja
sama, berbagi tugas, saling sinergi antara
satu dan lainnya. Begitu juga dengan
KPK. Sebagai lembaga antikorupsi, tak
mungkin KPK bisa bekerja sendirian.
Bagaimana pun, KPK tetap butuh mitra
kerja sama.
Seperti juga ketika itu, di Semarang,
27-28 Maret 2012. Sebanyak 160 peserta
mengikuti acara bertajuk “Pelatihan
Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak
Hukum dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Mereka terdiri atas
110 penyidik Polda dan Polres se-Jawa
Tengah, 40 penyidik/penuntut di Kejati
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Jawa Tengan dan Kejari, 5 auditor BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan 5
auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah.
Pelatihan tersebut, merupakan
buah sinergi dari program koordinasi
dan supervisi penindakan KPK yang
diamanahkan UU. Seperti disampaikan
Wakil Ketua KPK, Zulkarnain,
Melalui pelatihan itu, KPK berupaya
meningkatkan kualitas sumber daya ma
nusia aparat penegak hukum (Apgakum).
Harapannya, tentu saja agar mereka dapat
lebih optimal memberantas korupsi.
Harapan itu tentu tidak berlebihan.
Karena materi yang diberikan kepada
para peserta pelatihan, memang terkait

langsung dengan penanganan perkara
tindak pidana korupsi. “Ini tentu ber
beda, karena biasanya pengetahuan
mereka hanya terfokus pada hukum
pidana, hukum acara, dan lain-lain,” kata
Zulkarnain.
Materi tersebut, antara lain
Implementasi UU Pencucian Uang
dalam Tindak Pidana Korupsi, Teknik
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,
Asset Tracing dan Teknik Penyelidikan,
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di KPK,
Hukum Pertambangan, Metode dan
Teknik Perhitungan Kerugian Negara,
Penghapusan dan Pemindahtanganan
Aset BMN dan BMD, Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan

bersinergi memberantas korupsi
ini kejaksaan mengalami peningkatan
kinerja dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
Menurut Zulkarnain, pelatihan di
Semarang bukan satu-satunya. Secara
total, selama 2012, KPK sudah melakukan
pelatihan untuk empat angkatan
terhadap lebih dari 600 penegak hukum
dari instansi terkait. Setelah angkatan
pertama di Semarang, pelatihan
angkatan kedua dilakukan di Jambi,
ketiga di Kalimantan Timur, dan keempat
di Bengkulu. Seluruh biaya pelatihan
tersebut ditanggung KPK.
Ya, begitulah salah satu kegiatan
yang dilakukan KPK, terkait korsup
bidang penindakan. Korsup semacam
itu, merupakan tugas yang diberikan
undang-undang kepada KPK
sebagai trigger mechanism. Artinya,
KPK diharapkan dapat mendorong
optimalisasi pelaksanaan tugas
pemberantasan korupsi yang diemban
lembaga-lembaga yang sudah ada
sebelumnya. Dan, pelatihan semacam itu,
bukan satu-satunya bentuk program dari
korsup penindakan. Lainnya banyak.
Di tahun ini, kata Zulkarnaen, KPK
melakukan supervisi terhadap 128
perkara dan koordinasi 64 perkara yang
ditangani kejaksaan dan kepolisian.
Ditegaskannya, KPK memang tengah
mengintensifkan fungsi koordinasi dan
supervisi di bidang penindakan. Bahkan,
program korsup di bidang penindakan
sudah sinkron dengan program UKP4.
Korsup semacam ini diperlukan agar
Apgakum lain tidak merasa ada rivalitas di
dalam penanganan korupsi dengan KPK.
Korsup dilakukan untuk menanamkan
pemahaman bahwa antikorupsi adalah
cita-cita dan tujuan bersama bangsa dan
negara.

Foto: riaucorruptiontrial wordpress com

Daerah, serta Teknik Investigasi Tindak
Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah. Materi-materi
tersebut disampaikan oleh para nara
sumber yang kredibel di bidangnya, yang
pemilihannya dilakukan sendiri oleh KPK.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Didiek
Sutomo Triwidodo, menyambut positif
pelatihan yang dilakukan bersama untuk
penguatan struktur pemberantasan
korupsi di Jateng. Selain itu, kata
dia, acara ini sangat penting untuk
menyamakan persepsi dalam penindakan
pidana korupsi itu sendiri.
Menurutnya, perbedaan persepsi
tersebut menghalangi proses dalam
menindaklanjuti permasalahan yang
dihadapi. Untuk itu peserta tersebut juga
berharap, kegiatan ini bisa meningkatkan
persepsi, yang pada gilirannya sehingga
otomatis dapat meningkatkan upaya
pemberantasan korupsi.
“Aparat penegak hukum itu memang
harus bersinergi agar semakin kuat dan
cepat menangani perkara,” katanya.
Kegiatan pelatihan juga didasarkan
atas Inpres nomor 17 tahun 2012 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi di tahun 2012, yang di antaranya
ditujukan kepada Jaksa Agung dan
Kapolri. Landasan hukum ini juga
merupakan kelanjutan Inpres tahun
sebelumnya, yang dalam pelaksanaannya
dilakukan dan dikoordinir oleh UKP4.
Dalam hal ini, posisi KPK adalah
sebagai pendukung Inpres tersebut.
Melalui pelatihan diharapkan, Apgakum
dari instansi terkait benar-benar dapat
lebih optimal di dalam memberantas
korupsi. Harapan itu tentu tidak
berlebihan. Karena kegiatan yang
dilakukan tahun lalu pun cukup baik dan
cukup signifikan, sehingga untuk 2012

Korsup penindakan diperlukan, karena tidak semua kasus korupsi bisa ditangani KPK.

Terkait fungsi trigger mechanism, Ketua
KPK Abraham Samad, menyebutkan, selama
ini KPK memang sudah melaksanakannya
di beberapa Polda dan Kejaksaan Tinggi di
beberapa provinsi. Hasilnya, ada beberapa
perkara yang sudah bisa dilimpahkan ke
Kepolisian dan Kejaksaan.
Namun ia mengakui, masih ada gap
antara ekspektasi dengan kemampuan.
Oleh karena itu ke depan, fungsi ini akan
terus didorong. Tujuannya tentu saja agar
sinergitas antara aparat penegak hukum
bisa terwjud.
“Bila fungsi trigger mechanism ini sudah
optimal maka perkara korupsi yang terjadi
di daerah bisa ditangani oleh institusi
penegak hukum lainnya,” kata Abraham.
Pelaporan SPDP
Hal lain terkait korsup penindakan,
adalah penerimaan pelaporan surat
perintah dimulainya penyidikan (SPPD).
Seperti dikatakan Zulkarnain, jika kepolisian
atau kepolisian memulai melakukan
penyidikan kasus korupsi, maka sesuai
UU, kedua lembaga tersebut harus
menyerahkan SPDP kepada KPK.
Tapi nyatanya, selama ini banyak
ketidaksesuaian, banyak yang tidak
dilaporkan. Termasuk di antaranya adalah,
perkembangan penyidikan kasus itu sendiri.
Memang dalam UU tersebut yang diatur
hanya tentang penyerahan SPDP saja.
Sedangkan berapa lama “usia” penyidikan
tersebut tidak diatur.
Nah, untuk itulah KPK merasa, perlu ada
terobosan, sehingga dalam batas waktu
tertentu dilaporkan perkembangannya.
“Jika ada perkembangan, sejauh mana
perkembangannya. Sedangkan jika
kasusnya dihentikan, kapan dihentikan.
Selama ini hal tersebut belum tersentuh,”
kata Zulkarnain.
Menurut Zulkarnain, terobosan itu
penting, karena belum tentu hal tersebut
kesalahan dari penyidik. Ada kalanya,
dalam perkembangan proses penyidikan,
sang penyidik merasa menemui kesulitan.
“Misalnya saja, terkendala barang bukti,”
kata Zulkarnain.
Itulah sebabnya, maka KPK juga merasa
perlu melakukan terobosan tadi. Misalnya
saja, dengan memfasilitasi penyidik untuk
mendapatkan barang bukti. Bahkan kalau
perlu, KPK pun mengirimkan langsung
barang bukti tersebut ke daerah, tempat
penyidikan dilangsungkan. “Semua itu, KPK
melakukan secara konkret dan intensif,” kata
Zulkarnain.
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aKIBAT Hutan
salah kelola

Salah urus pengelolaan hutan bukan hanya membuat negara rugi.
Rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat sebesar-besarnya
atas hutan dan SDA pun, menjadi terbengkalai haknya.

T

umpang-tindih! Begitu potret yang
dihasilkan dari kajian hutan yang
dilakukan KPK. Pada 2010 KPK
memberikan sejumlah rekomendasi
kepada Menteri Kehutanan, terkait
hasil kajian sistem perencanaan dan
pengelolaan kawasan hutan pada
Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi
Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Sejak saat itu, KPK senantiasa memantau
dan melakukan verifikasi terhadap
pelaksanaannya, sebagaimana
disebutkan dalam rekomendasi tersebut.
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Seperti diungkapkan Wakil Ketua
KPK, Busyro Muqoddas, KPK terus
memonitor. Hasilnya, pada 2012 KPK
berpendapat bahwa Ditjen Planologi
tak kunjung tuntas melaksanakan hasil
kajian KPK. “Artinya, bahwa upaya keras
Ditjen Planologi untuk membenahi
sektor kehutanan perlu dukungan dari
kementerian/lembaga dan stakeholders
terkait,” kata Busyro.
Busyro menilai bahwa overlap
kewenangan dalam mengeluarkan
perijinan yang dimiliki beberapa

kementerian/lembaga, memunculkan
persoalan serius. Sengketa agraria,
pengelolaan tambang yang bermasalah,
merupakan sebagian kasus yang bisa
dijadikan contoh dan menjadi fenomena
yang berulang dari tahun ke tahun.
Akibatnya tidak bisa dipandang
sebelah mata. Bukan cuma negara
yang merugi. Rakyat yang seharusnya
mendapatkan manfaat sebesar-besarnya
atas hutan dan SDA pun, menjadi
terbengkalai haknya. Ketidakadilan sosial
pun muncul, sehingga menimbulkan

Akibat hutan salah kelola
Status Kawasan Hutan
di Indonesia

akan ditindaklanjuti dengan
penandatangan konsensus bersama
kementerian dan lembaga dihadapan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada Januari 2013.
Peta Tunggal
Lantas, apa sebenarnya kendala yang
dihadapi Ditjen Planologi sehingga tidak
bisa menuntaskan saran dan perbaikan
dari KPK? Menurut peneliti di Direktorat
Litbang KPK, Dian Patria, hambatan
tersebut, antara lain karena belum
adanya satu peta tunggal yang menjadi
acuan semua pihak untuk mengetahui
standar pengelolaan dan tapal batas.
Tentu saja kondisi demikian menjadi
kendala. Karena di sisi berbeda, lanjut
Dian, Kemenhut hanya menyanggupi
untuk membuat peta tunggal Pulau
Jawa saja. “Karena itulah maka peta
dasar diserahkan pada Badan Informasi
Geospasial (BIG) untuk membuatnya.
Pembuatan ini berdasarkan UU
No.4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial hingga mencapai ukuran 1:50
ribu,” kata Dian.
KPK berharap, saran perbaikan bagi
Ditjen Planologi untuk perencanaan
pengelolaan kehutanan segera
dilaksanakan. Karena makin lama saran
perbaikan KPK tak dihiraukan, maka
sumber daya hutan dalam negeri
akan semakin carut-marut. “Kalau
dibiarkan, maka celah-celah korupsi
dari oknum yang punya uang dan kuasa
mengeksploitasi hutan tak terhentikan,”
tuturnya.
Dia mengingatkan menurut data

Foto: integrito

kecemburuan sosial. Makin lama
kian membesar, sehingga dapat
menimbulkan kemarahan struktural.
“Semua terjadi, akibat salah urus sistem
pengelolaan,” kata Busyro.
Guna menjawab permasalahan
tersebut, KPK menggelar seminar
dan lokakarya (semiloka). Mengambil
tajuk, Menuju Kawasan Hutan yang
Berkepastian Hukum dan Berkeadilan,
acara berlangsung 13 Desember 2012 di
Balai Kartini, Jakarta. Semiloka tersebut,
diharapkan dapat menjadi media
untuk mencari solusi dan regulasi tata
kelola kawasan hutan yang transparan,
akuntabel, dan berpihak kepada
pemenuhan hak-hak dasar rakyat selaku
pemegang kedaulatan ekonomi.
Hasil semiloka akhirnya
menegaskan, pengelolaan hutan
memang tidak hanya kewajiban
Kementerian Kehutanan semata. Untuk
itu, perlu adanya konsensus bersama
dalam menangani sektor kehutanan
tersebut.
Busyro melanjutkan, setidaknya
terdapat tiga persoalan mendasar yang
memerlukan komitmen dan sinergi
antar kementerian dan lembaga.
Pertama, adalah harmonisasi regulasi
dan kebijakan pengelolaan sumber
daya alam. Kedua, inisiatif percepatan
pengukuhan kawasan hutan yang
berkepastian dan berkeadilan. Dan
ketiga, resolusi konflik dan hak asasi
manusia atas kawasan hutan.
Hasil dari semiloka tersebut,
diharapan bisa dijadikan landasan
pemahaman bersama. Selanjutnya,

Semiloka kehutanan yang diadakan KPK.

11%

tidak
jelas
statusnya

Clear and
clean, dikuasi
Negara

89%

Kemenhut, baru sekitar 11 persen
kawasan hutan di Indonesia berstatus
clear and clean. Artinya baru seluas
itu yang bisa dipantau pemerintah
dan dikuasai negara. Sedangkan 89
persen lahan belum jelas statusnya dan
berpotensi bisa dieksploitasi secara tidak
bertanggungjawab.
Di tempat yang sama, pakar hukum
agraria, Maria SW Sumardjono menilai,
eksploitasi sumber daya alam seperti
kekayaan hutan terjadi, karena negara
memang melakukan pembiaran.
Pembiaran itu tampak dari tumpang
tindihnya peraturan perundangundangan terkait pengelolaan sumber
daya alam.
Salah satu solusi, menurut Maria,
adalah meminta Presiden agar turun
tangan mengatasi carut-marut
pengelolaan sumber daya alam
tersebut. Dalam hal ini, Presiden harus
bertindak berdasarkan Tap MPR No.IX/
MPR/2001. Ketetapan MPR itu, lanjut
Maria, mengamanatkan Presiden untuk
mencabut undang-undang sektoral yang
saling bertabrakan dan tidak prorakyat.
“Kalau tidak, ya moratorium saja lalu
kementerian/lembaga dikumpulkan
untuk membuat satu peraturan yang
mengatur pengelolaan sumber daya
alam,” paparnya.
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Penanaman Nilai-Nilai
untuk Semua
Tahun ini KPK melengkapi materi pendidikan antikorupsi untuk semua jenjang pendidikan.
Modul pendidikan antikorupsi dan buku Tunas Integritas pun diluncurkan.

M

enyediakan materi pendidikan
antikorupsi di setiap jenjang
pendidikan, merupakan salah
satu ikhtiar yang gencar dijalankan
KPK di area pencegahan. Di bidang
ini KPK menorehkan pencapaian luar
biasa. Bukan asal sebut, di 2012, KPK
berhasil melengkapi materi pendidikan
antikorupsi bagi seluruh jenjang
pendidikan formal di negeri ini, mulai
PAUD sampai dengan perguruan tinggi.
Ketua KPK Abraham Samad,
menegaskan, korupsi yang terjadi di
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negeri ini sudah berlangsung secara
masif, virus korupsi menyebar ke semua
elemen masyarakat. Karena itu, wabah
atau virus korupsi harus dilawan dengan
virus pendidikan anti-korupsi mulai dari
pendidikan dasar sampai perguruan
tinggi.
“Kita ingin membangun generasi
yang tidak mengenal perilaku atau
tindakan korupsi. Mendengar kata
korupsi saja sudah tabu,” ungkapnya.
Untuk pendidikan anak usia dini,
KPK me-launching buku Tunas Integritas.

Menandai peluncuran buku tersebut,
Ketua KPK Abraham Samad memilih
kegiatan mendongeng di hadapan
puluhan anak PAUD di panggung Book
Fair 2012, Istora Senayan, Senin, 19
November.
Pada acara tersebut, ia mendongeng
tentang tokoh bernama Bimo, bocah yang
senang memancing di sungai dan mau
berbagi ikan dengan teman-temannya.
Dengan mimik serius, ketua KPK ini mulai
mendongeng.
“Suatu ketika, Bimo berjalan ke tepi

penanaman nilai-nilai untuk semua
Warna-warni, Byuur, Ya Ampun! dan
Wuush.
Menurut Ketua FPBA, Ari Nilandari,
sebagai sarana menanamkan nilai-nilai
kebaikan pada anak usia dini, seri buku
ini memiliki beberapa keunggulan.
Setiap buku, lanjutnya, mempunyai
gaya dan ilustrasi yang berbeda agar
dapat memberikan stimulasi visual bagi
anak-anak. Ari menambahkan, 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.
Buku tersebut dikemas dalam satu
paket. Masing-masing, paket, kata Ari,
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.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan
Masyarakat KPK, Dedie A Rachim,
menambahkan, buku Tunas Integritas
merupakan salah satu media pendidikan
antikorupsi untuk jenjang pendidikan
anak usia dini (PAUD).
Menurut Dedie, peluncuran buku
ini juga merupakan pelaksanaan
dari perintah undang-undang. Yakni
keharusan KPK 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.

Foto-foto: integrito

sungai. Dia ingin bermain dengan cara
menangkap ikan di sungai. Ayo pernah
tidak nih menangkap ikan?” tanya
Abraham. “Kalau kita menangkap ikan
pakai apa, ya? Pakai jaring? Bisa tidak
pakai tangan?” tanyanya lagi.
Sederhana dan pas buat anak-anak,
begitulah isi dari keenam seri buku
tersebut. Kendati ditujukan untuk
membentuk karakter, namun anak-anak
tidak akan merasa digurui dan terbebani.
Sebaliknya, pada saat mendengarkan
orangtua membacakan puisi tersebut,
mereka akan merasa gembira dan cukup
terhibur. Pada saat itulah tanpa disadari,
mereka akan menyerap nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya.
“Buku ini dirancang untuk
menanamkan sembilan nilai kebaikan
seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin,
tanggung jawab, kerja keras, sederhana,
adil, dan berani, kepada anak-anak sejak
usia dini,” ujar Abraham Samad.
Buku ini merupakan hasil kerja sama
KPK dengan sekitar 30 orang penulis
yang tergabung dengan Forum Penulis
Bacaan Anak (KPBA). Buku ini dibagibagikan secara gratis untuk mendukung
upaya penanaman sembilan nilai
integritas yang diusung KPK.
Keenam seri buku Tunas Integritas
ini sarat akan gambar dan cerita. 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

Jenjang Perguruan Tinggi
Selain materi antikorupsi untuk PAUD,
tahun ini KPK juga berhasil mendorong
Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk
menerapkan mata kuliah pendidikan
antikorupsi di seluruh perguruan tinggi
di Indonesia, baik negeri maupun swasta.
Untuk mendukung pelaksanaannya, KPK
bekerja sama dengan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi dan para praktisi
pendidikan yang berasal dari berbagai
perguruan tinggi untuk menyusun materi
pengajaran dan buku ajar pendidikan
antikorupsi.
Penerapan mata kuliah pendidikan
antikorupsi bertujuan untuk membangun
budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa.
Selain memberikan pengetahuan tentang
korupsi dan pemberantasannya, mata
kuliah ini juga bertujuan menanamkan
nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa.
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajari
mengenali dan memahami korupsi. Setelah
itu, didorong untuk menularkan semangat
antikorupsi di lingkungan mereka.
Langkah ini, menurut Dirjen Pendidikan
Tinggi, Djoko Santoso, merupakan salah
satu strategi menyiapkan mahasiswa
menjadi agen perubahan bagi kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang bersih
dan bebas dari korupsi. Dalam mata
kuliah ini, paparnya, mahasiswa diajarkan
materi dasar pendidikan antikorupsi yang
meliputi pengertian korupsi, penyebab
korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan
prinsip antikorupsi, upaya pemberantasan
korupsi, gerakan, kerja sama dan instrumen
internasional pencegahan korupsi,
tindak pidana korupsi dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia, peran
mahasiswa dalam gerakan antikorupsi
“Melalui mata kuliah ini, setiap
mahasiswa diajarkan untuk menguasai
kompetensi standar yang telah
ditetapkan, di antaranya mampu
mengenali dan memahami korupsi agar
mampu mencegah diri sendiri untuk
tidak melakukan korupsi, sekaligus juga
mampu mencegah orang lain yang ada di
lingkungan terdekat mereka untuk tidak
melakukan korupsi,” ujarnya.
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Bermitra Strategis
Dijalani

Banyak kerja sama strategis dilakukan KPK sepanjang 2012. Salah satu hasilnya,
mempersempit peluang terdakwa berpura-pura sakit seperti selama ini.

