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Koh Iping dan Rumah Hutan
Di tengah maraknya illegal logging, Koh Iping justru menjadikan
hutan sebagai pemberi manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat sekitar. Sayang, gerakannya sangat parsial dan
dilakukan sendirian.

D

i sepenggalan pagi aku melihat
kepak sayap kupu-kupu
membelah dingin. Melintasi
gemericik air bening, menghinggap
pada pohon rindang, lalu kembali
terbang meninggalkan ranting tuanya
yang gumpil.
Aku tersenyum, berharap kupu-kupu
itu melekat pada satu daun. Agar lebih
lama kuamati alun kepaknya. Agar lebih
leluasa kutelusuri lembut sulurnya.
Namun peduli apa denganku?
Sang pemilik sayap indah
itu selalu saja terbang dan
berhenti, dari ranting satu ke
daun yang lain, dari bunga
satu ke rerimbunan berikut.
“Koh Iping!“ begitu
teriakku. Di sela kepenasaran
pada kepak gemulai
itu, mataku mendadak
tertuju pada sosok lelaki
berusia sekitar 70 tahun.
Pria keturunan Tionghoa
yang masih bugar itu pun
menghentikan langkah. Liem
Oei Ping nama lengkapnya.
Dialah pemilik area seluas
1 hektare tersebut, yang
keasriannya membuatku
betah berlama-lama di sana.
Di Kampung Cidampit, Desa Sayar,
Kecamatan Taktakan, Serang, itulah, Koh
Iping membuat “Rumah Hutan“-nya.
Bukan sembarang nama, karena rumah
dimaksud memang terletak di dalam
hutan. Untuk mencapai lokasi, seseorang
harus berjalan kaki menjelajah hutan
sekitar 2 km. Hutan betulan tentu
saja, yang di dalamnya penuh dengan
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belukar, jalan becek, atau mungkin juga
berbagai satwa liar.
Menurut Koh Iping, Rumah Hutan
didesain sebagai sentra ketahanan multi
pangan. Dia melihat, bahwa selama ini
banyak lahan ditelantarkan masyarakat
desa. Ironisnya, masyarakat justru lebih
memilih bekerja di kota, sebagai TKI
di luar negeri, atau bahkan menjadi
pengangguran di desanya sendiri.
Itulah sebabnya, Koh Iping menye

rahkan pengelolaan Rumah Hutan ke
pada masyarakat. Keluarga Misbach dan
Ma‘riah, diberi keleluasaan untuk men
jaganya. Mereka bebas mengambil dan
menjual hasil bumi apapun. Bahkan, jika
Koh Iping ingin mengambil pisang atau
hasil bumi lain, justru sang pemilik itulah
yang membayar kepada Misbach.
Tidak hanya Misbach. Koh Iping
juga mempersilakan masyarakat luas

memanfaatkan segala fasilitas di dalam
nya. Bagi yang ingin memakai taman
bacaan, silakan. Begitu pula dengan
ruang pertemuan, bahkan lapangan
bulu tangkis. “Yang dilarang keras adalah
menebang pohon,“ kata Koh Iping. Kali ini
dia lebih berapi-api. Dia mengaku muak
dengan maraknya kejahatan yang terjadi
di sektor kehutanan. Penebangan liar,
pembakaran tidak bertanggung jawab,
dan sebagainya.
Mendengar Koh Iping
berceloteh, aku hanya bisa
terdiam. Pikiranku menerawang
jauh, melukiskan detik demi
detik yang terjadi waktu itu.
Dan sungguh, itu pula yang
membuat pertemuan kami
lebih dari dua tahun lalu ter
sebut masih terngiang hingga
kini. Aku pun berpikir, andai
semua peduli terhadap keles
tarian alam dan menjauh dari
berbagai kejahatan hutan,
alangkah damai dan mak
murnya negeri ini. Tiada lagi
deforestasi tak terkendali yang
hingga 2,62 juta hektare per ta
hun, tidak juga kerugian negara
yang diperkirakan mencapai
Rp35 triliun per tahun. Tapi mungkinkah?
Aku tak bisa menjawab. Yang kudapati
hanya petuah Koh Iping yang tak pernah
henti, lagi-lagi tentang kelestarian hutan
dan manfaatnya bagi kita. Seakan lepas
maghrib kemarin sore, semua masih ter
ngiang, seakan nyata. Sama nyatanya de
ngan bayang-bayang keindahaan kepak
kupu-kupu dan gemericik air di dalamnya.

kicau

swara
Keterbukaan Informasi Publik

@KPK_RI
@pramudia_com
@KPK_RI terus brantas korupsi di
negara ini jangan takut dengan
kekuasaan tapi takutlah akan
tuhan,bukan dengan manusia
@fadjroeL
In @KPK_RI We Trust! That’s All.
@Save_KPK_RI
Kami harap @KPK_RI tetap tenang
hadapi tekanan, kerja anda sdh
sangat bagus! Tetap proses para
koruptor mega kasus! Kami akan
dukung anda!
@Save_KPK_RI
Lihat ada brp kasus ‘pengalih’ yg ada!
Tapi @KPK_RI bahkan tdk melirik
sedikitpun! Yg mereka lakukan hanya
bekerja!
@Save_KPK_RI
Yg masih pandang sebelah mata atas
kinerja @KPK_RI coba tengok apa yg
telah dilakukan sejak awal 2013? KPK
nonstop bekerja tanpa lelah!
@dharmawan_ppr
@KPK_RI tahun ini sepertinya
sibuk,semangat Selalu!
@rezayunanto
@KPK_RI beruntung punya jubir
seperti Johan Budi. Sebanyak apapun
blunder statemen pimpinan bisa
dijelaskan dengan arif dan terang
@suryawijaya09
Save KPK!!! Save KPK!!! Save
KPK!!! Save KPK!!! Save KPK!!!
Save KPK!!! Save KPK!!! Save
KPK!!! #kpkindependenhebat @
TrioMacan2000 @KPK_RI
@nirwan_anestesi
@KPK_RI independent hebat #save
KPK
@maruli_85
Senang dan bangga terhadap @KPK_
RI yg berani menyita asset si Jenderal
Korup itu.

Sebagai anggota masyarakat, saya ingin bertanya mengenai implementasi UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apa saja yang
dilakukan KPK dalam mengimplementasikan UU tersebut? Karena sebagaimana
diketahui UU tersebut antara lain menjamin menjamin hak warga negara seperti
saya, untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik. Terima kasih.
Irwan Santoso
Jl. Asembagus, Surabaya
Red:
Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai badan publik, KPK sudah
mengimplementasikan UU tersebut. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan
informasi, KPK saat ini memberikan tiga saluran. Ketiganya adalah pelayanan
informasi publik melalui tatap muka, surat/email, dan telepon. Dan sesuai UU itu
pula, ada beberapa informasi yang menjadi pengecualian. Misalnya, informasi
publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
menghambat proses penegakan hukum; Informasi Publik yang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang; dan sebagainya.
Untuk pelayanan informasi publik melalui tatap muka, pemohon informasi dapat
datang langsung ke Kantor KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Kaveling C-1, Kuningan, Jakarta
Selatan pada pukul 08.00-17.00 WIB. Pada pelayanan informasi ini, pemohon
informasi yang datang diterima oleh petugas Pelayanan Informasi Publik dengan
mengisi formulir permohonan informasi.
Pada pelayanan informasi melalui surat, pemohon informasi dapat meminta
informasi melalui surat yang ditujukan kepada Pelayanan Informasi Publik/Biro
Humas KPK, Gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-1 Kuningan, Jakarta-Selatan.
Sedangkan pada pelayanan informasi melalui email, pemohon informasi meminta
informasi melalui email ke: informasi@kpk.go.id.
Sementara, pelayanan informasi melalui telepon, dilakukan apabila pemohon
informasi meminta informasi melalui telepon (021) 25578498 pada pukul 08.00-17.00
WIB. Pada pelayanan ini, petugas akan mencatat identitas penelepon, nama, alamat,
nomor kontak, informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana informasi akan
diberikan.
Untuk mendapatkan informasi mengenai keterbukaan Pelayanan Informasi Publik ini,
Sdr. Irwan dapat mempelajarinya melalui website kami, di www.kpk.go.id.
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Hutan
Belantara
Milik Siapa?
Buruknya tata kelola sektor kehutanan membuka celah terjadinya korupsi.
Bak lingkaran setan, praktik ini menjadikan hak rakyat untuk memperoleh
manfaat sebesar-besarnya atas hutan, semakin tergerogoti.
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hutan belantara milik siapa?
Kementerian Kehutanan.
Seiring dengan kajian, KPK juga
menyelenggarakan serial diskusi
dengan kementerian/lembaga (K/L)
terkait, menyelenggarakan FGD dengan
mengundang para pakar yang relevan
serta FGD dengan mengundang K/L
terkait dan akademisi.
Semua itu dilakukan sebagai bagian
dari upaya KPK untuk menghasilkan
kajian yang menyeluruh demi
penyelesaian permasalahan yang selama
ini terus membelit sektor kehutanan.
Kajian KPK tersebut menghasilkan Kajian
Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya
Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan
dan Kajian Sistem Perencanaan dan
Pengelolaan Kawasan Hutan.
Dari kajian Kebijakan Titik Korupsi,
KPK menemukan adanya ketidakpastian
definisi kawasan hutan seperti yang
tercantung pada UU No. 41 tahun 2009,
PP No. 44 tahun 2004, SK Menhut No.
32 tahun 2001, dan Peraturan Menteri
Kehutanan No. 50 tahun 2009.
Situasi inilah yang memungkinkan
terjadinya perlakuan memihak sehingga
kemudian dapat dimanfaatkan untuk
meloloskan pelaku illegal logging
dan illegal mining dari tuntutan
hukum. Kondisi ini seolah melegalisasi
pembalakan kayu secara ilegal.
Tak dimungkiri kondisi ini dapat
juga terjadi akibat ketidakjelasan
kewenangan dalam menentukan
kawasan hutan antara pusat dan daerah
terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.
Kewenangan pusat yang diwakili
kementerian seringkali tidak sejalan

dengan kebijakan pemerintahan di
daerah.
Berdasarkan hasil kajian KPK ter
hadap Sistem Perencanaan dan Penge
lolaan Kawasan Hutan, salah satu muara
persoalan ini adalah ketidakpastian
hak dan ketidakpastian ruang investasi,
lemahnya regulasi, serta tidak adanya
pengelola kawasan hutan di lapangan.
Kondisi inilah yang kemudian membuka
peluang praktik korupsi.
Hasil kajian menemukan setidaknya
ada 17 kelemahan sistemik yang
terdiri atas aspek regulasi (9 temuan),
aspek kelembagaan (3 temuan), aspek
tata laksana (4 temuan) dan aspek
manajemen SDM (1 temuan).
Dalam aspek regulasi, misalnya,
kinerja penataan batas kawasan hutan
Indonesia masih rendah. Dari 120 juta
hektare kawasan hutan Indonesia, hanya
14,2 juta hektare yang sudah ditetapkan
menurut putusan Mahkamah Konstitusi.
Artinya, hanya 11,8 persen kawasan
hutan Indonesia yang berstatus clear and
clean. Berarti pula, baru seluas itu yang
bisa dipantau pemerintah dan dikuasai
negara. Sedangkan sisanya, 88,2 persen
belum jelas statusnya dan berpotensi
dieksploitasi secara tidak bertanggung
jawab.
Beragam Persoalan
Bak tanah tak bertuan. Ketiadaan
dokumen sah yang ditetapkan oleh
negara membuka peluang bagi pihakpihak tak bertanggung jawab untuk
mengeruk keuntungan pribadi dengan
memanfaatkan kelemahan ini.

Foto: Integrito

T

ak ubahnya penyakit kronis, selama
berpuluh-puluh tahun berbagai
persoalan merongrong kebijakan
pengelolaan kawasan hutan negeri
ini. Selama itu pula praktik korupsi
merajalela memanfaatkan permasalahan
tersebut. Dampaknya tak bisa
dinafikan, bahwa upaya negara untuk
menyejahterakan rakyat pun menjadi
terganggu.
Sektor kehutanan memang memiliki
peran strategis. Selain berfungsi sebagai
paru-paru dunia, juga berperan besar
dalam mendukung pembangunan
nasional. Tentu saja, Indonesia
merupakan negara yang dikarunia total
luas kawasan hutan mencapai 120 juta
hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah
darat Indonesia adalah kawasan hutan.
Namun, akibat tekanan populasi
penduduk, pertumbuhan ekonomi,
membuat sisa wilayah darat
non-kawasan hutan tidak cukup
mengakomodasi kebutuhan sektorsektor. Kondisi ini turut memperparah
tumpang tindihnya berbagai
kepentingan atas kawasan kehutanan
dengan sektor-sektor non-kehutanan.
Sengketa lahan/kawasan menjadi
fenomena yang terus berulang dari
tahun ke tahun.
Persoalan ini tentu saja merusak
peri kehidupan bangsa Indonesia yang
sebagian besar menggantungkan
hidupnya dari hasil interaksi dengan
hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan
pun dilakukan oleh berbagai pihak.
Namun, entah karena peliknya persoalan
yang harus diselesaikan atau memang
tidak ada kemauan yang kuat, upaya
tersebut seakan tak berbekas.
Melihat kondisi ini, sejak 2010, KPK
mulai menjadikan kehutanan sebagai
salah satu fokus sektor yang menjadi
program prioritas pemberantasan
korupsi. Sektor ini dipilih karena
pertimbangan strategis, yaitu besarnya
nilai kerugian negara, aktor yang diduga
terlibat dan dampaknya bagi masyarakat
luas. Fokus pemberantasan korupsi di
sektor kehutanan dilakukan pada bidang
penindakan dan pencegahan.
Di bidang pencegahan, KPK mulai
mengurai benang kusut di sektor
kehutanan. Tak cuma itu, KPK pun
kemudian membuat pemetaan masalah
melalui Kajian Sistem Perencanaan
dan Pengelolaan Kawasan Hutan
pada Direktorat Jenderal Planologi
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laju
deforestasi

kerugian
negara

Padahal perambahan atau upaya
pelepasan kawasan hutan secara ilegal
tidak hanya menimbulkan kerugian
ekologi, tetapi juga berdampak pada
kerugian keuangan negara yang nilainya
sangat fantastis. Lihat saja, akibat
penambangan tanpa izin pinjam pakai
di dalam kawasan hutan di Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, dan Kalimantan Timur, negara
kehilangan pemasukan sekurangkurangnya Rp15,9 triliun per tahun dari
potensi penerimaan negara bukan pajak
(PNBP).
Angka tersebut di luar kompensasi
lahan yang tidak diserahkan, biaya
reklamasi yang tidak disetorkan, dan
denda kerusakan kawasan hutan
konservasi sebesar Rp255 miliar. Dan
yang perlu juga diingat, angka tersebut
juga belum termasuk hitungan kerugian
dampak sosial yang ditimbulkannnya.
Kelemahan tersebut juga turut
mempercepat laju deforestasi. Faktanya,
eksploitasi yang dilakukan secara tidak
bertanggung jawab terus meningkat
dari waktu ke waktu. Dari total luas
kawasan hutan seluas 120 juta hektare
hutan primer yang tersisa diperkirakan
hanya seluas 86 juta hektare. Dari
Statistik Kehutanan diketahui, laju
deforestasi tidak terkendali tersebut
mencapai 2,62 juta hektare per tahun.
Kalau dihitung dengan uang, kerugian
negara setiap tahunnya mencapai Rp35
triliun.
Bukan hanya itu, akibat lemahnya
penegakan hukum, negara juga
mengalami kerugian sebagai dampak
terlantarnya jutaan hektare kawasan
hutan. Ini terjadi, karena aksi para
pengusaha hutan yang hanya
mengutamakan ambil untung dengan
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cara membabat pohon di atas area
hutan yang statusnya mereka mohonkan
untuk dilepaskan dari kawasan hutan.
Data Kementerian Kehutanan, tercatat
sekitar 3,2 juta hektare kawasan hutan
menjadi tanah terlantar, akibat tidak
ada realisasi penanaman dari pelepasan
kawasan hutan.
Rekomendasi
Berbekal temuan-temuan hasil
kajian, KPK kemudian memberikan
sejumlah rekomendasi kepada
pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Kehutanan. Beberapa rekomendasi
untuk perbaikan yang disampaikan
KPK adalah aspek regulasi, seperti
persoalan tidak adanya penetapan peta
tunggal kawasan hutan yang menjadi
acuan semua stakeholders pada skala
operasional.
Untuk permasalahan ini, KPK
memberikan rekomendasi kepada
Menteri Kehutanan untuk menetapkan
Peta Definitif Kawasan Hutan skala
operasional sebagai satu-satunya peta
kehutanan yang menjadi acuan semua
stakeholders dengan Keputusan Menteri
Kehutanan.
Selain itu, KPK juga merekomenda
sikan beberapa saran perbaikan melalui
revisi regulasi di tingkat Peraturan
Menteri. Misalnya, Tata Cara Pelepasan
Kawasan Hutan Produksi yang dapat
dikonversi maupun revisi Peratuan
Pemerintah tentang tukar menukar
kawasan hutan.
Tak cuma memberikan rekomendasi,
KPK juga mendorong Kementerian
Kehutanan untuk membuat rencana
aksi perbaikan setidaknya dalam kurun
waktu 3-12 bulan. Pelaksanaannya
dipantau dan diverifikasi oleh KPK.

Namun rupanya, penyakit yang
menggerogoti sektor kehutanan
di negeri ini memang sudah kronis
dan sudah menyebar. Kementerian
Kehutanan sepertinya tak bisa sendirian
menjalankan rekomendasi tersebut.
Tumpang tindih kewenangan yang
menyangkut pengelolaan kawasan
hutan menjadi salah satu biang
penyebab.
Dian Patria, Fungsional Direktorat
Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
KPK, menyebutkan, selain Kementerian
Kehutanan, ada beberapa kementerian
dan lembaga yang sama-sama
memiliki keterkaitan dan kewenangan
di bidang kehutanan. “Masalah yang
paling mendasar di sektor ini adalah
adanya ego sektoral. Semua sektor
diberikan peran masing-masing, tanpa
ada lembaga/institusi yang memiliki
kewenangan koordinasi di antara
mereka,” katanya.
Ironisnya, kondisi ini terus berlanjut
sehingga menjadi sebuah keterlanjuran.
Akibatnya pihak-pihak yang memiliki
keterkaitan terkesan takut mengambil
langkah untuk melakukan perbaikan.
Alasan inilah yang menyebabkan
mengapa permasalahan di sektor
kehutanan mensyaratkan komitmen
dan kesepahaman bersama antarkementerian dan lembaga yang memiliki
keterkaitan kewenangan.
Atas dasar ini pula, KPK kemudian
melakukan pendekatan berbeda untuk
menyatukan suara para pemangku
kebijakan di sektor kehutanan. Salah
satu cara yang dipilih adalah melalui
Seminar dan Lokakarya (Semiloka)
dengan tajuk “Menuju Kawasan

Hutan yang Berkepastian Hukum dan
Berkeadilan.”
Dalam semiloka ini KPK
mengundang Kementerian Pertanian,
Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,
Kementerian Lingkungan Hidup, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Badan Informasi Geospasial, Badan
Pertanahan Nasional, Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan, dan Komnas HAM untuk
duduk bersama mencari solusi atas
sengkarut pengelolaan sektor kehutanan
ini. Semiloka ini menghasilkan Surat
Keputusan Bersama kementerian dan
lembaga yang dibawa ke Presiden.
Seperti diungkapkan Wakil Ketua KPK
Busyro Muqoddas, pengelolaan kehutan
an membutuhkan konsensus bersama
antar kementerian/lembaga. Untuk
itulah, Presiden sebagai kepala negara
harus ikut memimpin gerakan ini.
Pengawasan Lemah
Emas hijau, emas hitam, dan emas
kuning. Ketiganya banyak terkandung
di kawasan hutan Indonesia. Sayang,
lemahnya pengawasan dan pengelolaan
membuat ketiga jenis sumber kekayaan
alam ini tidak bisa dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan
masyarakat.
Seperti dikatakan Ajit Joy, Country
Manager UNODC Indonesia, korupsi
merupakan ancaman serius terhadap
lingkungan. Pembalakan liar, misalnya,
terjadi akibat praktik korupsi antara para
oknum pejabat dan sindikat kejahatan
transnasional yang terorganisasi.
Dengan kondisi seperti ini, melawan
korupsi untuk melindungi lingkungan
dan memastikan pembangunan
berkelanjutan bukanlah pilihan,
melainkan suatu keharusan.
Dalam laporan UNODC, para ahli
menunjukkan bagaimana korupsi
memfasilitasi kejahatan lingkungan, ter
masuk perdagangan ilegal satwa langka,
persediaan air, eksploitasi minyak,
kehutanan, perikanan dan pengelolaan
limbah bahan beracun dan berbahaya.
Praktik umum korupsi di bidang
lingkungan, kata Ajit, di antaranya
adalah penyalahgunaan dana program
dan penyuapan dalam penerbitan izin

dan lisensi untuk eksploitasi sumber
daya alam. Pemerintahan yang lemah,
menurut para ahli, adalah fasilitator
utama dari kejahatan lingkungan - dan
pada gilirannya dapat memberikan
dampak pada pendapatan negara.
Tapi ini bukan satu-satunya faktor.
“Pembalakan liar terjadi karena
adanya daerah abu-abu dalam aturan
mengenai lisensi dan perizinan,” ujar
Trio Santoso dari Direktorat Penyidikan
dan Perlindungan Hutan, Kementerian
Kehutanan.
Para pelaku pembalakan liar
sebagian besar didukung dan
dimodali oleh para pelaku kejahatan
transnasional. Biasanya kayu ilegal
hasil pembalakan di hutan Kalimantan
diselundupkan ke Malaysia, Singapura,
Jepang, Cina dan Eropa. Kayu-kayu
tersebut dipasarkan seolah-olah sebagai
kayu legal.
“Indonesia tidak bisa memerangi
pembalakan liar sendiri karena praktik
ini merupakan kejahatan transnasional
yang terorganisasi. Hal ini membuat
Indonesia bergantung pada kerjasama
internasional, terutama dalam
memerangi perdagangan kayu ilegal
dan penguatan penegakan hukum di
sektor kehutanan”.
Hal ini diamini Donal Fariz, Peneliti
Indonesia Corruption Watch. Donal
menyebutkan bahwa hutan-hutan di
Indonesia merupakan hutan-hutan
yang paling cepat menghilang di dunia.
Kejahatan hutan melibatkan sindikat
kejahatan yang berbasis di banyak
negara.
Menurutnya, selain risiko ekologi,
kejahatan hutan menyebabkan kerugian
besar bagi negara. “Salah satu kajian ICW
memperkirakan bahwa kerugian negara
mendekati USD1 miliar pada tahun lalu,
di mana estimasi ini adalah kerugian
yang terjadi di Kalimantan saja,” ujarnya.
Menurutnya, pelaku kejahatan hutan
harus diadili di bawah undang-undang
antikorupsi.
Apa yang disampaikan Donal, tentu
sejalan dengan pendapat para ahli.
Mereka berpendapat, upaya memerangi
korupsi di sektor ini akan lebih efektif
bila dilakukan melalui pendekatan
terpadu yang menggabungkan
peningkatan kerja sama antara lembaga
swadaya masyarakat, sektor swasta dan
publik. Seperti yang sudah dilakukan
KPK, tentu saja. Mari kita tunggu!

Foto: Integrito

hutan belantara milik siapa?
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Tindih
Pemicu
Konflik

Foto: Kemenhut

utama

Kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sumber daya alam
menunjukkan kecenderungan pelanggaran asas sinkronisasi, baik vertikal maupun
horizontal. Bahkan, tidak jarang, dalam suatu undang-undang, terdapat pula
inkonsistensi secara internal.

