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Para Cakil di Negeri gumPil

dariredaksi

Cakil tak pernah jadi Bima. 
Makanya kulitnya selalu mulus, 
penampilannya bak priyayi, dan 

meski melengking namun suaranya 
tetap terdengar seperti celoteh para 
ningrat. Belum lagi baju batik dan 
keris disandang, semua semakin 
memperjelas, seperti apa sebenarnya 
Cakil memposisikan diri.  

Alhasil, apa yang dilakonkan Bima 
pada Bharata Yudha, pada akhirnya 
memang tidak pernah ditemui pada 
Cakil saat perang kembangan. Karena 
tidak seperti Bima yang kendati berucap 
dan berperilaku kasar namun memiliki 
integritas sangat tinggi, Cakil lebih 
merupakan releksi pada cermin cekung 
yang diletakkan pada ruang dua. 
Bayangannya bersifat maya dan terbalik. 

Dan, memang itulah Cakil, 
perlambang kemunafikan. Seluruh 
penampilannya memang kstaria, 
namun tetap saja berwajah raksasa. 
Pemikirannya tetap didominasi mindset 
raksasa: culas, keji, dan kasar.

Di negeri ini, sungguh aku 
melihatnya bertebaran di segenap 
penjuru. Setiap kali memandang 
panggung politik, setiap kali pula 
karakter yang itu-itu juga kental 
mewarnai. Karakter Cakil, warna Cakil 
pula. Memasang mimik santun di 
awal, berperang tanpa kenal takut saat 
melawan Arjuna, mati oleh kerisnya 
sendiri, namun kembali hidup pada 
pertunjukan berikut.  

Di sinilah publik banyak tertipu. 
Kemunafikan dan kepura-puraaan, 
sungguh teramat menjamur dalam 

Berwajah halus dan berpenampilan selayaknya ksatria, Cakil 
adalah simbol kemunafikan. Politisi Cakil, diyakini banyak 

bertebaran di negeri ini. 

ruang lembab bernama politik. Janji-
janji manis untuk memberantas korupsi, 
nyatanya memang dijawab dengan aksi 
korupsi itu sendiri. Pantas demikian, 
karena sejatinya Cakil memang bukan 
penguasa. Kendati berpenampilan 
ala ksatria, Cakil tak lebih dari raksasa 

penjaga tapal batas, yang tidak memiliki 
kapabilitas kecuali keangkaramurkaan 
tadi. Tak berbeda jauh dengan para 
politisi negeri ini, bukan? Negeri yang 
gumpil akibat polah para Cakil itu. 

Begitulah. Mereka sejatinya bukan 
pemimpin. Mereka tidak bisa memegang 
amanah, sebagai salah satu syarat moral 
seorang pemimpin. Mereka lebih tepat 
dikatakan sebagai pengkhianat bangsa, 

yang menjadikan kekuasaan sebagai 
ajang mengeruk keuntungan pribadi 
dan golongan. Mereka menjadikan 
korupsi politik, sebagai penjawab biaya 
politik tinggi yang sudah dikeluarkan 
pada masa kampanye lalu dan untuk 
melanggengkan kekuasaan berikutnya. 

Sungguh keterlaluan! Sebab, 
dampaknya korupsi politik itu sendiri 
jangan ditanya. Artidjo Alkotsar dalam  
bukunya, Korupsi Politik di Negara Modern, 
menulis, bahwa korupsi politik memiliki 
dampak lebih dahsyat dibandingkan 
dengan korupsi yang dilakukan oleh 
orang yang tidak memiliki posisi politik. 

Mengapa? Karena hal itu disebabkan 
entitas korupsi politik yang melekat 
dengan kekuasaan.Hasilnya akan terjadi 
tarik-menarik antara penyalahgunaan 
kekuasaan dan kebutuhan ketertiban 
sosio-politik.