K

PK bukan single fighter! Tak akan
sanggup KPK memberantas
korupsi sendirian. Menyadari
hal itu, KPK pun mengajak berbagai
kementerian/lembaga/instansi untuk
bekerja sama. KPK membuka ruang bagi
mereka untuk berpartisipasi aktif, yang
tentu saja sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki.
Banyak kerja sama strategis
dilakukan KPK sepanjang 2012. Di
antaranya dengan Kementerian Hukum
dan HAM (Kemenkumham). Kerja
sama tersebut terkait peran KPK, yang
dalam menangani suatu kasus korupsi
memerlukan data akurat sebagai
20 |
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alat bukti. Dalam konteks itulah KPK
menandatangani nota kesepahaman
atau Memorandum of Understanding
(MoU) tentang petunjuk teknis akses
data sistem administrasi badan hukum
dengan Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum (AHU), Kemenkumham.
Langkah juga dilakukan sebagai
upaya mempertajam pengumpulan
alat-alat bukti yang diperlukan dalam
pembuktian proses penanganan perkara
korupsi.
Penandatanganan dilakukan oleh
Deputi Pencegahan KPK Iswan Elmi
dan Dirjen AHU Aidir Amin Daud,
dengan disaksikan oleh Ketua KPK

Abraham Samad di gedung KPK, Jl. HR.
Rasuna Said, Jakarta. Di dalam MoU ini
dinyatakan bahwa KPK dapat mengakses
informasi dan data untuk kepentingan
pemeriksaan kasus korupsi, sehingga
akan mempermudah KPK mengusut
kasus-kasus korupsi.
Menurut Abraham, KPK dan
Kemenkumham merupakan mitra
strategis dalam optimalisasi dan
efektivitas pemberantasan korupsi.
Tentu saja, sesuai dengan kewenangan
dan tugas pokok dan fungsi masingmasing berdasarkan peraturan
dan perundangan yang berlaku.
Abraham juga menyatakan bahwa

bermitra strategis dijalani
terhadap kinerja BPN sejak 2005.
Terdapat 11 poin yang dipantau
oleh KPK terkait perbaikan kinerja
BPN. Poin-poin tersebut meliputi
manajemen sumber daya manusia
(SDM), transparansi penyelenggaraan
negara, serta transparansi pengadaan
barang dan jasa. Lainnya adalah,
tata laksana loket dan layanan,
transparansi kampanye dan sosialisasi,
pemanfaatan Teknologi Informasi (TI),
indeks kepuasan masyarakat, sistem
pengaduan masyarakat, dan sistem
pengaduan internal.
Memperkuat Peran Penindakan
Lain langkah pada bidang
pencegahan, lain pula kerja sama yang
dibangun untuk memperkuat peran
penindakan KPK. Salah satu kerja sama
yang dilakukan adalah dengan Ikatan
Dokter Indonesia (IDI). Maklum saja,
memang terlalu sering tersangka,
terdakwa, atau bahkan terpidana
mempergunakan dalih sakit untuk
mengelak dari proses hukum. Bahkan
saking seringnya, tak sedikit akhirnya
yang menengarai, bahwa “pura-pura
sakit” seperti itu hanya modus mereka
untuk mangkir dari proses hukum yang
tengah mereka jalani.
Tetapi tunggu dulu. Ke depan,
bisa jadi muslihat para tersangka
tersebut tak lagi ampuh. Sebab, pada
11 Juni 2012, KPK menandatangani
nota kesepahaman (memorandum of
understanding/MoU) dengan Ikatan
Dokter Indonesia (IDI). Melalui MoU
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penandatanganan ini sebagai tindak
lanjut nota kesepahaman yang
telah ditandatangani antara KPK
dan Kemenkumham tentang Kerja
Sama Dalam Upaya Pemberantasan
Korupsi, beberapa waktu lalu.
“Terutama pasal 4 terkait pelaksanaan
kegiatan pertukaran informasi dan
data, sehingga dalam pelaksanaan
tugasnya bisa lebih efektif, terukur, dan
akuntabel,” paparnya.
Semantara menurut Aidir,
institusinya siap memberikan akses
info mengenai perseroan terbatas
(PT) kepada KPK. Melalui kerja sama
ini, KPK tidak perlu lagi melalui proses
surat menyurat untuk meminta
data perusahaan tertentu. “Jadi data
perusahaan dapat langsung diakses
dan bisa dibuka kapan dan di mana saja
karena kita sudah memberikan akses
tersebut, berupa password,” paparnya.
Perbaikan pelayanan publik juga
tak lepas dari perhatian KPK. Karena
itu, KPK banyak melakukan kerja
sama strategis dengan instansi yang
memiliki peran dalam pelayanan
kepada masyarakat. Kerja sama
yang juga dilakukan dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas kepada
publik itu, misalnya, KPK mengundang
Badan Pertanahan Nasional (BPN),
Ombudsman, Komisi Hukum Nasional,
UKP4, Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (IPPAT), dan ICW. Pertemuan
yang digelar di Gedung KPK, 26 Juni
2012 tersebut untuk membahas
temuan dari hasil penelitian KPK

tersebut, KPK bisa meminta penilaian
medis dan second opinion terkait saksi,
tersangka, dan terdakwa.
“MoU ini dalam rangka membantu
KPK mendapatkan keteranganketerangan yang objektif terkait
pemeriksaan kesehatan para tersangka,
terdakwa, dan saksi,” kata Ketua KPK,
Abraham Samad.
Sementara, Ketua Umum IDI, Priyo
Sidipratomo menyebutkan bahwa MoU
ini merupakan bentuk dukungan IDI
sebagai salah satu komponen bangsa
yang ikut bertanggungjawab dalam
pemberantasan korupsi. IDI sebagai
lembaga yang menaungi organisasi
profesi dokter, kata Priyo, merasa berhak
ikut andil memberikan kontribusi
kepada KPK.
Menurutnya, kerjasama ini tidak
hanya terpusat di KPK, tapi jajaran IDI
cabang juga harus ikut membantu KPK
di level kabupaten/kota jika memang
dibutuhkan. Untuk itu, maka Ketua IDI
tingkat cabang harus membantu KPK di
level-level kota/kabupaten.
Adapun isi dari kesepakatan itu,
meliputi dua hal. Pertama, pemilihan
tenaga medis atau dokter untuk
menangani sejumlah saksi, tersangka,
dan terdakwa saat ditahan oleh KPK.
Yang kedua adalah second opinion
kesehatan para saksi, tersangka, dan
terdakwa.
Dalam hal penilaian medis, lanjut
Priyo, KPK bisa meminta IDI untuk
menunjuk dokter atau dokter spesialis,
dalam mengkaji dan memberikan
keterangan tertulis mengenai kelayakan
medis kepada saksi, tersangka, dan
terdakwa, guna kepentingan proses
penyidikan atau persidangan.
Sedangkan untuk second opinion,
atas permintaan KPK, maka IDI
menunjuk dokter untuk memberikan
pendapat berdasarkan data atau
hasil pemeriksaan kesehatan dokter
sebelumnya, untuk kepentingan
penilaian medis. “Secara tertulis,
dokter yang ditunjuk IDI memberikan
penjelasan atas surat keterangan hasil
penilaian medis dan second opinion
tersebut untuk kepentingan KPK,”
urainya.
Ya, begitulah kerja sama yang
dilakukan KPK pada 2012. Semua
dilakukan, karena korupsi adalah per
soalan bersama, dan KPK tidak bisa
bergerak sendirian.
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Buronlah Koruptor,

Kau Kutangkap!

Berbagai kerja sama internasional strategis, dilakukan KPK selama 2012. Di antaranya
adalah Jakarta Principles dan forum South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC).

M

akin canggih, makin
terorganisir, dan beroperasi
lintas batas negara. Seperti
inilah aksi para koruptor saat ini.
Untuk membasminya, tentu saja
KPK tidak mungkin bisa sendirian.
Menghadapi kejahatan yang sudah
tergolong transnational crime, KPK
pun kian gencar menjalin kerja sama
dengan lembaga pembasmi korupsi
di luar negeri.
Bukan hanya itu, KPK juga
berinisiatif memelopori lahirnya
forum-forum kerja sama internasional
bagi pemberantasan korupsi. Jakarta
Principles adalah salah satu forum
teranyar yang digagas oleh KPK di
tahun 2012.
Konferensi yang diselenggarakan
KPK bersama Badan Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk Program
Pembangunan (UNDP) dan Badan
PBB untuk masalah Kriminalitas
dan Obat Terlarang (UNODC)
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itu diselenggarakan pada 26-27
November 2012.
Forum ini dihadiri 38 lembaga
antikorupsi ini menyepakati
prinsip-prinsip dasar terkait dengan
penguatan lembaga pemberantasan
korupsi, termasuk independensi, dan
pengefektifan fungsi lembaga.
Menurut Direktur PJKAKI
Sujanarko, Jakarta Priciple secara
garis besar berisi butir-butir rencana
kesepahaman anggota G-20.
Secara umum, lanjutnya, terdapat
tiga prinsip utama di dalamnya.
Yaitu, independensi lembaga
pemberantasan korupsi, penguatan
organisasi (anggaran, SDM), dan
efektivitas (mandat, performa, dan
pemberhentian pegawai).
Forum lainnya yang juga tak kalah
penting adalah pertemuan South
East Asia Parties Against Corruption
(SEA-PAC) atau Asosiasi Anti-Korupsi
Negara-negara Asia Tenggara. Salah

satu isu utama yang dibahas dalam
pertemuan yang diselenggarakan di
Yogyakarta, pertengahan September
2012, itu adalah Mutual Legal
Assistance (MLA) atau Perjanjian
Timbal-Balik Bantuan Hukum Antar
Negara.
Dalam forum SEA-PAC, para
anggota sepakat saling membantu.
Yakni, dalam upaya memburu dan
menangkap para koruptor yang
buron ke luar negeri, serta untuk
mengembalikan aset yang dijarah
para koruptor. Seperti dikemukakan
Giri Suprapdiono, yang ketika itu
menjabat sebagai Koordinator
Kerjasama Luar Negeri SEA-PAC, upaya
tersebut bukan kemustahilan. Karena,
memang seperti itulah prinsip MLA.
“Melalui MLA pula, suatu negara
dapat melayangkan permintaan
ke negara lain untuk membekukan
aset, serta mendapatkan bukti
untuk penuntutan, atau perintah

buronlah koruptor, kau kutangkap!
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.
Tetapi SEA-PAC bukan hanya
MLA. Melalui SEA-PAC, seluruh
anggota bisa saling belajar dari
pengalaman sesama negara anggota
dan membangun jaringan yang lebih
insentif di dalamnya. Forum ini tak
hanya membahas penindakan semata,
bidang pencegahan juga disinggung
dalam forum ini. Metode yang
dijalankan berupa tukar menukar
informasi dan kerja sama melalui
training dan pembangunan kapasitas,

tukar menukar tenaga ahli.
Kerja Sama Lain
Sebagaimana tahun-tahun
sebelumnya, pada tahun ini KPK juga
aktif menjalin kerja sama dengan
lembaga antikorupsi lain, berperan
aktif dalam berbagai forum, serta
mengikuti berbagai event.
Masih di tahun ini, KPK sudah
berhasil membuat task force antar
penegak hukum untuk menteri luar
negeri, Kemenhumham, PPATK,
untuk mengefektifkan pengembalian
aset. Lainnya, KPK juga ditunjuk
untuk me-review Iran, menyangkut
kepatuhan mereka terhadap artikel
yang ada di UNCAC. Selain itu, KPK
hadir mewakili Pemerintah RI dalam
Anti Corruption and Transparency
(ACT) Working Groupdi Moskow Rusia,
menggalang kerja sama melalui APEC,
dan sebagainya.
Tak heran, jika nama KPK sudah
sangat dikenal. Berbagai lembaga
antikorupsi negara lain, tak jarang
belajar dari KPK mengenai berbagai
metode pemberantasan korupsi.
Selain itu, KPK juga aktif berpartisipasi
pada berbagai event antikorupsi.
“Kiprah KPK, memang sudah dikenal
di berbagai penjuru dunia,” kata
Sujanarko.
Senior officer foreign affair US
David Luna, pernah datang ke KPK
dan memberikan apresiasi. David
mengatakan, Amerika menganggap

KPK sebagai organisasi yang secara
ideal (output ideal) yang diamanatkan
oleh konferensi UNCNC. Menurutnya,
sejak 2009 pada forum-forum
internasional, KPK selalu disebut
dan sudah dianggap giant sehingga
direkomendasikan menjadi pemimpin
regional.
Sedangkan Bertrand de Speville
, mantan Komisioner Independent
Commission Against Corruption (ICAC/
Komisi Pemberantasan Korupsi
Hongkong), juga berpendapat serupa.
Pada kunjungannya ke KPK tahun ini,
Bertrand mengaku senang melihat
kemajuan yang ditunjukkan KPK
dalam memberantas korupsi. “KPK
berhasil menunjukkan tajinya dengan
menindak orang-orang berpengaruh
di negeri ini,” kata Bertrand.
Tidak cuma itu, kinerja KPK
juga bisa dilihat dari peningkatan
Indeks Persepsi Korupsi (IPK). yang
dikeluarkan Tranparency Internasional
(TI). Indeks ini mengukur tingkat
persepsi korupsi di sektor publik, yaitu
korupsi yang dilakukan oleh pejabat
negara dan politisi. Indeks ini pertama
kali diluncurkan pada 1995, dan
digunakan oleh banyak pihak sebagai
referensi untuk melihat gambaran
umum tentang kondisi korupsi di
suatu negara. Pada penghitungan
tahun ini, Indonesia menerima skor 32
dan menempati urutan 118 dari 176
negara yang diukur.
“Memang, ini bukan pencapaian
yang luar biasa. Tetapi
paling tidak, merupakan
pencapaian ke arah
yang tepat. Maka yang
harus dilakukan KPK
sekarang, adalah bagai
mana memelihara dan
meningkatkan penca
paian itu,” kata Bertrand.
Begitulah KPK
dikenal di mata dunia.
Tidak heran, selain
karena kiprahnya yang
memang diakui dalam
memberantas korupsi
di negeri sendiri, juga
lantaran KPK cukup aktif
menjalin jejaring dengan
mitra internasional.
Sungguh, semua
menunjukkan kiprah
KPK di mata dunia.
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Integritas pun Jadi
Persoalan Bersama
SIN dibangun sebagai bentuk keprihatinan atas korupsi yang kian tak
terkendali. Terintegrasi dan melibatkan semua pilar penting bangsa.

S

istem Integritas Nasional (SIN)
adalah cita-cita. Jika kelak tercapai,
diharapkan bisa mewujudkan
efektivitas dan legitimasi negara.
Karena seperti disebutkan pada Road
Map KPK, SIN merupakan sistem
yang berlaku secara nasional dalam
rangka pemberantasan korupsi
secara terintegrasi yang melibatkan
semua pilar penting bangsa. Korupsi
dapat berkurang karena setiap pilar
memiliki akuntabilitas horisontal, yang
mendistribusikan kekuasaan sehingga
tidak ada monopoli dan kebijakan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Itu sebabnya, maka Rabu, 27 Juli
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2012, KPK menggelar diskusi penting
dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB). Materi yang dibahas
memang krusial, mengenai SIN itu tadi.
Dalam kesempatan tersebut, KPK bukan
hanya mengundang Wamenpan RB, Eko
Prasojo. Turut hadir dalam diskusi, Guru
Besar Fakultas Psikologi, Universitas
Gadjah Mada (UGM), Djamaluddin
Ancok, dan mantan Wakil Ketua KPK,
Amien Sunaryadi.
Eko mengatakan, Kemenpan RB
sangat mendukung upaya KPK untuk
membangun SIN.Terlebih karena
langkah tersebut sejalan dengan

upaya Kemenpan RB yang sedang
mengembangkan zona integritas.
Eko mencontohkan, bahwa melalui
penggalakkan zona integritas, akan
tercipta wilayah birokrasi yang bersih
dan melayani. Dengan demikian maka
dapat menutup peluang korupsi di
kementerian dan lembaga yang kian
marak. “Jadi untuk zona ini, target kami
adalah menciptakan wilayah birokrasi
yang bersih. Misalnya LHKPN, yang tidak
hanya bagi eselon 1 dan 2, tetapi bagi
seluruh pegawai negeri,” kata Eko.
Wamenpan juga mengatakan
pihaknya mendorong Kementerian dan
lembaga pemerintah untuk memiliki

Integritas pun Jadi Persoalan Bersama
Dukungan
Yang menggembirakan, upaya KPK
membangun SIN mendapat dukungan
dari berbagai pihak. Salah satunya,
pemerintah. Berbicara pada Konferensi
Nasional Pemberantasan Korupsi di
Balai Kartini, Wakil Presiden Boediono,
mengatakan, lewat SIN yang dibangun
KPK, diharapkan setiap pegawai
negeri dan pejabat pemerintahan bisa
membangun integritas pribadinya.
“Sikap itu diharapkan menguatkan
komitmen pencegahan korupsi. Selain
itu, sistem ini bisa meningkatkan
indeks persepsi korupsi Indonesia ke
depannya,” kata Wapres pada acara
yang berlangsung 5 Desember 2012
tersebut.
Selain itu, untuk mendukung pem
bangunan SIN, maka setiap kemen
terian dan lembaga diharapkan dapat
berkoordinasi dengan KPK. Kerja sama
dan koordinasi ini penting, lanjut
Boediono,karena dapat menjadi kunci
dalam membangun SIN di masingmasing lembaga.
Wakil Menteri Bappenas, Lukita
Dinarsyah Tuwo mengatakan, SIN
diharapkan bisa menjadi dasar dalam
memberantas dan mencegah tindak
pidana korupsi. Namun, SIN tersebut
baru bisa dilaksanakan apabila
terdapat kerjasama yang kuat dengan
kementerian dan lembaga terkait. “SIN
penting untuk pemberantasan dan
pencegahan korupsi,” katanya.
Hal senada juga diutarakan
Asisten Kepala UKP4, Mardianto
Jatna. Ia mengatakan, salah satu
indikator keberhasilan strategi
nasional pemberantasan korupsi
adalah adanya perbaikan dalam
indeks SIN. Untuk menerapkannya,
diperlukan koordinasi yang baik.
Hal ini terjadi karena dalam SIN
terdapat integritas individu,
lembaga dan antar
lembaga. “Rencana
aksi tadi akan dipantau
pelaksanaannya oleh
Bappenas dengan
sistem monitoring
saat ini seperti di
UKP4. Sedangkan
pemantauan
pelaksanaan di daerah
akan dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri,”
POLITIK, SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA
ujar Mardianto.

penting, karena seperti sebuah gedung,
tidak mungkin suatu pondasi dibangun
tanpa didahului desain yang matang.
“Karena jika tidak, maka bangunan akan
miring,” katanya.
Analogi yang diarahkan Road Map
memang demikian. SIN yang tengah
dibangun memang diibarakan sebuah
bangunan. Tiga bagian utama adalah
pondasi, pilar/tiang penyangga, dan
atap. Pondasi terdiri atas sistem politik,
sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan
tiang penyangga terdiri atas 14 pilar.
Pilar-pilar tersebut adalah BI dan OJK,
legislatif, eksekutif, yudikatif, layanan
publik, penegak hukum, penyelenggara
pemilu, ombudsman, lembaga audit,
KPK, partai politik, media massa,
masyarakat sipil, serta kalangan bisnis/
swasta. Dan terakhir, atap, merupakan
hasil akhir yang dicapai berupa integritas
nasional.
Begitupun, tentu saja pembahasan
SIN terus berjalan. Menurut Zulkarnain,
setelah disepakati secara internal,
konsep SIN akan disosialisasikan. Dan
setelah diterima pemerintah dan semua
stakeholders, barulah diimplementasikan
kepada publik. Namun yang perlu
digarisbawahi, lanjut Zulkarnain, SIN
diharapkan tidak menghapuskan atau
meniadakan tatanan yang sudah ada.
Karena tidak bijak apabila kita datang
dengan konsep baru, namun merombak
apa-apa yang disudah dilakukan di
era sebelumnya. “Jadi tetap harus ada
kesinambungan dan penyempurnaan,”
lanjut Zulkarnain.