T

umpang tindih pengaturan SDA
merupakan penyakit kronis sejak
tahun 1970-an. Hal tersebut diung
kapkan Prof. DR. Maria SW. Sumardjono,
SH., MCL., MPA., Guru Besar Hukum
Agraria Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada dan anggota Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia (AIPI).
Menurutnya, inkonsistensi peraturan
perundang-undangan sumber daya
alam menyebabkan kelangkaan dan
kemunduran kualitas dan kuantitas
SDA. Selain itu juga menyebabkan
ketimpangan struktur penguasaan/
pemilikan, peruntukan, penggunaan,
dan pemanfaatan SDA.
Pada tahap selanjutnya, kondisi
tersebut juga menimbulkan
berbagai konflik dan sengketa dalam
penguasaan/pemilikan, penggunaan
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dan pemanfaatan SDA (antara sektor
kehutanan dan masyarakat hukum
adat (MHA), antara investor dan MHA,
dan antar investor terkait hak/izin
pemanfaatan SDA).
Keluarnya putusan Mahkamah
Konstitusi terkait pengujian Pasal 1 UU
41/1999 tentang Kehutanan merupakan
salah satu titik kulminasi betapa konflik
dalam pengaturan tata ruang termasuk
kawasan hutan, telah merugikan bangsa
dan negara secara luar biasa.
Data Sayogyo Institute, mencatat
1.918 kasus sengketa agraria terjadi
hingga 2010. Persoalan lainnya yang tak
kalah pelik dalam bentuk tumpang tin
dih perizinan sektoral. Jumlahnya pun
tidak kalah besar. Berbagai tumpang
tindih izin peruntukan, pemanfaatan dan
penggunaan kawasan tersebut terjadi

di hampir semua wilayah di Indonesia.
Data Yayasan Silvagama dalam Forest
Watch Indonesia (FWI) 2011 menyebutkan,
tumpang tindih perizinan ini terjadi di
Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Di kawasan itu saja tercatat setidaknya
ada 1.052 pemegang izin pertambangan
yang tumpang tindih dengan kawasan
hutan hingga seluas 15 juta hektar. Angkaangka tersebut memberikan indikasi
bahwa saling klaim terhadap kawasan
yang sama menjadi persoalan kronis. Di
wilayah hutan Sumatera, tumpang tindih
perizinan itu memunculkan sengketa
agraria (konflik tenurial). Hal tersebut
akibat konsesi hutan tanaman industri
(HTI) beberapa pengusaha kayu di Pulau
Padang, Semenanjung Kampar, Lampung
(DKN, 2011).
Konflik serupa juga terjadi di

tumpang tindih pemicu konflik
menggugat Pasal 1 angka 3 UU 41/1999
tentang Kehutanan.
Hal ini kian rumit dengan adanya
berbagai peraturan perundangundangan yang seolah menunjukkan
adanya perebutan wilayah negara.
Lihat saja, dalam UU 41/1999 tentang
Kehutanan memberikan ruang bagi
Pemerintah untuk menunjuk kawasan
hutan yang saat ini mencapai 120-an
juta hektar, namun menurut UU 4/2009
tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara menyebutkan bahwa daratan
yang sama tersebut harus dibagi habis
pula ke dalam wilayah pertambangan.
Tumpang tindih regulasi tata ruang
masih ditambah lagi dengan adanya
konsep kawasan lainnya dalam pelbagai
peraturan perundang-undangan.
Misalnya pola dan struktur ruang
dalam UU 26/2007 tentang Penataan
Ruang, dan kawasan pertanian pangan
berkelanjutan dalam UU 41/2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.
Persoalan tumpang tindih
kewenangan tersebut merupakan salah
satu alasan mengapa hingga saat ini
dari 33 provinsi, baru 7 provinsi yang
menyelesaikan penataan ruangnya.
Permasalahan tumpang tindih
pengaturan ini sebenarnya bukan hal
baru. kondisi ini bahkan disadari oleh
para pemangku kebijakan. Presiden
bahkan sudah mengeluarkan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan
Dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 dan Jangka
Panjang Tahun 2012-2025.
Peraturan Presiden tersebut
secara tegas menyebutkan perlunya
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan

Foto-foto: Integrito

Kalimantan Barat. Di sana, konsesi
pengusahaan hutan seluas 299.700 ha
tumpang tindih dengan setidaknya 160
kampung. Tak hanya itu, di Kalimantan
Tengah yang memiliki konsesi seluas
294.600 ha tumpang tindih dengan
puluhan konsesi, baik perkebunan
sawit, perkebunan karet, maupun
pertambangan batu bara.
Data yang dihimpun Kementerian
Kehutanan, 2012 menunjukkan terdapat
17 tipologi konflik penggunaan lahan
dan kawasan hutan yang terkait
dengan pelaksanaan transmigrasi,
perizinan perkebunan dan tambang,
serta perkembangan permukiman di
semua fungsi hutan konservasi, lindung
maupun produksi.
Kementerian Kehutanan juga
menginventarisasi sebanyak 49 konflik
yang secara khusus berada di dalam
lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHKHT). Bentuk konflik lainnya sengketa
kewenangan antara lembaga negara
baik pusat-daerah maupun sektoral.
Dalam konteks keruangan sektoral salah
satu konflik yang mengemuka adalah
kata “pemerintah” dalam menentukan
kawasan hutan sebagaimana UU
41/1999 tentang Kehutanan telah
dipahami secara umum didefinisikan
sebagai Menteri Kehutanan.
Padahal di sisi lain, daerah dengan
otonominya juga memiliki kewenangan
mengatur penataan ruang di wilayahnya
masing-masing. Hal ini tidak hanya
menjadi polemik dalam perumusan
perencanaan pembangunan, tetapi
juga kemudian menjadi konflik antara
hubungan pusat-daerah. Ini pula
yang menjadi dasar bagi bupati di
lima kabupaten di Kalimantan Tengah

Kapal tongkang menarik batu bara. Konsesi pertambangannya bisa saja tumpang tindih
dengan konsesi hutan.

perundang-undangan sesuai dengan
kebijakan nasional dengan kebutuhan
daerah terkait masalah sumber daya
alam, khususnya terkait masalah bidang
kehutanan, mineral dan batu bara,
sumberdaya air, pertanahan, tata ruang,
serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah sebagai bagian dari fokus strategi
jangka menengah pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
Namun rupanya, proses harmonisasi
regulasi ini memang tidak semudah
membalik telapak tangan. Besarnya
kepentingan serta banyaknya
kementerian dan lembaga yang terkait,
jelas memerlukan upaya keras untuk
menyatukan mereka dalam satu meja.
Namun, harmonisasi regulasi bukanlah
sebuah pilihan. Harmonisasi adalah
keharusan bila ingin mengurai benang
kusut pengelolaan sektor sumber daya
alam di negeri ini.
Menurut Maria SW. Sumardjono,
harmonisasi regulasi antar sektor dalam
pengelolaan sumber daya alam menjadi
salah satu jalan untuk menyelesaikan
sengkarut yang terjadi di sektor
kehutanan. Namun, Maria mengakui,
penyelesaian masalah tumpang tindih ini
tidak mudah karena masing-masing sektor
berpegang kepada UU sektoral yang sama
derajatnya.
Ia mencontohkan UUPA, yang pada
awalnya dimaksudkan untuk dapat
dijadikan landasan bagi pengaturan lebih
lanjut peraturan perundang-undangan
di bidang SDA, telah didegradasikan
kedudukannya sejak awal 1970-an
seiring terbitnya berbagai UU sektoral.
“UUPA sama sekali tidak dimuat dalam
konsiderans UU sektoral, semua UU
sektoral langsung mengacu kepada Pasal
33 ayat (3) UUD Negara RI 1945,” kata dia.
Tumpang tindih substansi dalam
pengaturan SDA tersebut, kata Maria,
juga disebabkan tidak adanya satu
kementerian/lembaga yang berwenang
untuk mengkoordinasikan kebijakan
terkait SDA dan implementasinya.
Penyebab lainnya, kata dia, bersumber dari
proses penerbitan di lembaga legislatif
yang tidak menjamin bebas dari tumpang
tindih karena pembahasan UU sektoral
dilakukan melalui komisi-komisi yang
berbeda sesuai bidang masing-masing. Di
tengah-tengah berbagai permasalahan
tersebut, harmonisasi regulasi merupakan
solusi, oleh karena itu walaupun tidak
mudah, tetap harus ditempuh.
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Saling Selaras
Mengurus Hutan

Harmonisasi regulasi pengelolaan SDA lebih mudah dikatakan, namun tidak
demikian pelaksanaannya. Harus disertai itikad baik dan komitmen semua pihak.

B

segenap elemen bangsa sangat
dibutuhkan untuk menuntaskan
permasalahan bangsa khususnya di
sektor kehutanan dan pengelolaan
sumber daya alam.
Busyro mencontohkan, pengalaman
Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan,
selama hampir dua tahun mengimple
mentasikan saran perbaikan dari hasil
kajian KPK, menunjukan bahwa upaya
keras membenahi sektor kehutanan
memang memerlukan dukungan dari
kementerian/lembaga terkait.
Menurutnya, setidaknya ada tiga
persoalan mendasar di sektor kehutanan,

yang memerlukan komitmen dan sinergi
antar kementerian/lembaga. Pertama,
disharmonisasi regulasi dan kewenangan
terkait ketataruangan dan kawasan,
antara lembaga sektoral maupun dalam
hubungannya antara pusat dan daerah.
Kedua, penataan ulang dan kejelasan
mekanisme pengukuhan kawasan
hutan sehingga tercapai perencanaan
pembangunan berbasis ketataruangan.
Dan ketiga, ketiadaan ruang dan
akses hukum yang adil bagi seluruh
masyarakat dalam penyelesaian konflik
dan sengketa agraria.
Kompleksitas permasalahan tata

Foto: Integrito

alai Kartini, 13 Desember 2012.
Dua belas kementerian/lembaga
pemangku kebijakan pengelolaan
sumber daya alam duduk bersama. Hari
itu, mereka menyatukan suara untuk
seiring sejalan mengurai benang kusut
pengelolaan sektor kehutanan. Mereka
sepakat untuk mengakhiri ego sektoral
yang melekat di antara mereka.
Harmonisasi di antara para
pemangku kebijakan terkait sektor
pengelolaan sumber daya kehutanan
memang menjadi sebuah keharusan.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas
menyebutkan, komitmen bersama
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saling selaras mengurus hutan
ruang kehutanan dan sumber daya alam,
seperti tumpang tindihnya pengaturan
dan regulasi yang berujung pada konflik,
mengakibatkan kerugian perekonomian
negara, kerusakan ekologi dan biaya
sosial yang tinggi.
“Menyelesaikan konflik regulasi
dan kepastian usaha menjadi salah
satu pondasi bagi tercapainya upaya
pemberantasan korupsi,” ujar Busyro.
Staf Ahli Asosiasi Pengusaha Hutan
Indonesia (APHI) Nanang Rofandi
mengungkapkan, pemerintah perlu
merapikan sejumlah regulasi yang
keberadaannya bertumbukan satu
sama lain. Apalagi, dia menilai masalah
perizinan dan tata kelola hutan di
Indonesia penuh dengan berbagai
konflik kepentingan.
“Setiap sektor mempunyai regulasi
sendiri-sendiri, jadi wajar saja kalau
selama ini sering bertabrakan. Konflik
kebijakan inilah yang membuat industri
kehutanan tidak menguntungkan,”
ungkapnya.
Konsensus Bersama
Demi menghentikan praktik salah
urus, upaya harmonisasi harus ditempuh.
Harmonisasi yang harus dilakukan salah
satunya adalah untuk membereskan
tumpang-tindih perundangundangan.
Memang tidak mudah, harmonisasi itu
hanya dapat dicapai bila ada undangundang yang berlaku sebagai lex
generalis bagi semua pengaturan sumber
daya alam (SDA).
Padahal untuk mewujudkannya,
diperlukan kemauan antar-sektor untuk
duduk bersama menyusun prinsipprinsip pengelolaan dan pemanfaatan
SDA sesuai dengan Ketetapan MPR RI No.
IX/MPR/2001.
Sepanjang UU yang bersifat lex
generalis, tidak terbentuk, maka tumpang
tindih akan terus terjadi. Hal ini karena
setiap instansi mempunyai visi dan
misinya masing-masing yang belum
tentu sejalan.
Upaya lain untuk mewujudkan
harmonisasi pengaturan SDA adalah
legislatif review terhadap UU sektoral
yang tumpang tindih. Untuk melakukan
hal ini diperlukan komitmen dari DPR-RI
untuk menginisiasinya.
Memperjuangkan keberlanjutan
SDA, keadilan untuk memiliki dan
memanfaatkannya, serta menyelesaikan
konflik terkait SDA, adalah pekerjaan

rumah yang tidak pernah akan selesai,
jika upaya ke arah itu belum dilakukan
secara terkoordinasi dengan dilandasi
oleh semangat bersinergi antarpemangku kebijakan.
Menjawab permasalahan tersebut,
KPK berupaya merumuskan konsensus
bersama seluruh pemangku kepentingan
dengan menyelenggarakan seminar dan
lokakarya (semiloka) bertajuk “Menuju
Kawasan Hutan yang Berkepastian
Hukum dan Berkeadilan”. Acara berlang
sung pada Kamis (13/12) di Balai Kartini,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav 37, Jakarta.
Semiloka dihadiri pemangku
kepentingan terkait, yaitu UKP4,
Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi
Kementerian Kehutanan, Ditjen Penataan
Ruang Kementerian Pekerjaan Umum,
Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen
Perkebunan Kementerian Pertanian,
Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian
Dalam Negeri, Kedeputian Tata
Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup, Kedeputian Bidang Pendanaan
Pembangunan Kementerian Bappenas,
Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan,
Kedeputian Bidang Informasi Geospasial
Tematik BIG, dan Kedeputian Bidang
Pengaturan dan Penataan Pertanahan
Badan Pertanahan Nasional.
Busyro Muqoddas mengatakan,
semiloka ini untuk menjawab
kepentingan nasional terkait kepastian
tata ruang dan sumber daya alam.
Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor
55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
mengatur perlunya harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundangundangan terkait masalah sumber daya
alam, khususnya bidang kehutanan,
mineral dan batu bara, sumber daya
air, pertanahan, tata ruang, serta
perimbangan keuangan pusat dan
daerah sebagai bagian dari fokus strategi
jangka menengah.
Selain itu, tambah Busyro,
pengukuhan kawasan hutan merupakan
titik kritis dalam pengelolaan sumber
daya hutan. Pentingnya penataan dan
pengukuhan kawasan hutan dapat
menentukan apakah pengelolaan hutan
telah adil dan memiliki kepastian hukum
bagi semua pihak.
Dengan adanya kepastian dua aspek
ini, menurut Busyro, akan memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat

dalam penyelesaian konflik dan
sengketa agraria. “Semiloka ini menjadi
landasan pemahaman bagi pemangku
kepentingan untuk melakukan
langkah-langkah solutif sesuai
dengan kewenangan masing-masing,”
pungkasnya.
Satu Peta untuk Semua
Salah satu penyebab sengkarut
pengelolaan hutan adalah belum adanya
peta tunggal mengenai kondisi hutan di
Indonesia. Padahal peta tunggal menjadi
acuan semua pihak untuk mengetahui
standar pengelolaan dan tapal batas.
Informasi geospasial ini penting
dan punya dampak sosial yang luas.
Antara lain mencegah bentrokan
massal akibat perebutan sebidang
tanah. Dari beberapa konflik
pertanahan menunjukkan, bentrokan
massal karena perebutan sebidang
lahan di suatu daerah terjadi akibat
ketidakjelasan informasi status lahan
yang didukung oleh peta yang dapat
dipertanggungjawabkan.
UU Nomor 4 tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial mengamanati
Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai
lembaga yang bertanggung jawab
menyediakan informasi geospasial dasar
dan pembinaan pembangunan informasi
geospasial tematik.
Undang-undang tersebut menyebut
kan BIG memiliki kewajiban menjamin
ketersediaan dan akses informasi
geospasial yang dapat dipertanggung
jawabkan, akurat, mutakhir, dan dapat
diintegrasikan atau berkualitas.
Untuk menetapkan tata batas,
maka kasus tabrakan perizinan perlu
diurai terlebih. Proses perumusan peta
tunggal dalam penyelesaian tata ruang
dan perizinan hutan di Indonesia masih
terhambat persoalan tumpang tindih
data geospasial dan keterlanjuran
kegiatan usaha di wilayah bekas proyek
lahan gambut.
Selain itu, banyak contoh yang
menghambat kelancaran program
pembangunan kesejahteraan rakyat
karena tak adanya peta atau informasi
geospasial yang memadai.
Penyaluran distribusi bantuan, misal
nya, tidak dapat dilaksanakan secara
optimal dan tepat sasaran apabila tidak
didukung peta berkualitas sebagai infor
masi dasar yang menunjukkan posisi,
atau letak objek yang akan dibantu.

vol. 31/ Th.V /januari-februari 2013

| 13

utama

mari memantau hutan!
Keterlibatan publik mengawasi tata kelola hutan menjadi kekuatan dahsyat mencegah
praktik korupsi di sektor kehutanan. Program Indonesia Memantau Hutan, menjadi salah
satu alat untuk menggerakkan kekuatan tersebut.

P

Kementerian Kehutanan, dalam
mengurus kawasan hutan, khususnya
terkait transparansi dan akuntabilitas.
Ya, program ini merupakan
jawaban atas persoalan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan
SDA, termasuk kehutanan yang selama
ini merupakan persoalan mendasar
manakala ingin menyelesaikan korupsi
di sektor kehutanan.
Dalam hal ini, KPK menilai
pentingnya partisipasi masyarakat dalam
menyuarakan dampak dari kebijakan
pengelolaan hutan dan lingkungan

dan melakukan pengawasan terhadap
indikasi korupsi dalam pengelolaan SDA.
Transparansi memang memiliki
peran sangat vital. Tanpa transparansi
penegakan hukum tidak akan berjalan
efektif, tanpa transparansi pengelolaan
SDA bisa berlangsung tanpa terkendali.
Akibatnya pun jelas, perusakan hutan
berlangsung tanpa bisa terawasi.
Selama ini akses masyarakat
terhadap kebijakan pengelolaan
hutan memang masih minim. Terkait
data kawasan hutan, misalnya, belum
optimal terbuka untuk umum. Dalam

Foto: greenpeace.org

eranti baru segera diluncurkan
KPK. Namanya Indonesia Meman
tau Hutan (IMH). Program berbasis
website yang mulai dikembangkan akhir
2012 ini bertujuan untuk memandu
masyarakat agar bisa bersama-sama
memantau segala hal terkait hutan.
Melalui program ini masyarakat
umum bisa mengakses beragam
informasi pelaksanaan kebijakan di
sektor kehutanan. Program memang
dirancang sebagai katalis bagi
perubahan kebijakan para pemangku
kebijakan di sektor kehutanan, terutama
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UU 41/1999 tentang Kehutanan,
upaya transparansi sebenarnya sudah
diatur, dengan adanya ketentuan yang
mengharuskan pengumuman sejak
dalam tahap penunjukan. Tujuannya
agar masyarakat yang terkena dampak
dapat melakukan afirmasi. Melalui
transparansi ini pejabat pemerintah
lainnya dapat berkoordinasi untuk
melakukan penataan ruang dengan
efektif.
Namun, dalam aturan selanjutnya,
yaitu PP 44/2004 dan Permenhut
P.50/2011, tidak dijelaskan bagaimana
proses penunjukan kawasan hutan
dapat dilakukan secara transparan.
Terbatasnya informasi bagi publik
untuk memahami kebijakan kehutanan
memunculkan beragam persoalan.
Bukan cuma buat masyarakat, pejabat
pemerintah lainnya pun merasakannya.
Misalnya, update peta penunjukan
yang tidak terbuka kepada publik kerap
menyulitkan pengambilan keputusan
kementerian atau lembaga negara
lainnya.
Membuka Akses
Keterlibatan KPK di sektor kehutanan
sesungguhnya tidak tiba-tiba tanpa
alasan. Seperti diungkapkan Direktur
PJKAKI KPK, Sujanarko, pada 2010
Indonesia menjadi salah satu deklarator
open government pada pertemuan yang
diikuti 15 negara. Nah, open government
ini diterapkan dalam dua area, yaitu
kehutanan dan migas.
“Karena salah satu komitmen
dalam penerapan open government itu
adalah partisipasi publik, maka IT harus
dibangun untuk membuka akses seluasluasnya kepada publik,” ujarnya.
Program IMH adalah upaya KPK
mendorong transparansi informasi
melalui pengembangan model open
gevernment di sektor kehutanan. Melalui
aplikasi IMH yang informasinya disebar
melalui situs KPK, berbagai informasi
kebijakan regulasi hingga peta-peta
yang terkait dengan kehutanan akan
dapat diakses publik tidak hanya itu,
aplikasi ini pun dirancang membuka
partisipasi publik secara aktif dengan
menyediakan ruang respons publik
dalam website interaktif. IMH dibangun
dengan kerangka basis data yang saling
bertautan dan memudahkan pengguna
untuk melakukan pencarian informasi
pada suatu topik atau tema tertentu.

Foto: Integrito

mari memantau hutan!

Secara sistem, hasil keluaran IMH
di antaranya menyediakan informasi
terintegratif dan komprehensif
mengenai data dan informasi spasial
kehutanan, melakukan analisis
terkomputerisasi tentang indikasi
kejahatan korupsi konversi hutan ilegal.
Sistem IMH terbagi atas empat
sistem, yakni Sistem Pemantauan Spasial
Kehutanan, Sistem Respons Publik,
Sistem Analisis Deforestasi, dan Sistem
Redflag. Dari ke-4 sistem tersebut, dua
fokus sistem yang akan dikerjakan
pada tahun pertama adalah: Sistem
Pemantauan Spasial Kehutanan dan
Sistem Respons Publik.
Transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi publik yang menjadi elemen
penting pada konsep open government
menjadi bagian penting yang ditawar
kan oleh program IMH. “IMH ini meru
pakan salah satu alat berupa inovasi IT
untuk membuka akses yang sebesarbesarnya kepada masyarakat untuk
berpartisipasi mengawasi hutan,”
ungkapnya.
Partisipasi publik menjadi sangat
penting. Mengapa? Tidak konsistennya
informasi terkait kebijakan pengelolaan
SDA membuat pengambilan keputusan
tidak jelas. Hal ini menjadi celah
terjadinya korupsi di sektor kehutanan.
Ya, intinya, lemahnya transparansi infor
masi terkait kebijakan kehutanan meng
hambat pengendalian dan pengawasan.
“Dengan adanya IMH, kita

mendorong transparansi, monitoring,
perbaikan regulasi. Dengan adanya ini
maka korupsinya pun hilang karena
masyarakat bisa melakukan monitoring,”
ungkap Sujanarko.
Untuk membuka partisipasi
masyarakat, maka program IMH
menyajikan beragam macam dokumen
yang terkait kebijakan kehutanan,
apakah itu dokumen perizinan,
pemakaian, foto lapangan. Semuanya
bisa diakses oleh masyarakat umum.
Meskipun memang, harus diakui
dokumen-dokumen tersebut belum
seluruhnya bisa dijadikan referensi. Hal
ini seperti diakui Sujanarko, merupakan
salah satu tantangan yang harus segera
diselesaikan. Menurutnya, masingmasing kementerian/lembaga itu
memiliki regulasi yang tak jarang saling
bertabrakan satu sama lain.
“Inilah makanya kementerian/
lembaga terkait kehutanan ini
mendorong KPK yang mengelola, karena
KPK dianggap satu-satunya institusi yang
levelnya bisa mengkoordinasi banyak
kementerian/lembaga,” katanya.
Problem di sektor kehutanan ini
tidak hanya ada di kehutanan. Misalnya
area tata ruang, problemnya lebih besar
di Kemendagri. Perizinan belum tentu
Kemenhut lebih problem dibanding di
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral. “Jadi permasalahannya adalah
masing-masing membawa masalah,”
katanya.
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utama

Bukan cuma mencegah, KPK juga melakukan penindakan.
Sudah puluhan koruptor di sektor kehutanan yang dipenjarakan.