Jadi, memang kita semua harus 
berhati-hati. Agar negeri ini tak kian 
gumpil, semua harus mewaspadai polah 
para Cakil. Satu penampilan ksatria, 
satu wajah raksasa, namun memiliki 
banyak varian kejahatan. Dan jika itu 
terus berlanjut, alangkah malangnya 
bangsa ini.  Seperti kata Kahlil Gibran 
dalam penggalan puisinya, Bangsa 
Kasihan. Begini katanya: Kasihan bangsa 
yang negarawannya serigala, falsafahnya 
karung nasi,dan senimannya tukang 
tambal dan tukang tiru. 

Memang kasihan. Karena di 
negeri ini, kita tak pernah tahu, kapan 
keris Cakil akan terus menancap dan 
menjadikannya tak bisa kembali liar 
menatap. 



swarakicau

@cahya3000 
Menggantungkan pemberantasan 
KORUPSI hanya pada @KPK_RI 
itu tidak akan mungkin, KPK vs 
KORUPTOR ibarat satu satu prajurit 
melawan jutaan org

@Abang_Iwan 
@KPK_RI Semangat truss...Miskinkan 
Koruptor..ambil semua milik bangsa 
indonesia..jgn cuma pak Joko S aja...
semua koruptor Sita assetnya..

@HabibJember   
Good jobbbb.. @KPK_RI bongkar 
bongkar semua kasus korupsi di 
tubuh institusi pnegak hukum...

@KurniawanEq   
@KPK_RI maju terus KPK kami 
rakyat indonesia akan selalu setia 
mendukuungmu..

@devieru  
pengen bgt suatu saat bisa gabung 
ngikut nangkep koruptor2 ~~ RT 
@KPK_RI: 1Siang ini jam 14,KPK 
menangkap (cont) http://wl.gs/5AJXe 

@inafiati 
Hebat @KPK_RI , maju terus pantang 
mundur sang menggannyang 
koruptor :) 

@nic_indra
Tetap semangaaat!!! @Davidz8000: 
Selamat Pagi & Selamat Bertugas Para 
Penyidik & Petugas @KPK_RI :)

@mfaisalr31
@KPK_RI semoga penerus anak 
muda itu tau betapa hancurnya 
moral menjadi koruptor & merugikan 
banyak pihak 

@dinaberina 
@KPK_RI suka bgt integrito bulan ini 
:D pic.twitter.com/pyg0bWjVGQ

@Hani_Virgo_Girl 
@KPK_RI : Bismillah, semangat !!! 
Kasusnya segera dikelarin. Koruptor 
perlu didaur ulang supaya bisa 
bermanfaat hidupnya!

kirim saran, komentar, pertanyaan, atau 
kritik terkait majalah Integrito ke: integrito@kpk.go.id
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@KPK_RI
PEnElItIAn dI KPK

tanya:
Saya mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. 
Dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi, saya berencana melakukan 
penelitian, termasuk wawancara dengan pihak KPK. Penelitian ini saya lakukan, 
karena sesuai dengan tema yang saya angkat, yakni Pengaruh Unjuk Rasa dan 
Pemberitaan Media Massa terhadap Kinerja KPK. 

Yang menjadi pertanyaan, bisakah saya melakukan penelitian di KPK? Bagaimana 
prosedurnya? Persyaratan apa saja yang harus saya penuhi? Terima kasih banyak atas 
penjelasannya.

Susanto Hidayat, Jakarta Timur

Jawab:
Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada KPK. Perlu diinformasikan bahwa KPK 
memang menerima mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Tidak hanya bagi 
penulisan skripsi, namun juga tesis (S2) dan disertasi (S3). 

Pada dasarnya, persyaratan prosedur penelitian bagi mahasiswa ketiga strata tersebut 
tidak berbeda. Yang harus dilakukan, tentu saja mengirimkan surat permohonan 
penelitian dari pihak kampus/universitas yang ditujukan kepada Biro Humas KPK. Surat 
permohonan tersebut berisi data mahasiswa dan topik/tema penelitian yang akan 
diambil. Sebagai pelengkap, sertakan juga daftar pertanyaan jika ingin melakukan 
wawancara dengan pihak KPK dan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang 
penelitian.  Surat tersebut, dapat Saudara kirimkan langsung ke kantor KPK, melalui fax di 
nomor 021-52905592. Selain itu, dapat juga scan surat dikirim melalui email: informasi@
kpk.go.id.