SISTEM

PEBISNIS/SWASTA

MASYARAKAT SIPIL

MASYARAKAT SIPIL

MEDIA MASSA

PARTAI POLITIK

KPK

LEMBAGA AUDIT

OMBUSDMAN

PENYELENGGARA PEMILU

PENEGAK HUKUM

LAYANAN PUBLIK

YUDIKATIF

INTEGRITAS
NASIONAL

EKSEKUTIF

LEGISLATIF

Ibarat Gedung
Sesuai arahan
Road Map, KPK terus
melakukan pembahasan
mengenai SIN. Seperti
disampaikan Wakil
Ketua KPK, Zulkarnain,
berbagai diskusi dan
kajian pun dilakukan, guna
menemukan formula dan
desain yang tepat dalam
mewujudkan cita-cita
tersebut. Pematangan ini

BI DAN OJK

whistleblower system seperti KPK. “Kita
akan memperkuat peran inspektorat
di masing-masing Kementerian, mulai
dari proses perencanaan sampai laporan
kinerja supaya bisa terdeteksi mana kirakira celah terjadinya korupsi,” lanjutnya.
Sementara terkait SIN itu sendiri,
Eko mengatakan bahwa salah satu poin
adalah dengan menjadikan laporan
Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi
Keuangan (PPATK) sebagai landasan
untuk promosi jabatan. Laporan ini
penting, mengingat sejumlah temuan
aparat penegak hukum terkait rekening
mencurigakan milik pejabat dan PNS.
Laporan tersebut, lanjutnya, sebagai
bentuk deteksi sejak awal, bahwa pejabat
yang akan dipromosikan ini tidak punya
catatan rekenening yang tidak wajar.
Amin Sunaryadi punya pendapat
berbeda. Menurutnya, SIN harus berbasis
kepada problem dan tidak hanya pada
teori. Untuk itulah Amien mengusulkan
agar dalam pemilihan aktor integritas,
KPK harus turun langsung pada proses
penyeleksiannya, supaya orang-orang
yang terpilih memang tepat dan memiliki
kredibilitas tinggi.
Sementara itu, menurut Djamaluddin,
pembangunan SIN harus sinergi antara
sistem dengan SDM. Hal ini penting
agar semua yang sudah dipersiapkan
bisa berjalan sesuai rencana ketika
diterapkan. “SIN merupakan pekerjaan
nasional sehingga perlu adanya cocreating atau kemitraan dengan lembaga
lain, namun KPK bertindak sebagai vocal
point,” ujar Djamaluddin.
Menurutnya pula, perlawanan
untuk memerangi korupsi memang
tidak hanya terletak pada satu institusi
tunggal seperti KPK, tetapi memerlukan
keterlibatan aktif berbagai pihak.
Dan salah satunya, adalah dengan
pembangunan SIN.

vol. 30/ Th.V /november-desember 2012

| 25

serunai

Mereka Menilai Kinerja KPK…
Adhan Dambea
Walikota Gorontalo
Saya menilai kinerja KPK di tahun 2012
menunjukkan peningkatan. Kalau saya
melihat apa yang telah direncanakan
oleh pimpinan KPK secara bertahap bisa
dibuktikan dan itu yang ditunggu-tunggu
oleh rakyat. Menurut saya, KPK tidak ada
keraguan. Misalnya mampu menetapkan
menteri aktif sebagai tersangka. Yang
kedua persoalan Century paling tidak
sudah terungkap sehingga masyarakat
menganggap pimpinan KPK sekarang
sudah membuktikan janjinya. Harapan ke
depan, KPK bisa lebih berani dan lebih bisa
menjangkau penindakan korupsi sampai
ke daerah-daerah.

Dahlan Iskan
Menteri BUMN
Menurut saya KPK hebat. Kenapa hebat?
Karena siapa saja yang terlibat korupsi
disikat.

Foto: ist

Joko Widodo
Gubernur DKI Jakarta
Sebagai sebuah lembaga KPK sangat
baik secara kinerja dan hasilnya kongkrit,
sehingga dukungan dari masyarakat
pun sangat nyata. Menurut saya KPK
harus lebih fokus kepada kasus-kasus
yang besar dan lebih fokus kepada
pencegahan.
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Nur Mahmudi Ismail
Walikota Depok
Saya mengapresiasi betul kinerja KPK
di tahun 2012 ini. Ini semua merupakan
buah kerja keras KPK selama ini. Bukan
tanpa alasan karena perjalanan KPK
di tahun ini diwarnai banyak kasus
yang telah diselesaikan. Untuk tahun
berikutnya, saya berharap KPK bisa
lebih berani dan lebih lugas lagi dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia ini.
Namun, itu semua tentu harus disertai
dengan dukungan kita bersama.

Foto: ist

Foto: Pujobroto
www.thejakartapost.com

Pujobroto
Vice President Corporate
Communications PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk
Di 2012 ini kami melihat ada beberapa
pencapaian yang menonjol dari KPK.
Pertama adalah besarnya dukungan
publik dan media terhadap KPK. Hal
ini tentu dampaknya sangat besar
dan bisa mendorong kinerja KPK. Saya
memang tidak mengetahui detail seperti
apa Roadmap KPK. Namun, seperti
halnya kami di dunia usaha, dalam
menjalankan bisnis kita biasanya telah
menetapkan target yang ingin dicapai.
Nah, untuk mencapainya kita juga telah
menentukan acuan sebagai tahapantahapan yang harus dilakukan. Jika
acuan ini dijalankan secara bertahap dan
sistematis dan juga di setiap tahapan
tersebut menghasilkan pencapaian yang
objektif sehingga bisa memperkuat
lembaga. Saya rasa KPK pun demikian.
Tahun ini saya melihat arah dan tren
yang dicapai oleh KPK pada sudah
menuju ke arah yang positif.

Denny Indrayana
Wamenkumham
Memberantas korupsi bukan hal yang
instan dan mudah. Diperlukan waktu serta
tenaga yang banyak, melalui partisipasi
seluruh masyarakat dan pemerintah.
Namun kita harus tetap optimistis dan terus
bergerak. Menangkap koruptor bagaikan
menangkap ikan. Regulasi adalah jala,
KPK adalah kapalnya, sementara koruptor
adalah ikan-ikannya. Semakin kuat jala,
semakin cepat kapalnya, maka semakin
banyak ikan yang dapat dijala. Begitu pun
semakin ketat regulasi, semakin cepat
KPK bekerja, maka semakin banyak pula
koruptor yang dapat ditangkap. Dan
dengan sikap logis kita dukung KPK untuk
terus-menerus bergerak menuju ke arah
yang lebih baik, meningkatkan kinerjanya
dan membuat peraturan-peraturan yang
diperlukan terkait korupsi.

jeda

M

enjadi artis papan atas dan dikenal banyak orang ternyata tak menjadi jaminan bisa
memperoleh layanan publik yang memuaskan di negeri ini. Fadly, vokalis grup band
“Padi”, pernah mengalaminya. Ceritanya beberapa tahun silam, saat ia hendak membuat

paspor.
Sejak awal, artis bernama lengkap Andi Fadly Arifuddin, ini telah bertekad untuk mengurus
sendiri pembuatan paspornya. Namun, apa daya, ia harus menerima kenyataan yang
menyebalkan. Salah satunya, ia harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Tak sedikitpun
ia merasa dilayani oleh petugas. Sebaliknya, para petugas itu sepertinya sengaja menguji
kesabarannya. “Prosedurnya gak jelas, kapan selesai kita gak tahu. Kesalnya minta ampun,
“ kenangnya.
Ketika kesabarannya sudah hampir habis, ia didatangi seorang petugas. Ia berpikir
petugas itu akan membantunya, ternyata tidak. Oknum petugas itu tanpa malu-malu
menawarinya jalan pintas. “Waktu itu saya ditawari, kalau mau cepat harganya segini,
waktunya cuma dua jam. Nah, kalau jalur normal ya seminggu,” ujar Fadly menirukan
petugas imigrasi yang menawarinya.
Bahkan, oknum petugas itu terang-terangan meminta biaya tambahan atas jasanya
tersebut. Meski ia sangat membutuhkan, Fadly tidak menggubris tawaran itu. Ia memilih
mengurus paspornya sesuai prosedur. Menurut Fadly, nilai uang yang diminta oknum
petugas itu sebenarnya tidak besar.
Meski penawaran itu cukup menggiurkan, namun Fadly
mengaku dirinya justru merasa kesal dan terhina. Ia sangat sebal
melihat ulah oknum tersebut yang seperti sengaja memasang
perangkap. “Akhirnya saya tetap memilih jalur normal. Buat
saya yang penting tidak kasih duit ke oknum petugas itu.
Jumlah uangnya sih memang tidak banyak tapi ini soal
prinsip,” ucapnya.
Bagi Fadly, korupsi juga menyangkut harga diri
seseorang. “Walaupun itu nilainya hanya Rp5 ribu untuk
menyogok orang, namun itu sama artinya harga diri
saya cuma Rp5 ribu,” ucapnya.
Berdasarkan pengalamannya ini, Fadly
menegaskan, bahwa perilaku korupsi sangat
dekat dengan siapa saja dan dapat menghinggapi
siapa saja. Karena itu, ia berpesan, jangan karena
nilainya yang tidak seberapa, lantas menyepelekan.
Menurutnya, jika setiap orang punya pemikiran
seperti itu, maka selamanya praktik korupsi akan
tumbuh subur di negeri ini.
Jika setiap orang yang berhubungan dengan birokrasi sudah
menganggap biasa menempuh jalan pintas, suap, dan praktik
sejenis, maka selama itu pula pelayanan publik di negeri ini tidak
akan menjadi baik dan selama itu pula oknum-oknum aparat korup
bergentayangan.
Setiap perilaku yang masuk kategori korupsi, kata Fadly, harus
diberantas sampai tuntas. Setiap orang, kata dia punya tanggung
jawab untuk mencegah praktik korupsi. Caranya? Mulai dari diri
sendiri dengan menolak secara tegas ketika melihat atau ditawari
untuk berlaku koruptif. “Besar atau kecil sama saja, korupsi ya
korupsi, “ tandasnya. (Berbagai sumber)
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Kejujuran,
Barang Langka Itu…
Melalui tema
sentral tentang
kejujuran, KPK
memperingati
Hari Anti Korupsi
Internasional
(HAKI) 2012. Tanpa
jujur, negeri ini
bisa hancur.

28 |

G

edung KPK hari itu
sedikit berbeda. Tidak
seperti biasa, sebuah
spanduk raksasa membentang
dan menutupi gedung. Dengan
ukuran yang terbilang “raksasa”,
20x20 m², kain putih tersebut
memang terlihat sangat
mencolok. Terlebih pesan
yang tertulis di bagian tengah,
didominasi warna merah. Lugas
pesannya: “Berani Jujur Hebat!”
Spanduk tersebut memang
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bukan spanduk biasa. Spanduk
dipasang, terkait dengan
peringatan Hari Antikorupsi
Internasional 2012. Mengingat
posisi pemasangan yang sulit,
maka harus dilakukan oleh
komunitas dari Federasi Panjat
Tebing Indonesia (FPTI) dan
Kartini Petualang. Hadir pada
acara pemasangan, pimpinan
KPK , para pegiat anti korupsi,
seniman, dan musisi.
Yang menarik, di antara

para pemasang spanduk,
terdapat pula Erry Riyana
Hardjapamekas, Wakil Ketua KPK
periode pertama. Meski ketika
pemasangan berlangsung usia
Erry sudah tak lagi muda, 63
tahun, namun semangatnya
seakan tidak pernah luntur dan
bahkan semakin bertambah.
Faktanya itu tadi, dia berani
memanjat Gedung KPK dan
memasang spanduk raksasa itu.
Dibantu seutas tali dan

kejujuran, barang langka itu...
korupsi juga perlu dilakukan dengan
menyebarkan nilai-nilai berani jujur
meski sering kali disingkirkan,” jelasnya.
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto, sependapat. Bambang
menegaskan, pemasangan spanduk
raksasa sangat efektif untuk
mengingatkan masyarakat agar tetap
menjaga nilai-nilai kejujuran dalam
hal apapun. Termasuk juga sebagai
media yang mengingatkan KPK untuk
tetap menjaga independensinya dalam
mengungkap kasus-kasus korupsi.
Menurutnya, KPK memilih tema
tersebut karena tiga alasan. Pertama,
jujur merupakan langkah awal atau
fundamental. Dengan demikian, maka
keseriusan KPK dalam memberantas
korupsi pun bisa dimulai dari ajakan agar
semua bersikap jujur.
Kedua, lanjut Bambang, jujur bukan
hanya kata-kata tetapi harus menjelma
dalam tindakan. Dan alasan ketiga, jujur
adalah langkah awal menjadi orang
hebat. “Sebab, berani untuk jujur, hari ini
sudah langka,” kata Bambang.
Budaya Antikorupsi
Upaya KPK mengusung tema
kejujuran, mendapat dukungan dari
berbagai pihak. Semua menyadari,
bahwa kejujuran merupakan nilai
penting dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Melalui kejujuran, maka
kepercayaan akan muncul, dan perilaku
korupsi bisa dihilangkan.
Salah satu dukungan datang dari
pegiat antikorupsi Faisal Basri. Faisal

mengatakan, pemasangan spanduk
raksasa bisa berfungsi sebagai
pembangun kesadaran politik
masyarakat. Sebab, memajukan
budaya antikorupsi bisa dimulai
dari kejujuran. “Nah, kejujuran harus
ada di semua lini. Contohnya, tidak
mengambil hak orang lain,” ujar Faisal.
Cholil Mahmu, gitaris grup band
Efek Rumah Kaca yang juga hadir
pada acara pemasangan, berharap,
agar KPK tetap dicintai masyarakat
Indonesia. “Seharusnya KPK bisa
menjadi contoh buat lembaga lain.
Karena kalau KPK ternyata melakukan
tebang pilih, masyarakat pasti sudah
memberikan punishment kepada KPK.
Tapi dalam kenyataannya, KPK tetap
yang paling tinggi dukungan dari
masyarakat dibandingkan dengan
institusi pemerintah yang lain,” jelas
Cholil.
Dalam kesempatan sama, putri
Abdurrahman Wahid, Anita Wahid
menilai, harus ada gerakan masif
untuk mengembalikan nilai-nilai
kejujuran sebagai nilai utama dalam
hidup bernegara di Indonesia.
Karena kata “jujur”, menurut Anita,
menjadi sifat atau konsep yang
sering disalahgunakan. Orang banyak
menganggap jujur itu tidak bohong.
Contohnya saja, orang mengatakan,
jujur saya butuh duit untuk
menghidupi keluarga tetapi malah
korupsi. “Di sini, kata jujur justru
digunakan sebagai justifikasi tindakan
korupsi,” kata Anita.
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perlengkapan panjat tebing lain,
Erry memang bergelantungan di
dinding gedung, selayaknya pemanjat
profesional. Sama sekali tak ada rasa
takut terpancar dari mimiknya. “Nomor
satu, saya percaya sama teman-teman
(komunitas) ini, bahwa mereka memiliki
sistim keselamatan dan back up. Mereka
memiliki pengalaman. Setelah itu,
selebihnya tergantung kita, berani atau
tidak,” kata Erry.
Erry pun menganalogikan
keberaniannya memanjat sebagai
bentuk uji nyali bagi pimpinan KPK
dalam memberantas korupsi. Apalagi
saat ini, ketika berbagai gempuran
menghadang. ”Saya kira pemberantasan
korupsi perlu keberlanjutan dan
keberanian. Dan yang penting, orangorang yang memberantasanya harus
jujur,” tambahnya.
Keberanian dan kejujuran, menurut
Erry memang sangat diperlukan.
Terlebih dia memprediksi bahwa
berbagai serangan akan semakin
mengganas dalam beberapa waktu ke
depan. Serangan-serangan itu, lanjutnya,
bisa datang dari berbagai sisi untuk
memperlemah kekuatan KPK dalam
memberantas korupsi.
Bukan sekadar melecut semangat
pimpinan KPK. Selain itu, Erry juga
mengaku berani memanjat gedung,
demi menumbuhkan motivasi dan
semangat generasi penerus. “Saya ini
ingin menginsiprasi anak muda. Supaya
mereka berani, supaya jujur,” kata Erry.
Begitulah pentingnya kejujuran.
Bangsa ini bisa maju dan berkembang
karena kejujuran. Sebaliknya,
kehancuran juga mengancam karena
tiadanya kejujuran. Melalui pesan
yang tertuang pada spanduk raksasa,
KPK mencoba mengajak seluruh
elemen bangsa ini untuk memaknai
kembali pentingnya kejujuran. Karena
harus diakui, jujur sudah menjadi
barang langka di negeri ini. Banyak
ketidakjujuran terjadi, padahal dari
sanalah seluruh perilaku korupsi
bermula.
Menurut Wakil Ketua KPK,
Zulkarnain, jujur merupakan nilai
dasar anti korupsi. Selain pencegahan,
penanaman nilai kejujuran menjadi
mutlak untuk melawan korupsi karena
nilai-nilai itu sudah semakin langka
di negara ini. “Korupsi merupakan
dampak dari ketidakjujuran. Melawan
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Puncak Acara
Jujur, pada akhirnya memang
menjadi nafas sepanjang peringatan Hari
Antikorupsi Internasional 2012. Hampir
pada seluruh rangkaian acara yang
digelar, KPK berupaya menanamkan nilai
jujur tersebut dan menggaungkannya.
Bukan hanya pada Konferensi Nasional
Pemberantasan Korupsi (KNPK), yang
dilangsungkan di Balai Kartini, namun
juga pada puncak kegiatan yang
diselenggarakan di lapangan lapangan
Silang Tenggara Monas.
Pada kegiatan yang berlangsung
9 Desember 2012 tersebut, KPK
berusaha menumbuhkan semangat
antikorupsi melalui acara fun bike. Guna
mendengungkan “Berani Jujur Hebat!”
maka setiap peserta mengenakan
kaos yang sama, dengan pesan serupa.
Sejumlah pimpinan dari lembaga
penegak hukum dan kementerian hadir
pada puncak acara tersebut. Antara lain
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Amir Syamsudin, Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan RB) Azwar Abubakar, dan
Menkominfo Tifatul Sembiring. Selain
itu juga Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua
BPK, Hadi Purnomo, Kepala Bareskrim
Polri, Komjen Sutarman, Gubernur DKI
Jakarta, Jokowi, serta mantan Sekjen
Transparency International Indonesia
Teten Masduki.