M

encegah memang lebih utama
dibandingkan mengobati.
Namun, ketika sakit kadung
menyerang, maka upaya pengobatan
harus dilakukan demi proses
penyembuhan. Pun demikian dengan
KPK. Upaya pencegahan korupsi,
termasuk korupsi hutan, selalu dibarengi
dengan upaya penindakan. Hal itu sejalan
dengan Road Map KPK, yang lebih fokus
menangani kasus korupsi besar dan
kepentingan nasional.
Seperti diungkapkan Ketua KPK
Abraham Samad, sektor kehutanan
menjadi salah satu fokus dalam
pemberantasan korupsi, karena hingga
kini sektor tersebut memang masih
rawan. “Jika terjadi korupsi di sektor ini
(kehutanan) maka akan berdampak besar
bagi rakyat,” katanya.
Sepanjang 2009 hingga 2012 sendiri,

sudah beberapa kasus besar sektor
kehutanan ditangani KPK. Sebagian besar
pelaku sudah dipenjarakan, sedangkan
sisanya masih dalam proses hukum.
Beberapa kasus korupsi tersebut
antara lain, Penerbitan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15
perusahaan yang tidak kompeten dalam
bidang kehutanan. Lima orang pelaku
korupsi yang merugikan negara sebesar
Rp3 triliun ini sudah dibui.
Kasus lainnya yang juga sudah
ditangani oleh KPK adalah penerbitan
izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk
perkebunan sawit di Kalimantan Timur.
Dalam kasus ini, pemohon surat izin
menyelewengkan izinnya, karena
ternyata tujuan permohonan izin itu
semata untuk memperoleh kayu.
KPK juga menangani kasus suap

Jejak Penindakan KPK di Sektor Kehutanan
Tahun
Vonis
2009
2010
2011

Putusan Hakim
Terpidana
Penjara
T. Azmun Jaafar, Mantan
11 th
Bupati Pelalawan
Asral Rahman, Mantan
5 th
Kepala Dinas Kehutanan Riau
Arwin As, Mantan Bupati Siak 4 th

Burhanuddin Husin, Mantan
2,6 th
Bupati Kampar
Syuhada Tasman, Mantan
2012
5 th
Kepala Dinas Kehutanan Riau
Sumber: Indonesia Coruption Watch (ICW)
2012

16 |

vol. 31/ Th.V /januari-februari 2013

Kerugian
Negara
Rp 1,2 T
Rp 889 M

Keterangan
Tipikor bersama 12
Korporasi
Tipikor bersama 17
Korporasi

Rp 301 M

Tipikor bersama 5 korporasi

Rp 519 M

Tipikor bersama 12
Korporasi

Rp 153 M

Tipikor berama 6 Korporasi

yang dilakukan oleh anggota dewan
terkait pengadaaan sistem komunikasi
radio terpadu (SKRT) di Kementerian
Kehutanan dan alih fungsi lahan, yang
menyebabkan kerugian negara sebesar
Rp89 miliar. Kasus suap lainnya adalah
suap terkait alih fungsi hutan lindung
seluas 7.300 hektare di Pulau Bintan,
Kepulauan Riau, dan suap terkait alih
fungsi lahan hutan mangrove untuk
Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin,
Sumatera Selatan.
Dari kasus-kasus tersebut, tercatat
21 orang pelaku korupsi telah diproses
oleh KPK, diadili dan divonis oleh
pengadilan tipikor dan mayoritas telah
menjalani pidana penjara di lembaga
pemasyarakatan.
Mereka terdiri atas 13 orang dari
lingkungan eksekutif (mantan kepala
daerah, pejabat dinas/kementerian
kehutanan atau dinas kehutanan provinsi,
6 orang dari politisi/legislatif dan dua
orang dari pihak swata.
Menurut Juru Bicara Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) Erwin
Usman, KPK memang sudah seharusnya
memprioritaskan penanganan kasuskasus korupsi kehutanan. Hal ini, kata
dia, terutama karena korupsi di sektor
ini menimbulkan kerugian negara yang
jumlahnya sangat besar. “Menang
kap aktor utama di balik praktik mafia
kehutanan merupakan peran kongkrit
KPK untuk menyelamatkan hutan,
ekosistem hutan, dan masyarakat
setempat,” ujarnya.

utama

Timer Manurung, Ketua Silvagama (Lembaga bidang Pelestarian Hutan)

90% Tidak Sah
P

ersoalan yang membelit sektor
kehutanan sudah muncul sejak
zaman kolonial. Tidak hanya
pelik, tapi juga teramat kompleks.
Untuk itu, perlu pembaruan kebijakan
guna mengatasinya. Bermula dari
sanalah, beberapa pihak, salah
satunya Silvagama, turut memberikan
kontribusi. Melalui dunia maya siapapun
bisa mengakses pusat data kehutanan
ini. Melalui cara ini, praktik curang yang
memanfaatkan buruknya sistem tata
kelola bisa dicegah.
Lantas, bagaimana sebenarnya
kondisi hutan di
Indonesia? Apa saja
permasalahan
yang
membekap?
Dalam
suasana
santai
dan
penuh

keakraban, Integrito mewawancarai
Timer Manurung, Ketua Silvagama.
Berikut petikannya:
Bagaimana Anda melihat kondisi
kawasan hutan Indonesia saat ini?
Sebenarnya kawasan hutan kita
itu luas, tetapi secara legal bisa jadi
tidak luas. Sesuai putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) kemarin, hutan yang
sah harus ditetapkan oleh Kementerian
Kehutanan. Padahal kenyataannya,
baru 11,8 persen kawasan hutan kita
yang sudah ditetapkan. Artinya hampir
90 persen itu tidak sah karena tidak
memiliki kekuatan hukum tetap.
Apa yang menjadi akar persoalan
pada pengelolaan kehutanan kita?
Persoalannya sudah ada sejak
masa zaman kolonial, misalnya ada
undang-undang pertanahan di Jawa
dan luar Jawa dan kemudian kita
mengadopsinya. Hingga kini persoalan
masih seputar itu. Di antaranya, tentang
banyaknya peraturan dan kebijakan
yang bertabrakan. Lalu ada juga
persoalan teknik dan prosedur yang
dipakai tidak sama. Misalnya
BPN punya peta sendiri,
Kementerian Kehutanan
juga punya peta
sendiri yang kalau
kita tapalkan
garisnya berbeda.
Terkadang peta
yang dibuat
BPN dengan

Peta Kementerian Kehutanan bisa
melenceng sampai 100 hektare. Persoalan
lainnya adalah, adanya klaim masyarakat
atas lahan yang sama, padahal itu
kawasan hutan tanaman industri (HTI)
misalnya. Kondisi tersebut kerap memicu
konflik agraria seperti yang terjadi di
Mesuji, Palembang dan dimana-mana. Itu
harus kita cari formulanya.
Persoalan di sektor kehutanan ini
begitu pelik karena melibatkan banyak
pihak. Menurut Anda, regulasi seperti
apa untuk mengatasinya?
Dalam jangka panjang mungkin harus
nanti ada peraturan-peraturan teknis
yang bisa menjadi acuan.
Sekarang ini kita tidak mengenal yang
namanya undang-undang pokok. Dulu
ketika Orde Baru, kita punya undangundang pokok agraria, jadi semua
menginduk ke sana.
Lalu siapa yang harus menyelesaikan
persoalan ini?
Awalnya memang fokusnya ke
Kementerian Kehutanan, namun ternyata
Kementerian Kehutanan sendiri tidak
akan bisa menyelesaikan sendirian.
Persoalannya sangat kompleks. Antara
pemerintah pusat dan daerah juga
kadang-kadang susah sejalan. Lembaga
setingkat kementerian memiliki undangundang dan semua merasa benar.
Makanya harus didudukkan semua untuk
membangun rencana aksi yang sama,
dan Alhamdulillah dengan KPK sejauh ini
mereka sangat terbuka.

Kawasan hutan kita itu luas,
tetapi secara legal bisa jadi
tidak luas. baru 11,8 persen
kawasan hutan kita yang sudah
ditetapkan.
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K

ejujuran adalah benteng tangguh melawan korupsi. Tanpa kejujuran, korupsi akan kian
merajalela di negeri ini. Tanpa kejujuran pula, bangsa ini tinggal menunggu saat menuju
kehancuran.
Tapi memang tak mudah membangun kejujuran. Dibutuhkan tekad yang kuat dan motivasi
tinggi bagi masing-masing individu. Seperti pernah dialami artis cantik yang kini selalu
tampil berkerudung, Elma Theana. Menurut Elma, dirinya memiliki pengalaman tak terlupakan
soal kejujuran. Dan, dari pengalaman itu, dirinya semakin yakin bahwa memang tak mudah
memberantas korupsi.
Istri Julianda Barus ini pun berkisah, bahwa belum lama ini dirinya dipilih teman-teman
untuk menjadi ketua pada suatu kegiatan amal. Tugasnya adalah mencari sejumlah dana untuk
disumbangkan pada aksi sosial. Kepada teman-teman Elma berjanji akan turut menyumbang
sejumlah uang.
Namun dalam perjalanannya, ketika uang yang terkumpul ternyata sudah memenuhi
target, sempat terbersit dalam benaknya untuk urung menyumbang. Apalagi, tentu tak ada
yang tahu bahwa bahwa target itu sudah tercapai, sebelum dia ikut memberikan kontribusi.
Di sanalah pergolakan batin muncul. Antara bersikap jujur atau tidak. Sampai akhirnya
Elma tersadar, bahwa meski tak ada yang melihat, namun Allah yang mengetahui tentang
apa yang diperbuatnya. “Makanya saya bilang, bahwa kesadaran untuk tidak melakukan
korupsi itu harus datang dari dalam diri sendiri,” katanya kepada Integrito.
Dalam perspektif inilah Elma mengatakan, bahwa ketika hampir semua orang
bisa berteriak-teriak antikorupsi, namun sejatinya semua kembali kepada diri dan
landasan iman masing-masing. Tanpa motivasi dari dalam diri sendiri, mustahil
perang terhadap korupsi bisa dilakukan. Karena yang pertama kali melakukan
perlawanan terhadap korupsi yang dilakukan seseorang, bukan KPK, namun
orang itu sendiri. “Makanya saya suka bicara pada suami, bahwa dalam
melakukan segala sesuatu landasannya cuma satu. Yaitu takut
kepada Allah,” ungkap wanita kelahiran 3 Oktober 1974 ini.
Begitupun, bukan berarti bahwa KPK tidak dibutuhkan.
Justru lembaga ini diperlukan, untuk pelecut semangat
antikorupsi itu sendiri, yang kemudian disebarkan pada setiap
individu. Selain itu, KPK juga dibutuhkan untuk membuat para
koruptor menjadi jera, dengan menyerat mereka ke meja hijau.
Kinerja KPK sendiri, dalam kaca mata Elma, sudah sangat
bagus. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, hingga
sekarang KPK sudah menunjukkan kiprahnya kepada publik,
yang antara lain dibuktikan dengan banyaknya koruptor
yang ditangkap. Begitupun, Elma juga sepakat bahwa KPK
tidak bisa bekerja sendirian. Bagaimana pun, KPK tetap
membutuhkan dukungan yang besar dari masyarakat. “Untuk
itu saya berharap agar KPK dapat menjaga kepercayaan dan
kredibilitasnya. Semoga KPK bisa menjadi lebih besar dan
jangkauannya menjadi semakin luas sehingga di masa depan
tidak ada lagi korupsi di Indonesia,” ujar Elma.
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Kembalikan Uang Rp435 Juta

Foto: Integrito

Jujur Sekali Buruh Ini…

Menantu Sa’ih (kiri), istri, dan cucunya di rumah sederhana yang mereka huni.
Sa’ih, buruh yang jujur itu (insert).

Di saat negeri
ini mengalami
krisis integritas,
keteladanan
justru
diperlihatkan
seorang buruh
pabrik. Di
tengah kondisi
ekonominya
yang tak bisa
dibilang baik,
dia tak lantas
silau ketika
menemukan
tas berisi uang
dalam jumlah
banyak.

K

alau saja tak ada Sa’ih,
bisa jadi nama Banjaran
Pucung, Depok, tak
banyak yang tahu. Terletak di
Kecamatan Tapos, ruas jalan
sekitar 1 km tersebut memiliki
topografi sedikit bergelombang,
dengan beberapa permukaan
rusak digerus hujan. Itupun
tanpa trotoar di sisi kiri dan
kanan. Sebagian berbatasan
langsung dengan pepohonan
atau tanah kosong, sebagian
lain dengan tebing kecil yang
bertutup rumput.
Tetapi sejak malam itu, nama
Banjaran Pucung mendadak jadi
buah bibir. Di jalan yang relatif
sepi tersebut, Sa’ih menemukan
sebuah tas berisi uang tunai
Rp435 juta. Tetapi itu masih
belum seberapa. Yang luar biasa,
ternyata Sa’ih sama sekali tidak
tergiur dengan temuannya. Dia
tak peduli, bahwa uang tersebut
bisa mengubah hidupnya
yang bertahun-tahun dibekap
kemiskinan, menjadi jauh lebih
nyaman. Sa’ih sama sekali tidak
memanfaatkan kondisi Banjaran
Pucung yang senyap untuk
kepentingan sendiri.

Kepada wartawan, Sa’ih
yang bekerja sebagai buruh
pabrik di Cibinong, berkisah.
Menurutnya, peristiwa terjadi
pada Sabtu, 19 Januari 2103,
malam. Belum terlalu larut
sebenarnya, baru sekitar pukul
19.00. Namun kondisi jalan yang
memang sepi, membuatnya
terkesan lebih malam dari waktu
sesungguhnya. Dari sanalah
dia melihat sebuah tas, yang
menurutnya cukup besar. “Saya
lihat isinya ada minumannya,
ada alat kecantikan, ada dompet
kecil, ada amplop, ada duit,”
kata Sa’ih. Uang dimaksud,
menurutnya dalam jumlah
cukup banyak dengan pecahan
seratus ribuan.
Dari sanalah kejujuran dan
integritas Sa’ih patut diacungi
jempol. Tanpa berniat sedikit
pun untuk menguasai uang
tersebut, dia justru merasa
kasihan kepada sang pemilik
yang telah kehilangan tas berisi
uang tersebut. Dalam benak
Sa’ih, sang empunya uang
tentu teramat panik. “Saya bisa
merasakannya. Tapi saya bing
ung, karena tidak tahu siapa

pemiliknya. Maka saya pun me
lanjutkan perjalanan,” kata Sa’ih.
Di tengah kebingungannya,
tiba-tiba seorang perempuan
muncul. Tak lama, sosok yang
mengendarai sepeda motor
itu kemudian mendekati Sa’ih.
“Perempuan itu menanyakan
tasnya yang hilang. Saya
langsung iyakan dan saya
berikan tas itu,” jelas Sa’ih.
Menurunya, perempuan
tersebut sempat mengucapkan
terima kasih dan mencium
tangan Sa’ih. Kemudian
perempuan itu berlalu,
meninggalkan Sa’ih seorang diri.
Tetapi memang tak lama. Hanya
dalam hitungan menit, ternyata
sang perempuan kembali lagi.
“Dia balik lagi, ngajak bonceng
motor. Dia mau anterin ke rumah
saya,” tutur Sa’ih.
Di atas motor itulah terjadi
percakapan lanjutan. Menurut
Sa’ih , lagi-lagi perempuan
tersebut menyampaikan
terima kasihnya. Tidak hanya
sekali, namun berulang
kali. Perempuan itu sempat
mengatakan bahwa uang yang
berada di dalam tas tersebut
memang jumlahnya sangat
besar. Persis seperti yang
dilihatnya sesaat setelah dia
menemukan tas itu. “Katanya sih
Rp400 jutaan,” terang Sa’ih.
Sebagai ungkapan terima
kasih, perempuan itu sempat
menawarkan pekerjaan kepada
Angga Saputra, putra Sa’ih.
Menurutnya, Angga akan diajak
bekerja di tempat perusahaan
perempuan itu. Tidak hanya itu.
Perempuan tersebut sempat
memberi uang sebesar Rp50
ribu kepada Sa’ih. “Tetapi saya
ikhlas membantu. Saya juga per
nah ngerasain duit saya Rp25
juta dibawa kabur orang,” terang
Sa’ih.
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KHUSUS

Keluarga Antikorupsi

Leukemia Tak Bisa
Membunuh Kejujuran
Di tengah kemunculan keluarga korupsi, seperti seorang politikus yang “berkolaborasi“
dengan putranya, pada kasus pengadaan Al Quran, ternyata keluarga antikorupsi masih
banyak ditemui di negeri ini. Nilai-nilai yang dimiliki tak akan hilang dalam segala
kondisi.

“J

ika kau menungguku untuk
menyerah, maka kau akan
menungguku selamanya.”
Sembari terbaring lemah, Haifa
Chairunisa menulis status tersebut
di akun Facebook-nya, 17 Januari
2013. Buku pelajaran Ekonomi yang
sebelumnya dibaca, diletakkan sejenak
di samping bantalnya yang lusuh
lantaran terlalu lama dipakai. Ibu jarinya
pun menari-nari pada keypad ponsel
kesayangannya. Masih lincah ternyata,

meski jemarinya kian kerontang.
Senyumnya lalu tersungging,
bibirnya membentuk perahu. Kedua
ujungnya mendekati pipinya yang
semakin tirus. Menyempatkan diri
melihat timeline beberapa sahabatnya,
memberi komentar pada status atau
foto mereka, lalu dia kembali menengok
timeline-nya sendiri. Setelah yakin bahwa
belum ada yang merespons, Haifa pun
keluar dari situs jejaring sosial tersebut.
Tak lama, sembari membetulkan letak

kepalanya di permukaan bantal, dia
kembali meraih buku pelajaran yang
tadi sempat diletakkan. Kembali
membaca.
Begitulah Haifa, seorang penderita
leukemia atau kanker darah. Baginya,
status yang dikutip dari pernyataan
Uzumaki Naruto, tokoh utama dalam
film favoritnya, Naruto, tersebut,
sungguh memiliki arti teramat dalam.
Haifa seakan ingin menunjukkan bahwa
dia memiliki semangat yang luar biasa.

Ketika Agama Menjadi Landasan

K

eluarga Heru Cahyono,
adalah contoh lain keluarga
antikorupsi. Peneliti Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
tersebut, menerapkan prinsip hidup
sederhana dan jujur kepada keempat
putra-putrinya. Didorong niatnya
untuk mengimplementasikan ajaran
agama, pria kelahiran Surabaya, 10
April 1965, ini pun pada akhirnya
menanamkan nilai antikorupsi
kepada keluarga.
“Islam mengajarkan kita untuk
selalu jujur, sederhana, dan peduli
kepada sesama,“ kata Heru. Dengan
menerapkan nilai-nilai agama,
sebenarnya seseorang sudah
memiliki karakter antikorupsi.
Sebab, Islam sendiri melarang keras
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seseorang untuk melakukan perbuatan
haram itu.
Dalam konteks inilah, Heru bukan
hanya pantang memperoleh rezeki
dengan cara tidak halal, namun juga
“tidak peduli“ dengan penampilan
yang terkesan asal-asalan. Berkaos
ala kadarnya, bahkan terkadang ada
beberapa bagian yang robek, seakan
menjadi keseharian Heru. Tidak hanya di
rumah, Heru berpenampilan demikian.
Pada saat Idul Fitri pada 2012 lalu, Heru
tidak malu mengenakan kaos dan celana
lama yang sudah agak kusam. Padahal,
ketika itu, hampir semua orang seakan
berlomba memakai pakaian baru dan
menarik. Dalam kacamata Heru, yang
penting pakaiannya masih layak pakai.
Bukan hanya pakaian. Rumah yang

dihuni pun sangat jauh dari kesan
mewah. Bahkan, sebelum direnovasi
karena sering kebanjiran, tempat
tinggalnya yang terletak di daerah
Bekasi tersebut, lebih “parah“ lagi.
Bukan hanya tanpa plafon sehingga
nyamuk kerap masuk, namun
dindingnya juga miring dan tidak
siku-siku. Tapi lagi-lagi Heru tak
peduli. Baginya, sudah cukup semua
itu. Semua harus disyukuri.
Begitulah Heru, yang sudah
menulis banyak buku, antara lain
Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan
Peristiwa 15 Januari ‘74 serta Sumitro
Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan
Begawan Pejuang. Baginya, menjadi
kan agama sebagai landasan di dalam
keluarga, memang wajib hukumnya.

Leukemia Tak Bisa Membunuh Kejujuran
Ya, siswi kelas 11 di SMAN 62
Jakarta itu memang tengah berjuang.
Seakan tak peduli bahwa tubuhnya
kian lemah, dia berupaya keras untuk
meraih prestasi terbaik. Setidaknya,
dia ingin mewujudkan impian untuk
diterima di Jurusan Ilmu Komunikasi,
Universitas Indonesia. “Haifa tidak ingin
memberatkan orang tua. Melalui jalur
undangan, insya Allah biayanya lebih
ringan,“ ujarnya.

Cenderung Antikorupsi

M

eski jumlahnya tidak diketahui secara pasti, namun fenomena
keluarga antikorupsi tentu menggembirakan. Di tengah fenomena
lain yakni munculnya “keluarga korupsi”, keberadaan mereka
memberikan harapan bahwa semangat untuk memerangi korupsi di negeri
ini masih tinggi.
Hasil survei Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 yang
dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pun mendukung. Survei menemukan,
bahwa masyarakat Indonesia, pada umumnya cenderung antikorupsi.
Menurut Kepala BPS, Suryamin, berdasarkan survei yang dilakukan 1-31
Oktober 2012, IPAK penduduk Indonesia sebesar 3,55 dari skala 5. Sebagai
gambaran, jika nilai indeks berada pada range 0-1,25, maka penduduk
negara tersebut sangat permisif terhadap korupsi. Sedangkan nilai indeks
1,26–2,50 berarti permisif, 2,51–3,75 berarti antikorupsi, dan 3,76–5,00
berarti sangat antikorupsi. “Penduduk yang berpendidikan tinggi, cenderung
lebih antikorupsi dibandingkan dengan yang berpendidikan lebih rendah,”
katanya.

Foto: Ist

Dispensasi dan Kejujuran
Melihat kondisi tubuhnya, tentu
banyak yang bertanya, mengapa
Haifa masih juga belajar sedemikian
keras. Terlebih, pihak sekolah sendiri
sebenarnya sudah memberikan
dispensasi. Bukan hanya diberi
kelonggaran waktu dalam mengikuti
kegiatan belajar-mengajar, namun juga
nilai ulangan yang dijanjikan “akan
dibantu“.
Tetapi memang seperti itulah
Haifa. Kemudahan yang diberikan
pihak sekolah, tidak serta-merta
membuatnya gembira. Bagi sulung dari
dua bersaudara tersebut, mendapat
nilai bagus tanpa berjuang, sama
artinya dengan ketidakjujuran. Dan
setiap ketidakjujuran, akan berimbas

pada ketidakadilan. Mengapa? Karena
ketika dirinya memperoleh nilai secara
cuma-cuma, maka akan ada siswa lain
yang dirugikan. “Bukan tidak senang
mendapat perhatian dari sekolah.
Namun Haifa merasa bahwa sebisa
mungkin dia juga harus berusaha,“ kata
Ilis, sang ibu.
Sejak kecil, orang tua Haifa
memang menanamkan nilai-nilai
mulia pada dirinya. Kerja keras,
jujur, sederhana, disiplin, tanggung
jawab, dan sebagainya. Semua nilai
antikorupsi itu ditanamkan, tidak hanya
dengan ucapan semata, namun juga
teladan. Tidak mudah memang, karena
godaan selalu datang silih berganti.
Terlebih bagi keluarga mereka, yang
tidak termasuk kalangan berada.
Seperti disampaikan Ilis, misalnya.
Dulu dirinya sempat tergoda untuk
menjadi PNS melalui jalur “tidak
resmi.“ Berkaca dari pengalaman
sang kakak yang berhasil menjadi
PNS setelah memakai “uang pelicin“,
Ilis membicarakan kemungkinan
itu kepada suaminya. Ilis berharap,
sang suami akan mengizinkan. Tetapi
kenyataan berbeda. Ayah Haifa
menolak mentah-mentah. “Buat apa
menjadi PNS kalau melalui cara tidak
jujur,“ kata ayah Haifa ketika itu.
Dari sanalah Ilis kemudian sadar,
bahwa integritas adalah modal sangat

penting. Biarpun kondisi ekonomi
memang pas-pasan, namun jika
dijalani dengan cara halal, insya Allah
selalu ada jalan keluar.
Bukan sekali sikap itu
diperlihatkan. Ketika Haifa duduk
di kelas 6 pada salah satu SD di
Jatimurni, Bekasi, ayahnya pernah
mendatangi sekolah. Saat itu,
sang ayah menolak keras terhadap
pungutan tidak resmi yang dilakukan
kepada orang tua siswa. “Haifa sampai
dikucilkan sekolah dan teman-teman
gara-gara itu,“ kata Ilis.
Ayah Haifa, yang bekerja sebagai
wartawan di perusahaan konsultan
media, juga pernah menolak tawaran
pemberian uang dari narasumber.
Peristiwa bermula, ketika sang
ayah mengantar copy tayang hasil
wawancara. “Namun ayah Haifa
menolak, karena copy tayang memang
menjadi hak narasumber,“ kata Ilis.
Seperti itulah nilai-nilai yang
ditanamkan. Dan semua itu menancap
kuat pada benak Haifa. Gadis belia itu
tidak hanya tumbuh menjadi pribadi
yang selalu berusaha jujur, namun
juga sangat tegar. “Padahal sebagai
ibu saya kerap khawatir jika dia belajar
terlalu keras. Tetapi saya berharap,
semangatnya itu bisa menjadi
penyembuh dari penyakitnya,“ kata
Ilis dengan mata berkaca-kaca.
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Benteng Tangguh
Bernama Nilai-Nilai
Keluarga memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak.
Peran yang tidak bisa digantikan lingkungan atau sekolah.