InGIn MEnJAdI PEGAwAI KPK

tanya:
Sebagai lulusan Fakultas Peternakan perguruan tinggi negeri di Bogor, saya ingin 
melamar menjadi pegawai KPK. Saya baru diwisuda beberapa waktu lalu. Apa saja 
persyaratan yang harus saya penuhi? Apakah KPK menerima juga menerima sarjana 
peternakan seperti saya? Apakah saya bisa mengirimkan lamaran sekarang juga? 
Kemana aplikasi saya kirimkan? Terima kasih.

Iwan, Bogor
Jawab:
Pada dasarnya, KPK selalu membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik negeri ini, 
untuk bergabung bersama. Tidak hanya lulusan disiplin ilmu tertentu, namun berbagai 
disiplin ilmu, tergantung kebutuhan organisasi.  

Untuk menjadi pegawai KPK, harus melalui proses rekrutmen pegawai. Dalam hal ini, KPK 
menggunakan konsultan independen (pihak ketiga) sebagai pelaksana, melalui program 
rekrutmen Indonesia Memanggil. 

Begitupun, KPK memang tidak setiap tahun melakukan rekrutmen. Rekrutmen dilakukan, 
tergantung kebutuhan organisasi. Untuk itu, silakan Saudara melamar apabila telah 
diumumkan. Dan, informasi mengenai hal tersebut, akan diumumkan secara terbuka 
melalui media nasional dan website KPK. 
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SAATNYA, POLITIK BEBAS DARI KORUPSI

B
iben sepertinya harus cermat 
berhitung. Ongkos untuk 
memeroleh kursi DPR di 
Senayan ternyata tidak 
murah. Sehabis berkonsultasi 
dengan koleganya dari salah 

satu partai politik, ia memeroleh saran 
agar menyiapkan sedikitnya Rp1,5 miliar 
untuk mengongkosi keperluan kam pa-
nye. Padahal, ia juga diingatkan, modal 
ter sebut bukan jaminan dirinya bisa lolos 
pada pemilihan umum legislatif 2014 
nanti. 

Pengusaha batubara ini memang 
harus cermat berhitung, kegagalan yang 
dialami Mahmud, pengusaha batubara 
juga, pada pemilu lalu menjadi pelajaran 
berharga bagi dirinya. “Kawan saya itu 
sudah habis dana tiga miliaran rupiah 
lebih, tapi dia gagal,” ungkapnya. 

Di tengah ingar-bingar persiapan 
Pemilihan Umum 2014, cerita Biben dan 
Mahmud, bukan hal yang luar biasa. Hal 
tersebut seakan menjadi penegas bahwa 
mahalnya biaya politik memang sebuah 
fenomena yang sulit terbantahkan. 

Faktanya, seperti diungkapkan Wakil 
Ketua DPR Pramono Anung, rata-rata 
pengeluaran seorang politisi yang akan 
berlaga dalam sistem politik proporsional 
terbuka adalah antara Rp1,5 miliar hingga 
Rp2 miliar. 

”Politisi yang berasal dari figur publik 
paling sedikit membutuhkan biaya Rp200 
juta sampai Rp800 juta. Politisi dari TNI dan 
Polri berkisar Rp800 juta hingga Rp2 miliar, 
sementara pengusaha membutuhkan 
Rp1,2 miliar hingga Rp6 miliar,” katanya.

Angka-angka itu diperoleh Pramono 
dari penelitian untuk disertasi doktornya. 
Politisi PDI-P ini mengatakan, biaya itu 
hanya rata-rata yang diperoleh dari res-
pon dennya. Ia meyakini ada politisi yang 
membutuhkan biaya jauh lebih tinggi.