30 |

vol. 30/ Th.V /november-desember 2012

Ketua KPK Abraham Samad
menyatakan bahwa Hari Antikorupsi
se-Dunia adalah momentum bagi kita
semua untuk menggalang persatuan
dalam memberantas korupsi yang
semakin masif dan berbahaya. Menurut
Abraham, perilaku korupsi sangat
berbahaya karena dapat meluluh
lantahkan kehidupan berbangsa dan
bernegara. “Mari kita renungkan betapa
bahayanya korupsi. Tidak ada lagi tempat
yang bebas dari korupsi. Kita harus patuh
dan menyadari bahwa korupsi adalah
kejahatan luar biasa,” kata Abraham.
Untuk menyuarakan kampanye
antikorupsi, Abraham mengutip
pernyataan tokoh perdamaian India,
Mahatma Gandhi. Kutipan tersebut
adalah, ‘Dunia ini menyiapkan kebutuhan
setiap orang, tapi dunia ini tidak
dapat mendiamkan keserakahan dan
ketamakan setiap orang’. “Oleh karena itu
hentikan keserakahan dan ketamakan
karena keserakahan dan ketamakan
merupakan cikal bakal perilaku korupsi,”
tegas Abraham.
Abraham juga mengatakan bahwa
korupsi telah menimbulkan dampak
yang luas dan berat, tidak hanya pada
sektor ekonomi namun juga berdampak
secara sosial dan demokrasi.
Di sisi lain, Abraham juga
mengatakan, KPK telah melaksanakan
tugas dan fungsinya untuk mencegah

dan memberantas tindak pidana korupsi
tersebut. Sejak 2004-2011, KPK telah
melakukan penanganan 332 kasus,
yang melibatkan antara lain anggota
legislatif baik pusat dan daerah, kepala
lembaga, kementerian, gubernur,
bupati, walikota, duta besar, pejabat
eselo I dan 2 , penegak hukum serta
pengusaha. “Di samping itu, sejak 2004
hingga Agustus 2012, KPK juga telah
menerima 55.964 laporan pengaduan
masyarakat, termasuk WNI yang tinggal
di luar negeri,” ujarnya.
Bambang Widjojanto
menambahkan, bahwa kebersamaan
dalam pemberantasan korupsi dapat
memberikan optimisme. Optimisme
itu penting, karena bisa menjadi
kekuatan yang luar biasa. Bambang
mencontohkan, optimisme yang

Jujur merupakan nilai
dasar antikorupsi.
Penanaman nilai
kejujuran menjadi
mutlak untuk melawan
korupsi, karena nilainilai itu sudah semakin
langka di negara ini.

tumbuh pada para pejuang kita
yang akhirnya bisa menghancurkan
penjajahan Belanda. Selain itu,
juga optimisme ketika rakyat juga
meluluhlantakkan rezim yang otoriter.
Tetapi KPK memang tidak sendirian.
Hampir semua pejabat yang hadir
tekadnya terhadap pemberantasan
korupsi. Kabareskrim Polri Komjen Pol.
Sutarman sependapat. Menurutnya,
Hari Antikorupsi menjadi momen untuk
membuat komitmen bersama dalam
menyatukan kekuatan pemberantasan
korupsi. Korupsi harus diberantas, karena
kejahatan ini luar biasa dan dihadapi
dengan luar biasa pula. “Seluruh
lapisan masyarakat harus ikut di dalam
pemberantasan korupsi,” kata Sutarman.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta,
Jokowi, menegaskan, jajaran Pemrpov
DKI Jakarta akan melakukan pencegahan
korupsi dengan perbaikan sistem dan
penilaian hasil kerja jajarannya. Untuk
itu dirinya selaku gubernur, akan
membenahi sistem tata pemerintahan
dan birokrasi sehingga masyarakat
merasa terlayani.
Untuk itu Jokowi berencana untuk
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kejujuran, barang langka itu...

memanfaatkan penggunaan internet
dalam pelayanan publik, sehingga
masyarakat dapat memperoleh akses
yang luas. “Membenahi sistem. Misalnya
untuk pajak restoran, hotel dan lainnya.
Mulai tahun depan dengan sistem
online,” tambah Jokowi.

Semoga, semua bukan sekadar
jargon. Mudah-mudahan kejujuran
kembali bisa menjadi nilai yang melekat
pada setiap individu, sehingga pada
akhirnya cita-cita untuk memberantas
korupsi dari Bumi Pertiwi dapat
terealisasi.

Lewat Mural, Seniman Mendukung

G

aung itu sudah menyebar ke berbagai penjuru.
Faktanya, bukan hanya KPK yang menggelar
spanduk raksasa “Berani Jujur Hebat,” tapi di banyak
tempat, pesan serupa sudah bisa terlihat. Tidak hanya di
Kejaksaan Agung, Polri, dan Balai Kota DKI Jakarta. Namun,
di berbagai daerah di Tanah Air.
Salah satunya di Semarang. Uniknya, di Kota Lumpia
ini, pesan juga disampaikan para masyarakat. Di sebuah
dinding di pertigaan kawasan pasar kambing, Semarang,
terlihat tulisan mencolok “Berani Jujur Hebat” berukuran
besar.
Aksi tersebut sebagai bentuk kampanye antikorupsi
sekaligus memperingati Hari Antikorupsi. Awalnya belasan
remaja yang tergabung dari beberapa street art (seniman
jalanan) tersebut membuat sket berupa tulisan dan gambar
tipis dari kapur. Lalu mereka meratakan cat warna merah
sebagai background untuk mural yang memiliki panjang 15
meter dan tinggi 2 meter itu.
Salah satu anggota dari Karamba Art Movement, Galih
Pratama, berharap mural ini bakal bisa berjalan efektif
untuk menyadarkan masyarakat. Terlebih lagi lokasi yang

diambil dianggap cukup strategis. “Di sini spot-nya legal.
Lagipula ada sekolahan, mal, dan traffic light sehingga pesan
bisa tersampaikan,” kata Galih di tengah kesibukannya
membuat mural.
Galih menilai tulisan muralnya tersebut memiliki
makna dalam. Yaitu pemberantasan korupsi yang bisa
dilakukan sejak diri sendiri dengan tindakan berani berbuat
jujur. Berani jujur, katanya, merupakan langkah awal
memberantas korupsi.
Mural yang terdiri dari tiga warna yaitu putih, hitam
dan merah tersebut tidak hanya berwujud tulisan namun
beberapa gambar objek manusia dengan berbagai profesi
dari tukang jamu, polisi, hingga pejabat. “Sketsa kita
serahkan pada satu orang. Sementara yang lain mendapat
tugas masing-masing per huruf atau gambar,” terangnya.
Menariknya lagi, ternyata aksi membuat mural bukan
hanya dilakukan di Semarang. Aksi serupa dilakukan
serentak di 12 kota lainnya di Indonesia. Yakni, Aceh,
Medan, Pekanbaru, Kendal, Cilacap, Wonosobo, Magelang,
Tangerang, Solo, Jogja, Semarang, Padang, dan Jakarta. “Ada
yang mural dan ada pula yang grafiti,” katanya.
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cendekia

Kearifan
Lokal yang
Tersingkir
Ketidakarifan
nasional dan
global, secara
membabi-buta
menyingkirkan
berbagai kearifan
lokal. Dalam
pembukaan
hutan, misalnya,
cara yang
salah membuat
kebakaran hutan
sangat meluas
dan matinya
orang utan.
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eperti pisau bermata dua, masyarakat selalu
menghadapi tantangan perkembangan
zaman. Di satu sisi berpotensi meningkatkan
taraf hidup mereka, namun sebaliknya tak sedikit
justru mengancam pola-pola kehidupan yang
sudah lama tertata dan bahkan mencerabut akar
kearifan lokal yang sudah begitu dalam tertanam.
Kejujuran semakin lenyap, sikap kstaria seperti
hanya sebuah cerita.
Kearifan lokal sendiri, atau yang lebih dikenal
dengan sebutan local wisdom dapat dipahami
sebagai usaha manusia dengan menggunakan
akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan
bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa
yang terjadi dalam ruang tertentu. Ciri kearifan
lokal yang berporos pada proses sebuah kebaikan
ketimbang aplikasi semata menjadikannya sangat
jauh dari hal yang instan sehingga menjadi
cermin budaya bagi masyarakatnya, menjadi akar
dalam pedoman kehidupan yang turun temurun,
menjadi warisan bangsa.
Namun kini zaman kian berubah, era
globalisasi dan modernisasi memasuki semua
negara termasuk Indonesia, budaya lokal mulai
kian tergerus arus. Masyarakat muda yang yang
diharapkan menjadi penerus warisan bangsa
terlihat acuh tak acuh, seperti tidak adanya
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kepedulian dalam pelestarian budaya tersebut.
Tidak berlebihan jika budaya modern banyak
menciptakan kerugian-kerugian terutama pada
hal yang bersifat normatif dalam budaya lokal
seperti makanan-makanan instan tiap harinya,
pakaian minim yang berporos pada budaya barat,
bahkan ideologi berpikir kesenangan sementara
(hedonisme) sering terlihat dalam ruang lingkup
sosial.
Hingga kini, tak terkira betapa banyak kearifan
lokal yang tersingkir. Bukan hanya secara fisik,
berbagai suku terpinggirkan dari wilayahnya,
namun juga mulai lenyapnya nilai-nilai luhur yang
sebelumnya banyak diakui sebagai kekayaan
negeri ini.
Masyarakat Dayak
Salah satu yang secara perlahan harus menepi
adalah kearifan lokal masyarakat Dayak, yang
mulai digeser oleh ketidakarifan nasional dan
global. Pembukaan lahan besar-besaran untuk
perkebunan harus diakui banyak mengubah
segalanya. Dengan “rakusnya” hutan dieksploitasi
secara besar-besaran, padahal sejak awal,
masyarakat Dayak dikenal sangat hati-hati dalam
menangani alam.
Masyarakat Dayak memiliki kearifan lokal

hutan Kalimantan semakin sempit,
dan menyebabkan kematian ribuan
orangutan. Sungguh hal yang
menyedihkan.
Papua pun Serupa
Cerita tentang kearifan lokal yang
terpinggirkan juga datang dari Papua.
Sekarang, banyak masyarakat Papua
yang tidak bisa menikmati potensi
alamnya. Penyebabnya serupa dengan
yang terjadi pada masyarakat Dayak,
karena kedatangan ketidakarifan
nasional dan global.
Sebagaimana diketahui, hutan
bagi masyarakat Papua, ibarat gudang
penyimpan makanan dan sumber obat
obatan tradisional. Di balik rimbunnya
hutan Papua ternyata juga menyimpan
beraneka ragam pengetahuan
tradisional yang belum sempat didata
dan diteliti. Tetapi dari sanalah “bencana”
nilai-nilai juga bermula. Datangnya para
peneliti dari luar Papua, ternyata sama
sekali tidak membawa keuntungan bagi
masyarakat setempat.
Kalau pun sempat diteliti kebanyakan
justru menguntungkan para penelitinya
saja sedangkan masyarakat setempat
pemilik pengetahuan hanya menjadi
pelengkap penderita saja. Buah merah
misalnya tidak memberikan kontribusi
yang berarti bagi masyarakat dan
mereka hanya berfungsi sebagai
penyuplai bahan baku kepada peneliti
pengelola buah merah. Ini hanya
sebagian kecil pengetahuan lokal milik

masyarakat yang ternyata dimanfaatkan
bagi kesehatan tanpa memikirkan
masyarakat pemiliknya. Modusnya
sama, yakni eksploitasi besar-besaran,
tanpa peduli bahwa masyarakat Papua
pun memiliki kearifan lokal dalam
memperlakukan alam.
Menurut dosen Fakultas Kehutanan
Universitas Negeri Papua di Manokwari,
Frans Wospakrik, selama ini pengelolaan
hutan tidak pernah melibatkan
masyarakat di dalam dan di luar kawasan
hutan. “Mereka terpinggirkan,” tegas
Wospakrik.
Akibatnya, lanjut Wospakrik,
pengelolaan hutan tidak memberikan
kesejahteraan yang memadai bagi
masyarakat Papua. Masyarakat juga tidak
merasa memiliki berbagai kebijakan
dan program pengelolaan hutan
secara berkelanjutan. “Masyarakat adat
kehilangan sense of responsibility dan sense
of ownership atas kebijakan serta program
pembangunan hutan,”ujar Wospakrik.
Oleh sebab itu, menurut Wospakrik,
perlu ada paradigma baru dalam
melibatkan Masyarakat Adat di
tanah Papua. Perlu ada peningkatan
peran serta dan pengelolaan hutan
berbasis masyarakat dan juga perlu
mempertahankan kearifan lokal yang
dimiliki.
Kalau tidak, semua nilai-nilai luhur
tersebut hanya tinggal cerita dan
masyarakat akan semakin termarjinalkan
oleh ketidakarifan nasional dan global.
(Berbagai sumber)
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yang disebut nataki, yakni cara mereka
membuka hutan. Nataki biasanya
dilakukan bersama-sama oleh satu
kelompok masyarakat. Caranya dengan
merobohkan pepohonan, belukar, atau
ilalang di sekeliling lahan yang hendak
dibakar. Lebar batas api itu antara tiga
hingga lima meter. Nataki diperlukan
agar api tidak menyambar lahan di luar
kawasan yang hendak dibuka untuk
bertani.
Setelah dirobohkan, ilalang atau
belukar biasanya disapu ke arah lahan
yang hendak dibakar. Itu dilakukan
supaya batas api itu benar-benar bersih.
Pekerjaan itu tidak mudah karena
pembersihan batas api harus dilakukan
di sekeliling lahan. Padahal, lahan yang
dibuka kadangkala hingga beberapa
hektare sekaligus jika akan dikerjakan
bersama oleh beberapa petani sekaligus.
Setelah batas api bersih, mereka baru
memulai membakar lahan. Sebelum
membakar lahan, mereka biasanya juga
mengamati arah angin. Mereka akan
membakar searah tiupan angin, tetapi
ujung lahan biasanya sudah dibakar
sedikit supaya jika tiba-tiba angin
membesar, api tidak keluar dari batas
api. Lahan dibakar selama tiga atau
empat hari. Saat abu sudah mengendap,
petani baru menanami lahan dengan
tanaman pangan atau sayur-sayuran.
Tetapi itu dulu, ketika tradisi buka
lahan ini dirangkai dengan upacara adat.
Sekarang, seperti dijelaskan oleh salah
satu warga, meskipun tradisi nataki
masih dipegang teguh, tak semuanya
tradisi buka lahan dirangkai dengan
upacara adat yang rumit.
Masyarakat adat umumnya masih
patuh terhadap hukum adat terkait
pembakaran lahan. Warga adat yang
diketahui membakar lahan dengan
sengaja dan mengakibatkan kebakaran
hebat akan terkena denda adat. Selain
itu, warga tersebut juga akan diajukan
ke penegak hukum untuk mendapatkan
hukum pidana.
Ketidakarifan nasional dan global,
dalam kaitannya dengan kearifan lokal
membuka lahan termanifestasi dalam
adopsi cara membakar lahan yang salah.
Tidak sedikit perusahaan yang membuka
lahan di Kalimantan Barat dengan cara
membakar lahan. Tanpa membuat
batas api, perusahaan-perusahaan itu
membakar lahan. Akibatnya, kebakaran
meluas. Inilah yang menyebabkan
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Teladan Sang Office Boy
Kejujuran adalah
mata uang yang
tak ternilai.
Agus Chaerudin
seorang office
boy di sebuah
bank, dengan
teguh memegang
prinsip ini dalam
kehidupannya
yang pas-pasan.
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S

uatu sore pada awal
Agustus 2011. Suasana
kantor Bank Syariah
Mandiri Cabang Pembantu
Kalimalang, Plaza Duta Permai,
Jakasampurna, Kota Bekasi,
sudah lengang. Jarum jam
sudah menunjuk pukul 17.30.
Seluruh pegawai bank itu
memang sudah pulang, kecuali
seorang lelaki yang saat itu
justru tekun bekerja.
Lelaki itu bernama Agus
Chaerudin. Ia adalah petugas
office boy yang kebagian
tugas di sore itu. Ruangan
demi ruangan ia sisir untuk ia
bersihkan. Namun, langkah
Agus terhenti di ruang teller.
Matanya tertuju pada onggokan
uang di belakang sebuah
tempat sampah yang ada sudut
ruangan. Uang tersebut tidak
terbungkus apapun.
Ia kemudian mengambil
uang itu dan menghitungnya.
Ternyata ada 10 bundel pecahan
Rp100 ribu yang diikat dengan
tali berwarna putih. Total uang
itu Rp100 juta. Agus sendirian
di ruang itu. Namun, bukannya
mengambil uang tersebut,
ia malah memanggil satpam
yang berjaga di depan kantor
tempatnya bekerja.
Tanpa banyak berpikir,
Agus pun melaporkan uang
temuannya kepada atasannya.
Setelah melalui pengecekan
pembukuan, ternyata uang
temuan itu milik BSM yang
tercecer akibat keteledoran
pegawai bagian teller. Berkat
kejujurannya, manajemen
perusahaan tempat Agus
bekerja menganugerahinya
piagam penghargaan dan
hadiahi uang Rp1,75 juta.
Kejujuran Agus memang
patut diacungi jempol. Temuan
uang bernilai Rp 100 juta
ternyata tidak menggoyahkan
keteguhan hati lelaki kelahiran
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Jakarta, 18 Agustus, 35 tahun
silam itu dalam memegang
nilai kejujuran dalam hidupnya.
Kondisi ekonominya yang paspasan tak membuatnya silap
dan mengambil sesuatu yang
bukan haknya. “Orang mungkin
tidak ada yang melihat apa yang
saya perbuat, namun Allah maha
melihat,” ujarnya.
Ia bersyukur Allah SWT masih
melindungi dirinya dari per
buatan tidak jujur. ”Alhamdulillah,
saya tidak mengambilnya karena
saya yakin itu bukan rezeki halal
buat saya dan keluarga saya.
Kalau saya ambil hidup saya tidak
akan barokah,” kata Agus.
Baginya, perlindungan itu
merupakan jawaban atas doa
kedua orangtuanya. “Ketika
akan diterima bekerja di BSM
saya memohon doa sama bapak
dan ibu saya supaya diberikan
keberkahan dalam bekerja.
Mungkin ini adalah salah satu
jawaban dari Allah SWT atas doa
orangtua saya,” tambahnya.
Ia mengaku, sejak kecil
orangtuanya mengajarinya untuk
berbuat jujur. “Kejujuran itu
penting. Tanpa kejujuran, orang
akan melakukan segala cara
untuk mencapai tujuan,” katanya.