S

anak adalah keluarga. “Dari keluargalah
anak-anak dapat mengenal dan
membiasakan karakter-karakter mulai
yang kelak ketika mereka besar akan
mampu membentengi mereka dari
godaan korupsi,“ katanya.
Dalam konteks itu pula, pada
hakikatnya seperti sebuah investasi.
Tidak mudah di awal penanaman,
namun akan berbuah manis kelak
pada saatnya. Untuk itulah Irwan
mengingatkan bahwa semakin dini
orang tua memperkenalkan nilai-nilai,
maka akan semakin kuat menjelma
menjadi karakter dan kepribadian
kelak ketika mereka besar.
Di sisi lain, Irwan menegaskan,
bahwa penanaman nilai-nilai yang
dilakukan sejak dini, bisa pula menjadi
perisai, ketika pada perjalanan
hidupnya, sang anak atau keluarga
tersebut mengalami situasi yang tidak
kondusif.
Memang tak mudah mengatakan,

Foto: Integrito

eandainya semua keluarga di
Indonesia menerapkan prinsipprinsip antikorupsi, niscaya tak
akan ada korupsi di Indonesia. Sebab,
keluarga merupakan pilar utama
dan pertama bagi sang anak dalam
pembentukan karakternya. Nilai-nilai
kejujuran yang ditanamkan kedua
orang tua sejak kecil, remaja, hingga
menjelang dewasa, akan menjadi
benteng yang tangguh, terutama bagi
sang anak kelak.
Tetapi, orang tua memang tidak
hanya menanamkan, namun harus pula
memberikan teladan. Karena ibarat
tanaman, keteladanan akan seperti
air dan pupuk yang akan membuat
tanaman semakin subur berkembang.
Seperti diungkapkan Konselor
Parenting lulusan Universitas Indonesia,
Irwan Rinaldi, dampak penanaman
nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak
sangat besar. Karena, basis utama dari
pendidikan antikorupsi kepada anak-

Peran orang tua sangat besar. Menjadi penanam nilai-nilai dan karakter anak.
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seberapa pengaruhnya. Tetapi, lanjut
Irwan, sejarah pendidikan karakter
menunjukkan bahwa kekuatan
karakter yang dimiliki keluarga telah
menjadi tiang penyangga ketika
keluarga tersebut tertimpa musibah.
“Beberapa teori dan penelitian
menguatkan bahwa hanyalah kekuat
an nilai-nilai dan karakter dalam sebu
ah keluarga yang mampu menjadikan
keluarga tersebut survive mengarungi
kehidupan yang sulit. Penelitian
ini sekaligus menegaskan bahwa
kekuatan harta, uang dan sejenisnya
tidak mampu menjadi perisai dalam
masalah keluarga,“ pungkasnya.
Tidak hanya ketika mendapat
musibah. Nilai-nilai, menurut Irwan,
juga bisa menjadi benteng ketika
kelak sang anak atau keluarga tersebut
memperoleh posisi/jabatan tertentu,
yang membuka peluang terjadinya
korupsi. Misalnya menjadi pejabat
publik, penyelenggara negara,
penegak hukum, dan sebagainya.
Menurut Irwan, hal tersebut terjadi
karena nilai-nilai antikorupsi (karakter)
yang tetanam pada sang anak,
hakikatnya akan menjadi kepribadian
yang menetap anak tersebut, kelak.
Apa saja syaratnya? Menurut Irwan,
pertama, penanaman nilai-nilai
disampaikan semenjak usia dini;
Kedua, disampaikan dengan konsep
hands on minds on (karena nilai-nilai
atau karakter sebaiknya disampaikan
dengan contoh, bukan dengan sekadar
ceramah ); Ketiga, disampaikan secara
kontinu dan tidak sambil lalu: Serta
keempat, disampaikan sesuai dengan
tahap perkembangan anak.
So, masihkah meragukan kekuatan
nilai-nilai yang ditanam pada sebuah
keluarga?

KHUSUS

Anies Baswedan,
Rektor Universitas Paramadina
Dalam menanamkan kejujuran,
orang tua perlu memberikan
apresiasi kepada anak. Bahkan
ketika sang anak telah jujur
bahwa dia sudah melakukan
suatu kesalahan, apresiasi tetap
harus diberikan, bukannya malah
memarahi sang anak. Misal pada
bulan Ramadhan, ketika anak
jujur berkata bahwa dia tidak
kuat puasa dan minum secara
sembunyi-sembunyi. Tentu saja,
apresiasi diberikan sembari
orang tua mengatakan bahwa
hendaknya lain kali sang anak
tidak melakukan kesalahan
serupa.
Mardiasmo
Kepala BPKP
Jika di dalam keluarga selalu
ditanamkan rasa syukur dan
menerima apa yang telah mereka
dapatkan, maka tidak ada rasa
kurang dalam kehidupannya.
Semuanya merasa cukup
sehingga tidak akan pernah
mencari-cari sesuatu yang di luar
kemampuannya. Apalagi sampai
melakukan korupsi.

Erna Karim,
Konsultan Bidang Pendidikan &
Pengembangan Sumber Daya
Keluarga
Pendidikan anti korupsi berbasis
keluarga terhadap anak-anak,
akan berpengaruh sangat besar
terhadap penanaman nilainilai awal tentang kejujuran,
kepedulian, dan kebersamaan.
Keluarga merupakan institusi
pertama dan utama dalam
proses sosialisasi dan internalisasi
nilai-nilai baik ataupun buruk.
Penanaman nilai awal di setiap
keluarga sangat penting
mendasari pemikiran, sikap,
perilaku, dan tindakan setiap
manusia.

Tris Sudarto
Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia
(Persero)
Sikap antikorupsi perlu dimulai dari
diri sendiri dan di lingkungan anggota
keluarga. Apabila setiap individu dan
keluarga sadar antikorupsi, maka
pemberantasan korupsi secara preventif
menjadi efektif. Agar anggota keluarga
menyadari perlunya sikap antikorupsi,
maka perlu ditanamkan sikap tersebut
sejak usia dini. Berikanlah pemahaman
sederhana dan tunjukkan sikap
keteladanan antikorupsi. Juga, di sekolah
perlu diajarkan kembali budi pekerti,
selain tentunya pelajaran moral dan
agama. Apabila pemahaman antikorupsi
sudah ditanamkan sejak usia dini, insya
Allah pada generasi berikutnya Indonesia
terbebas dari bahaya korupsi.

Irwan Rinaldi
Konselor Parenting
Pada rentang usia 0-10 tahun, anak-anak
sangat membutuhkan orang terdekat
(keluarga: ayah dan ibu serta sekolah).
Anak-anak di usia ini menjadikan keluarga
sebagai teladan dan segala-galanya.
Sedangkan pada usia 10-15 tahun,
adalah masa akhir dalam penanaman
dan pengenalan karakter mulia. Kalau
pada rentang usia ini keluarga lalai dalam
menanamkan karakter mulia, maka kita
akan menjumpai anak-anak yang kelak
akan tumbuh besar kembali menjelma
menjadi koruptor-koruptor baru.

Illah Sailah
Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kemendikbud
Pendidikan antikorupsi sangat penting,
kita harus menanamkan itu kepada anakanak dari kecil karena sebuah kejujuran itu
harganya sangat mahal. Kita harus melatih
bagaimana anak jujur apapun risikonya.
Jika kita sudah tidak jujur di manapun
berada rasanya kita tidak berguna apaapa, mungkin pada awalnya akan senang
tapi suatu saat pasti kena batunya.
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Koruptor Swasta,
Tunggulah Saatnya!
Mewakili
Indonesia, KPK
memimpin
pertemuan Anti
Corruption and
Transparency (ACT)
Working Group,
APEC 2013. Salah
satu topik penting
yang digagas
Indonesia adalah
mempersiapkan
aturan yang
dapat menyentuh
koruptor sektor
swasta.
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akarta, 25 Januari-7
Februari 2013. Di tengah
cuaca tak menentu dan
ancaman banjir, pertemuan
akbar negara-negara Asia
Pasifik digelar, Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC).
Di antara berbagai forum
yang dihelat, salah satunya
adalah Anti Corruption and
Transparency Working Group
(ACTWG). Pertemuan yang
diselenggarakan 28 Januari
2013 tersebut merupakan
pertemuan pertama dari 44
kegiatan dalam rangkaian
First Senior Official’s Meeting
(SOM 1) atau Pertemuan
Informal Tingkat Pejabat
Tinggi APEC Indonesia 2013.
Selain itu, pada kegiatan
yang diikuti oleh 21 negara
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ini, juga diselenggarakan
APEC ACT Workshop yang
mengangkat tema “Challange
and Strategy of Strengthening
Anti-Corruption Authorities to
Combat Corruption in a Modern
World.”
Berbagai gagasan penting
pun mengemuka pada forum
itu. Salah satunya, seperti
yang diusulkan Indonesia.
Pada kesempatan tersebut
Indonesia menggagas
adanya peraturan yang
dapat menyentuh koruptor
dari kalangan atau korporasi
swasta asing. Jika kelak
gagasan ini diterima, dapat
dipastikan bahwa para
koruptor dari kalangan swasta
pun akan bisa terjerat hukum.
Menurut Wakil Ketua

KPK, Adnan Pandu Praja,
langkah Indonesia ini meniru
negara lain, seperti Amerika
Serikat . Indonesia, lanjutnya,
belum punya aturan yang
bisa menyentuh sektor
swasta. “Selama ini hanya
di pemerintahan saja,” kata
Adnan.
Menurut Adnan, lembaga
antikorupsi AS memiliki
subjek untuk menyeret pelaku
bisnis atau korporasi swasta,
yang memenangkan tender
dengan cara-cara korupsi.
Syaratnya, perusahaan
tersebut terdaftar di bursa
Amerika Serikat, New York
Exchange.
Sementara di Indonesia,
hal tersebut masih sulit
dilakukan KPK. Sehingga KPK

Pembentukan Forum Kerja Sama
Di hadapan anggota APEC,
Indonesia tidak hanya menggagas
upaya pemberantasan korupsi di
sektor swasta dan korporasi. Selain
itu, juga mengusulkan pembentukan
forum kerja sama pemberantasan

korupsi. Adnan menyatakan bahwa
keberadaan forum ini bertujuan
secara tidak langsung membantu
pertumbuhan ekonomi para negara
anggota APEC.
KPK menilai pembentukan
forum penting karena berdasarkan
pengalaman Indonesia, selama ini
koruptor yang lari ke luar negeri
berhasil diseret pulang karena
bantuan lembaga antikorupsi di
negara tersebut.
Usulan Indonesia untuk
membentuk forum mendapat
sambutan positif dari para negara
anggota APEC, seperti Malaysia,
Brunei, Filipina, juga Hong Kong.
“Sebagian besar negara tersebut tidak
mau menanggung beban sebagai
tempat berkumpulnya koruptor dan
sebagai tempat menyimpan uanguang kotor,” lanjut Adnan.
“Selama ini jika ada kasus seperti
itu, penanganannya hanya secara
bilateral. Kalau ada forum di antara
lembaga antikorupsi di negaranegara anggota APEC pasti akan
lebih intensif. Kerja sama dalam
pemberantasan korupsi hanya based
on cases,” kata dia. Pembentukan
forum ini diharapkan segera
terbentuk sehingga ada pagu yang
bisa diikuti semua lembaga anti
korupsi.
Lebih jauh ia menegaskan,
korupsi sudah menjadi kejahatan
internasional. Jaringan korupsi tidak
hanya di dalam negeri saja, skala

Di samping UU anti
korupsi, idealnya masih
ada lagi satu peraturan
yang mengatur korupsi
yang dilakukan sektor
swasta. Penegakan
hukumnya bisa berupa
penyitaan aset.

Foto-foto: Integrito

merasa perlu untuk meminta, agar
Undang-undang (UU) antikorupsi
saat ini ditambahkan aturan masalah
korupsi yang dilakukan sektor swasta.
Tujuannya, agar pemberantasan
korupsi lebih ideal dan menyentuh
banyak pihak.
Melihat kondisi saat ini, maka
yang dibutuhkan adalah political will
dari pemerintah. Dengan demikian,
lanjutnya, di samping UU antikorupsi,
maka idealnya masih ada lagi satu
peraturan yang mengatur korupsi
yang dilakukan sektor swasta. Dalam
hal ini, maka penegakan hukumnya
bisa berupa penyitaan aset.
Senada dengan Adnan, Wakil
Ketua KPK, Bambang Widjajanto,
juga menyayangkan lemahnya
regulasi yang ada saat ini. Padahal,
kelemahan regulasi sangat
berpotensi menyebabkan negara
kehilangan banyak aset. “Kalaupun
perlu regulator, ujung-ujungnya
pemerintah membentuk Badan
Pengawas. Lantas yang menjadi
problem kemudian adalah bagaimana
ia bisa bekerja dengan independen
jika selalu dimonitor dari atas,” tegas
dia.

mereka sudah multinasional. Peran
lembaga pemberantasan korupsi
di tiap-tiap negara menjadi sentral
dalam kehidupan ekonomi sebuah
negara. Pasalnya, kata Adnan, sudah
banyak fakta yang menunjukkan
bahwa korupsi menyebabkan
pertumbuhan ekonomi suatu
negara lamban. Selain itu, lemahnya
penegakan hukum terhadap para
koruptor juga menyebabkan sebuah
sustainable government hancur.
Sementara menurut Direktur
PJKAKI KPK, Sujanarko, sejauh ini
penegakan hukum akan menemui
masalah jika terdapat kasus korupsi
yang melibatkan dua negara atau
lebih. Masalah muncul itu, lanjutnya,
karena memang terkendala masalah
seperti terkait kewarganegaraan,
yurisdiksi, maupun adanya dual
criminality. “Sebuah tindak kriminal
di satu negara bisa jadi bukan
merupakan kejahatan di negara lain.
Dan persoalan ini, perlu dibereskan,”
katanya.
Menyikapi berbagai gagasan
Indonesia, member APEC yang hadir
dalam kesempatan tersebut memberi
apresiasi. Mereka juga mengapresiasi
kinerja KPK dan mempertanyakan
resep yang dilakukan Indonesia
sehingga para koruptor tidak lepas
dari jerat hukum.
Menyikapi apresiasi dari
anggota APEC yang hadir dalam
sidang tersebut, Adnan justru
menganggapnya sebagai sebuah
paradoks. “Menurut saya apresiasi
dari member ini paradoks. Karena
apa? Di dalam negeri sendiri sudah
terlalu banyak upaya-upaya untuk
melemahkan KPK,” tegasnya.
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Penyetaraan Ijazah Perguruan
Tinggi Luar Negeri

Tak Hanya
Mudah, Tapi
Juga Gratis!
Berbagai peningkatan kualitas pelayanan
terus dilakukan. Di antaranya melalui
pendaftaran sistem online.

P

enyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri, bisa
jadi tak banyak orang mendengar. Namun bagi mereka
yang bersekolah di luar negeri, bentuk pelayanan yang
diberikan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen
Dikti, Kemendikbud, rasanya cukup penting. Lantas, seperti
apa seluk-beluk pelayanan ini? Apa saja yang dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan, sehingga pada Survei Integritas 2012
yang dilakukan KPK, memperoleh nilai di atas tujuh?
Seperti disampaikan Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Dikti Kemendikbud, Illah Sailah, penyetaraan
ijazah bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan
oleh para lulusan luar negeri. Kecuali, disyaratkan oleh tempat
kerja atau pengguna lulusan perguruan tinggi luar negeri.
Penyetaraan ijazah ini, lanjutnya, juga bukan untuk menentukan
apakah ijazah atau gelar yang diperoleh seseorang dalam
menempuh pendidikan di luar negeri, diakui atau tidak. “Akan
tetapi lebih kepada menentukan gelar yang diperoleh tersebut
setara dengan ijazah jenjang pendidikan yang berlaku di
Indonesia,” katanya.
Mengenai pelayanan yang diberikan, Illah menjelaskan
bahwa birokrasi di tempatnya sebenarnya sangat mudah. Sebab,
timnya hanya bekerja dan melakukan penilaian berdasarkan
dokumen. Hanya saja, pemohon memang kerap tidak memahami
dan merasa sudah sesuai prosedur. Padahal, ketika diminta bukti,
ternyata tidak mampu menunjukkan. Bahkan ada, yang sudah
lama lulus tetapi baru sekarang mengurus penyetaraan. Tentu
saja kondisi demikian menyulitkan, karena kelengkapan seperti
perizinan, paspor, dan lain-lain sudah berubah atau diganti. “Jika
dokumen lengkap, maka proses akan mudah dan cepat. Namun
jika tidak lengkap, kita juga sulit menentukan penyetaraannya,”
kata Illah.
Agar bisa diproses, pemohon penyetaraan ijazah harus
memenuhi beberapa persyaratan. Yang terpenting, tentu saja
harus ada ijazahnya. Selain itu, juga sistem akademik, jumlah
kredit yang diambil, masa studi, kualitas tugas akhir, dan masa
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Peningkatan Layanan
Sebagai unit pelayanan publik,
peningkatan kualitas pelayanan harus
selalu dilakukan. Begitu pula dengan
Pelayanan Penyetaraan Ijazah Perguruan
Tinggi Luar Negeri. Apalagi, setiap
bulan, tak kurang sekitar 200-250
lulusan perguruan tinggi di luar negeri
melakukan penyetaraan ijazah.
Menyikapi hal ini, lanjut Illah,
direktoratnya perlu melakukan
perbaikan sistem agar proses
penyetaraan ijazah dapat dilakukan
dengan cepat dan mudah. Berbagai
Prosedur Operasi Baku (POB) juga telah
dikembangkan dan diberlakukan agar
proses evaluasi dan penyetaraan dapat
dilakukan secara terukur. Beberapa
perubahan sistem telah dilakukan,
termasuk di dalamnya menentukan
status penyetaraan secara online.
Sistem online dikembangkan agar
proses pendaftaran dapat dilakukan
lebih singkat. Melalui sistem ini,
lulusan luar negeri dapat melakukan
pendaftaran bagi penyetaraan ijazahnya
di mana saja melalui internet. “Kami
berharap agar sistem baru ini dapat
dimanfaatkan secara maksimal oleh para
pengguna untuk memberikan manfaat
yang maksimal,” ujar Illah.
Mengenai prosedur permohonan
penyetaraan ijazah online, masyarakat
bisa melihat melalui alamat website
http://ijazahln.dikti.go.id. Setelah

itu pemohon bisa memonitor
perkembangannya dengan
mengakses website. Dengan
demikian, waktu menjadi efektif,
karena pemohon tidak perlu
menunggu atau bolak-balik ke
direktorat. “Biasanya prosesnya dua
hari bagi lulusan dengan jenjang dan
program studi yang telah disetarakan
dan tujuh hari bagi yang belum
disetarakan,” jelasnya.
Tetapi memang tidak hanya
itu. Guna lebih meningkatkan
pelayanan, maka dari sistem
yang sudah terbangun, ke depan
akan ditambahkan duobilingual
(dua bahasa). Menurut Illah, hal
ini dilakukan karena sekarang
penyetaraan tidak hanya dilakukan
orang Indonesia saja yang belajar ke
luar negeri. Akan tetapi, lanjutnya,
orang luar negeri pun banyak yang
belajar ke Indonesia. “Dengan adanya
duobilingual, orang luar tidak akan
susah dalam membaca materi.
Mereka akan terlayani tanpa harus
didampingi oleh orang kita,” ujarnya.
Bukan hanya membangun
sistem yang mumpuni dan
mengembangkan inovasi. Guna
kian memenuhi ekspektasi publik,
iklim pelayanan yang baik juga
ditanamkan. Kepada jajarannya, Illah
selalu menekankan agar mereka
selalu melayani dengan sepenuh
hati. “Karena jika kita melayani

dengan tidak baik, maka suatu saat
akan merasakan bagaimana dilayani
dengan tidak baik pula. Begitupun
sebaliknya,” kata Illah.
Di sisi lain, Illah juga tidak
menampik mengenai adanya praktik
percaloan. Hal ini terjadi, karena untuk
permohonan penyetaraan tidak harus
datang sendiri tetapi bisa diwakilkan.
Apalagi, di satu sisi pemohon datang
dari seluruh wilayah Indonesia,
sedangkan di sisi lain, layanan ini
tidak memiliki perwakilan di daerah.
Celah inilah yang dimanfaatkan
para perantara tersebut, yang
mengatasnamakan pegawai serta
meminta sejumlah bayaran. “Padahal
sudah jelas tertulis di laman kami,
bahwa semua layanan tidak dipungut
biaya apa pun,” kata Illah.
Guna meminimalisasi praktik
seperti itu, maka pada saat pendaf
taran, selain nama dan alamat,
maka nomor telepon juga harus
diisi. Setelah itu, maka kemudian
menghubungi langsung pemohon
melalui telepon. “Kami sampaikan
mengenai standar prosedur layanan
kami, termasuk tidak adanya
pungutan biaya apapun. Kami
juga sampaikan bahwa jika melalui
perantara, maka seandainya nanti
terjadi masalah, kami tidak akan
bertanggung jawab,” katanya.
Benar, memang tidak ada yang
sulit. Sekali lagi, hanya dua hari!

Foto-foto: Integrito

tinggal di tempat pendidikan tersebut
ditempuh. Jika sekolah dimaksud
belum pernah menyetarakan, maka
juga diperlukan katalog mengenai
sekolah yang bersangkutan. Melalui
katalog akan diketahui, bagaimana
proses pembelajaran di sana. Termasuk
transkrip, desertasi , thesis, dan skripsi
atau project-nya.
Seluruh penilaian tersebut dilakukan
oleh tim khusus dari perguruan tinggi,
dengan beban kerja mencapai 25-30
berkas per orang/evaluasi. Agar proses
penyetaraan tidak keliru dan sesuai
dengan tingkatan pendidikan di negara
asal ijazah tersebut dikeluarkan, Ditjen
Dikti memiliki jaringan dengan beberapa
negara. “Kita punya MoU-nya, bahwa
tidak semua sarjana luar negeri bisa
disetarakan dengan S1 di Indonesia.
Hanya sarjana dengan grade 120, dan itu
sudah menjadi kesepakatan bersama,”
ungkap Illah.

Suasana pelayanan penyetaraan ijazah. Sangat mudah.

vol. 31/ Th.V /januari-februari 2013

| 27

zoom

para
pemburu
itu...

Mereka, para pemburu itu, adalah sahabat sang waktu. Tak peduli
seberapa jauh jarum jam berlari, mereka terus mencari, mengintai, dan
tak kompromi dengan rasa jemu. Maka, ketika berita yang dipublikasikan
menjadi satu-satunya output yang publik tahu, sesungguhnya apa yang
mereka lakukan jauh lebih berliku.
Ya, di sana ada kemampuan mengelola waktu yang mumpuni. Terlambat
memburu akan membuat gigit jari, tak piawai memainkan ritme akan
menjadikan cepat kehabisan energi. Dengan demikian, waktu yang
dipergunakan untuk membaca, bersantap, menunaikan kewajiban
spiritual, atau melepas lelah dengan berbagai cara pun, pada hakikatnya
adalah sebuah seni. Seni yang dimiliki para pemburu itu, yang tak semua
publik memahami.
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eduk asi
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Rencana Aksi
Mencegah Korupsi

Sikap Antikorupsi

Bermula dari
Tanggung Jawab

Jika semua individu memiliki tanggung jawab, tak ada lagi korupsi
di negeri ini. KPK menanamkan nilai tersebut kepada masyarakat.

M

alu berani, mati takut. Masih ingat peribahasa tersebut? Artinya, seseorang
yang tidak berani bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
Tanggung jawab memang penting. Sebagai salah satu nilai antikorupsi,
tanggung jawab bisa menjadi pengendali setiap individu dari berbagai perilaku
koruptif. Bermula dari tanggung jawab, semua tugas bisa diselesaikan dengan baik.
Dan sebaliknya, jika tanpa tanggung jawab, maka tak ada yang bisa diharapkan dari
individu tersebut. Karena tanpa tanggung jawab, segala sesuatu, bahkan negeri ini
bisa hancur pada akhirnya.
Dalam konteks itulah KPK berusaha menanamkan nilai-nilai tanggung jawab
pada masyarakat. Di antaranya, siap menanggung risiko, menjaga amanah, tidak
mengelak, berani menghadapi sesuatu, dan selalu berbuat yang terbaik. Melalui
berbagai metode, KPK mengelaborasi masyarakat, tergantung tingkatan usia. Untuk
anak usia dini (4-5 tahun), misalnya, bisa melalui dongeng yang bersumber dari buku
cerita bergambar Keluarga Kumbi. Sedangkan untuk anak SD sampai SMA, selain
melalui modul antikorupsi yang diinsersikan di dalam mata pelajaran, juga bisa
melalui workshop, dan sebagainya.
Guna mengetahui seberapa jauh nilai tersebut ditanamkan, KPK dan Pusat
Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, memiliki acuan indikator
perilaku untuk setiap kelompok usia. Kelompok usia 4-6 tahun misalnya, mereka
akan membereskan peralatan setelah digunakan dan tidak mengerjakan pekerjaan
yang bukan tugasnya. Untuk SD kelas 1-3, mereka akan melaksanakan tugas individu
dengan senang hati tanpa disuruh. Mereka, juga tidak menyuruh orang lain untuk
mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan untuk SD kelas
4-6, mereka akan mengerjakan dengan tuntas semua tugas yang menjadi tanggung
jawabnya dan rela menerima risiko jika tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan.
Untuk kelompok SMP, antara lain terlibat dalam pengawasan pengelolaan
keuangan kelas. Sedangkan untuk kelompok SMA dan perguruan tinggi, mereka
tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain jika terjadi masalah dalam
melaksanakan tugas. Selain itu, juga menjalankan secara ikhlas segala sanksi dan
risiko akibat kelalaiannya.
Jadi, tunggu apa lagi? Mari tanamkan nilai tanggung jawab pada keluarga
masing-masing!
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ersemangat sekali para pelajar
yang mewakili 25 SMA/SMK seKabupaten Karimun tersebut.
Seusai mengikuti workshop yang
diselenggarakan KPK, 20 Februari
2013, mereka terlihat semakin cerah.
Tak ada lelah sedikit pun pada gurat
wajah mereka.
Kelima puluh pelajar tersebut,
sepakat membuat rencana aksi
pencegahan dan pemberantasan
korupsi. Terutama, bagi pelajar di
Kabupaten Karimun. Kegiatan yang
direncanakan adalah membuat
forum antar-OSIS SMA dan komunitas
pelajar antikorupsi di kabupaten
tersebut.
Menurut Fungsional Dikyanmas
KPK, Sandri Justiana, rencana aksi
yang akan dilakukan bervariasi. Mulai
dari hal yang sederhana seperti
pembiasaan disiplin dan menjaga
kebersihan lingkungan hingga
sosialisasi antikorupsi kepada sesama
pelajar dan masyarakat. “Rencana
aksi yang akan mereka lakukan
merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab pelajar dalam
mencegah korupsi,” ujar Sandri.
Tanggung jawab, memang
menjadi salah satu nilai yang coba
ditanamkan KPK pada workshop
tersebut. Melalui metode appreciate
inquiry atau asset based community
development, workshop dirancang
untuk mendorong peserta, termasuk
perwakilan SMA/SMK se-Kabupaten
Karimun tersebut, agar menghindari
perilaku-perilaku koruptif di
lingkungan terdekat mereka.
Contohnya, tidak melempar
kesalahan pada orang lain saat lalai
menjalankan tugas. Pemahaman ini
bertujuan, mendorong pelajar untuk
selalu bertanggung jawab, jujur, dan
amanah. “Inilah bekal berharga ketika
mereka kelak menjadi pemimpin
yang antikorupsi,” lanjut Sandri.
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Diskusi Media tentang Tata Niaga Daging Sapi

Foto: Integrito

Yang Lokal, yang Dikerdilkan

Bisnis daging
sapi, termasuk
importasi
daging dari luar
negeri sudah
dimiliki kartel
asing. Padahal,
seharusnya hak
peternak lokal
dilindungi.

D

aging sapi merupakan
bagian dari lima
komoditas strategis dan
upaya program swasembada
yang tak kunjung menuai
hasil. Padahal, pemerintah
telah menargetkan Program
Swasembada Daging Sapi
dan Kerbau (PSDSK) dengan
menggelontorkan dana Rp18,7
triliun yang dialokasikan melalui
APBN 2009-2014. Kebijakan tata
niaga komoditas daging sapi,
memang tidak mencerminkan
keberpihakan kepada 6,2 juta
peternak sapi lokal.
Wakil Ketua KPK, Busyro
Muqoddas menjelaskan, untuk
itulah maka KPK mengadakan
riset ketahanan pangan.
Riset dimulai pada FebruariSeptember 2012 di lima lokasi
berbeda. Yakni, Jateng, Jatim,
Sulsel, NTT dan Lampung.
Berdasarkan riset dan
pengaduan masyarakat itulah,
KPK menemukan sejumlah titik
rawan tindak pidana korupsi
terkait komoditas sapi dan
daging sapi. Temuan tersebut
diklasifikasikan dalam beberapa
modus. Yaitu, penggelapan
impor daging sapi, impor daging
sapi fiktif, penyalahgunaan

prosedur impor daging sapi,
penyalahgunaan dana bantuan
sosial (bansos) ternak sapi, dan
suap proses impor daging sapi.
Berbicara dalam acara diskusi
media bertajuk “Kajian Kebijakan
Tata Niaga Daging Sapi sebagai
Komoditas Strategis,” Busyro
juga mengatakan, berdasarkan
data yang diperoleh KPK per
wilayah, maka total populasi sapi
potong mencapai 93 persen.
“Jumlah tersebut seharusnya
bisa mencukupi kebutuhan
daging dalam negeri. Tapi
faktanya, pemerintah malah
tetap melakukan impor daging
sapi dari luar negeri,” kata Busyro
dalam acara yang berlangsung
di Auditorium KPK, 20 Februari
2013, tersebut.
Lebih jauh Busyro
menyebutkan, adanya fenomena
penyumbatan distribusi. KPK
mendapati temuan, adanya
daging sapi lokal yang tidak
sampai ke Jakarta. Setelah diusut,
ternyata ada upaya mencegah
suplai daging sapi lokal untuk
bisa sampai ke Jakarta. Suatu
kebijakan yang didesain untuk
mengerdilkan daya saing
peternakan lokal, karena ada
mafia kartel dalam perdagangan

daging sapi di Indonesia. “Jadi
bisnis bidang ini sudah dimiliki
kartel dan termasuk importasi
daging dari luar negeri, juga ada
kaitannya dengan kapiltalisme
asing. Sehingga hak peternak yang
seharusnya dilindungi negara
malah kena kartel asing,” ujar
Busyro
Melihat begitu besarnya
potensi tersebut, kelemahan
dalam kebijakan tata niaga
komoditas sapi harus segera
ditindaklanjuti. “KPK telah
menyiapkan sejumlah
rekomendasi. Di antaranya
penguatan kelembagaan peternak
sapi lokal dalam pemasaran
melalui koperasi peternak,
revitalisasi fungsi pasar ternak dan
RPH sebagai penunjang dalam
tata niaga dan optimalisasi peran
pemerintah daerah dalam tata
niaga” kata Busyro.
Sementara itu Pakar
Kebijakan Tata Niaga Komoditas
Strategis Pangan, Bustanul Arifin,
mengatakan, rencana supply
dan demand daging sapi pada
tahun 2013 memiliki jumlah yang
fantastis. Yakni, untuk estimasi
kebutuhan daging sebesar
550.000 ton, dengan konsumsi
2,22 kilogram perkapita dan
elastisitas permintaan 1,2 kg/
kapita. Kemudian, estimasi
ketersediaan daging sebesat
474.400 ton produk lokal dan
80.000 ton impor. Perinciannya,
terdiri atas 48.000 ton sapi bakalan
(60%) dan 32.000 ton impor
daging. Adapun impor bakalan
setara 267.000 ekor sapi, dibagi
dalam empat termin. Pertama,
56.610 ekor, kedua 117.930 ekor,
ketiga 46.230 ekor, dan keempat
46.230 ekor. “Sedangkan impor
daging dibagi dua termin masingmasing 19.400 ton dan 12.600 ton,”
katanya.
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Evaluasi Korsup Pencegahan

Foto: Integrito

Temuan untuk Perbaikan

Koordinasi
dan supervisi
pencegahan
korupsi cukup
efektif dalam
meminimalisasi
hal-hal yang
berpotensi
menjadi tindak
pidana korupsi.
Evaluasi
harus selalu
ditingkatkan.
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P

ada 2012 lalu, KPK
melakukan kerja sama
koordinasi dan supervisi
(korsup) pencegahan dengan
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
KPK berharap, kerja sama yang
implementasinya dilakukan
di 33 provinsi dan 33 ibukota
provinsi tersebut, dapat
memberikan dampak positif
terhadap upaya mempercepat
pemberantasan korupsi di
berbagai sektor.
Sekarang, 2013. Terkait
pelaksanaan korsup
pencegahan tersebut,
evaluasi pun dilakukan. Dan
hasilnya, sungguh di luar
dugaan. Sejumlah temuan
dan permasalahan dijumpai
di lapangan. Temuantemuan tersebut terkait
dengan masih lemahnya
perencanaan penganggaran
APBD, pengadaan barang
dan jasa serta pelayanan
publik, sehingga berpotensi
terjadinya tindak pidana
korupsi.
Demikian disampaikan
Kepala Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Mardiasmo. Dalam
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pemaparannya terkait evaluasi
korsup pencegahan tersebut,
Mardiasmo mengatakan,
perlunya upaya-upaya
yang konkret untuk terus
memperbaiki dan fokus
kepada hal-hal yang strategis.
“Khususnya pelayanan
publik yang terkait langsung
dengan masyarakat,
kemudian pada APBD harus
ada perubahan. Sedangkan
terkait pengadaan barang dan
jasa agar lebih spesifik dan
strategis dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat,
misalnya terkait infrastruktur,”
jelasnya.
Menanggapi hasil
pengamatan BPKP, Wakil
Ketua KPK, Busyro Muqoddas,
berharap bahwa temuan
tersebut dapat diolah dengan
beberapa pendekatan.
Tujuannya apa lagi kalau
bukan untuk rangka perbaik
an ke depan. Selain itu, hen
daknya juga dianalisis lebih
detail yang berharga karena
temuannya berbasis data.
Busyro melanjutkan,
selama ini kelemahan
pemerintahan baik pusat
dan daerah ialah terbatasnya

proses perumusan kebijakan
dalam arti luas, yang
pendekatannya lebih ke
deduktif yang berkutat
pada teori-teori yang tidak
diseleksi.
“Ketika diterapkan di
Indonesia dengan local
problem atau local wisdomnya, itu menjadi persoalan
sehingga ada penerapan
kebijakan yang tidak
sesuai dengan kebutuhan
masyarakat,” tutur Busyro.
Sementara itu Wakil
Ketua KPK, Adnan Pandu
Praja, mengatakan, kegiatan
koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi
memperlihatkan dampak
yang cukup efektif dalam
mendorong upaya-upaya
untuk meminimalisasi halhal yang berpotensi tindak
pidana korupsi. “Ini menjadi
sistem peringatan dini
terhadap potensi terjadinya
korupsi. KPK tidak hanya
menindak, tetapi juga
memperbaiki sistem,” tutur
Adnan.
Selanjutnya, pada 2013
ini akan ditindaklanjuti
dengan menyusun
serangkaian aksi rencana
tindak terkait tiga aspek
yang telah dikoordinasi dan
supervisikan di 33 provinsi
dan 33 ibukota provinsi serta
beberapa instansi vertikal
pada ibu kota provinsi
pada 2012. “Aspeknya
meliputi perencanaan
dan penganggaran APBD,
pengadaan barang dan jasa,
serta pelayanan publik. KPK
dan BPKP akan melakukan
monitoring terhadap
pelaksanaan rencana tindak
tersebut,” ujar Adnan.
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Pelantikan Sekjen dan Direktur Penuntutan KPK

Foto: Integrito

Pejabat Baru, Semangat Baru

KPK terus
membangun dan
mewujudkan
organisasi yang
kuat. Pejabat baru
harus memiliki
kemampuan yang
mumpuni.

“K

ita punya budaya
hukum yang
berbeda dengan
lembaga atau instansi lainnya.
Sekecil apapun kelalaian yang
dilakukan itu merupakan
sebuah kesalahan yang sangat
besar,” demikian Ketua KPK
Abraham Samad dengan tegas
berpesan.
Pesan disampaikan, ketika
melantik dan mengambil
sumpah dua pejabat baru KPK.
Yakni, Annies Said Basalamah
sebagai Sekretaris Jenderal
KPK dan Ranu Mihardja
sebagai Direktur Penuntutan.
Pelantikan yang berlangsung
di Auditorium KPK, 8 Februari
2013, dihadiri pejabat
struktural dan pegawai KPK.
Turut hadir pula perwakilan
dari Kejaksaan Agung,
Kementerian Keuangan, serta
beberapa undangan lainnya.
Dalam sambutannya,
terkait posisi Sekjen,
Abraham Samad mengatakan
bahwa hingga saat ini KPK
terus membangun dan
mewujudkan organisasi
yang kuat guna membangun
keorganisasian dan keuangan

serta menciptakan keunggulan
KPK. Untuk menduduki jabatan
ini, lanjutnya, terpilihlah figur
yang layak dan memiliki
kemampuan yang mencukupi
untuk memimpin jabatan
tersebut. “Banyak tugas
menanti Sekjen baru, yakni
pembangunan gedung baru,
perekrutan pegawai, pelatihan
skill penyidik KPK, harmonisasi
peraturan eksternal dan
internal, serta tugas-tugas
pokok lain,” kata Abraham.
Tantangan berat juga
disampaikan kepada Ranu
Mihardja. Menurut Abraham,
Direktur Penuntutan KPK
bertanggung jawab terhadap
urusan administrasi surat
penuntutan hingga eksekusi
putusan pengadilan selain
melakukan koordinasi
terhadap para penuntut.
Abraham melanjutkan, korupsi
saat ini telah menjadi musuh
utama bangsa Indonesia dan
berkorelasi dengan masalah
sosial, misalnya kemiskinan,
pengangguran, dan utang
luar negeri, sehingga korupsi
telah lama menyandera
bangsa ini. “Oleh karena itu,

pemberantasan korupsi harus
menjadi tanggung jawab
stakeholder, dengan dukungan
civil society, dan masyarakat,”
ujarnya.
Sebelum dilantik
menggantikan Bambang
Saptopratomo Sunu yang
telah memasuki masa pensiun,
Annies Said Basalamah yang
lahir di Banyumas, 1 Oktober
1960, menjabat sebagai
Kepala Biro Organisasi dan
Ketatalaksaan Kementerian
Keuangan. Pria yang yang
pernah mendapatkan
penghargaan Satyalaksana
Karya Satya XX dari Presiden RI
ini menyelesaikan pendidikan
di Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara-STAN (1988) dan
Commerce/Master of Bussines
Administration Saint Mary’s
University (1993).
Sementara itu, Ranu
Mihardja yang lahir di Bandung
pada 12 Desember 1962,
sebelum dilantik menjadi
Direktur Penuntutan KPK
merupakan Asisten Tindak
Pidana Khusus Kejaksaan
Tinggi Jakarta (2012), Inspektur
Muda Intelejen dan Tindak
Pidana Khusus pada Inspektur
II JAMWAS (2012), dan Kepala
Kejaksaan Negeri Semarang
sejak 2010. Peraih penghargaan
Satyalaksana Karya Satya XX dan
Satyalaksana Karya Satya X ini
memperoleh sarjana hukum dari
Universitas Pasundan Bandung
(1988) dan magister humaniora
dari Universitas Gajah Mada
Yogyakarta (2004). Jabatan
Direktur Penuntutan KPK ini
telah kosong sejak enam bulan
lalu. Pejabat sebelumnya, Warih
Sadono, dilantik menjadi Deputi
Penindakan KPK menggantikan
Ade Raharja pada 2 Agustus
2012.
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Apresiasi bagi Pelapor Gratifikasi

Foto: Integrito

Rp700 Juta pun Dilaporkan

Gratifikasi
termasuk kategori
suap yang terkait
dengan jabatan.
Bagi penerima
yang tidak
melapor, terancam
hukuman pidana.
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ratifikasi merupakan
salah satu dari
tujuh delik korupsi
sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang No 20 Tahun
2001. Sayangnya, meski dapat
diancam hukuman, namun
tingkat pelaporan dianggap
belum optimal.
Untuk itulah, sebagai bentuk
apresiasi, KPK menyerahkan
penghargaan terhadap sejumlah
pelapor gratifikasi terbaik
sepanjang tahun 2012. Pelapor
gratifikasi terbaik diberikan
kepada sejumlah badan atau
instansi, kementerian, BUMN
yang menurut KPK pejabat
atau penyelenggara negara
yang melaporkan gratifikasinya
dengan baik. Penyerahan
penghargaan dilakukan Wakil
Ketua KPK Adnan Pandu Praja
dan Bambang Widjojanto, di
Gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said,
Jakarta.
Pemberian penghargaan ini
dibagi berdasarkan beberapa
kategori. Yaitu kategori
kementerian/lembaga/LPND,
BUMN/BUMD, dan pegawai
negeri atau penyelenggara
negara. Untuk tingkat
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kementerian/lembaga/LPND,
penghargaan diberikan kepada
Kementerian Keuangan, yang
telah melaporkan gratifikasi
sepanjang 2012 dengan
sejumlah 29 laporan. Dari
jumlah tersebut, 15 diantaranya
telah ditetapkan menjadi milik
negara.
Sementara pada tingkat
BUMN/BUMD, penghargaan
diberikan kepada Bank Jabar
Banten (BJB) yang pada 2012
telah melaporkan sebanyak 334
laporan, dengan penetapan
menjadi milik negara sebanyak
36 laporan.
Pada kategori individu
pegawai negeri/penyelenggara
negara, penghargaan diberikan
kepada pegawai Pusat
Pengkajian dan Pengolahan
Data Informasi (P3DI) Setjen
DPR RI, Yuni Sudarwati, yang
menyampaikan pelaporan
gratifikasi dengan jumlah
terbanyak, yakni 6 pelaporan.
Seluruh laporannya telah
ditetapkan menjadi milik
negara.
Untuk nilai gratifikasi
terbesar, penghargaan
diberikan kepada anggota DPR

RI (namanya diminta tidak
ditulis), yang telah melaporkan
gratifikasi sebesar Rp700 juta
dan telah ditetapkan menjadi
milik negara. Sementara,
penghargaan dengan nilai
gratifikasi terkecil tahun 2012
diberikan kepada Regina,
pegawai Bank BJB KCP
Pangandaran, Kab. Ciamis, yang
telah melaporkan gratifikasi
senilai Rp47.000.
Dalam sambutannya,
Adnan menjelaskan bahwa
gratifikasi termasuk kategori
suap, yakni terkait jabatan
dan dalam rangka melawan
kewajiban dan tugasnya
(konflik kepentingan), tidak
mengenal jumlah minimal.
“Penghargaan ini ditujukan
sebagai bahan pembelajaran
dan keteladanan bagi individu,
pihak, atau instansi lain untuk
lebih meningkatkan budaya,
sistem, dan perilaku antisuap
dalam bentuk pelaporan
gratifikasi,” ungkapnya.
Selain itu, dapat terlihat
juga bahwa gratifikasi dalam
jumlah besar (Rp700 juta)
tetap dilaporkan ke KPK.
Dengan demikian, maka
pelapor cenderung melaporkan
gratifikasi dalam jumlah kecil,
sudah terpatahkan. “Ada
pelapor yang mempunyai
integritas dan melaporkan
pemberian gratifikasi tersebut
ke KPK,” ucap Adnan.
Menurutnya, tahun 2012
KPK menerima sebanyak 1.158
laporan gratifikasi. Sebanyak
237 laporan di antaranya
telah ditetapkan dengan SK
penetapan pimpinan KPK.
“Perilaku koruptif ini dapat
dicegah dengan menerapkan
nilai integritas secara
berkesinambungan,” tandas
Adnan.
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Diskusi Penerapan UU TPPU

Memiskinkan Koruptor,
Menyelamatkan Uang Negara

Foto: Integrito

mengenai sumber harta benda/
kekayaanya. Apakah hasil
tindak pidana atau bukan.
Jika dalam persidangan tidak
bisa membuktikan, maka akan
dianggap sebagai bagian
dari hasil korupsi. Seluruh
atau sebagian harta tesebut
akan dirampas untuk negara.
“Berdasarkan riset, koruptor yang
terbiasa hidup mewah sangat
takut ketika harus merasakan
hidup tidak nyaman. “Kalau aset
diambil, koruptor takut miskin.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan mantan Ketua PPATK Yunus Husein.
Ini yang belum diterapkan,” ujar
Yunus.
Sementara itu, Bambang
emangat pemiskinan
sumber utama pencucian
mengakui bahwa penerapan
koruptor dan misi untuk
uang adalah korupsi. “Hampir
UU TPPU sangat bagus. Karena
menyelamatkan keuangan
tidak ada seseorang korupsi
model pembuktian terbalik
negara terus dilakukan oleh
apalagi jumlahnya besar
terkait harta kekayaan koruptor
KPK. Salah satunya dengan
yang tidak menyamarkan
berlaku adil dengan adanya
menerapkan UU Nomor 8
atau menyembunyikan hasil
aturan tersebut. “Hakim tidak
Tahun 2010 tentang Tindak
kejahatannya” ungkapnya.
Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Sebelumnya KPK dinilai tidak kesulitan untuk menerapkan
itu, mudah-mudahan ke depan
terhadap terdakwa kasus
serius menerapkan UU TPPU.
banyak diterapkan di pengadilan.
korupsi. Dan untuk lebih
Pasalnya, setiap koruptor yang
Termasuk pengenaan
memberikan pemahaman serta
ditangkap dan disidangkan
penyimpangan pembayaran
sebagai bentuk sharing kepada
jarang sekali dijerat UU TPPU.
pajak,” imbuhnya.
awak media, KPK menggelar
“Sebenarnya dalam UU tersebut
Lebih lanjut Bambang
acara diskusi dengan tema
terdapat tiga pasal yang
mengatakan bahwa KPK
“Memiskinkan Koruptor melalui
membahas tentang TPPU, yaitu
memang tengah berusaha
Penerapan Pasal UU TPPU.” Acara pasal 3, 4, dan 5” jelas Yunus. Ia
memaksimalkan penggunaan
dilaksanakan di Auditorium
melanjutkan, KPK masih terlalu
pasal dari UU TPPU untuk
Gedung KPK, 31 Januari 2013.
terfokus menghukum koruptor
menjerat para koruptor dan
Hadir sebagai pembicara
hanya hukuman badan. Hal
memiskinkannya. Oleh karena
adalah Wakil Ketua KPK
itu berdampak pada tidak
itu, menurut Bambang, mulai
Bambang Widjojanto dan Yunus
takutnya orang lain yang akan
tahun lalu, KPK memiliki satu
Husein (mantan Ketua PPATK).
bertindak korupsi. “Deterrent
Dalam paparannya, Yunus
effect tidak kena, karena terfokus unit asset tracing untuk melacak
aset milik tersangka kasus
menjelaskan tentang konsep
hanya hukuman badan. Tidak
korupsi. “Kami sedang berpikir,
pembuktian terbalik dalam UU
membuat jera,” kata Yunus.
seharusnya bukan TPPU dan
TPPU untuk merampas dan
Menurutnya, hukuman
Tipikor saja. Jika mau, satu lagi,
mengembalikan hasil tindak
ekonomi dengan cara
pajak. Jadi, ke depan jika bisa
pidana korupsi. Menurutnya,
pemiskinan koruptor sangat
dintegrasikan Tipikor, TPPU, dan
antara korupsi dengan TPPU
tepat diterapkan lantaran
pajak. Ini dahsyat. Itu betul-betul
memiliki hubungan yang sangat memberikan efek jera.
mempailitkan secara absolut para
erat. Karena jika mengacu
Terdakwa kasus korupsi harus
koruptor,” pungkas Bambang.
pada undang-undang, maka
membuktikan di persidangan

Model
pembuktian
terbalik terkait
harta kekayaan
koruptor berlaku
adil dengan
penerapan UU
TPPU. Hakim tidak
kesulitan untuk
menerapkannya.

S
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Pelantikan Penyidik KPK

Foto: Integrito

Berdirinya Tonggak Sejarah

Ketergantungan
KPK kepada
penyidik dari
luar kerap
menimbulkan
problem. Sudah
saatnya memiliki
penyidik sendiri.
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S

etelah menjalani
pendidikan dan
pelatihan selama tujuh
pekan, resmi sudah 26 calon
penyidik menjadi penyidik
KPK. Mereka sebelumnya
menjalani proses seleksi
yang ketat dari 65 calon
yang seluruhnya berasal dari
internal KPK. Tepat pada 11
Januari 2013, mereka dilantik
Ketua KPK, Abraham Samad.
Dalam sambutannya,
Abraham mengatakan,
pelantikan penyidik ini
merupakan tonggak
bersejarah dalam
pemberantasan korupsi
setelah delapan tahun.
Mulai saat ini, lanjutnya,
KPK mempunyai penyidik
sendiri yang diseleksi
secara ketat dan telah
mengikuti pendidikan dan
pelatihan serta magang
di Direktorat Penyidikan.
“Mereka diharapkan
mampu mengembangkan
ilmu dan keterampilan di
bidang penyidikan dengan
profesional,” lanjutnya.
Abraham melanjutkan,
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ke-26 orang yang diambil
sumpah dan dilantik menjadi
penyidik ini dipandang cakap
karena memiliki kapabilitas,
kompetensi, dan trackrecord yang tidak diragukan.
Mereka diharapkan tidak
sekadar mengemban tugas
rutin penyidikan, tetapi
juga diharapkan mampu
menghadapi tantangan
KPK ke depan yang semakin
kompleks. “Ini mengingat
sampai dengan saat ini bidang
penindakan masih menjadi
core business utama KPK,
sekaligus menjadi tumpuan
harapan publik di bidang
pemberantasan korupsi,”
paparnya.
Di sisi lain, lanjutnya,
sinergisitas kelembagaan
harus didukung oleh
hamonisasi dalam pemaknaan
hukum guna menyikapi kasus.
Dan yang tidak kalah penting
lagi, adalah membangun
behaviour penegakan hukum
yang saling menghormati,
dengan tetap berpegang
pada asas-asas hukum tanpa
harus mengesampingkan

perkembangan hukum
dan masyarakat. “Dengan
demikian, diharapkan KPK
tetap menjadi salah satu
penggerak utama dalam
mewujudkan Indonesia
yang bebas dari korupsi.
Sehingga masyarakat yang
adil dan makmur sebagaimana
diamanatkan UUD 1945 dapat
lebih cepat kita capai,” ucap
Abraham.
Perekrutan penyidik
internal dilakukan, karena
jumlah penyidik KPK
sampai dengan saat ini
semakin menyusut. Tentu
kondisi tersebut sangat
mengkhawatirkan, karena
kasus korupsi semakin hari
terus bertambah.
Adapun kapasitas
ke-26 penyidik itu, bisa
dikatakan tidak meragukan.
Mereka memiliki sejumlah
pengalaman yang cukup
mumpuni. Beberapa penyidik
baru tersebut ada yang pernah
mengikuti pelatihan dari
Federal Bureau of Investigation
(FBI) atau Biro Investigasi
Federal Amerika Serikat
di Australia, Korea Selatan
dan Hong Kong. Selain itu,
mereka juga telah mengikuti
pengenalan teknologi
peralatan mutakhir yang
selama ini digunakan FBI.
Selain merekrut 26
penyidik internal, KPK
berencana mulai merekrut
penyidik baru dari intansi
terkait seperti Kepolisian dan
Kejaksaan. Diharapkan dengan
keberadaan para penyidik ini,
akan mempercepat kinerja
KPK dalam menangani kasuskasus korupsi di masa yang
akan datang.
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KPK-KY Perbarui MoU

Foto: Integrito

Tak Sebatas Sanksi Etik

Setelah berakhir
2010, KPK dan
Komisi Yudisial
memperbarui nota
kesepahaman
yang dilakukan.
Dalam rangka
menjaga,
menegakkan
kehormatan,
keluhuran
martabat, serta
perilaku hakim.