Koperasi Karyawan BSM. Setiap
hari, untuk bisa sampai ke tempat
kerja di BSM, Agus harus berjalan
kaki dari rumahnya ke jalan raya.
Setelah itu ia naik mikrolet. Ia
bekerja dari pukul 06.30 s.d pukul
19.00. berkat kerja kerasnya ini, ia
menerima gaji sekitar Rp2,2 juta
setiap bulannya.
Uang inilah yang ia cukupkan
untuk menghidupi keluarganya.
Kalau boleh jujur, barangkali
uang ini tidak akan cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari
pada saat ini. “Ya kalau dicukupcukupkan ya cukup. Walaupun
dengan kondisi sekarang ini, ya
sering susah juga buat ngaturnya.
Tapi Allhamdulillah saya sering
dibantu teman-teman, biasanya
sih kalau pas lagi kekurangan
mereka suka minjemin uang ke
saya,” ujarnya polos.
Sebelum bekerja di BSM, Agus
yang hanya lulusan SMEA ini
mengaku pernah menjadi tenaga
alih daya di beberap perusahaan.
Tidak hanya itu, ia juga pernah
menjadi pencuci piring dan
penjual nasi goreng. Ia juga
pernah bekerja sebagai pencuci
gelas bekas minuman jamu di
Klender, Jakarta Timur.
Agus menikahi Elis Nurjamilah,
yang kini menjadi istrinya pada
Sosok Sederhana
1999. Mereka kini tinggal di rumah
Agus memang hanya seorang petak sederhana di Kampung
office boy, namun perilaku jujur
Curug Raya, Jaticempaka, Pondok
yang ia tunjukkan merupakan
Gede, Kota Bekasi.
keteladanan yang luar biasa
Di rumah orangtuanya itulah
di tengah maraknya korupsi di
Agus dan Elis membesarkan ketiga
negeri ini. Apa yang membuat
buah hatinya, Hilman Faturrahman
Agus bisa bertahan dengan
(13), Gina Fatimah Zahroh (8), dan
prinsip hidup semacam ini?
Syifa Robiatul Adawiyah (3). Di
Jawabannya ternyata rasa syukur. keluarga tersebut, Agus adalah
Ya, rasa syukur membuat Agus
satu-satunya pencari nafkah
selalu bahagia dengan rezeki
keluarga. Sedangkan Elis, fokus
halal yang ia peroleh. “Berapapun mendidik anak-anaknya, dan
asalkan halal, akan menjadi
menjadi guru ngaji secara sukarela
barokah, itulah rezeki yang harus bagi anak-kampung.
disyukuri,” ujarnya.
Sungguh, dari seorang Agus,
Padahal, ia hanya pegawai
kita belajar banyak tentang
level bawah dalam manajemen
kejujuran.
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Film Ditayangkan

Nilai-Nilai Ditanamkan

P

emberantasan korupsi
tidak hanya bisa dilakukan
melalui pendekatan
struktural, namun juga kultural.
Itulah sebabnya, setelah
memproduksi film antikorupsi K
Vs K akhir tahun lalu, maka pada
2012 ini, KPK menayangkannya
kepada masyarakat. Diawali
penayangan perdana di Gedung

Djakarta Theater, 26 Januari
2012, KPK kemudian melakukan
road show di 17 kota di seluruh
Indonesia.
Di berbagai kota itulah
publik bisa menyaksikan empat
rangkaian film pendek karya
para sineas muda. Keempatnya
adalah Rumah Perkara, “Selamat
Siang Risa!” “Psssttt... Jangan

Bilang Siapa-Siapa dan Aku
Padamu. Melalui film tersebut,
KPK ingin menginisiasi dukungan
masyarakat terhadap upaya
pencegahan korupsi melalui film.
“Kami yakin, film dapat menjadi
media kampanye antikorupsi yang
kreatif karena lebih menarik dan
pesannya lebih mudah dicerna
publik,” ucap Ketua KPK Abraham
Samad.
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Samakan Persepsi

Perangi Korupsi

P

eran generasi muda dalam
memerangi korupsi jangan
ditanya lagi. Sebagai
pewaris negeri, apa yang
mereka lakukan telah begitu
membumi. Melalui berbagai
komunitas, para pemuda
bergerak tanpa rasa takut.
Menyebar se-antero persada,
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seakan tanpa batas.
Tetapi gerakan dan
semangat mereka memang
harus disatukan. Seperti spirit
Sumpah Pemuda, Oktober 1928,
yakni demi bangsa dan tanah
air yang satu: Indonesia. Untuk
itulah KPK mempertemukan
komunitas tersebut. Bertempat

di Jambu Wuluk, Ciawi, Bogor,
melalui kegiatan Anti Coruption
Youth Camp. Di sana, para
pemuda tidak hanya bisa menjalin
jejaring dengan komunitas
antikorupsi lain, namun sekaligus
menyamakan persepsi. Semua
demi satu tujuan: memerangi
korupsi di negeri ini.
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Dukungan Rakyat Terus Menguat

K

ecintaan rakyat kepada
KPK, jangan ditanya. Tak
terbilang sudah, berapa
kali dukungan diberikan. Baik
ketika KPK sedang dilemahkan,
dipojokkan, atau diserang pihakpihak yang berada di sisi para
pelaku korupsi.
Seperti ketika anggaran
pembangunan Gedung KPK

yang diblokir DPR. Seperti
air bah, dukungan deras
mengalir. Tidak hanya dari
siswa-siswi TK di Bogor,
pengamen jalanan, artis, bahkan
pemuda Muhammadiyah
yang rela datang ke Jakarta
dengan mengendara sepeda
ontel. Semua dengan tujuan
satu: bahu-membahu bagi

pembangunan Gedung KPK.
Dan memang begitulah
dukungan rakyat. Semua terjadi,
karena kepedulian adalah
manifestasi kecintaan dan rasa
memiliki. Semua berharap,
dengan adanya gedung yang
kelak dibangun dari hasil hasil
saweran mereka, KPK semakin
kokoh dan kuat memberantas
korupsi di negeri ini.
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Pilkada Bersih Demi
Pemimpin Bersih

I

NGAT sebelum memilih.
Begitulah salah satu
kampanye yang dilakukan
KPK terkait Pemilukada DKI
Jakarta, 2012. I adalah Integritas
kita banget; N adalah Niatkan
untuk bikin perubahan; G, yakni
Gunakan hati nurani; A adalah
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Anti korupsi ya iyalah; dan T,
yaitu Tolak politik uang.
Melalui berbagai kampanye
tersebut, diharapkan
Pemilukada berjalan dengan
jujur dan memenuhi asas
demokrasi. Tidak ada intimidasi
atau politik uang seperti yang

sudah jamak ditemui selama ini.
Sebab, masyarakat pun semakin
cerdas dalam menentukan
pilihan dan menolak berbagai
kecurangan. Hanya melalui
Pemilu berintegritas,
akan dihasilkan pemimpin
berintegritas pula.
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Pemenang Lomba Blog

Foto: integrito

Dahsyatnya Dunia Maya

Dalam upaya
pemberantasan
korupsi, ide
kreatif senantiasa
dilakukan KPK.
Termasuk di
antaranya,
menggandeng
para blogger
dengan
menggunakan
dunia maya.

1
2
3

“A

ndai aku menjadi
Ketua KPK, maka
aku akan berusaha
mewujudkan ide-ide yang
ada di kepalaku. Aku berharap
dengan melakukan langkah
tersebut, koruptor kapok dan
berpikir 1.000 kali melakukan
korupsi di negeri ini.” Melalui
tautan blog-nya, begitulah
Wahyuddin Noor menulis.
Wahyuddin merupakan satu
di antara sekitar 1.000 blogger
yang turut serta dalam lomba
blog yang diselenggarakan KPK.
Dalam lomba yang berlangsung
15 Oktober-18 November 2012
tersebut, KPK berupaya meng
gandeng para blogger agar

gaung pemberantasan korupsi
bisa lebih masif. Tengok saja
temanya yang inspiratif, “Andai
Aku Jadi Ketua KPK.”
Wahyuddin akhirnya
menjadi pemenang pertama.
Selain Wahyuddin, dewan juri
yang terdiri atas Wakil Ketua
KPK, Busyro Muqoddas, Chief
Editor TEMPO, Toriq Hadad, dan
praktisi social media, Nukman
Luthfie, juga menetapkan lima
blogger lain menjadi yang
terbaik. Pengumuman dilakukan
pada acara “Temu Blogger dan
Deklarasi Blogger Antikorupsi“,
yang berlangsung di Auditorium
KPK, 7 Desember 2012.
Dalam sambutannya, Wakil

Pemenang Lomba Blog
Pemenang Pertama: Wahyuddin
Noor (Hulu Sungai Tengah, Kalsel).
“Kasus korupsi besar yang sulit
disentuh, mulai terjamah...”
Pemenang Kedua: Danang
Firmanto (Yogyakarta).
“Ttiga pilar yang akan penulis
tanamkan. Kohormatan, Visioner,
dan Kekuatan.”
Pemenang Ketiga: Zakia
(Palembang).
“Saya akan menerapkan prinsip;
SUMATERA : Semangat untuk
Menumpas Kejahatan Secara
Merata. “

4
5
6

Ketua KPK, Busyro Muqoddas,
mengatakan, KPK membuka
akses untuk para blogger sebagai
bagian dari civil society, untuk
berperan serta memunculkan ideide kreatif dalam pemberantasan
korupsi. Busyro juga berharap
pertemuan ini diharapkan bisa
menyatukan ide para blogger un
tuk saling bergandeng tangan
“membumikan” nilai-nilai antiko
rupsi sehingga gaungnya lebih
besar lagi.
Busyro menambahkan bahwa
KPK telah membuktikan sendiri
“kedahsyatan“ peran dunia maya.
Yang masih hangat, adalah “Save
KPK“ ketika penyidik KPK hendak
ditangkap. Berkat gerakan di
dunia maya itu, masyarakat
berbondong-bondong
mendatangi Gedung KPK.
Pada pertemuan terse
but, para blogger juga
mendeklarasikan “Blogger
Antikorupsi” yang ditandatangani
sekitar 150 blogger yang hadir
pada acara tersebut. Melalui
deklarasi ini, diharapkan akan
menjadi penguat komitmen dari
para blogger untuk tidak diam
ketika melihat korupsi yang
terjadi di sekitarnya.

Deklarasi Blogger Antikorupsi
Pemenang Harapan I: Selvie Amalia
(Bogor).
“Saya ingin membuat sebuah program
edukasi keuangan menyeluruh pada
setiap keluarga Indonesia.”
Pemenang Harapan II: Marintan
Ompusunggo (Jakarta).
“Media sosial KPK akan lebih
dioptimalkan untuk mengedukasi
masyarakat....”
Pemenang Favorit: Okky Prasetyo
Eko Diantoro (Kudus).
“Banyak prestasi yang tertoreh, mulai
dari terungkapnya koruptor kelas teri
sampai koruptor kelas kakap.”

Kami, blogger antikorupsi, menganggap korupsi
adalah kejahatan mahakeji yang memiliki daya rusak
dahsyat laksana bom nuklir.
Kami, blogger antikorupsi, bukanlah orang yang akan
membiarkan tanpa berbuat apa-apa menyaksikan
bangsa kami rusak hancur oleh korupsi.
Untuk itu, kami, blogger antikorupsi akan kobarkan
perjuangan melawan korupsi di jagat maya demi
sebuah mimpi mewujudkan negeri yang bebas dari
korupsi.
Jakarta, 7 Desember 2012
Turut mendukung peringatan
Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2012
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Peluncuran e-Modul Gratifikasi

Foto: integrito

Sosialisasi tak Sulit Lagi

Saat peluncuran e-Modul Gratifikasi.

Berbentuk
animasi, simulasi,
games, dan
dialog interaktif,
informasi
gratifikasi
berbasiskan
internet
diluncurkan.
Menjangkau
lebih luas dengan
waktu lebih
singkat.
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K

emudahan terletak di
ujung jari. Tinggal klik,
beres semua. Ya, begitulah
terobosan yang dilakukan KPK.
Cukup membuka e-Modul
Gratifikasi, maka berbagai
informasi terkait ketentuan
gratifikasi bisa diunggah dan
dipelajari melalui internet.
Siapapun dan dimana pun, tak
perlu lagi harus memanggil KPK.
Mudah dari sisi penggunaan,
murah dari sisi pembiayaan.
Praktis, bukan!
E-Modul Gratifikasi dapat
diakses di laman http://www.
kpk.go.id/gratifikasi. Modul
tersebut merupakan bagian
dari e-Learning Gratifikasi yang
sedang dikembangkan KPK. Ke
depan, program ini diharapkan
mampu menjawab tantangan,
seperti pelaporan secara online,
e-Modul Peraturan dan regulasi
secara utuh tentang gratifikasi,
program pengendalian
gratifikasi, peningkatan
integritas, Sistem Informasi
Gratifikasi (SIG), pembentukan
lingkungan antisuap, dan
informasi strategis lainnya.
Menurut Direktur Gratifikasi
KPK, Giri Suprapdiono, program
ini secara bertahap juga akan
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menggantikan program
sosialisasi pola konvensional,
yang selama ini dilakukan KPK.
e-Modul Gratifikasi ini dianggap
lebih efektif, karena bisa
menjangkau lebih luas dengan
waktu yang lebih singkat.
Giri menambahkan, melalui
program ini pula, KPK berharap
sosialisasi bisa menyentuh
target 5,4 juta PNS di seluruh
Indonesia. Karena sesuai Pasal
16 UU KPK, bahwa setiap PNS
yang menerima gratifikasi
wajib melapor. Tetapi memang
permasalahan yang selama
ini dihadapi, tak sedikit PNS
mengalami kebingungan terkait
apa yang harus mereka lakukan.
“Sekarang tidak perlu lagi
memanggil KPK untuk ceramah
tentang gratifikasi karena bisa
dicari di dunia maya,” katanya.
Peluncuran e-Modul
Gratifikasi dilakukan di
Auditorium KPK, 29 November
2012. Program tersebut
sukses diluncurkan, berkat
kerja sama antara KPK dan
United Stated Agency for
International Development
(USAID) - Management System
International (MSI). Hadir pada
acara tersebut, dua Wakil Ketua

KPK, Adnan Pandu Praja dan
Zulkarnain. Selain itu juga
Wakil Duta Besar Amerika
Serikat untuk Indonesia Kristen
Bauer, Direktur Democratic
Governance USAID Miles Toder,
dan pakar marketing Indonesia,
Hermawan Kertajaya.
Pada kesempatan tersebut,
Zulkarnain menerangkan
bahwa gratifikasi pada awalnya
hanya sekadar pemberian
dan dianggap sebagai
suatu kebiasaan. Namun
kini, lanjutnya, gratifikasi
dapat bertentangan dengan
hukum dan dianggap suap
sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 12 B Undang-Undang
No. 20 tahun 2001. Begitupun,
praktik gratifikasi juga masih
marak, karena masyarakat
melihat pemberian gratifikasi
sebagai hal yang wajar dalam
pergaulan. “Sebaliknya,
kesadaran penyelenggara
negara atau PNS yang
menerima gratifikasi untuk
melaporkan gratifikasi yang
diterimanya masih relatif
rendah jika dibandingkan
jumlah wajib lapor gratifikasi,”
ungkap Zulkarnain.
Tetapi memang tidak
mudah mengubah kebiasaan.
Menurut Zulkarnain, perlu
waktu dalam edukasi atau
pemahaman mengenai
gratifikasi, terlebih jika jarak
antara wajib lapor dan KPK
begitu jauh. Nah, percepatan
perubahan kebiasaan dan
perilaku dapat dicapai melalui
peningkatan pemahaman
tentang gratifikasi secara
utuh, mudah dan murah. “
Diharapkan adanya e-modul
gratifikasi ini, segala informasi
terkait gratifikasi bisa
dengan mudah diakses,” jelas
Zulkarnain.
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Sarasehan Budaya

Foto: integrito

Satu Suara Membangun Harmoni

Para petinggi
lembaga penegak
hukum lesehan
bersama.
Menyuarakan
satu tekad:
membangun
sinergi demi
menumpas
korupsi.