A

gar berhasil dalam
pemberantasan korupsi,
maka harus dilakukan
serangkaian upaya yang
terintegrasi, intensif, efektif,
dan berkesinambungan antara
penindakan dan pencegahan.
Untuk itu, KPK dan Komisi
Yudisial (KY) sejak tahun 2007
sudah menjalin kerja sama.
Kerja sama dilakukan, untuk
menjalankan strategi dan upayaupaya pencegahan dengan
memanfaatkan kewenangan
yang ada, dengan melakukan
berbagai kerja sama dalam
melaksanakan strategi preventif
(pencegahan).
Seperti itulah pesan yang
disampaikan Ketua KPK,
Abraham Samad, di selasela penandatanganan nota
kesepahaman (memorandum of
understanding/MoU) antara KPK
dan KY. Kesepahaman dilakukan,
dalam rangka menjaga,
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta
perilaku hakim secara efektif
dan efisien sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
Penandatanganan MoU,
dilakukan oleh Ketua Abraham
dan Ketua KY, Eman Suparman
di Kantor Komisi Yudisial, Jl.

Kramat Raya, Jakarta, 16 Januari
2013. Sebelumnya, KPK dan KY
telah menjalin kerja sama, dalam
rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan kewenangan masingmasing lembaga, melalui penan
datanganan MoU 1 Februari
2007, yang berakhir pada 2010.
Melalui MoU yang diperbarui
tersebut, KPK dan KY dapat
saling memberikan informasi/
data dalam mendukung tugas
dan kewenangan masingmasing. Utamanya, dalam upaya
pencegahan dan penindakan
tindak pidana korupsi. Hal
itu dilakukan, dalam rangka
menjaga, menegakkan
kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim.
“Pelaksanaan permintaan
atau pemberian informasi/
data dilakukan dengan tetap
memperhatikan ketentuan
internal yang berlaku di masingmasing pihak dan sesuai
dengan peraturan perundangundangan,” papar Abraham.
Abraham menilai, KPK
dan KY merupakan mitra
strategis dalam optimalisasi
dan efektivitas pemberantasan
korupsi. Juga, dalam menjaga
kehormatan, dan martabat
hakim sesuai dengan

kewenangan dan tugas pokok
dan fungsi masing-masing
berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang
berlaku. ”Transparansi dan
akuntabilitas peradilan tidak saja
menjadi tanggung jawab hakim
dan KY saja, tapi merupakan
tanggung jawab kita bersama
untuk mengawasinya,” lanjutnya.
Sementara itu, Eman
mengatakan, MoU ini sangat
penting dan strategis. Karena KY
bukan lembaga penegak hukum
yang bisa memberikan sanksi
pidana terhadap para hakim
yang menerima suap. KY hanya
berwenang untuk memberikan
sanksi etik saja. Maka dari itu,
KY membutuhkan bantuan
dari lembaga negara lain untuk
mengusut praktik korupsi yang
melibatkan hakim (judicial
corruption).
“Sesuai dengan kewenangan,
KY dapat meminta bantuan
kepada aparat penegak
hukum untuk membantu
melakukan perekaman atau
penyadapan terhadap yang
diduga melakukan tindak pidana
korupsi,” ungkap Eman.
Adapun ruang lingkup
kerja sama yang dilakukan,
meliputi informasi/data, tata
kelola yang baik, pendidikan/
pelatihan dan sosialisasi, kajian/
penelitian, dan narasumber atau
tenaga ahli. Selain itu, dilakukan
juga kerja sama penerapan
tata kelola yang baik dalam
rangka pencegahan tindak
pidana korupsi. Yakni, meliputi
pembangunan sistem integritas,
sistem pelaporan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN), Program Pengendalian
Gratifikasi, Whistleblower’s
System, Program Pemantauan
Peradilan Tindak Pidana Korupsi,
dan program/kegiatan lainnya.
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Pelatihan Bersama Kejati dan Polda Sumut

Foto: Integrito

Meningkatkan Kapasitas,
Mengikis Ego Sektoral

Pelatihan bersama
merupakan
bagian dari upaya
untuk mengatasi
berbagai kendala.
Termasuk di
antaranya
penanganan
perkara tindak
pidana korupsi
dan pengembalian
kerugian
keuangan negara.
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K

PK memiliki berbagai
keterbatasan, sehingga
membutuhkan
peningkatan kerja sama
dengan Polri dan Kejaksaan.
Selain itu, kerja sama juga
sangat diperlukan, mengingat
kian maraknya kasus korupsi
di luar ibu kota, yang
melibatkan pejabat maupun
kepala daerah semakin marak.
Semangat kebersamaan
seperti itulah yang kental
mewarnai Hotel Grand
Angkasa, Medan, 5-8 Februari
2013. Seperti disampaikan
Ketua KPK, Abraham Samad,
sebagai bentuk komitmen
dan peningkatan kerja sama
dalam membangun sinergi
pemberantasan korupsi, KPK
bekerja sama dengan dan
Polda dan Kejati Sumatera
Utara, menyelenggarakan
acara pelatihan bersama.
Tema yang diambil cukup
lugas, “Peningkatan Kapasitas
Penegak Hukum dalam
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.” Pada kesempatan
tersebut, Abraham secara
resmi membuka acara, yang
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juga dihadiri Kapolri Jenderal
Pol Timur Pradopo dan Wakil
Jaksa Agung Darmono.
Abraham menjelaskan
bahwa pelatihan bersama
ini dilakukan sebagai
bagian dari upaya untuk
mengatasi berbagai kendala
dalam penanganan perkara
tindak pidana korupsi dan
pengembalian kerugian
keuangan negara, khususnya
di Provinsi Sumatera Utara.
“Sinergitas dan kerja sama
yang lebih efektif antara
penegak hukum sangat
dibutuhkan,” ujarnya di
hadapan para peserta
pelatihan yang terdiri atas
penyidik dan jaksa penuntut
umum tindak pidana korupsi
(tipikor) pada Polda Sumut,
Kejati Sumut, auditor Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
perwakilan Sumut, dan
auditor Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) perwakilan Sumut.
Melalui pelatihan
bersama ini, lanjut Abraham,
diharapkan menjadi media
dan momentum untuk

memperkuat persamaan
persepsi dan menjadi
jembatan untuk penyelesaian
berbagai masalah yang
terjadi di lapangan. “Ego
sektoral yang dapat
menghambat penegakan
hukum khususnya dalam
penanganan tindak pidana
korupsi, diharapkan dapat
terkikis,“ harapnya.
Di sisi lain, Abraham
menambahkan, masalah
lain yang mempengaruhi
penanganan tindak pidana
korupsi adalah harapan
masyarakat yang tinggi
terhadap penuntasan
penanganan kasus korupsi.
Padahal, harapan tersebut
tidak diimbangi dengan
kinerja para penegak
hukum yang optimal. Belum
lagi, masih ada peraturan
perundang-undangan
yang multitafsir yang
dapat memengaruhi dalam
pengambilan kebijakan
terkait penanganan tindak
pidana korupsi. “Untuk itu,
persamaan pemahaman dan
peningkatan kompetensi
serta kapasitas aparat
penegak hukum mutlak
dibutuhkan,” katanya.
“Penanganan tindak
pidana korupsi sebagai
extraordinary crime mutlak
membutuhkan penegak
hukum yang profesional
dan berintegritas tinggi.
Sedangkan sinergitas antara
penegak hukum dalam
melakukan upaya-upaya
pemberantasan korupsi,
mampu mendorong
percepatan pemberantasan
korupsi,” ungkapnya.
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Kunjungan Tokoh Lintas Agama se-Asia

Saat KPK Menjadi Perhatian Dunia

Kunjungan ke KPK
merupakan yang
terpenting. Para
tokoh mengaku
terkesan dengan
kinerja KPK dalam
penanganan
korupsi di
Indonesia.

P

emberantasan korupsi
yang dilakukan KPK
selama kurun waktu 10
tahun terakhir, telah mendapat
banyak perhatian dari berbagai
kalangan baik dalam dan luar
negeri. Tidak terkecuali tokoh
lintas agama internasional.
Sebagai bentuk apresiasi,
para tokoh tersebut melakukan
kunjungan ke KPK, 27 Februari
2013. Kunjungan dan apresasi
itu sendiri merupakan rangkaian
dari Konferensi Pemimpin Aga
ma Muslim-Kristen Asia (The
Conference of Muslim-Christians
Religious Leaders of Asia), yang
diselenggarakan di Jakarta 26
Februari 2013. Konferensi berta
juk “Bringing A Common World
to Common Action for Justice”
tersebut, digelar International
Conference of Islamic Scholars
(ICIS). Dalam hal ini, ICIS bekerja
sama dengan Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI) dan
Persekutuan Gereja-gereja di
Indonesia (PGI), serta didukung
Federation of Asian Bhisop
Conference (FABC) dan Christian
Conference of Asia (CCA).

Rombongan yang terdiri
atas perwakilan dari 16 negara
Asia tersebut, didampingi
oleh Sekretaris Jenderal
ICIS, KH. Hasyim Muzadi dan
rohaniawan Romo Benny
Susetyo. Kedatangan mereka
diterima langsung Ketua KPK
Abraham Samad, Penasihat
KPK Said Zainal Abidin, Direktur
PJKAKI Sujanarko, dan Juru
Bicara KPK Johan Budi.
Dalam sambutannya
Hasyim Muzadi menyatakan,
dari beberapa tempat yang
telah diagendakan, kunjungan
ke KPK merupakan yang
terpenting. Karena sejumlah
tokoh mengaku terkesan
dengan kinerja KPK dalam
penanganan korupsi di
Indonesia. “Ini menunjukan
bahwa KPK menjadi perhatian
dunia. Ada respect dan
perspective tertentu terhadap
KPK,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Hasyim,
kedatangan para tokoh
agama, juga dilatarbelakangi
keingintahuan mereka
terhadap seluk beluk KPK.

Para tokoh juga
ingin mempelajari
strategi
pemberantasan
korupsi yang
diterapkan oleh KPK
di Indonesia.
Sementara
itu, Abraham
Samad bersyukur
bahwa lembaga
yang dipimpinnya
mendapat apresiasi
yang begitu
luas dari dunia
internasional.
Di sisi
lain Abraham
menjelaskan,
KPK merupakan
lembaga independen:
lima pimpinannya pun
dipilih secara independen
dan kredibilitasnya tidak
bisa diragukan. Kalau pun
memiliki keberpihakan, maka
keberpihakan itu adalah
kepada penegakan keadilan
dan pemberantasan korupsi.
Abraham melanjutkan,
ekspektasi masyarakat
kepada KPK agar korupsi
cepat diberantas, sangat
besar. Ini jelas merupakan
tantangan. Karena jumlah
SDM yang dimiliki KPK sangat
tidak sesuai dan seimbang
dengan wilayah Indonesia
yang begitu luas.
“Dalam segala
keterbatasan ini, KPK
tetap mampu melakukan
pemberantasan korupsi,
bahkan yang termasuk grand
corruption. Di dalamnya
melibatkan para petinggi,
para pejabat, dan orangorang yang mempunyai
kekuatan politik maupun
kekuasaan di negeri ini”
ungkap Abraham.
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Program Pemilukada Berintegritas

Menuju Pemerintahan Bersih

Para cagub dan cawagub Jawa Barat. Salah satu upaya pencegahan.

Melalui
pengumuman
LHKPN,
diharapkan ada
efek pencegahan
dari diri sendiri
para calon
gubernur dan
calon wakil
gubernur. Salah
satu bentuk
transparansi
publik.
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S

ejak pagi, kantor Gubernur
Jawa Barat, 5 Februari
2013 lalu sudah terlihat
ramai. Puluhan wartawan dari
berbagai media, baik cetak
maupun elektronik berkerumun,
menantikan acara penting yang
tak lama lagi akan digelar.
Acara tersebut, tak lain
adalah pendeklarasian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) bagi para
calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat. Sebagai
salah satu bentuk transparansi,
pengumuman harta kekayaan
calon orang nomor satu di
Jawa Barat tersebut, memang
penting. Sebab, keterbukaan
tersebut bisa menjadi langkah
dalam upaya pencegahan
korupsi.
Pembekalan itu sendiri
dilakukan secara tertutup.
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Hadir pada acara tersebut,
Wakil Ketua KPK Adnan
Pandu Pradja, Penasihat KPK
Abdullah Hehamahua, Ketua
DPRD Provinsi Jawa Barat
Irfan Suryanagara, serta para
kandidat calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat.
Hanya calon gubernur nomor
urut lima, Rieke Diah Pitaloka
yang absen ada acara tersebut.
Wakil Ketua KPK Adnan
Pandu Pradja dalam
sambutannya mengatakan,
hal tersebut merupakan salah
satu upaya pencegahan yang
dilakukan KPK terhadap para
calon pemimpin daerah. Tidak
terkecuali di Jawa Barat tentu
saja. “Berdasarkan pengalaman
kami, selama ini KPK lebih
banyak melakukan tindakan
represif kepada para pejabat
negara. Dan kesimpulannya

adalah, bukankah lebih baik
jika KPK terlibat sejak proses
pencalonan. Dengan demikian,
calon bisa memahami dengan
benar bagaimana membangun
pemerintahan yang bersih,”
ujarnya.
Adnan mengatakan,
korupsi bukan semata-mata
menjadi persoalan KPK. Saat
ini, imbuhnya, korupsi sudah
menjadi sebuah persoalan
semua negara di dunia. Namun
yang paling menarik adalah,
bahwa posisi Indonesia di mata
dunia saat ini telah disejajarkan
dengan ICAC, Hong Kong, yang
menjadi tempat pembelajaran
bagi para lembaga anti korupsi
dunia.
Semua itu tentu berkat
kerja keras dan tindakan lugas
KPK dalam memberantas
para koruptor. “Sampai saat

Sumut dan NTT
Tidak hanya Pemilukada Jawa
Barat. Pada pemilihan gubernur dan
wakil gubernur kepala daerah lain pun,
KPK juga melakukan program serupa.
Termasuk di antaranya, Sumatra Utara
(Sumut) dan Nusa Tenggara Timur
(NTT). Di kedua daerah tersebut, KPK
juga mendeklarasikan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) para calon gubernur dan calon
wakil gubernur.
Dan, sebagaimana di Jawa
Barat, deklarasi Sumut dan NTT juga
dilanjutkan dengan penandatanganan
komitmen berintegritas para calon. KPK
berharap, agar pakta integritas yang
ditandatangani dapat dimasukkan
ke dalam visi-misi, yang selanjutnya
dijadikan perda oleh salah satu
pasangan calon terpilih, baik pada
Pemilukada Sumut maupun NTT.
Di Medan sendiri, deklarasi dilakukan
14 Februari 2013 dan dihadiri kelima
pasang calon gubernur dan calon wakil
gubernur. Pada kesempatan tersebut
Adnan mengatakan, bahwa melalui
cara ini, KPK berupaya mengawal

terbangunnya pemerintahan yang
bersih, bebas dari korupsi. Untuk itu
dia berharap, agar masyarakat turut
memantau pelaksanaan Pemilukada.
Termasuk di antaranya, memantau
dan mengawal siapapun yang menjadi
gubernur dan calon gubernur nanti.
Tidak hanya seusai Pemilukada, namun
hingga akhir masa jabatan. “Kalau sudah
terpilih dan ada yang janggal, laporkan,”
pesan Adnan.
Sementara, Ketua KPU Sumut Irham
Buana Nasution, mengungkapkan,
deklarasi LHKPN merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam menciptakan
transparansi. “Semoga kerjasama antara
KPU dan KPK dapat menciptakan proses
demokrasi yang bersih, bebas dari politik
uang, dan bebas dari praktik korupsi,”
ujar Irham.
Dari deklarasi diperoleh data,
calon gubernur Effendi Muara Sakti
Simbolon merupakan calon terkaya.
Laporan harta anggota DPR RI
tersebut berjumlah Rp57,7 miliar plus
USD91,970. Sedangkan calon wakil
gubernur Jumiran Abdi merupakan yang
termiskin, dengan harta “hanya” Rp615
juta.
Di Kupang, deklarasi LHKPN juga
dihadiri kelima pasangan calon gubernur
dan calon wakil gubernur. Masingmasing pasangan calon menyampaikan
laporan harta kekayaan sesuai hasil
verifikasi KPK. Pada kesempatan
tersebut, lagi-lagi Adnan meminta peran

Selama ini kpk lebih
banyak melakukan
tindakan represif kepada
pejabat negara. maka,
akan lebih baik jika kpk
terlibat sejak proses
pencalonan gubernur
atau wakil gubernur.
serta masyarakat untuk melakukan
pengawasan. Hal ini sangat penting,
mengingat KPK berada “jauh” di Jakarta.
“KPK sangat membutuhkan partisipasi
masyarakat NTT. Setiap laporan
masyarakat akan kami tindak lanjuti,”
janji Pandu.
Sementara ketika ditanya mengenai
kekayaan para kandidat, Adnan
mengatakan, yang dilakukan KPK, antara
lain melakukan klarifikasi dan deklarasi
atas laporan kekayaan yang disampaikan
para kandidat. “Kami tidak dalam
kapasitas mendalami substansi kekayaan
calon, tetapi melihat antara kesesuaian
laporan dan fakta. Selanjutnya kami
serahkan ke publik,” ujarnya, pada
acara yang juga dihadiri Ketua KPU NTT
Johanes Depa dan Ketua Bawaslu NTT
Nelce Ringu, tersebut.

Foto-foto: Integrito

ini seluruh proses yang dilaksanakan
KPK hampir tidak ada satu pun lolos
di Pengadilan. Karena itu, maka kami
merasa bahwa persoalan korupsi
sebenarnya bukan hanya persoalan
KPK, melainkan persoalan seluruh
bangsa dan negara, termasuk nantinya
salah satu dari pasangan ini bagaimana
membangun Indonesia bebas dari
korupsi,” terang Adnan.
Sementara itu, Ketua KPUD Jawa
Barat, Yayat Hidayat, mengatakan bahwa
pengumuman harta kekayaan yang
disampaikan langsung oleh masingmasing calon, bisa menjadi sesuatu yang
istimewa. Terutama dalam rangkaian
proses pemilihan kepala daerah di Jawa
Barat. “Dengan demikian, kita berharap
akan ada efek pencegahan dari diri
sendiri atas kemungkinan yang akan
terjadi setelah terpilihnya nanti,” ungkap
Yayat.
Yayat menilai, pembekalan yang
dilakukan oleh KPK tersebut sangat
penting dilakukan. Karena, lanjutnya,
hal tersebut akan menjadi tambahan
wawasan serta pengetahuan tentang
apa itu korpsi, sehingga menjadi
tuntunan bagi kandidat yang terpilih
nantinya.

Suasana deklarasi LHKPN di Kupang, NTT.
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terus berlangsung.
Penuntut Umum
dari KPK bekerja
seoptimal
mungkin.
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amis, 14 Februari 2013.
Penuntut umum dari KPK,
KMS A Roni menuntut Heru
Kisbandono 10 tahun penjara
dan membayar denda Rp350
juta. Tuntutan kepada hakim
adhoc non aktif Pengadilan
Tipikor Pontianak tersebut,
disampaikan dalam sidang yang
dipimpin Ketua Majelis Hakim
John Halasan Butar Butar di
Pengadilan Tipikor Semarang.
Menurut penuntut umum,
Heru secara aktif melobi hakim
yang tengah mengadili Ketua
DPRD Grobogan M Yaeni.
Heru diminta Sri Dartutik, adik
Yaeni, membantu meringankan
hukuman atau vonis terhadap
Yaeni dalam kasus korupsi
pengadaan mobil dinas senilai
Rp1,9 miliar.
Hakim yang semula
menangani kasus itu, Lilik
Nuraini, Asmadinata, dan Kartini
Marpaung, awalnya meminta
uang ucapan terima kasih Rp500
juta untuk vonis bebas. Setelah
itu, Lilik dimutasi dan posisinya
digantikan Pragsono. Lobi terus
berlangsung dengan Heru
sebagai perantara hingga hadiah
uang disepakati turun menjadi
Rp150 juta untuk vonis satu
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tahun bagi Yaeni.
Heru dan Dartutik pun
menyerahkan uang tunai sebesar
Rp150 juta tersebut kepada
hakim Kartini seusai upacara
peringatan hari kemerdekaan RI,
17 Agustus 2012, di lokasi parkir
PN Semarang. Saat itu pula, KPK
menangkap ketiga orang yang
berada di dalam mobil Heru itu.
Heru juga diminta mengurus
agar Kartini dan Asmadinata
tidak dimutasi dengan
menansfer uang sebesar Rp36
juta kepada salah satu staf
Mahkamah Agung, Bambang
Agus Purnomo. Uang itu didapat
dari Dartutik. Dikhawatirkan
jika Kartini dan Asmadinata
dimutasi, kasus M. Yaeni tidak
terkawal. ”Seluruh unsur pidana
yang dilakukan Heru untuk
memengaruhi putusan hakim
terpenuhi. Ada rencana bersama
dan kerja sama yang erat antara
terdakwa dan hakim yang meng
adili kasus M. Yaeni,” kata Roni.
Penetapan Tersangka
Upaya penindakan yang
dilakukan KPK sepanjang
Januari-Februari 2013, juga
diwarnai dengan penetapan
beberapa tersangka kasus

korupsi dan penahanan kepada
mereka.
Dalam pengembangan
penyidikan dugaan tindak pidana
korupsi terkait penerimaan hadiah
atau janji terkait pengurusan
kuota impor daging pada
Kementerian Pertanian, misalnya,
KPK menahan empat tersangka.
Yakni, LHI (Anggota Komisi I DPR
Periode 2009 - 2014), JE (swasta),
AAE (swasta), dan AF (swasta).
Keempatnya ditahan selama 20
hari di beberapa rumah tahanan
berbeda.
Tersangka LHI ditahan di
Rumah Tahanan Negara Kelas I
Jakarta Timur Cabang KPK yang
berlokasi di Pomdam Guntur, JE
ditahan di Rumah Tahanan Negara
Kelas I Salemba, tersangka AAE
ditahan di Rumah Tahanan Negara
Kelas I Cipinang dan tersangka AF
ditahan Rumah Tahanan Negara
Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.
Sedangkan tersangka LHI ditahan
di Rumah Tahanan Negara Kelas
I Jakarta Timur Cabang KPK yang
berlokasi di Pomdam Guntur.
JE dan AAE disangkakan
melanggar pasal 5 ayat (1)
huruf a atau b atau Pasal 13 UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke
-1 KUHP.
Sedangkan terhadap AF dan
LHI disangkakan melanggar
Pasal 12 huruf a atau b atau
Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas

Foto-foto: Integrito

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk kasus lain yang menyita
perhatian publik, KPK menetapkan
mantan anggota DPR, AU, sebagai
tersangka. Dalam hal ini, AU selaku
Anggota DPR RI diduga telah menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau
patut diduga, bahwa hadiah atau janji
tersebut, diberikan sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan
dengan kewaijbannya terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Pusat
Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah
Olahraga Nasional di Hambalang.
Atas perbuatannya, AU disangkakan
melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b)
atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk kepentingan penyidikan,
KPK juga telah menandatangani surat
permintaan pencegahan bepergian ke
luar negeri kepada Direktorat Jenderal
(Ditjen) Imigrasi terhadap tersangka AU

LHI setelah ditetapkan sebagai tersangka.

untuk waktu enam bulan ke depan.
Sementara terkait kasus simulator
SIM dan tindak pidana pencucian uang
(TPPU), setelah menetapkan Irjen DS
sebagai tersangka, KPK melakukan
penyitaan terhadap 10 rumah milik Irjen
DS. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi,
kesepuluh rumah yang disita tersebut
merupakan akumulasi dari rumah milik
DS di Jakarta, Solo, Jogja, dan Semarang.
Begitupun, meski telah menyita rumah

itu, KPK tidak serta merta melarang
untuk ditempati. Menurut dia, penghuni
yang dipasrahi masih diperbolehkan
menempati rumah tersebut seperti
biasanya. Penyitaan dilakukan supaya
tidak ada transaksi jual beli rumah yang
diduga hasil dari TPPU. “‘Disita artinya
tidak boleh dipindahtangankan, tidak
boleh dijual, atau disewakan. Penyitaan
untuk negara menunggu putusan
pengadilan,” kata Johan.

Beberapa Perkembangan Persidangan Kasus Lain
Tanggal

Tempat

Terdakwa

Kasus

4-2-2013

Pengadilan Hartati Murdaya
Tipikor
Jakarta

5-2-2013

Pengadilan Neneng Sri Wahyuni
Tipikor
Jakarta

6-2-2013

Pengadilan Jacob Purwono,
Tipikor,
mantan pejabat
Jakarta
Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
Pengadilan Kosasih Abbas (anak
Tipikor,
buah Jacob Purwono)
Jakarta

Proyek pengadaan pembangkit
listrik tenaga surya di Kementerian
ESDM tahun anggaran 2007- 2008

Pengadilan Tommy, pegawai
Tipikor,
eselon IV Direktorat
Jakarta
Jenderal Pajak di
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Sidoarjo Selatan

Kasus suap dalam pengurusan
restitusi pajak PT Bhakti Investama

6-2-2013

18-2-2013

Kasus suap Rp 3 miliar terhadap
Bupati Buol, dalam pengurusan
hak guna usaha dan izin usaha
perkebunan lahan sawit di
Kabupaten Buol.
Kasus korupsi proyek pengadaan
dan pemasangan pembangkit listrik
tenaga surya di Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi tahun 2008

Proyek pengadaan pembangkit
listrik tenaga surya di Kementerian
ESDM tahun anggaran 2007- 2008

Perkembangan
Persidangan
Vonis 2 tahun 8 bulan
penjara denda Rp 150
juta subsider 3 bulan
penjara
Tuntutan pidana
penjara 7 tahun, denda
Rp200 juta subsider
kurungan penjara 6
bulan
Vonis 9 tahun penjara,
pengganti Rp 1 miliar
dan denda Rp 300 juta
subsider hukuman 6
bulan penjara
Vonis 4 tahun penjara,
didenda Rp 150 juta
subsider 3 bulan
penjara
Vonis 3 tahun 6 bulan
dan denda Rp 100 juta
subsider kurungan 3
bulan

Keterangan
Lebih ringan daripada
tuntutan penuntut
umum, 5 tahun penjara,
denda Rp200 juta
subsider 4 bulan penjara

Lebih rendah daripada
tuntutan penuntut
umum, 12 tahun penjara
Sama dengan tuntutan
penuntut umum, 4
tahun penjara
Lebih ringan daripada
tuntutan penuntut
umum, 5 tahun penjara
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sang teladan

M.Husni Thamrin

Macan Volksraad
Penyokong Pergerakan
K

etika banyak pejabat berlomba
memperkaya diri dengan
memanfaatkan jabatan, sosok
MH. Thamrin adalah anomali. Memiliki
kewenangan dan fasilitas sebagai
anggota Volksraad, tak membuatnya
melakukan korupsi. Bahkan, terangterangan ia menentang praktik
sewenang-wenang pemerintah yang
koruptif.
Selama menjadi anggota Volksraad,
gaji yang diterimanya lebih banyak
digunakan untuk membiayai ideide yang tidak bisa diongkosi oleh
pemerintah kala itu.
Pahlawan nasional kelahiran Betawi
ini bukan cuma mencerminkan perilaku
bersih, melainkan juga menyadari
rasa kebangsaan. Ketika dia berada
pada titik untuk mempertahankan
rasa kebangsaan, dia sudah tidak
lagi memikirkan materi yang bisa
ia dapatkan. Justru ia lebih banyak
menggunakan uang pribadinya.
Salah satu contoh, ketika pemerintah
tidak mau memfasilitasi kesebelasan
sepakbola pribumi.
Pada masa itu, kesebelasan pribumi
bermunculan di Batavia. Namun, mereka
tidak mempunyai lapangan sepakbola
sendiri. Tahun 1932 terjadi kebakaran
hebat di Pasar Baru. Nah, tim sepakbola
pribumi berinisiatif menggelar
pertandingan amal. Dan mereka
meminta izin untuk memakai lapangan
sepakbola yang waktu itu hanya dimiliki
tim-tim sepakbola Belanda. Karena
tidak kunjung mendapat respons, tim
sepakbola pribumi mengadukan hal ini
kepada Thamrin.
Maka, Thamrin pun kemudian
menyampaikan aspirasi itu di Volksraad,
namun karena suaranya tidak didengar,
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ia kemudian mengeluarkan uang pribadi
sebesar 20 ribu gulden untuk membeli
tanah di daerah Roxi untuk dijadikan
lapangan sepakbola untuk tim pribumi.
Macan Volksraad
Di kalangan para pelaku pergerakan,
Thamrin dikenal sebagai tokoh
kooperatif. Karena memilih berjuang
di jalur resmi, ia kerap dinilai lembek.
Namun, di mata pemerintah kolonial,
Thamrin justru dianggap paling
berbahaya karena ia menggunakan jalur
resmi untuk menentang pemerintah
kolonial Belanda. Sikap keras Thamrin,
misalnya, ia tunjukkan ketika
menyuarakan persoalan mikro, seperti
kampung yang becek tanpa penerangan
dan masalah banjir.
Ia pun tak segan memprotes
mengapa perumahan elite Menteng
diprioritaskan pembangunannya,
sedangkan kampung kumuh diabaikan.
Ia juga lantang mempersoalkan harga
kedelai, gula, beras, karet rakyat,
kapuk, kopra, dan semua komoditas
yang dihasilkan rakyat. Dengan
tegas ia menolak kebijakan yang
menyengsarakan rakyat itu. Ia berbicara
tentang pajak dan sewa tanah. Bersama
anggota lain di Volksraad, Thamrin
mempertanyakan anggaran pertanian
yang hanya 57 juta gulden, padahal
anggaran untuk tentara 174 juta gulden.
Bahkan, dengan berani, ia juga
menuding pemerintah kolonial Belanda
telah melakukan kejahatan kemanusiaan
dan meminta untuk membatalkan
kebijakan yang menyengsarakan
masyarakat kecil yang sedang
mengalami krisis. Sikap serupa juga
ditunjukkan ketika melihat perilaku para
tuan tanah yang berlimang kekayaan

dengan memeras keringat buruh
perkebunan.
Karena suaranya yang vokal
membela kepentingan masyarakat,
Thamrin pun dikenal sebagai Macan
Volksraad. Sikapnya ini mencerminkan
bahwa dia bukan hanya tokoh
yang bersih dan berani menentang
kesewenang-wenangan, melainkan
juga tokoh yang banyak menghabiskan
uangnya untuk kepentingan
masyarakat dan dunia pergerakan
kemerdekaan Indonesia.
Karena aktivitasnya ini, Thamrin
juga dikenal sebagai penyokong para
tokoh pergerakan. Ya dia adalah orang
yang kerap mengongkosi biaya hidup
para tokoh pergerakan ketika berada
dalam penjara.
Ia sering kalah dalam pemungutan
suara, tetapi tetap mengajukan mosi
bila ada aturan pemerintah Hindia
Belanda yang merugikan perjuangan
kaum pergerakan. Thamrin memang
kooperatif, tapi sampai akhirnya
hayatnya justru Thamrin dianggap
berbahaya oleh pemerintah Hindia
Belanda. Thamrin tidak mengibarkan
bendera Belanda di rumahnya pada
ulang tahun Ratu Wilhelmina, 31
Agustus 1940.
Dalam suatu kesempatan, ia juga
mempelesetkan JINTAN, obat kumur
murah buatan Jepang, menjadi
“Jenderal Japan Ini Nanti Toeloeng
Anak Negeri”. Selain itu, tokoh Jepang
Kobajashi dipanjangkan menjadi
“Koloni Orang Belanda akan Japan
Ambil Seantero Indonesia”. Ia dikenai
tahanan rumah karena dianggap tidak
setia kepada Belanda dan main mata
dengan pihak Jepang. (JJ Rizal/
Sejarawan)

SULUR

Kewenangan KPK Terkait
Upaya Penindakan

P

Foto-fo
to: Ist

ublik kerap mendengar bahwa
dalam upaya penindakan,
KPK melakukan penyadapan
dan merekam pembicaraan. Tanpa
diketahui yang bersangkutan
KPK melakukan hal itu. Alhasil,
yang bersangkutan pun tak bisa
mengelak ketika di persidangan KPK
menghadirkan bukti rekaman yang
ada.
KPK tentu tidak begitu saja
melakukan hal itu. Seperti diatur pada
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang KPK, bahwa dalam
melaksanakan tugas penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan
tersebut, KPK memiliki beberapa
kewenangan. Di antaranya itu tadi,
melakukan penyadapan dan merekam
pembicaraan.
Tentu saja kewenangan KPK
dalam penindakan tidak hanya itu.
Selanjutnya disebutkan bahwa KPK
juga memiliki kewenangan untuk
memerintahkan kepada instansi
terkait melarang seseorang keluar
negeri; meminta keterangan kepada
bank/lembaga
keuangan tentang
keadaan keuangan
tersangka/terdakwa;
memerintahkan bank/lembaga
keuangan untuk memblokir
rekening yang diduga milik
tersangka, terdakwa atau pihak
lain yang terkait; memerintahkan
kepada pimpinan/atasan tersangka
untuk berhenti dari jabatannya; dan
meminta data kekayaan dan data
pajak tersangka/terdakwa kapada
instansi terkait.
Selain itu, juga menghentikan
sementara transaksi keuangan,
perdagangan dan perjanjian lainnya/
pencabutan izin, lisensi, serta konsensi;
meminta bantuan Interpol atau
instansi penegak hukum negara lain
untuk mencari, menangkap, dan
menyita barang bukti di luar negeri;
dan meminta bantuan kepolisian
atau instansi lain yang terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan,
penggeladahan, dan penyitaan dalam
perkara TPK yang sedang ditangani.
Di sisi lain, berbagai upaya
penindakan itu sendiri, yakni
penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan, merupakan bagian

dari tugas pokok dan kewenangan
KPK, seperti diatur pada Pasal 6
huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002.
Selanjutnya juga disebutkan
bahwa KPK berwenang melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi,
yang: melibatkan aparat penegak
hukum, penyelenggara negara,
dan orang lain yang ada kaitannya
dengan tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh aparat penegak
hukum atau penyelenggara negara;
mendapat perhatian yang meresahkan
masyarakat; dan/atau menyangkut
kerugian keuangan negara paling
sedikit Rp1 miliar.

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

Budaya Malu

Mengapa Cepat
Berlalu?

Laut dan Suku Bugis. Pemilik kearifan lokal yang pantang menyerah, rasa malu, dan harga diri.

Malu dan harga
diri merupakan
modal utama
seseorang dalam
menerapkan
perilaku jujur.
Jika kedua nilai
dipertahankan,
mustahil
seseorang akan
melakukan
perbuatan korup.
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ki hajikaku yori, shinu ga mashi. Peribahasa
Jepang yang sudah dikenal turun-temurun itu
memiliki makna yang sangat dalam. Artinya,
“lebih baik mati daripada hidup menanggung
malu.”
Luar biasanya, peribahasa itu tidak sekadar
menjadi pemanis bibir, namun diimplementasikan
secara nyata. Gerakan harakiri yang mengerikan,
juga terlahir dari rahim budaya malu. Budaya
malu itu sendiri sudah begitu berurat akar bagi
masyarakat Jepang. Terbukti, ketika sudah
menjadi salah satu negara industri maju di dunia
seperti saat ini pun, budaya tersebut masih sangat
lekat pada diri masyarakatnya. Melalui budaya
malunya, mereka merasa memiliki harga diri yang
teramat tinggi. Mereka malu untuk berbuat nista,
malu bekerja secara asal-asalan, malu korupsi, dan
sebagainya.
Indonesia, bisa jadi bertolak belakang dari
Negeri Matahari Terbit itu. Lihat saja polah yang
dipertontonkan para koruptor, sangat jauh dari
budaya malu tersebut. Sebaliknya, para koruptor
seolah-olah bangga dengan kekayaan yang
dimiliki, yang berasal dari perbuatan memalukan
itu. Tanpa rasa malu-malu pula, mereka
melempar senyum ke arah kamera, padahal
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jutaan pasang mata melihat dengan pandangan
sinis dan mencibir. Tak heran, di tengah kian
melambungnya harga-harga, sempat muncul
sindiran pedas. Katanya, “Di republik ini semua
serba mahal, kecuali harga diri para koruptor.”
Penyebabnya, karena mereka sudah tidak memiliki
rasa malu lagi.
Dilihat dari perspektif sosiokultural, tentu saja
apa yang terjadi saat ini cukup mengherankan.
Sebab, sejatinya Indonesia juga memiliki kearifan
lokal yang tak kalah hebat dibandingkan Jepang.
Bahkan, bisa dibilang lebih kaya, karena begitu
beragamnya suku bangsa di Indonesia. Maka,
seandainya kearifan lokal itu terus dipertahankan,
bukan mustahil bisa menekan tingkat korupsi di
negeri ini.
Budaya Malu ala Suku Bugis
Budaya malu, antara lain dimiliki suku Bugis.
Melalui kearifan lokal siri’ na pace, mereka
mempunyai dua hal yang sebenarnya tidak kalah
dibandingkan karakter orang Jepang, yakni malu
dan harga diri.
Siri’ na pace sendiri sebenarnya tidak
mempunyai padanan kata yang benar-benar
pas dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian,

pacce merepresentasikan pandangan
hidup orang Bugis mengenai berbagai
persoalan kehidupan. Antara lain
meliputi: pertama, prototipe watak
orang Bugis yang reaktif, militan,
optimistis, konsisten, loyal, pemberani,
dan konstruktif. Dan kedua, nilai etis siri’
na pacce meliputi: teguh pendirian, setia,
tahu diri, berkata jujur, bijak, merendah,
ungkapan sopan untuk sang gadis, cinta
kepada ibu, dan empati.
Contoh nyata implementasi filosofi
tersebut, ketika masyarakat Bugis
menjadi pelaut-pelaut ulung pada
zaman dahulu. Mereka tidak cengeng
menghadapi berbagai rintangan.
Sekali layar terkembang, pantang
surut ke dermaga. Ini adalah filosofi
yang merupakan turunan dari siri’.
Artinya, orang-orang Bugis, tetap pada
keputusan awal, tanpa ada alternatif lain
atau mengubah arah rencana. Jika sudah
diputuskan, harus berani menanggung
risiko (pacce).
Harga Diri dan Kerja Keras
Bicara tentang budaya malu dan
harga diri, belum lengkap rasanya
jika tidak menyinggung kearifan lokal
Suku Madura. Karena sama seperti
Bugis, suku yang mendiami salah satu
pulau di provinsi Jawa Timur tersebut,
menempatkan malu dan harga diri
pada posisi yang sangat tinggi dalam
kehidupan mereka.
“Angok poteh tolang, atembang poteh
mata.” Begitulah falsafah hidup Suku
Madura yang sangat dikenal. Secara
harafiah bisa diartikan “lebih baik putih
tulang daripada putih mata” atau “lebih
baik mati dari pada menanggung malu.”

Foto-foto: Integrito

filosofi tersebut bisa memiliki padanan
kata yang beragam. Selain bisa diartikan
sebagai malu dan harga diri, juga bisa
disetarakan dengan “tanggung jawab,
sanggup memikul rasa pahit, pantang
lari atau mengundurkan diri, dan berani
mengambil risiko”.
Siri’ na pacce tidak identik dengan
kekerasan. Filosofi ini lebih identik
dengan menjaga kehormatan.
Menjaga kehormatan yang dimaksud
adalah menjadi yang terbaik, jujur,
berani mengambil risiko tetapi tetap
bertanggung jawab (pacce).
Melalui siri’ na pace, masyarakat
Bugis menganggap bahwa kejujuran
adalah segala-galanya. Bagi mereka,
kejujuran adalah pintu kehormatan.
Menghianati kepercayaan adalah
sebuah siri’ dan kehilangan siri’ adalah
aib yang sangat memalukan. Dengan
demikian, dalam hubungan sosial, orang
yang kehilangan siri’ adalah orang-orang
yang terkucil dan dianggap nista: sangat
memalukan!
Suku Bugis sangat menjunjung
tinggi filosofi siri’ na pace tersebut.
Bahkan bisa dibilang, sebelum
melakukan sesuatu, maka siri’ na pace
menjadi pertimbangan utama. Dia
menjadi tolak ukur kebaikan, baik
dalam melakukan hubungan sosial
maupun ekonomi. Itulah sebabnya,
masyarakat Bugis pantang melakukan
perbuatan hina dan tercela. Karena
jika tidak, maka bisa menghancurkan
kehormatan sendiri. Mereka kemudian
siri’ (malu), dan untuk mempertaruhkan
kehormatan itu maka siap menanggung
pacce (bertanggungjawab).
Nilai filosofis siri’ na

Perempuan Madura di antara tumpukan sampah. Sebagai pekerja keras, mereka bangga
terhadap hasil jerih payahnya sendiri.

Lagi-lagi, pandangan hidup yang tidak
kalah menggetarkan dibandingkan yang
dimiliki masyarakat Jepang. Jika mereka
sudah berkata toddus ongguh atau malu
sekali, berarti harga diri mereka sudah
terusik.
Salah satu simbol harga diri
masyarakat Madura adalah istri mereka.
Seperti dikatakan Latief Wiyata, seorang
antropolog budaya Madura, gangguan
terhadap istri akan menyebabkan rasa
malu dan sangat menjatuhkan harga
diri. Tak peduli apakah istri mereka
raddin atau jubek (cantik atau jelek). Dari
sinilah biasanya carok dilakukan. Carok
mengindikasikan monopoli kekuasaan
suami terhadap istri. Monopoli ini antara
lain ditandai adanya perlindungan secara
over kepada sang istri,” kata Latief.
Tetapi, carok sendiri memang bukan
solusi tunggal. Jika salah satu pihak sudah
meminta maaf dan bersedia menerima
hukuman sosial, maka carok tidak lagi
menjadi pilihan.
Dengan demikian, stigma bahwa
suku Madura memiliki temperamental,
kasar, dan mengutamakan kekerasan,
seharusnya memang dihilangkan.
‘’Madura itu bisa sangat halus, sangat
loyal. Mereka terbagi beberapa kearifan
lokal dan itu tetap memegang peranan,”
kata Latief, yang juga penulis buku
berjudul Carok, itu.
Di sisi lain, seorang istri juga bukan
satu-satunya representasi harga diri orang
Madura. Hal lain adalah kemampuan
orang Madura bekerja sangat keras.
Mereka tidak pernah peduli jika mata
pencaharian yang mereka tekuni
dianggap hina sekalipun. Misalnya
menjadi pengumpul sampah atau
barang bekas. Di sini, bukan hanya kaum
lelaki yang memiliki harga diri tersebut,
namun juga perempuan. Perempuan
Madura, bukan kaum pesolek yang selalu
berdandan dan mengenakan pakaian
modis. Mereka adalah tipe pekerja keras
yang sangat ulet dan bertanggung jawab
terhadap keluarga.
Masyarakat Madura, akan sangat
bangga terhadap hasil kerja kerasnya.
Tak heran, jika banyak pengusaha barang
bekas dan besi tua, yang sebelumnya
mengawali usahanya dari mengais-ngais
botol bekas di tempat pembuangan
sampah. Dan memang, itulah harga diri
mereka, yang tidak mungkin dimiliki para
koruptor yang meraup kekayaan melalui
jalan pintas. (Berbagai sumber)
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komunitas

KOMPAK Paramadina

Bermula dari
yang Sederhana
Komunitas ini
getol menularkan
optimisme
Indonesia lebih
baik dan bersih
dari korupsi.
Melalui caracara sederhana
namun kreatif,
mereka
mengajak
generasi muda
untuk memahami
pentingnya nilai
kejujuran dan
integritas dalam
keseharian.
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angen remehkan yang
sederhana! Seperti itulah
gerakan yang digalang
Komunitas Pemuda Anti Korupsi
(KOMPAK), komunitas antikorupsi
di Universitas Paramadina,
Jakarta. Dan nyatanya, gerakan
yang mereka galang memang
cukup yang sederhana, namun
efektif dan tepat sasaran.
Mengajak rekan-rekan sesama
mahasiswa untuk berlaku jujur
dan menjaga integritas dalam
keseharian, seperti itu misalnya.
Dua hal yang memang menjadi
poin utama dalam kampanye
mereka.
KOMPAK Paramadina lahir
karena terinspirasi oleh kegiatan
antikorupsi yang diikuti para
pendiri. Salah satunya Indra
Umbara. Karena sering mengikuti
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kegiatan bertema antikorupsi,
mahasiswa jurusan Manajemen
Universitas Paramadina angkatan
2010 ini mengajak temantemannya dari berbagai jurusan
untuk mendirikan KOMPAK.
Gayung pun bersambut.
Ajakan ini ditanggapi rekanrekan dengan antusias. Walhasil,
pada April 2011, KOMPAK pun
resmi berdiri. Sebagai ketua saat
itu, Asri Nuraeni, mahasiswi Ilmu
Komunikasi, Kajian Peminatan
Media, angkatan 2010.
Sejak awal kelahirannya,
KOMPAK mengusung misi
menyebarkan nilai-nilai
integritas di kalangan anak
muda, khususnya di dalam
kampus mereka sendiri. Tidak
hanya itu, mereka sekaligus
mengimplementasikan hal-hal

kecil dalam kehidupan kampus.
Misalnya tidak mencontek.
Sebagai generasi yang
melek IT, komunitas ini juga
memanfaatkan jejaring
sosial di dunia maya dalam
melakukan kampanye. Melalui
program yang bertajuk Integrity
Social Campaign, mereka
menggunakan Facebook, Twitter,
dan website, sebagai senjata
untuk menyebarluarkan pesanpesan antikorupsi kepada
seluruh elemen kampus.
Selain pergerakan online,
mereka juga rajin menggelar
diskusi terkait korupsi, politik,
pendidikan, dan tema lain di
antara mahasiswa. Cara ini juga
merupakan salah satu upaya
untuk mengasah kepekaan
terhadap lingkungan sekitar.

Implementasi Nilai Kejujuran
Untuk mengaplikasikan misi tersebut,
mereka pun merancang berbagai
kegiatan yang lebih bersifat mengajak
dan memberikan semangat untuk
mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran
dalam kehidupan sehari-hari. “Kita
bukan menggurui, melainkan mengajak
mahasiswa menjaga integritas dengan
tidak berlaku curang,” kata Asri.
KOMPAK memang concern pada
hal-hal sederhana dan dekat dengan kehidupan keseharian mahasiswa. Menurut
Asri, korupsi besar dimulai dari kebiasaan
curang. Harapannya dengan membudayakan integritas, generasi muda menjadi lebih bisa diandalkan untuk menjadi
generasi penerus yang lebih baik.
Salah satu kegiatan itu adalah Deklarasi Ujian Bersih. Kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan momen ujian
tengah semester (UTS) yang berlangsung
sejak Oktober- November 2012. Kegiatan
ini mengajak mahasiswa Universitas Paramadina agar tidak berbuat curang saat
ujian.
Dalam kegiatan Deklarasi Ujian
Bersih ini, KOMPAK juga menyampaikan
kampanyenya melalui baliho dan
poster yang dipajang di lingkungan
kampus. “Teror” visual ini semoga bisa
menghadirkan kesadaran mahasiswa
agar bersih saat ujian. KOMPAK juga
melakukan orasi untuk mengajak dan
mengingatkan para mahasiswa bahwa
perilaku koruptif itu bermula dari hal-hal
yang sepele, misalnya menyontek.