S

uara Emha Ainun Nadjib
atau Cak Nun, seperti
biasa terdengar berat.
Pandangannya menelusuri
jengkal demi jengkal audiens
yang berada di hadapannya,
sembari sesekali melontarkan
senyum yang khas. “Di antara
penegak hukum,” begitu
kata Cak Nun, “Mesti saling
bersinergi dalam memberantas
korupsi. Sinergi ini sangat
penting untuk menghadapi
korupsi yang telah merambah
ke berbagai sendi kehidupan.”
Sebagai moderator, Cak
Nun memang berada di
tengah para aparat penegak
hukum. Di tengah hamparan
karpet tipis berwarna merah,
ratusan peserta Sarasehan
Budaya tersebut duduk
lesehan di lantai Aauditorium
Gedung Perguruan Tinggi Ilmu
Kepolisian (PTIK).
Namanya juga sarasehan
budaya, meski tema yang
diangkat cukup berat, karena
menyangkut korupsi, namun
bisa diterima dengan segar.
Ditemani kudapan kacang,
singkong, pisang, dan jagung,
yang semuanya direbus, acara
yang digelar 30 November

2012 selepas Isya tersebut,
memang benar-benar hangat.
Dinginnya Jakarta akibat
diguyur hujan, seakan tak
mampu menyurutkan niat
peserta yang terdiri atas
pegawai Kejaksaan, Kepolisian,
KPK, Mahkamah Agung,
wartawan, dan masyarakat
umum menyimak obrolan
santai para pimpinan lembaga
penegak hukum.
Poin penting yang patut
mendapat sorotan dalam
acara ini adalah, semangat
untuk saling memperkuat
sinergi di antara lembaga
penegak hukum. Sebagaimana
dilanjutkan Cak Nun, apapun
yang sedang terjadi, aparat
penegak hukum mesti
berkomitmen dan meyakinkan
publik dalam pemberantasan
korupsi. “Apapun masalahnya,
harus mampu meyakinkan
publik dalam penegakan
hukum di wilayah
pemberantasan korupsi,”
katanya.
Sementara menurut Ketua
KPK, Abraham Samad, kondisi
harmonis di antara sesama
lembaga mesti dijaga agar
tidak terjadi gesekan. Kalau pun

terjadi, maka harus segera bisa
diatasi. “Karena sesungguhnya,
misi dari lembaga penegak
hukum ini adalah satu:
menegakkan hukum dengan
seadil-adilnya,” katanya.
Abraham menambahkan,
sarasehan budaya merupakan
salah satu cara mempererat
sinergi antara Polri dan
KPK. Ia menegaskan, tugas
pemberantasan korupsi mesti
dilakukan secara bersama. “KPK
tidak dapat bekerja sendiri,
KPK harus bergandengan
tangan dengan Polri, Kejaksaan,
dan Mahkamah Agung,” kata
Abraham.
Abraham menggambarkan
sarasehan budaya itu dikemas
untuk mendinginkan suasana,
meredam ketegangan,
refleksi, introspeksi, sekaligus
membangun pemahaman
bersama bahwa pemberantasan
korupsi dilakukan secara
bersama-sama.
Acara yang digelar untuk
menyambut Hari Antikorupsi
Internasional, tersebut,
menghadirkan Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi
Abraham Samad, Wakil
Ketua KPK Busyro Muqoddas,
Wakapolri Komjen Nanan
Sukarna, Wakil Jaksa Agung
Darmono, Hakim Agung Artidjo
Alkostar, Wakil Menkumham
Denny Indrayana, Wakil Ketua
Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy,
dan budayawan Mohamad
Sobari.
Sambil terus memperbin
cangkan persoalan penegakan
hukum terkait pemberantasan
korupsi di negeri ini, sesekali
peserta disuguhi penampilan
apik Kyai Kanjeng pimpinan Cak
Nun. Alhasil, di tengah hawa
dingin yang menusuk, justru
membuat suasana semakin
hangat.

vol. 30/ Th.V /november-desember 2012

| 41

portal

Peluncuran Seragam Tahanan KPK

Foto: integrito

Upaya Memiskinkan
Derajat Koruptor

Melalui pengenaan
seragam tahanan,
bukan hanya
tersangka atau
terdakwa kasus
korupsi yang
merasa malu,
namun juga
keluarga. Salah
satu cara KPK
untuk memberi
efek jera.
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D

erajat koruptor memang
layak dimiskinkan.
Melalui upaya itu,
diharapkan akan menimbulkan
efek jera, tidak bagi koruptor
bersangkutan namun juga
calon koruptor yang yang ingin
mencoba-coba melakukan
korupsi.
Salah satunya dengan
mewajibkan para koruptor
mengenakan baju tahanan
KPK. Dengan mewajibkan
koruptor mengenakan seragam
tahanan, maka identitas bahwa
seseorang adalah tahanan
KPK, yang notabene terlibat
kasus korupsi akan terlihat
oleh siapapun. Keluarga akan
melihat, tetangga, dan kolega
pun begitu. Alhasil, tidak hanya
tahanan kasus korupsi yang
malu, keluarga pun begitu.
Dalam upaya itulah maka
KPK meluncurkan seragam
tahanan, pada 2012 ini. Melalui
baju tersebut, diharapkan akan
menimbulkan rasa malu dan
efek jera bagi para koruptor.
Seperti disampaikan Wakil
Ketua KPK, Bambang Widjojanto,
baju tahanan tersebut wajib
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dikenakan terdakwa setiap kali
keluar tahanan. Dan kalau boleh
dilepas, hanya sebatas ketika
berada di ruang sidang. Karena,
di ruang tersebut, mereka
bebas memberikan keterangan.
Bahkan untuk beribadah pun,
misal melaksanakan shalat
Jumat, atau acara keluarga,
seperti menghadiri upacara
pemakaman, para tahanan wajib
mengenakan seragam tersebut.
Terdapat empat model baju
tahanan yang dirilis KPK yakni
warna putih, warna orange,
dan dua lagi warna hitam. Baju
tahanan tersebut berupa kaos
dan kemeja lengan pendek
dan lengan panjang, dengan
bertuliskan “Tahanan KPK”
dan “Tahanan KPK Corruption
Eradication Commission
Republic of Indonesia” di bagian
belakang.
Juru Bicara KPK, Johan
Budi menambahkan baju
tahanan KPK tersebut belum
final. Beberapa model yang
diperlihatkan ketika itu, hanya
sebagai contoh, karena akan ada
model lain yang berbeda.
Menurut Johan, rencana

baju tahanan tersebut akan
digunakan untuk dua hal.
Pertama, baju yang dikenakan
untuk tahanan yang akan
dibawa. Kedua, baju yang dipakai
untuk tahanan yang berada di
ruang tahanan. Selain itu, baju
tahanan untuk laki-laki dan
perempuan juga dibedakan.
Untuk laki-laki tangan pendek,
dan perempuan tangan panjang.
Sementara mengenai
dana bagi pengadaan baju
tahanan tersebut, KPK akan
mengambilnya dari APBN.
Namun, Johan memastikan
bahwa dana untuk pengadaan
tersebut tidak besar. Hanya
sekitar Rp50 ribu per seragam
tahanan.
Mengenai peluncuran
baju tahanan, masyarakat
memberikan tanggapan
beragam. Suryanto, pengamen
yang biasa beroperasi di
Terminal Kampung Rambutan
mendukung. Menurutnya,
seragam itu bisa membuat malu,
apalagi jika dipakai di depan
kamera televisi. “Tapi saya usul,
bagaimana kalau coraknya garisgaris putih dan hitam, seperti
yang di buku-buku. Sepertinya
dengan corak itu akan lebih
membuat malu,” katanya.
Sulaiman, sopir taksi di Ibu
Kota juga setuju atas peluncuran
seragam tahanan tersebut. Hanya
saja, menurutnya, seragam itu
masih terkesan terlalu bagus.
Bahkan, seorang tersangka
kasus korupsi perempuan, malah
menjadikannya terkesan modis.
“Kalau perlu dibuat sejelekjeleknya. Baik dari sisi corak
maupun bahan seragam. Supaya
mereka benar-benar malu
mengenakan,” katanya.
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Pendirian Rutan KPK

Foto: nasional kompas com

Lebih Efektif, Tidak Bolak-Balik

Pembentukan
cabang Rutan
berada di
bawah naungan
Kemenkumham
dan dilaksanakan
oleh KPK. Agar
pemeriksaan oleh
KPK cepat.

T

epat dan strategis!
Begitulah terobosan
mengenai cabang
Rutan yang dikelola KPK.
Dengan keberadaan Rutan
tersebut, diharapkan bisa
meningkatkan kualitas proses
pemeriksaan. Sebab, KPK bisa
melindungi pihak-pihak yang
memberikan informasi yang
otentik dan substansial yang
jika tidak dilindungi, bisa
mempengaruhi objektivitas
pemeriksaan.
Itu yang pertama. Kedua,
KPK bisa membatasi berbagai
potensi intervensi dari pihak
ketiga dengan menempatkan
orang-orang tersebut di Rutan
KPK. “Sebab, dari berbagai
informasi yang diterima, di
berbagai Rutan lain, terjadi
kerja sama antara tersangka
dan pihak lain yang bisa
mempengaruhi persidangan,”
jelas Wakil Ketua KPK,
Bambang Widjojanto.
Pendirian cabang Rutan
KPK merupakan buah dari
perjanjian kerja sama yang
dilakukan antara KPK dan
Kemenkumham. Dalam
perjanjian disebutkan,
bahwa pembentukan cabang
Rutan berada di bawah
naungan Kemenkumham dan
dilaksanakan oleh KPK. Dalam

hal ini, pelaksana harian dan
anggaran Rutan ditanggung
KPK. Inilah yang membedakan
dengan sebelumnya, ketika
KPK hanya menitipkan
tahanan kepada pengelola
Rutan setempat, misal Rutan
Salemba dan Rutan Mako
Brimob. “Tujuannya, agar
pemeriksaan oleh KPK tidak
bolak-balik. Supaya bisa
lebih cepat,” kata Sihabudin,
Dirjen Pemasyarakatan
Kemenkumham.
Tidak berhenti sampai
di sana. Sebagai tindak
lanjut, KPK juga melakukan
perjanjian kerja sama dengan
TNI. Perjanjian yang dilakukan
adalah pinjam pakai sebagian
tanah dan bangunan TNI
Angkatan Darat seksi Daerah
Komando Jakarta Raya, untuk
dipakai menjadi cabang Rutan
KPK. Lokasi Rutan tersebut,
terletak di Denpom Guntur,
di Jalan Guntur, Jakarta
Selatan. Rutan tersebut
mampu menampung 38
orang tahanan KPK dalam 14
ruangan sel dengan berbagai
ukuran. “Pembangunan akan
dimulai pada Januari sampai
Juli 2013,” kata Bambang.
Pembangunan rutan
tersebut menurut Bambang
sudah sesuai dengan rujukan

Menteri Hukum dan HAM.
Yakni, bahwa KPK boleh
memiliki cabang rutan negara
dan keputusan mengenai
perawatan tahanan dalam
rutan KPK. “Artinya baik fisik,
sistem, personel, perangkat
serta sarana dan prasarana
dalam rutan akan dikelola
oleh KPK,” jelas Bambang.
Bambang menambahkan,
ruangan yang sudah siap
digunakan saat ini adalah
3 ruangan sel berukuran
5,2 meter persegi. Ruangan
tersebut dilengkapi dengan
dua tempat tidur dan satu
kakus di dalam ruangan.
“Yang akan dibangun adalah
blok untuk 22 orang tahanan
laki-laki dan 10 orang
tahanan perempuan,” ungkap
Bambang. Selain ruang sel
akan dibangun juga ruang
pertemuan keluarga, ruang
“refreshing”, kantor, ruang
kunjungan, area antara, taman
serta selasar.
Lagi-lagi tidak hanya
itu. Pada 2012, di tengah
keterbatasan ruangan
yang dimiliki, KPK juga
membangun Rutan di dalam
gedung sendiri. Rutan yang
dibangun tersebut memuat
lima kamar tahanan, yang
masing-masing kamar
memiliki luas yang sama,
yakni 3,1 x 3,5 m².
Masing-masing kamar,
hanya dilengkapi sebuah
tempat tidur dan sebuah
meja. Untuk kelancaran
sirkulasi udara, dipasang
exhaust atau alat pengatur
sirkulasi udara berbentuk
kipas angin kecil yang
menempel di dinding. Ada
pula satu unit pendingin
ruangan yang dipasang di luar
kamar tahanan.

vol. 30/ Th.V /november-desember 2012

| 43

portal

Dukungan Tokoh Nasional dan Lintas Agama

Foto: integrito

Kian Dilemahkan,
Kian Mendapat Dukungan

Tidak hanya
sekali tokoh
nasional dan
lintas agama
mendukung
KPK. Simbol
perlawanan,
ketika KPK
dilemahkan.
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K

PK lahir dan dibentuk
karena bangsa, masya
rakat, dan negara ini
hancur karena korupsi. Karena
itu, KPK diberikan kewenangan
yang luar biasa untuk mengerak
kan lembaga lain yang selama ini
tidak atau kurang efektif.
Ironisnya, ketika musuh
terbesar yaitu korupsi, masih
bisa dilihat hingga saat ini, pada
saat itulah KPK justru mendapat
perlawanan. KPK digerogoti
kanan-kiri oleh mereka yang
selama ini terancam oleh gergaji
KPK. Oleh karena itu, kalau KPK
kalah menghadapi semuanya,
maka yang kalah bukan KPK
melainkan rakyat yang meng
harapkan Indonesia yang bersih.
Dukungan terhadap
KPK tersebut diberikan oleh
Komaruddin Hidayat, Rektor
Universitas Paramadina, 1
Oktober 2012. Dukungan
diberikan, karena KPK memang
mendapat upaya perlemahan
dari berbagai pihak secara
sistematis. Di antaranya,
mengenai revisi UU KPK yang
akan dilakukan DPR ketika itu.
Selain Komaruddin, tokoh
lain yang juga hadir, di antaranya
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Taufik Ismail, KH. Solahuddin
Wahid, Romo Benny, JE.
Sahetapy, Pdt. Natan Setiabudi,
Bambang Harimurti, Anies
Baswedan, dan Hikmahanto
Juwana. “Kami dari kalangan
masyarakat sipil, akademisi, dan
tokoh lintas agama memberikan
dukungan kepada KPK.
Yang kita berikan dukungan
adalah harapan masyarakat
untuk memiliki pemerintah
dan negara yang bersih yang
selama ini ujung tombkanya
diamanatkan kepada KPK,”
imbuh Komaruddin.
Hal senada diungkapkan
oleh JE. Sahetapy. Menurut
Sahetapy, siapapun yang ingin
mengebiri KPK, termasuk
wakil-wakil rakyat di DPR, kalau
terselubung dengan alasanalasan yang tidak masuk akal,
maka mereka dipandang
sebagai pengkhianat bangsa
dan negara. “Atau bisa juga
dipandang sebagai kaki
tangan koruptor yang ingin
menghancurkan KPK,” tegasnya.
Sahetapy mengatakan,
hampir semua negara dan
bangsa di dunia hancur karena
korupsi. Untuk itu dia berharap,

agar KPK menjadi lembaga yang
benar-benar ditakuti koruptor.
Saya mengimbau masyarakat
untuk mendukung KPK dalam
memberantas korupsi, sebuah
penyakit yang sangat berbahaya,”
tandas Sahetapy.
Ya, seperti itulah dukungan
kepada KPK. Bahkan, bukan
hanya tokoh nasional. Berbagai
tokoh daerah pun seakan tak mau
ketinggalan. Sejumlah ulama dan
tokoh pendidikan Solo misalnya,
juga menyambangi Gedung KPK
pada 2012. Kedatangan mereka
sama, dalam rangka mendukung
KPK yang coba digembosi
kewenangannya oleh sejumlah
pihak. “Kami merasa prihatin
melihat adanya usaha pelemahan
lembaga yang kita cintai dan
harapkan pertolongannya
terhadap berdirinya, tegaknya
keadilan dan kebenaran,” kata
Ketua Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Solo, Zainal Arifin Adnan.
Selain Zainal, hadir juga Rektor
Universitas Muhammadiyah
Surakarta (UMS) Bambang Setiaji,
Purek Universitas Negeri Sebelas
Maret, Prof Jamal Nugroho, dan
Ketua Umum Majelis Tafsir Alquran
Solo Ahmad Sukino.
Dukungan juga datang dari
Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejumlah tokoh agama Katolik
dari Maumere, Kabupaten Sikka,
NTT, pun memberi dukungan
kepada KPK. Rombongan empat
pastor dan seorang perwakilan
LSM dari NTT tersebut, dipimpin
langsung oleh Romo Hubert
Thomas Hasulie. Bahkan
kedatangan mereka jauh sebelum
itu, yakni di awal 2012. Mereka
bermaksud untuk mendukung
KPK agar mampu menjalankan
tugas dengan baik.
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Pelatihan Pendidikan Dasar Calon Penyidik KPK

Foto: integrito

Saatnya Memiliki Penyidik Sendiri

Ke-30 calon
penyidik tersebut
merupakan hasil
seleksi dari 65
orang. Mereka
adalah pegawai
KPK yang tersebar
di sejumlah unit
kerja.

S

alah satu komponen
SDM yang cukup
penting adalah
penyidik. Ironisnya, sebelum
ini KPK hanya tergantung
pada penyidik dari instansi
kejaksaan dan kepolisian.
Akibatnya, jika instansi asal
menarik penyidiknya, maka
akan sangat berdampak pada
kinerja KPK. Karena seorang
penyidik bisa menangani
5-6 kasus. Penarikan 20
penyidik yang dilakukan Polri
pada tahun ini pun sangat
mempengaruhi kinerja KPK.
KPK bukan tidak
menyadari persoalan yang
selalu berulang dari tahun
ke tahun ini. Itu sebabnya,
pada tahun ini KPK merasa
bahwa sudah saatnya
mulai melepaskan diri dari
ketergantungan tersebut.
Melakukan rekrutmen
penyidik sendiri, adalah jalan
keluar yang bisa dilakukan.
Selama 1,5 bulan, 30 calon
penyidik tersebut menjalani
masa pelatihan. Selama masa
itu, mereka digembleng di
Balai pendidikan dan latihan
(Diklat) Mahkamah Agung

(MA), Megamendung, Bogor.
Seperti dikatakan Wakil
Ketua KPK, Zulkarnain, ke30 calon penyidik tersebut
merupakan hasil seleksi
dari 65 orang. Sebelumnya,
lanjut Zulkarnain, mereka
adalah pegawai yang
tersebar di sejumlah unit
kerja. Antara lain, direktorat
penyidikan, direktorat
pengaduan masyarakat,
direktorat gratifikasi, serta
direktorat pendaftaran dan
pemeriksaan laporan harta
kekayaan penyelenggara
negara (LHKPN) KPK.
“Dari seluruh peserta
seleksi ada yang sudah
menjadi pekerja tetap.
Namun ada pula yang masih
berstatus dipekerjakan dari
instansi lain seperti Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, Badan
Pemeriksa Keuangan, dan
Kementerian Keuangan,”
katanya pada acara
penutupan Program
Pelatihan Pendidikan Dasar
Calon Penyidik KPK, 3
Desember 2012.
Menurut Zulkarnain,

pelatihan diberikan secara
intensif. Berbagai materi telah
diberikan mulai dari materi
hukum, praktek investigasi,
dan materi pendukung
lainnya dalam tugas
penyidikan. “Semoga apa
yang telah diberikan dapat
menjadi modal berharga
sehingga bisa menjadi
seorang penyidik yang andal,
profesional dan menjadi
garda terdepan pada proses
penyidikan kasus korupsi di
KPK,” harap Zulkarnain.
Ia melanjutkan, setelah
menyelesaikan pendidikan
dasar ini seluruh peserta akan
ditugaskan untuk mengikuti
program on the job training
di direktorat penyidikan.
Dengan tujuan agar bisa
secara langsung merasakan
atmosfer dan suasana kerja
sebagai penyidik, sehingga
nantinya ketika diangkat
menjadi penyidik KPK telah
siap melaksanakan tugasnya
sebagaimana diamanatkan
oleh undang-undang.
Sebelum mengakhiri
pidato, Zulkarnain berpesan,
bahwa ilmu yang diperoleh
selama pelatihan perlu
dikembangkan dalam
praktik. Karena tidak semua
materi yang ada dapat
disampaikan di pelatihan
namun nantinya ada dalam
pelaksanaan di lapangan.
“Sehingga tidak hanya paham
soal penyelidikan tapi juga
paham tentang tuntutan dan
eksekusi. Sebab penegakan
hukum adalah merupakan
satu kesatuan yang outputnya adalah dambaan seluruh
masyarakat menuju Indonesia
yang bebas dari korupsi,”
pungkas Zulkarnain.
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Seminar tentang Krisis Lembaga

Humas pun Harus Berintegritas

Foto: integrito

dengan menurunnya citra di mata
masyarakat.
Ia juga menyebutkan, Ditjen
Pajak pun tak lepas dari krisis ini.
Misalnya dengan mencuatnya kasus
Gayus Tambunan dan beberapa
kasus pajak lainnya. Dampaknya
publik menjadi tidak percaya
sehingga memunculkan opini
negatif yang kemudian berkembang
menjadi persepsi negatif tentang
ditjen pajak. “Akibat reputasi negatif
ini, muncul pembenaran di sebagian
masyarakat kita untuk tidak
membayar pajak,” ungkapnya.
ini menghadirkan pembicara
Nah, untuk kembali bangkit,
Dirjen Pajak Fuad A Rahmany,
Ditjen Pajak memilih untuk
Vice President Corporate
mengedepankan fungsi humas.
Communications PT Garuda
Terkait pemberitaan media massa,
Indonesia Pujobroto, dan
misalnya, Ditjen Pajak memilih
beberapa pembicara lainnya.
melakukan pendekatan dengan
Wakil Ketua KPK, Bambang
proaktif menyediakan informasi
Widjojanto, yang membuka
yang benar terkait kasus yang
seminar mengatakan, sejalan
sedang dihadapi.
dengan kampanye ‘Berani
Setiap media, tambahnya
Jujur, Hebat’, KPK pun berupaya
membutuhkan berita, maka Ditjen
menanamkan nilai-nilai integritas. Pajak menyediakan kebutuhan
Salah satunya kepada para
tersebut secara proaktif. “Media,
praktisi humas pemerintah
bagaimanapun juga, dijalankan
melalui penyelenggaraan
oleh manusia. Maka, seharusnya
seminar yang membahas
pendekatan personal yang
tentang bagaimana peran humas profesional harus dijalankan agar
dan integritas lembaga dalam
hubungan menjadi baik,” kata dia.
mengkomunikasikan krisis.
Namun memang, dalam situasi
Bambang juga mengatakan,
krisis, humas kerap menghadapi
organisasi pemerintah sangatlah
polemik antara menjaga rahasia
memerlukan kepercayaan masya lembaga dan tuntutan untuk
rakat dalam bekerja. Tanpa
selalu berkomunikasi secara
kepercayaan, program peme
terbuka dan jujur meski dalam
rintah niscaya tidak mendapat
situasi sulit. Dalam situasi seperti
dukungan dari masyarakat.
ini, maka dibutuhkan strategi
“Sayangnya, tidak mudah meng
kehumasan yang tepat. Yakni, tetap
komunikasikan kebijakan dan
mengedepankan integritas dalam
program pemerintah di saat krisis,” mengkomunikasikan krisis tersebut.
tambah Bambang.
Terkait integritas dalam
Dirjen Pajak Fuad A Rahmany, menjalankan misi humas, Pujobroto
mengamini. Dalam paparannya
memiliki sebuah resep. “Humas tidak
ia menyebutkan, humas dituntut
boleh berbohong, yang bisa lakukan
mampu mengelola krisis dan
adalah tidak harus menyampaikan
mengeluarkan organisasi dari
semua informasi, terutama bila
situasi krisis. Sebab, pada dasar
itu menyangkut rahasia lembaga,”
nya krisis memang berkaitan
ujarnya.

Krisis yang
tidak dikelola
baik dapat
menenggelamkan
organisasi. Di
sinilah integritas
Humas diuji.
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eran Humas, tak dimungkiri,
teramat besar bagi
suatu organisasi. Melalui
Humas, citra organisasi bisa
terdongkrak. Humas memang
berperan menyampaikan capaian
organisasi, prestasi, maupun
berbagai penghargaan yang
diterima kepada publik.
Tetapi tidak hanya itu. Ketika
sebuah organisasi mengalami
krisis, peran Humas pun tak
kalah besar. Ini bisa dimengerti,
karena krisis selalu diikuti
dengan kesempatan perubahan
ke arah yang lebih baik atau
lebih buruk. Ketika krisis tidak
dikelola dengan baik maka dapat
menenggelamkan organisasi
tersebut, dengan segala reputasi
negatif yang menyertainya.
Dalam kaitan itulah
KPK menyelenggarakan
seminar bertajuk “Komunikasi
Krisis: Humas dan Integritas
Lembaga.” Melalui seminar
yang diselenggarakan di Balai
Kartini, Jakarta, 4 Desember
2012 tersebut, diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas dan
wawasan Humas pemerintah.
Terutama, terkait pengelolaan
krisis dan bagaimana mengkomu
nikasikan krisis secara tepat.
Seminar yang merupakan
rangkaian kegiatan menyambut
Hari Antikorupsi Internasional,
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Diskusi Terbuka Ketahanan Pangan

Foto: pupukorganikkudapacu blogspot com

Dari Pupuk Sampai Daging

KPK sudah
melakukan kajian
terhadap subsidi
pupuk dan impor
daging. Terdapat
berbagai temuan
dan persoalan
pengelolaan yang
cenderung, yang
jika dibiarkan
akan berkembang
menjadi tindakantindakan korupsi.

S

ebagai salah satu national
interest, ketahanan
pangan merupakan
bidang penting bagi KPK. KPK
menilai, bahwa pemenuhan
pangan merupakan bagian dari
pemenuhan hak asasi manusia.
Apalagi, mayoritas penduduk
Indonesia masih tinggal di desa
dan sebagian besar dari mereka
hidup miskin serta bergantung
pada sumber daya alam dan
pertanian.
Itulah sebabnya mengapa
ketahanan pangan harus dijaga.
Karena seperti disampaikan
Wakil Ketua KPK, Bambang
Widjojanto, jika terjadi potensi
penyalahgunaan kewenangan
di bidang tersebut, maka
akan berpengaruh terhadap
kehidupan masyarakat. “Tetapi
bila dibangun sistem yang dapat
meminimalkan penyalahgunaan
kewenangan, kita dapat
membangun bangsa yang
berpihak pada masyarakat luas,”
jelas Bambang.
Terkait hal itu, KPK pun
mengambil langkah konkret.
Yakni, mengembangkan
pencegahan korupsi di
bidang ketahanan pangan.
Manifestasinya, KPK bekerja
sama dengan Kementerian

Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan tujuh BUMN yang
bergerak di bidang pangan.
Kerja sama yang dilakukan di
Gedung KPK, 20 Desember
2012 tersebut, bertujuan untuk
membuat sistem pencegahan
guna meminimalisasi potensi
penyalahgunaan wewenang di
bidang ketahanan pangan.
Ketujuh BUMN itu
adalah PT Syang Hiang Seri
(Persero), Perum Perhutani,
PT Perkebunan Nusantara III,
PT Perkebunan Nusantara
X, Perum Bulog, PT Pupuk
Indonesia dan PT PP Berdikari.
Selain penandatanganan kerja
sama, pada saat bersamaan
juga dilakukan diskusi terbuka
mengenai ketahanan pangan.
Menurut Bambang, bentuk
kerja sama yang KPK tawarkan,
misalnya membantu memantau
hutan di Indonesia melalui
perangkat lunak. Selain itu,
juga membantu pemantauan
peta tambang, kebun tanah,
dan lainnya. “Sedangkan tindak
lanjut lainnya adalah pertemuan
secara bilateral,” tambah
Bambang.
Tetapi, kerja sama dengan
Kementerian BUMN dan tujuh
BUMN, memang tidak begitu

saja terjadi. Kerja sama dan diskusi
dilakukan, menyusul berbagai
temuan yang diperoleh KPK atas
dua kajian yang sudah dilakukan.
Yakni kajian terhadai subsidi
pupuk dan impor daging.
Dari dua kajian tersebut,
terdapat hal-hal yang perlu
diperbaiki dan semua itu
dibahas melalui diskusi. Terkait
regulasi, misalnya, jangan
sampai ada keterlambatan dari
Pemda untuk alokasi pupuk.
Sedangkan dari bidang tata
laksana, lanjut Bambang, jangan
ada tambahan beban kredit
modal kerja sehingga PT Pupuk
Indonesia kesulitan modal. “Hasil
studi yang meliputi studi kami
meliputi regulasi, kelembagaan
dan tata laksanan, kami akan
menawarkan pembuatan sebuah
software untuk memantau pupuk,
pendistribusian, dan kelangkaan
pupuk,” lanjutnya.
Di tempat yang sama,
Deputi Bidang Industri
Primer kementerian BUMN, M
Zamkhani, menyambut baik
kerja sama tersebut. Menurutnya,
Kementerian BUMN ingin
membangun sebuah sistem
sehingga tidak ada celah untuk
melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami berterima kasih telah
diberikan kesempatan kerja sama
ini. Sehingga ke depan, bisa
bersama-sama mencari terobosan
sistem,” kata Zamkhani.
Begitupun, Zamkhani
menambahkan bahwa pertemuan
tersebut baru permulaan. Dengan
demikian, memang baru akan
dibahas mengenai berbagai
kerawanan penyalahgunaan
kewenangan. “Tetapi bukan
berarti semua bidang rawan.
Ini masih tahap awal dan akan
ditindaklanjuti secara bilateral dan
dilakukan pendalaman di area
yang spesifik,” jelas Zamkhani.
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LAKIP 2012

Foto: integrito

“A” untuk Akuntabilitas Kinerja

Selain KPK, BPK
dan Kementerian
Keuangan juga
mendapat nilai
A (sangat baik).
Merupakan
penilaian
tertinggi, karena
tak ada yang
memperoleh nilai
AA (memuaskan).

48 |

P

enghargaan adalah cermin
kinerja. Tidak mungkin
instansi atau lembaga
menerimanya, jika memiliki
kinerja buruk. Setidaknya pada
ruang lingkup penghargaan
yang diberikan. Seperti saat
itu, pekan pertama Desember
2012. Di tengah kerja keras KPK
memerangi korupsi, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemen
PANRB) memberikan reward
kepada KPK. Penghargaan
diberikan, atas evaluasi laporan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP) pada 2012.
Pada evaluasi tersebut,
KemenPANRB menilai bahwa KPK
memiliki akuntabilitas kinerja
sangat baik, dengan nilai A.
Bagi KPK, pencapaian ini bukan
untuk pertama kali. Tahun 2011
KemenPANRB juga memberikan
nilai A atas kinerja KPK.
MenPANRB, Azwar
Abubakar, menyebutkan, LAKIP
menggambarkan kinerja yang
dicapai oleh suatu instansi
pemerintah atas pelaksanaan
program dan kegiatan yang
dibiayai APBN/APBD.
Dalam penilaian tersebut,
materi yang dievaluasi meliputi
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5 komponen. Pertama,
perencanaan kinerja. Terdiri
atas renstra, rencana kinerja
tahunan, dan penetapan kinerja.
Komponen kedua, pengukuran
kinerja. Meliputi pemenuhan
pengukuran, kualitas
pengukuran, dan implementasi
pengukuran. Ketiga, pelaporan
kinerja . Terdiri atas pemenuhan
laporan, penyajian informasi
kinerja, serta pemanfaatan
informasi kinerja. Keempat,
evaluasi kinerja, yang terdiri atas
pemenuhan evaluasi, kualitas
evaluasi, dan pemanfaatan
hasil evaluasi 10. Dan kelima,
pencapaian kinerja, yang terdiri
dari kinerja yang dilaporkan
(output dan outcome) dan kinerja
lainnya. Secara berturut-turut,
masing-masing komponen diberi
bobot 35, 20, 15, 10, dan 20.
Pada penilaian itu, selain
KPK, maka BPK dan Kementerian
Keuangan juga mendapat nilai
yang sama. Ini merupakan
penilaian tertinggi, karena
seperti tahun-tahun sebelumnya,
tak ada yang memperoleh nilai
AA (memuaskan).
Begitulah hasil penilaian
yang dilakukan oleh Kemen
PANRB atas laporan hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja
tahun 2012. Untuk tahun ini,
penilaian dilakukan terhadap 81
kementerian/lembaga, serta 33
provinsi.
Selain 3 kementerian/lembaga
yang memperoleh nilai A,
sebanyak 26 kementerian/lembaga
meraih nilai B, 48 kementerian/
lembaga memperoleh nilai CC, dan
4 kementerian/lembaga mendapat
nilai C. Adapun untuk pemerintah
provinsi, tercatat ada 6 provinsi
yang meraih nilai B, 17 mendapat
nilai CC, 9 mendapat nilai C, dan
masih ada satu provinsi yang
nilainya D.
Penilaian akuntabilitas kinerja
yang dilakukan PANRB sejak
tahun 2009 tersebut mengalami
peningkatan cukup signifikan.
Tahun lalu, misalnya, hanya ada
dua instansi pusat yang mendapat
nilai A, tahun ini bertambah
menjadi tiga. Sedangkan
pemerintah provinsi, tahun lalu
baru dua yang mendapat nilai B,
kini menjadi 6 provinsi.
LAKIP sendiri merupakan
produk akhir dari sistem
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP). Seperti
dilanjutkan Azwar, SAKIP adalah
penerapan manajemen kinerja
pada sektor publik yang sejalan
dan konsisten dengan penerapan
reformasi birokrasi, yakni yang
berorientasi pada pencapaian
outcomes dan upaya untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik.
Menurut Azwar, SAKIP
merupakan integrasi dari
sistem perencanaan, sistem
penganggaran dan sistem
pelaporan kinerja, yang selaras
dengan pelaksanaan sistem
akuntabilitas keuangan. “Dalam hal
ini, setiap organisasi diwajibkan
mencatat dan melaporkan setiap
penggunaan keuangan negara
serta kesesuaian dengan ketentuan
yang berlaku,” katanya.
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Konferensi Internasional KPK-UNDP

Foto: integrito

Buah Pengakuan Manca Negara

Kalangan luar
negeri menilai KPK
berhasil dalam
mengemban misi
pemberantasan
korupsi di
Indonesia.
Berbagai apresiasi
layak diberikan.

B

agai langit dan bumi,
begitu penilaian yang
diberikan kepada KPK.
Jika di negeri sendiri KPK
banyak diserang dan berusaha
dilemahkan, penilaian
berbeda justru datang dari
kalangan internasional.
Lembaga antikorupsi
mancanegara misalnya,
mereka banyak memberikan
apresiasi, karena mereka
secara jernih melihat kiprah
luar biasa yang dilakukan
KPK. Dalam pengamatan
mereka, KPK sangat berhasil
menangani dan menuntaskan
berbagai kasus korupsi di
Indonesia
Salah satu bentuk
pengakuan, ketika mereka
mempercayakan KPK menjadi
tuan rumah konferensi
internasional tentang prinsipprinsip lembaga antikorupsi
dunia. Konferensi itu adalah
“Principles for Anti-Corruption
Agencies,” yang berlangsung
26-27 November 2012, di
Hotel JW Marriot, Jakarta.
Acara digelar atas kerja
sama KPK dan United Nation
Development Program (UNDP)
serta United Nations Office on

Drugs and Crime (UNODC).
Banyaknya peserta yang
datang, yakni 38 lembaga
antikorupsi dari berbagai
negara, membuktikan betapa
besar konferensi ini.
Beate Trankmann,
perwakilan UNODC dari
Vienna Candice Welsch,
misalnya, mengakui bahwa
dipilihnya Indonesia dan KPK
menjadi tuan rumah antara
lain karena pengalaman KPK
selama ini dalam menjaga
independensinya sebagai
lembaga antikorupsi. KPK,
lanjutnya, berdiri tahun 2003
dan selama 10 tahun ini ada
kerangka regulasi yang bisa
dipelajari. “KPK kami pandang
sebagai lembaga yang
berfungsi dengan baik. KPK
punya catatan keberhasilan
conviction rate (tingkat
dakwaan) sampai dengan
100 persen. Ini indikasi
keberhasilan sendiri,” ujarnya.
Sementara dalam
pidatonya, Ketua KPK,
Abraham Samad mengatakan,
isu utama yang dibahas dalam
konferensi adalah tentang
eksistensi, independensi,
dan keefektifan lembaga

antikorupsi di dunia sejak
terbentuknya resolusi Sidang
Umum PBB untuk UNCAC pada
31 Oktober 2003. “Lebih dari
sekadar adanya pembentukan
badan khusus antikorupsi,
UNCAC mengamanatkan badan
ini harus diberikan independensi
yang cukup sehingga dapat
berfungsi secara efektif
berdasarkan sistem hukum
dan legislasi nasionalnya serta
bebas intervensi dan pengaruh
apapun,” ujarnya.
Lembaga antikorupsi di
Hongkong dan Singapura,
tambah Abraham, menjadi
model dan rujukan bagi puluhan
lembaga penegak hukum
antikorupsi di dunia. Model dan
strategi kedua negara itu patut
dicontoh untuk dijalankan.
Namun, tak sedikit pula yang
gagal memberantas korupsi.
“Kegagalan banyak disebabkan
oleh tiadanya political will yang
cukup. Tekanan dan intervensi
membuat lembaga antikorupsi
tidak bekerja maksimal seperti
yang terjadi di Nigeria, Mongolia
dan Afganistan,” ucapnya.
Sedangkan Ketua DPR,
Marzuki Alie menilai, lembaga
antikorupsi di suatu negara
cenderung belum berhasil
menjalankan tugasnya sesuai
dengan harapan rakyat.
Lembaga antikorupsi, katanya,
sering kali tidak berhasil
mengungkap korupsi yang
menyangkut penguasa di
negara tersebut. “Seringkali
lembaga antikorupsi mendapat
serangan balik dari kekuatan
politik tersebut,” katanya. Ia
melanjutkan, bahwa DPR
berharap KPK tidak ragu
untuk berdiri tegak sebagai
lembaga independen dalam
pemberantasan korupsi di
Indonesia.
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Kerja Sama KPK-Ditjen Imigrasi

Foto: integrito

Sistem Online,
Mencegah Lebih Awal

Pencekalan
secara online
dibutuhkan karena
korupsi telah
menjadi kejahatan
transnasional.
Para penjahat,
sudah
menggunakan
wilayah di luar
kejahatannya
untuk berlindung,
termasuk ketika
melintasi berbagai
negara.
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I

migrasi merupakan etalase
terdepan suatu negara
untuk berkomunikasi
dengan dunia internasional.
Dengan demikian, siapapun
yang melewati batas suatu
negara, mau tak mau harus
melewati sistem lintasan yang
menjadi otoritas imigrasi. Tidak
terkecuali, para koruptor yang
mencoba melarikan diri ke luar
negeri.
Dalam konteks seperti
itulah, maka bisa dipahami,
betapa penting dan srategis
peran imigrasi. Sebab
sebagaimana diutarakan
Wakil Ketua KPK, Bambang
Widjojanto, dari sanalah
imigrasi dapat menjadi bagian
dari pemberantasan korupsi.
“Dalam pengalaman KPK
menangani kasus korupsi
yang pelakunya lari, peran
imigrasi menjadi sangat
strategis. Contohnya pada
kasus Nazaruddin, Neneng,
dan Nunun, yang melewati
berbagai lintasan negara,”
ucapnya.
Guna mengoptimalkan

vol. 30/ Th.V /november-desember 2012

peran imigrasi itulah, maka
KPK menandatangani nota
kesepahaman dengan
Direktorat Jenderal (Ditjen)
Imigrasi. Kerja sama dilakukan,
terkait dengan sistem
komunikasi online keimigrasian.
Sistem ini, menurut Bambang,
berguna dalam eksekusi surat
pencekalan terhadap pihakpihak yang diduga terlibat
dalam suatu kasus korupsi.
Walhasil, pencekalan bisa
lebih awal dilakukan, sehingga
mempersempit peluang
koruptor untuk kabur ke manca
negara.
Penandatanganan
kesepahaman, dilakukan
antara Bambang Widjojanto
dan Dirjen Imigrasi Bambang
Irawan. Acara berlangsung
di Gedung KPK, 24 Oktober
2012. Menurut Bambang
Widjojanto, tim teknis akan
bekerja dan mendesain sistem.
Komunikasinya pun dibuat
sederhana dan surat yang
dibuat tanpa mempergunakan
kertas. “Saat KPK membuat
putusan untuk mencekal, maka

surat tidak dikirim lewat kurir,
melain melalui e-mail. Artinya,
putusan di Imigrasi juga dapat
dilakukan segera. Karena jika
melalui kurir, terdapat potensi
kebocoran informasi,” ungkap
Bambang.
Menurut Bambang, kerja
sama pencegahan online
tersebut dibutuhkan karena
korupsi telah menjadi kejahatan
transnasional. Para penjahat,
lanjut Bambang, sudah
menggunakan wilayah di luar
kejahatannya untuk berlindung,
termasuk ketika melintasi
berbagai Negara.
“Jadi, kami ingin
mengucapkan selamat
datang kepada Ditjen Imigrasi
sebagai bagian penting bagian
pemberantasan korupsi.
Kalau koruptor menghindari
penggunaan banking system
untuk menyembunyikan
kejahatan, maka kebijakan
yg diambil adalah non-cash
money policy. Tapi belum ada
yang sanggup menggunakan
kapal barang agar tidak terlacak
imigrasi,” tambah Bambang
Widjojanto.
Sementara itu, Bambang
Irawan menjelaskan bahwa
Ditjen Imigrasi saat ini telah
memanfaatkan Sistem Informasi
Manajemen Keimigrasian yang
menghubungkan pusat data
imigrasi dengan 44 tempat
pemeriksaan imigrasi besar.
Melalui sistem tersebut, maka
pemeriksaan imigrasi secara
real time pun sudah dilakukan.
“Dengan kesepakatan ini, kami
tinggal menambahkan surat
permohonan cekal dari KPK ke
sistem besar,” ungkap Bambang
Irawan.
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Seminar Antikorupsi Pemrov DKI

Foto: integrito

Provinsi Percontohan
Bukan Impian

Pemprov DKI
Jakarta harus
meningkatkan
evaluasi pada
Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
Ditengarai banyak
mengalami
kebocoran
pada periode
sebelumnya.