“Deklarasi ini untuk mengingatkan
kita semua bahwa korupsi itu perbuatan
hina, dan praktik curang dalam ujian
merupakan salah satu bentuk korupsi
yang kerap terjadi di lingkungan kampus,”
ujarnya.
Meski terkesan sepele, namun
tidak demikian dengan tujuan yang
terkandung dalam kegiatan tersebut.
Sebagai generasi muda, kata dia, harus
mau mempersiapkan diri menghindari
perilaku koruptif. Bekal ini sangat
berharga ketika generasi muda ini
nantinya terjun ke dunia nyata di
masyarakat. “Ini adalah tindakan anti
korupsi paling kecil yang bisa dilakukan
oleh kita sebagai mahasiswa,” ungkapnya.
Isu Besar
Tetapi memang tak hanya gerakan
sederhana. Selain mengangkat isu
keseharian di kampus, KOMPAK juga
pernah menyentuh isu besar. Misalnya
pada Mei 2012, KOMPAK mengadakan
seminar mengenai korupsi di sektor
pertambangan. Dalam hal ini, KOMPAK
bekerja sama dengan Jaringan Advokasi
Tambang (JATAM) dan Khatulistiwa
(Mapala Universitas Paramadina).
Tema ini dipilih karena akibat salah
urus, kekayaan alam seperti batu bara,
timah, kayu, dan emas yang dikandung
di negeri ini, tak mampu meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang hidup di
sekitarnya. Apalagi kesejahteraan rakyat
Indonesia, sama sekali tidak. Bahkan
sebaliknya, berbagai pengelolaan
kekayaan alam justru membuat

kerusakan lingkungan yang parah dan
merugikan. Meski isu yang diangkat ini
sepertinya berat, namun karena dikemas
secara apik, acara ini tetap menarik diikuti
oleh anak muda. Salah satu caranya dengan
memutar film dokumenter mengenai
kemarahan masyarakat Kalimantan atas
kerusakan lingkungan di wilayah mereka.
Meski terbilang baru, namun hal
tersebut tak mengurangi semangat para
anggota komunitas ini. Sebagai sebuah
organisasi, mereka bahu-membahu
menjalankan roda organisasi yang lebih
banyak mengandalkan dana dari hasil
swadaya ini. Diskusi dan rapat bulanan
mereka adakan untuk merancang program
atau kegiatan yang kreatif dan menarik
sehingga bisa diterima oleh generasi muda.
Hasilnya, beberapa kegiatan sudah
siap mereka laksanakan. Salah satunya,
kegiatan bertajuk Living Value Education.
Kegiatan yang akan diselenggarakan
pada Maret 2013 ini bertujuan untuk
mengedukasi generasi muda tentang
pentingnya nilai-nilai integritas, kejujuran,
dan nilai-nilai positif lainnya. “Kegiatan
ini sejalan dengan visi KOMPAK, yaitu
menyebarkan semangat integritas,” kata
Asri.
Selain itu, KOMPAK juga tengah
menggodok sebuah kegiatan untuk
menyambut pemilihan presiden pada 2014.
Kegiatan ini merupakan kerja bareng antara
KOMPAK dan Transparency International,
serta beberapa komunitas antikorupsi
lainnya. “Kita ingin mengedukasi temanteman agar menjadi pemilih yang cerdas,”
kata Asri.

Foto-foto: kompak paramadina

Indra mengatakan, komunitas ini
lahir atas dasar kepedulian terhadap
berbagai permasalahan bangsa yang
disebabkan penyakit korupsi. “KOMPAK
merupakan komunitas yang concern
dalam hal penyebaran nilai-nilai integritas
di kalangan generasi muda Indonesia,
khususnya mahasiswa Universitas
Paramadina. Integritas yang kami
maksud, yaitu selarasnya ucapan dengan
perbuatan,” kata dia.
Asri mengatakan, alasan mengapa
KOMPAK lebih memilih fokus pada
penyebaran integritas, lebih disebabkan
keinginan untuk membuang kesan
negatif dari kata korupsi. “Sebenarnya
fokus kita tetap edukasi tentang
antikorupsi. Namun karena ada kata
korupsi yang kesannya negatif, kita
mengambil sisi lain, yaitu integritas,”
ungkap Asri.
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resensi

Beragam bentuk korupsi bisa ditemui di sektor kehutanan. Di antaranya
berkaitan langsung dengan kerusakan hutan dan lingkungan serta
penggunaan anggaran belanja pemerintah.

A

udit atau pemeriksaan
investigatif adalah bentuk
audit atau pemeriksaan yang
bertujuan untuk mengidentifikasi
dan mengungkap kecurangan atau
kejahatan dengan menggunakan
pendekatan, prosedur dan teknik
yang umumnya digunakan dalam
suatu penyelidikan atau penyidikan
terhadap suatu kejahatan. Dalam audit
investigatif, seorang auditor memulai
suatu audit dengan praduga akan
adanya kemungkinan kecurangan
dan kejahatan yang akan diidentifikasi
dan diungkap melalui audit yang
akan dilaksanakan. Kondisi tersebut,
misalnya, akan mempengaruhi siapa
yang akan diwawancarai terlebih
dahulu atau dokumen apa yang harus
dikumpulkan terlebih dahulu atau
dokumen apa yang harus dikumpulkan
terlebih dahulu.
Audit investigatif yang dimaksudkan
pada buku ini merupakan bagian dari
skema Penegakan Hukum Terpadu
(Integrated Law Enforcement Approach
– ILEA) yang dikembangkan oleh CIFOR
untuk menelusuri dan mengungkap
indikasi korupsi dalam pengelolaan
kehutanan dan memberikan informasi
mengenai besaran kerugian negara
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yang diakibatkan oleh kejahatan
tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap
bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di
bidang kehutanan, sedikitnya terdapat
tiga bentuk korupsi yang secara
langsung berkaitan dengan kerusakan
hutan dan kerusakan lingkungan di
Indonesia.
Ketiganya adalah, pertama, korupsi
yang berkaitan dengan pemberian

hak dan izin di bidang kehutanan.
Bentuk korupsi ini pada umumnya
adalah korupsi yang berkaitan dengan
penyalahgunaan kewenangan, sarana,
atau kesempatan karena jabatan,
kerugian negara, pemerasan atau
penyuapan. Umumnya kejahatan
korupsi seperti ini tidak berdiri sendiri,
melainkan melibatkan pihak-pihak lain,
seperti bandar/ pemberi modal, pialang
kayu dan politically exposed person (PEP).
Kedua, korupsi
yang berkaitan dengan
pengawasan kegiatan
usaha kehutanan.
Korupsi dalam bentuk
pemerasan oleh
aparat pemerintah
yang melaksanakan
pengawasan terhadap
para pelaku usaha
atau penyuapan dan
pemberian gratifikasi
oleh pelaku usaha
kepada aparat
pemerintah yang secara
langsung maupun tidak
langsung melaksanakan
pengawasan. Aparat
pemerintahan yang
seharusnya melakukan
pengawasan tidak
melakukan tugasnya
dengan baik karena
kemampuan
profesional yang
rendah, penggunaan
metode pengawasan
yang konvensional,
keterbatasan
dana operasional,
ketidaksesuaian antara

jumlah personal dengan luasan
wilayah yang diawasi atau keterlibatan
dalam praktik korupsi, dan adanya
aspek moralitas yang rendah dari
pengawas tersebut.
Ketiga, korupsi yang berkaitan
dengan pemberian hak dan izin
serta pengawasan kegiatan usaha
berskala besar di bidang kehutanan.
Korupsi yang melibatkan pelaku usaha
berskala besar pada umumnya lebih
terorganisir dan lebih tersembunyi.
Korupsi terbentuk dari hubungan
kolutif dalam rentang waktu yang
panjang antara pelaku usaha dengan
penyelenggara negara dan pejabat
negara yang mempunyai kewenangan
dalam pemberian hak dan izin atau
melakukan pengawasan terhadap
kegiatan usaha berskala besar di
bidang kehutanan. Hubungan yang
bersifat kolusi tersebut diwariskan
dari pejabat terdahulu kepada pejabat
penggantinya; akibatnya praktik
pertemanan kolutif tersebut sangat
sulit untuk diberantas.
Selain bentuk-bentuk korupsi yang
berkaitan langsung dengan kerusakan
hutan dan kerusakan lingkungan
masih terdapat bentuk-bentuk lain
korupsi di bidang kehutanan. Misalnya,
korupsi yang berkaitan dengan
penggunaan anggaran belanja
pemerintah di bidang kehutanan
atau korupsi yang berkaitan dengan
program-program pendanaan dari
pemerintah untuk upaya-upaya
konservasi hutan atau konservasi
lingkungan.
Pelaku tindak pidana korupsi di
bidang kehutanan umumnya juga
melakukan pencucian uang hasil
kejahatannya. Secara umum, terdapat
tiga tahapan yang harus dilakukan
dalam pencucian uang. Pertama,
placement atau upaya menempatkan
harta kekayaan hasil kejahatan
ke dalam suatu sistem keuangan;
Kedua, layering atau memisahkan
hasil kejahatan dari sumbernya
melalui beberapa tahap transaksi
keuangan untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal-usul harta
kekayaan tersebut; Dan, ketiga,
integration atau upaya menggunakan
harta kekayaan yang telah tampak
sah, baik untuk dinikmati langsung,
diinvestasikan ke dalam berbagai
bentuk kekayaan material maupun

keuangan, atau dipergunakan untuk
membiayai kegiatan bisnis yang sah,
ataupun untuk membiayai kembali
kejahatan yang lain.
Dalam praktiknya, terdapat
beberapa tipologi atau bentuk-bentuk
umum teknik pencucian uang yang
digunakan pelaku korupsi di bidang
kehutanan untuk menyamarkan
atau menyembunyikan hasil
kejahatannya. Analisis yang dilakukan
terhadap beberapa kasus korupsi
di bidang kehutanan di Indonesia
sebagai pidana asal menunjukkan
penggunaan tipologi pencucian uang.
Di antaranya adalah, pertama,
mencampurkan atau memasukkan
hasil kejahatan korupsi dalam bidang
kehutanan ke dalam suatu kegiatan
usaha yang sah; Kedua, memanfaatkan
saudara, anggota keluarga atau orang
kepercayaan untuk menerima dan
mengelola harta hasil kejahatan,
misalnya memanfaatkan ajudan
untuk menerima hasil suap atas
pemberian izin tertentu di bidang
kehutanan. Dan ketiga, menggunakan
“perusahaan boneka” atau shell
company atau perusahaan terafiliasi,
termasuk perusahaan di luar
negeri, untuk menerima, mengelola
dan mendistribusikan harta hasil
kejahatan.
Di Indonesia, dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003 tentang tindak pidana
pencucian uang dan kemudian diganti
dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tidak Pidana
Pencucian Uang, kegiatan pencucian
uang merupakan suatu bentuk
kejahatan tersendiri yang dapat
dipisahkan dari kejahatan asalnya.
Jadi, seseorang yang melakukan
kejahatan, korupsi misalnya, kemudian
menyembunyikan dan menyamarkan
asal-usul harta kekayaan yang
diperoleh dari kejahatan tersebut akan
menghadapi dua tuntutan terhadap
kejahatan atau tidak pidana asal,

Pelaku tindak pidana
korupsi di bidang
kehutanan umumnya juga
melakukan pencucian
uang hasil kejahatannya.
Mencampurkan hasil
kejahatan korupsi dalam
bidang kehutanan ke
dalam suatu kegiatan
usaha yang sah, adalah
di antaranya.
dalam hal ini korupsi, dan tuntutan
terhadap kejahatan pencucian uang.
Panduan audit investigatif ini
disusun sebagai bagian dari upaya
untuk mendorong keterpaduan
pada tingkatan teknis operasional
dalam aspek pemberantasan korupsi,
pencucian uang dan kejahatan
kehutanan.Panduan ini disusun agar
audit investigatif dapat dilaksanakan
dengan baik dan hasilnya sesuai
dengan kualifikasi yang dibutuhkan
penyelidik dan penyidik.
Panduan audit investigatif ini
ditulis terutama untuk memberikan
pedoman kepada para auditor, baik di
lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan, untuk merencanakan,
melaksanakan serta menyusun
laporan audit investigatif dalam
rangka mengungkap adanya korupsi,
pencucian uang dan kejahatan di
bidang kehutanan.
Panduan ini terdiri dari dua
bagian, pada bagian pertama
menguraikan bagaimana kerusakan
hutan, kejahatan kehutanan, korupsi
dan pencucian uang saling berkaitan.
Pada bagian berikutnya dibahas
bagaimana melaksanakan audit
investigatif terhadap indikasi korupsi
dan menelusuri aliran dana hasil
kejahatan di bidang kehutanan.
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ecara global, tindakan
antikorupsi di sektor
kehutanan berfokus pada
hilangnya penerimaan dari
kayu, atau suap terkait alokasi
lahan dan izin konsesi. Lalu,
bagaimana jika ada sesuatu
dari hutan, yaitu karbon, yang
berpotensi jadi penerimaan
negara yang sangat besar?
Jawabannya: sangat berisiko
untuk dikorupsi. Itulah petikan
dari perhelatan Center for
International Forestry Research
(CIFOR) dalam 15th International
Anticorruption Conference di
Brazil pada November 2012.
Apakah REDD+? Bagi
kebanyakan orang, REDD+
mungkin bukan apaapa. Namun dalam dunia
kehutanan, REDD+ adalah
topik hangat yang didiskusikan
dan diperdebatkan di dunia
belakangan ini.
REDD+, Reducing Emissions
from Deforestation and forest
Degradation, adalah suatu
mekanisme yang dibahas dalam
United Nations Framework
Convention on Climate
Change (UNFCCC), khususnya
sejak pertemuan para pihak
(Conference of Parties) ke-13
di Bali pada Desember 2007.
Singkatnya, REDD+ adalah suatu
mekanisme untuk memberikan
imbalan kepada negara yang
mengurangi emisi karbon dari
deforestasi dan degradasi hutan.
Tanda “+” berarti beragam
strategi pengurangan emisi
lainnya seperti konservasi hutan,
pengelolaan hutan lestari, dan
peningkatan stok karbon.
Berbagai negara, termasuk
Indonesia, menyusun kerangka
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kebijakan REDD+. Sejumlah
kegiatan percontohan juga di
lakukan. Meski begitu, REDD+
umumnya dibangun atas ke
rangka peraturan yang ada,
sehingga menimbulkan risiko
korupsi akibat kelemahan ke
bijakan dan pengelolaan ke
uangan.
Saat ini sejumlah donor
memberikan pendanaan
kesiapan REDD+. Pada akhirnya,
REDD+ diharapkan berjalan
melalui pasar karbon. Potensi
penerimaan dari REDD+ sangat
besar. Studi di jurnal PNAS
menyebutkan bahwa REDD+ di
Indonesia dapat menghasilkan
hingga US$ 5 miliar per tahun.
Jauh lebih besar dibandingkan
penerimaan negara bukan pajak
dari sektor kehutanan pada
2012, yang mencapai Rp3,1
triliun atau sekitar US$ 300 juta.
Potensi yang sangat besar
memerlukan pendekatan anti
korupsi dalam memantau, me
laporkan dan memeriksa peng
gunaan dana, guna menjamin
transparansi dan akuntabilitas
dana publik yang digunakan
untuk kesiapan REDD+.
Belajar dari masa lampau
Berkaca dari keberhasilan
dan kegagalan upaya
penegakan hukum di masa
lalu, antikorupsi seharusnya
lebih dari sekadar pemeriksaan
laporan keuangan. Ada tiga
bidang dimana risiko korupsi
sangat tinggi.
Pertama, penyediaan lahan
dan izin konsesi. Korupsi berisiko
terjadi dalam perolehan lahan
dan pengajuan izin konsesi. De
ngan meningkatnya nilai hutan,

ada insentif yang besar untuk
menjamin penguasaan atas
hutan. Pelaku usaha mungkin
melakukan penyuapan un
tuk mendapatkan akses atau
kontrol terhadap hutan. Hal
ini diperparah dengan kon
disi bahwa data tentang hutan
di negara yang tengah me
nyiapkan REDD+ sangat lemah.
Data batas, kondisi dan
penggunaan hutan yang akurat
penting untuk pengambilan
keputusan, termasuk REDD+.
Sebagai contoh, hampir 70%
lahan di Indonesia adalah
kawasan hutan. Namun, hanya
11% yang berstatus “clean
and clear”. Hal serupa terjadi
di Kenya, banyak penyuapan
dalam perolehan izin proyek
terkait lahan. Suatu komisi telah
dibentuk untuk pemeriksaan
aspek hukum, kebijakan
lahan, dan kerangka kerja
konstitusional dan kelembagaan
guna memantau situasi lahan
di Kenya untuk menyelesaikan
konflik lahan. Sementara itu,
Ekuador dan Peru adalah
negara berhutan yang sedang
mengatasi lemahnya akurasi
data hutan mereka.
Kedua, Pemantauan,
Pelaporan, dan Verifikasi. Risiko
lain datang dari penggelapan
dan konflik kepentingan
dalam Pemantauan, Pelaporan
dan Verifikasi (Monitoring,
Reporting and Verification, MRV).
Memantau cadangan dan
emisi karbon serta penerimaan
yang terkait jauh lebih sulit
dari memantau produksi dan
perdagangan kayu. Banyak
negara masih belum punya
sistem yang tangguh dalam

hasil REDD+ sangat kompleks. Jika tidak
terkontrol, ada peluang penerimaan
yang hilang atau disalahgunakan.
Pada akhirnya, pihak yang seharusnya
menerima dana REDD+ tidak
mendapatkan haknya.
Satu hal yang menjadi tantangan
kunci adalah memastikan bahwa
masyarakat yang bergantung kepada
hutan juga mendapatkan bagian dari
penerimaan REDD+ secara adil. Selain
itu, mekanisme pengaduan yang
memadai untuk menyampaikan keluhan
atas praktik yang merugikan masyarakat
sangat diperlukan.

tersedia. Perbaikan sistem dalam alo
kasi lahan dan pemberian ijin sudah
dimulai. Misalnya, semua pihak dapat
memberikan masukan atas Peta Indi
katif Penundaan Pemberian Izin Baru.
Perbaikan data hutan juga terus ber
langsung. Ini perlu didukung dan
dimanfaatkan sebagai wahana untuk
meningkatkan kualitas data kehutanan
Indonesia.
Dalam penegakan hukum,
pengalaman Malaysia yang sudah
lebih dari 50 tahun lalu memiliki
lembaga antikorupsi mungkin bisa
dijadikan pelajaran. Upaya antikorupsi
akan berhasil ketika sejumlah kondisi
ini tercapai. Pertama, lembaga
antikorupsiharus mendapatkan
kepercayaan dan dukungan publik.
Kedua, lembaga antikorupsi kredibel
dan andal. Ketiga, petugasnya mudah
diakses dalam memberitahukan
dugaan korupsi. Keempat, lembaga
antikorupsi bekerja dengan efisien.
Kelima, mereka ada kerangka hukum
yang kuat. Keenam, menerapkan
banyak cara pemberantasankorupsi,
termasuk penindakan, pencegahan,
pendidikan, dan pengawasan.
Selain pendekatan sistem,
pendekatan perilaku juga diperlukan.
Penerapan pakta integritas bagi para
politically exposed persons menjadi
instrumen kunci. Pada jangka panjang,
pendidikan memegang peranan kunci.
Generasi muda harus sadar mengenai
bahaya korupsi dan akibatnya bagi
mereka dan generasi berikutnya.
Mereka juga harus sadar bahwa mereka
bisa berperan dalam melaporkan
praktek korupsi dan memantau
kemajuannya.
Memberantas korupsi yang sudah
mengakar tidak dapat dilakukan dalam
semalam. Tidak terkecuali di sektor
kehutanan. Dengan REDD+ semakin
mendekat, kegagalan mengatasi
korupsi menjadi taruhan yang terlalu
tinggi untuk hutan dan masyarakat.
Ada harapan yang mulai menyala di
cakrawala, dan semua harus bergerak
bersama agar ia tetap menyala.

Implikasi bagi Indonesia
Apa artinya semua itu bagi
Indonesia? Sejak dekade lalu, Indonesia
telah mendorong terwujudnya
masyarakat antikorupsi. Sejumlah
peraturan antikorupsi telah diterbitkan.
Selain itu, lembaga seperti Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) makin kuat,
dibarengi dengan adanya lembaga
baru seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
memberikan harapan atas Indonesia
yang bebas korupsi.
Transparansi dan akuntabilitas
adalah kunci untuk kesiapan menuju
REDD+. Landasan hukumnya sudah

Foto: Integrito

mencocokkan data produksi kayu
dan laporan pembayaran. Untuk
REDD+, lemahnya sistem ini dapat
menyebabkan tidak akuratnya
penghitungan pengurangan emisi dan
penerimaan. Pihak swasta memiliki
insentif untuk berbuat curang dalam
memperkirakan dan melaporkan
penurunan emisi karbon.Jika terjadi,
mereka dapat mengambil untung
dari kredit karbon tanpa melakukan
pengurangan emisi. Kondisi hutan pun
tidak membaik.
Donor atau pembeli di pasar karbon
dapat meminta kembali investasi yang
telah ditanamkan. Di Uganda, sejak
2002 Bank Dunia mengucurkan US$
37 juta kepada pemerintah Uganda
untuk kegiatan konservasi. Pada 2011,
komisi penyelidikan menemukan
penyimpangan besar-besaran dan
banyak target proyek gagal dicapai.
Bank Dunia meminta pemerintah
Uganda mengembalikan US$ 37 juta
ditambah bunga.
Ketiga, pembagian manfaat
REDD+. Risiko korupsi REDD+ lainnya
terkait penerimaan REDD+. Tiap
negara menyusun kerangka peraturan
tersendiri tentang pembagian
penerimaan REDD+. Penerimaan
REDD+ akan dibagikan kepada para
pihak. Sistem penerimaan dan bagi

(Referensi dari berbagai sumber/
tulisan ini semata-mata pandangan
penulis dan tidak mencerminkan
pandangan tempat penulis bekerja)
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umi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian Pasal 33 ayat
3 UUD 1945. Pertanyaannya, sudahkah seperti itu? Sulit sekali menjawab. Karena
banyak hal yang harus diperbaiki. Dalam konteks inilah KPK mengambil peranan.
Salah satu permasalahan adalah terjadi tumpang tindih status suatu kawasan hutan.
Ini bisa terlihat dengan banyaknya kepentingan di satu kawasan hutan, dari mulai
pemanfaatan kayu, tambang, pertanian, hingga perluasan daerah hunian.
Dari sisi regulasi juga terjadi ketidaksinkronan antara satu kementerian dan
kementerian lain. Pun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya terjadi
sengketa kewenangan.
Persoalan menyangkut kawasan hutan memang sangat kompleks, sehingga bukan
hal mudah untuk menyelesaikannya. Ketika bicara hutan, maka persoalan yang dihadapi
bukan cuma hutan, melainkan juga harus bicara mengenai tambang, perkebunan, hingga
permukiman.
Izin pinjam pakai kawasan hutan misalnya. Izin ini diberikan oleh para pemangku
kebijakan kepada pemohon untuk bisa menambang sumber daya alam yang terkandung
di suatu kawasan hutan. Penerbitan izin ini kerap kali membuka peluang terjadinya
praktik korupsi. Karena besarnya keuntungan yang bisa diambil, orang berani melakukan
segala macam cara demi memeroleh surat izin ini, termasuk dengan cara menyuap
individu-individu pemberi izin.
Pemberian izin secara serampangan ini tentu saja lebih banyak mendatangkan
kerugian bagi negara dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Mereka
kerap dipaksa menjadi penonton ketika hutan mereka dijarah habis-habisan oleh orangorang tak beradab. Sampai pada satu titik, konflik horizontal pun kerap terjadi.
Kerugian lainnya yang jauh lebih dahsyat adalah rusaknya alam dan terkurasnya
sumber daya mineral yang terkandung di dalam kawasan hutan. Pohon mungkin masih
bisa ditanam kembali, meskipun dengan catatan unsur hara yang terkandung dalam
tanah masih bersisa. Namun bagaimana dengan sumber daya mineral seperti batu bara,
emas, dan sumber daya mineral lainnya yang sifatnya tak tergantikan?
Sebenarnya kita sudah memiliki aturan tentang hal ini. Aturan mengenai pengelolaan
batu bara, misalnya, mengatakan bahwa ketika batubara akan ditambang, haranya harus
disimpan dulu kemudian setelah batubara selesai ditambang maka unsur hara yang
sebelumnya dikumpulkan harus dikembalikan lagi agar bisa ditanami tumbuhan lagi.
Namun pada kenyataanya tidak seperti itu. Unsur haranya dibuang begitu saja, kemudian
setelah batubara habis dikuras, lahan bekas tambang ditinggalkan begitu saja sehingga
tidak akan bisa ditumbuhi pohon lagi.
Indonesia hanya memiliki 3% cadangan batubara dunia. Namun anehnya Indonesia
adalah pengekspor batubara terbesar nomor dua di dunia. Tentu ini sangat ironis. Ketika
negara lain cadangan lebih besar memilih berhemat untuk generasi masa depan, kita
justru berlomba-lomba mengurasnya tanpa memikirkan anak cucu kita 100 tahun ke
depan.
KPK sudah melakukan kajian terkait kawasan hutan, dari hasil kajian inilah KPK
memberikan rekomendasi ragam aksi yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan di
sektor kehutanan. Namun memang permasalahan di sektor ini sudah terlanjur kompleks.
Untuk menyelesaikannya seluruh pihak yang terkait harus bersama-sama memikirkan
solusi demi kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan sehingga bisa
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semoga.
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