A

kar dari semua persoalan
bangsa saat ini adalah
korupsi. Untuk itu,
Pemprov DKI Jakarta senang
jika dijadikan sebagai model
pemberantasan korupsi. Begitu
disampaikan Basuki Tjahaja
Purnama atau Ahok, Wakil
Gubernur DKI Jakarta.
Mewakili Gubernur
DKI Jakarta, Joko Widodo
(Jokowi), Ahok menambahkan,
pemberantasan korupsi sangat
terkait contoh yang diberikan
pimpinan. Apa yang dilakukan
pimpinan tentu akan diikuti oleh
jajaran di bawahnya. “Jadi, kalau
kepalanya lurus, di bawahnya
juga akan ikut lurus. Sekarang
DKI memiliki kepala dan wakil
kepala daerah yang lurus, jadi di
bawah juga harus lurus,” tegas
Ahok.
Keyakinan Ahok memang
bukan tanpa sebab. Selain
faktor pimpinan, kualitas
SDM yang ada pun turut
berpengaruh. Berbicara pada
seminar antikorupsi bertajuk
“Pencegahan Korupsi Melalui
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik dan Pengelolaan APBD

di Provinsi DKI Jakarta,” Ahok
mengatakan, karena sumber
daya manusia yang dimiliki
Pemprov DKI Jakarta sangat
bagus, penerapan budaya
antikorupsi bisa dilakukan.
Seminar itu sendiri
diselenggarakan atas kerjasama
Pemprov DKI Jakarta dan KPK.
Bertempat di Balai Agung,
komplek Balai Kota, Jakarta
Pusat, Rabu, 28 November 2012,
seminar juga menggandeng
Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) dan
Ombudsman RI sebagai mitra
strategis, Wakil Ketua DPRD DKI,
jajaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), dan semua
kepala perusahaan daerah
Provinsi DKI Jakarta.
Gagasan menggelar seminar
bermula, ketika KPK berencana
menjadikan Pemprov DKI Jakarta
sebagai provinsi percontohan
dalam pemberantasan korupsi.
Bak gayung bersambut, Pemprov
DKI pun menginginkan hal yang
sama.
Pada kesempatan tersebut,
Ketua KPK, Abraham Samad
yang hadir sebagai pembicara,

menyarankan, agar Pemprov
DKI meningkatkan evaluasi pada
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Alasannya, karena pada waktu
lalu, PAD ditengarai banyak
mengalami kebocoran. Terdapat
tiga pos yang rawan korupsi,
lanjutnya. Yaitu penganggaran
APBD, pengadaan barang dan
jasa, serta pelayanan publik.
“Ketiganya paling banyak punya
masalah di masyarakat dan
langsung bersentuhan dengan
masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu
Abraham memaparkan
mengenai struktur APBD DKI
Jakarta periode sebelum Jokowi
dan Ahok menjabat. Yaitu,
banyaknya kejanggalan terkait
rencana Pendapatan dan realisasi
Pendapatan APBD DKI, serta
realisasi belanja operasi Tahun
Anggaran (TA) 2011–2012.
“Kenaikan belanja operasi
lebih dimanfaatkan untuk
kepentingan Aparatur Daerah,
seperti belanja rapat-rapat dan
studi banding,” kritiknya.
Itulah sebabnya, Abraham
menekankan perlunya
peningkatan evaluasi PAD.
Selain itu, dana hibah ke
Pemprov DKI Jakarta tahun
2012 naik dibanding tahun
sebelumnya, sehingga Pemprov
DKI Jakarta diminta untuk
memperhatikan dan mencermati
pertanggungjawaban dana ini.
Adanya potensi korupsi,
menurut Abraham, disebabkan
kesalahan dalam manajemen
pemerintah. Hal inilah yang
menjadikan terjadinya
kebocoran, baik yang disengaja
maupun tak disengaja. “Pemrov
DKI Jakarta pada periode yang
baru ini , harus fokus terhadap
hal-hal tersebut,” pungkasnya.
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komunitas

Sekolah Antikorupsi Aceh

Sekolah untuk
Berpikir Merdeka

Kondisi
sederhana dan
tanpa fasilitas,
bukan halangan
bagi Sekolah
Antikorupsi.
Ide kreatif pun
berkembang
tanpa henti.
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S

ore itu kota Banda Aceh
berlapis gerimis tipis. Di
sudut sebuah warung
kopi yang belum terlalu ramai,
beberapa pemuda asyik
membolak-balik halaman koran
pagi dan beberapa orang lainnya
asyik dengan gadget-nya.
Warung kopi bisa dibilang
menjadi rumah kedua bagi
sebagian besar warga Aceh.
Bahkan, seringkali orang lebih
mudah ditemui di warung
kopi daripada di kantor atau
tempat aktivitas lainnya. Tak
pelak, warung kopi ini menjadi
lokasi strategis yang dilirik oleh
Sekolah Antikorupsi Aceh untuk
melebarkan sayapnya. Di warung
kopi inilah kemudian digelar
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diskusi-diskusi, kampanye dan
pendidikan antikorupsi. Ide ini
awalnya digagas oleh Sekolah
Antikorupsi Aceh yang telah
bergiat dalam pendidikan
antikorupsi sejak tahun 2010
silam.
Sekolah Antikorupsi ini
diinisiasi oleh LSM GeRAK
Aceh yang menyadari perlunya
sebuah kaderisasi untuk terus
berjuang melawan korupsi,
khususnya di Aceh. Suhendri,
yang saat ini menjabat sebagai
Kepala Sekolah Sekolah
Antikorupsi Aceh kepada
Integrito menyatakan fenomena
korupsi di Aceh saat itu
dirasakan makin parah. “Salah
satu penyebabnya adalah

kaderisasi gerakan antikorupsi
di Aceh sangat rendah, tidak ada
kader militan. Yang kami temui
hanya kader-kader instan yang
sering ikut demonstrasi tapi
kemudian menghilang,” terang
Suhendri.
Kondisi seperti ini yang
semakin membulatkan tekat
teman-teman LSM GeRAK Aceh
untuk membentuk sekolah
antikorupsi. “Tapi kami inginnya
membuat sekolah informal dan
tidak menggunakan konsep
training,” tambahnya. Menurut
Suhendri, sekolah demokrasi
Jogja dan PUKAT UGM menjadi
rujukan yang kemudian diadopsi
dan disesuaikan dengan kondisi
di Aceh.

Siapa sangka, peminat sekolah
antikorupsi ini makin hari semakin
banyak. Di tahun ketiga pendirian
sekolah ini, sudah ada tiga angkatan
yang dihasilkan. Mulai dari jumlah
murid hanya 15 orang, jumlah ini
semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Pada 2012, sudah 83 orang lulus
dari sekolah ini.
“Kami mengharuskan setiap calon
siswa membuat makalah sebelum
masuk sekolah ini. Begitu pula nanti
sebagai syarat kelulusan, setiap murid
harus membuat tugas akhir berupa
laporan atau temuan kasus korupsi,
yang kemudian diuji oleh tiga pengajar
secara tertutup. Nantinya kasus ini akan
dibuka kepada publik melalui media
massa,” tandasnya.
Sekolah ini sekarang memiliki 24
orang pengajar tetap dari beberapa
instansi seperti BPKP, kepolisian,
kejaksaan, beberapa LSM, dan
pemerintah daerah Aceh. Periode

penanganan kasus-kasus korupsi di
Aceh oleh KPK.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain dengan
sabar menjawab semua pertanyaan
mereka dan bahkan memberi apresiasi
atas kemauan siswa Sekolah Antikorupsi
di Aceh untuk terus berjuang melawan
korupsi. “Dengan keterbatasan yang
ada, Anda semua mau terus berjuang
melawan korupsi di Aceh. Ini sangat
membanggakan,” tegasnya.
Ya, kondisi Sekolah Antikorupsi
Aceh terkesan sangat sederhana. Bisa
dibilang, belum ada fasilitas memadai
untuk sebuah lembaga pendidikan.
Mereka masih “numpang” di kantor
GeRAK Aceh, LSM yang sekaligus
inisiator sekolah ini. Siswa yang
bersekolah di sini juga hanya dipungut
biaya masuk Rp50 ribu. Itupun
dikembalikan dalam bentuk seragam
berupa t-shirt.
Meski begitu, sekolah yang pernah
mendapatkan Anugerah Seputar

berencana untuk menjalin komunikasi
lebih intens dengan Pemerintah Daerah.
“Kami pernah diminta membuat
roadmap pencegahan korupsi di Aceh.”
Masih menyimpan banyak mimpi,
kehadiran sekolah antikorupsi di Aceh

Kian parahnya fenomena
korupsi di Aceh, antara
lain karena rendahnya
kaderisasi gerakan
antikorupsi. Tidak ada
kader militan, yang
ditemui hanya kaderkader instan yang sering
ikut demonstrasi tetapi
kemudian menghilang.

Foto-foto: integrito

sekolah adalah enam bulan sudah
termasuk praktik lapangan. Mata kuliah
yang diajarkan antara lain, Islam dan
Pemberantasan Korupsi, Gender dan
Korupsi, HAM dan Korupsi. Selain itu
juga diajarkan beberapa pelajaran
khusus, antara lain Dasar-dasar
Akuntansi, Membaca Anggaran, Analisa
Anggaran, dan Dasar-Dasar Teknik
Investigasi Korupsi.
Saat Integrito berkunjung ke
sana, suasana sore di rumah yang
digunakan untuk markas LSM GeRAK
Aceh ini tampak ramai. Beberapa siswa
berkumpul untuk berdiskusi bersama
Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Mereka
tampak antusias bertanya, sejauh mana

Indonesia 2012 dari salah satu televisi
swasta ini, tetap mengembangkan
ide-ide kreatif untuk semakin
memantapkan gerakan antikorupsi di
Aceh. Dengan motto “Belajar, Berjuang,
Memberantas” mereka tidak pernah
diam untuk terus menggerakkan roda
dinamika perjuangan antikorupsi di
Aceh.
“Beberapa alumni yang kembali
ke daerah (di luar Banda Aceh) sudah
banyak yang ingin mendirikan cabang
sekolah antikorupsi ini. Kami sedang
memikirkan ke arah sana,” kata
Suhendri ketika ditanya mengenai
pengembangan sekolah ini nantinya.
Selain itu, sekolah Antikorupsi juga

ini sungguh menginspirasi. Gerakan
yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat
dan mereka pula yang memiliki banyak
inisiatif untuk mengembangkan gerakan
antikorupsi ini. Suhendri, beberapa teman
GeRAK Aceh dan juga siswa sekolah
antikorupsi ini seperti tak habis ide untuk
menyelipkan gerakan antikorupsi di
kegiatan yang dekat dengan masyarakat
Aceh. Mereka saat ini memiliki Pojok
Antikorupsi di beberapa warung kopi
di Aceh. Kini obrolan di warung kopi
tak hanya kosong belaka. Dari sini pula
mereka memikirkan banyak ide untuk
menghidupkan sekolah antikorupsi yang
mereka sebut sebagai sekolah untuk
berpikir merdeka.
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sebagai Tantangan

M
Oleh:
Johan Budi SP
Pemimpin Redaksi
Integrito

54 |

atahari 2013 bersiap menjalankan tugas. Sebentar lagi kita berada di tahun 2013. Angka 13 sendiri,
sering dimaknai sebagai angka sial, meski tidak semua menganggap sebagai angka keramat.
Sedangkan bagi KPK, akan memasuki tahun ke-10. Artinya, KPK telah memasuki dasawarsa pertama.
Dalam sebuah gerakan pemberantasan korupsi, yang tujuan utamanya memberantas korupsi, satu
dasawarsa tentu waktu yang singkat. Keberhasilan pemberantasan korupsi hitungannya bukan satu atau
sepuluh tahun, tapi hitungan generasi.
Sebagai contoh, era tahun 1970-an, Hong Kong dikenal sangat korup di wilayah Asia Pasifik. Masyarakat
muak dengan perilaku korup para penegak hukum maupun pejabat saat itu. Pemerintah Inggris, kemudian
secara serius ingin membasmi penyakit korup di wilayah yang menjadi koloninya waktu itu. Alhasil, pada 1974,
dibentuklah Independent Commission Againts Corruption (ICAC) Hong Kong yang bertugas dan berwenang
menangani kasus korupsi.
Di awal pembentukan, pada dasawarsa pertama, serangan bertubi-tubi diarahkan kepada ICAC Hong Kong.
Bahkan, Kepolisian Hong Kong juga menjadi lawan utama ICAC saat itu. Namun dukungan penuh dan serius
dari Pemerintah Inggris, membuat ICAC Hong Kong bisa tetap eksis. Hasilnya, saat ini, setelah 35 tahun berdiri,
Hong Kong menjadi wilayah yang dikategorikan minim praktik korupsi.
Bagaimana dengan KPK? Dalam skala berbeda, KPK bisa disebut mengalami hal yang sama dengan ICAC
Hong Kong. Dalam dasawarsa pertama ini, KPK lebih banyak mengalami “ujian” berbarengan dengan prestasi
yang diukir. Di masa depan, ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan, baik berkaitan dengan persoalan
internal maupun tantangan dari luar institusi.
Salah satu tantangan adalah memenuhi capacity building. Di antaranya, terkait sumber daya manusia KPK.
Termasuk di dalamnya adalah memenuhi kebutuhan Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut. Sampai saat ini
KPK masih tergantung dari institusi BPKP, Polri, maupun Kejaksaan. Menjadi problem tersendiri, apabila KPK
menangani kasus terkait dengan petinggi institusi dimana SDM berasal.
Sebagai contoh, penanganan kasus pengadaan simulator SIM di Korlantas. Polri yang merasa punya
kewenangan mengusut kasus ini, juga melakukan proses penyidikan. Kasus ini menjadi “ramai” dan membuat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Dalam pidatonya, Presiden meminta Polri menyerahkan
penanganan kasus ini sepenuhnya kepada KPK.
Kasus ini berimbas pada diubahnya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM
KPK, menjadi PP No. 103 Tahun 2012. Beberapa perubahan antara lain, masa kerja Pegawai yang dipekerjakan
termasuk Penyidik, dari 8 tahun menjadi 10 tahun.
Berbarengan dengan kasus “Korlantas” pula, beberapa Penyidik Polri mengundurkan diri atau tidak
diperpanjang tugasnya di KPK. Jika sebelumnya, jumlah Penyidik KPK di Direktorat Penyidikan yang semua
berasal dari Polri, berjumlah 88 orang, pada akhir Desember 2012 susut menjadi 50 Penyidik.
Peristiwa ini, ikut memberikan kontribusi terhadap keputusan Pimpinan KPK untuk melakukan rekrutmen
penyidik dari luar Kepolisian dan Kejaksaan. Sejak Desember 2012, terdapat 26 Penyidik di luar Polri dan
Kejaksaan yang lolos seleksi. Mereka berasal dari internal KPK, yakni penyelidik yang tersebar di beberapa
Direktorat di KPK.
Tantangan, kalau tidak boleh disebut sebagai hambatan lain, adalah upaya DPR melakukan revisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Tahun 2012, revisi UU masuk dalam program legislasi DPR. Namun,
upaya ini ditentang oleh publik sehingga ditunda.
Pada 2013, revisi UU KPK masuk dalam prolegnas dan sepertinya menjadi prioritas. Meski hampir semua
anggota DPR menyatakan bahwa upaya ini sebagai bentuk penguatan KPK, namun beberapa pernyataan
anggota DPR justru menyiratkan sebaliknya. Misalnya, upaya untuk menghapus kewenangan penuntutan KPK
serta mempersoalkan kewenangan melakukan penyadapan. KPK sendiri tak pernah diajak bicara atau diminta
masukan oleh DPR. Upaya ini tentu harus dipantau publik. Jangan sampai, revisi Undang-undang 30 Tahun
2002 justru untuk melemahkan KPK.
Tantangan tidak kalah penting, terkait proses politik menjelang 2014. Seperti diketahui saat ini KPK sedang
menangani kasus-kasus yang melibatkan politisi. Sebut saja kasus “Hambalang”, “Wisma Atlet” dan kasus yang
melibatkan anggota Badan Anggaran DPR. Upaya KPK menyelesaikan kasus-kasus ini tentu sedikit banyak akan
“mempengaruhi” hubungan KPK dengan orang-orang di DPR, termasuk implikasinya.
Pada akhirnya, secara langsung atau tidak akan berkaitan dengan keberlangsungan dan eksistensi KPK
sebagai lembaga. DPR tidak hanya lembaga tinggi negara yang punya kewenangan mengawasi, tetapi juga
memutuskan berapa porsi anggaran untuk KPK.
Sederetan tantangan di depan mata yang harus dihadapi KPK inilah yang membuat seluruh jajaran KPK
tidak bisa lengah sedikitpun. Menjaga kebersamaan, semangat, kejujuran untuk terus menjaga kemurnian niat
pemberantasan korupsi. Semakin banyak tantangan, semakin yakin kita bisa melewatinya. Selamat Tahun Baru
2013!
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