Fakta yang diungkapkan Pramono, 
sepertinya semakin nyata adanya. Simak 
saja pengakuan Inggrid Kansil, kader 
Partai Demokrat. Pada Pemilu 2014 ia 
mengatakan sudah berhitung kebutuhan 
dana untuk pencalonannya. Namun untuk 
kampanye kali ini ia memilih membatasi Biaya untuk bisa menduduki kursi di Gedung DPR ini sangat mahal.

mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan para politisi dan parpol, menjadikan 
kekuasa an sebagai ajang pungutan dan pengurasan. rea litas menunjukkan, 
politik uang semakin menggurita dalam kehidupan politik di indonesia.

kian masif. Hal tersebut, salah satunya, 
disebabkan keinginan semua partai politik 
untuk mencapai kemenangan. Demi 
mewujudkan hal tersebut, partai poli tik 
semakin giat mengumpulkan modal untuk 
membiayai kegiatan politiknya. 

Dari sanalah Busyro menyesalkan, 
bahwa demi mengumpulkan dana politik, 
parpol tega melakukan berbagai praktik 
busuk. Tidak hanya transaksi kewenangan, 
namun dana bantuan sosial serta APBN/
APDB pun, dijadikan perburuan serta 
pembajakan modal politik. “Ini adalah 
modus lama yang hingga kini masih 
berlangsung. Biasanya menjelang pemilu, 
praktik semacam itu cenderung meningkat,” 
kata Busyro.

 Dalam praktiknya, yang biasa dilakukan 
kader parpol adalah memanfaatkan APBN 
di kementerian, APBD, dan penggunaan 
bansos bagi kepentingan parpol. Praktik 
curang dalam penggunaan APBN 
biasanya dilakukan melalui tender, proyek 
pemerintah dan BUMN. 

 Kemudian, cara lama yang masih 
menjadi andalan para politisi busuk adalah 
pemanfaatan bansos yang dialokasikan dari 
pemerintah kepada masyarakat. Indikasi ini 
diungkapkan Indonesia Budget Center (IBC), 
dalam catatannya, tren penggunaan Dana 
bansos pada kementerian yang dipimpin 
tokoh yang berafiliasi dengan partai 
politik tertentu, selalu terjadi menjelang 
pelaksanaan pesta demokrasi. 

Data IBC menyebutkan, dana bansos 
yang disalurkan oleh kementerian 
menjelang pemilu 2009 meningkat  sekitar 
52 persen atau sebesar Rp25,52 triliun 
dibandingkan anggaran bansos 2007 

jumlah dana yang disiapkan, tak lebih 
dari Rp300 juta. 

Dana tersebut mungkin terbilang 
kecil bila dibandingkan biaya yang 
dikeluarkan Yatna, sebut saja demikian. 
Kader salah satu partai politik ini, 
mengaku sudah menyiapkan miliaran 
rupiah untuk kembali maju sebagai calon 
legislator daerah pemilihan Indonesia 
Timur. Ia mengungkapkan sebagian 
besar uang tersebut untuk membeli 
tiket pesawat, menyewa kendaraan, 
biaya akomodasi, dan konsumsi tim 
kampanyenya.

Melihat kondisi tersebut, setidaknya 
menjadi bukti, untuk bisa berlaga dalam 
Pemilu, seorang kandidat memerlukan 
amunisi (uang) yang tidak sedikit. Lalu 
apa yang menjadi penyebab? Pramono 
Anung percaya, tingginya biaya politik 
tak lepas dari kian berkembangnya 
pragmatisme politik. Hal tersebut, kata 
dia, berdampak buruk, sebab menjadi 
salah satu pemicu suburnya perilaku 
korup politisi. 

Modus lama
Selalu berulang. Seperti itulah saban 

menjelang pesta demokrasi. Maraknya 
praktik korupsi yang dipicu politik biaya 
tinggi, seakan tak pernah pergi dari 
negeri ini. Benar-benar menjadi buah 
simalakama, sebab bagaimanapun, 
Pemilu tetaplah titik penting bagi 
penentu masa depan republik yang kita 
cintai ini. 

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas 
pun memiliki prediksi. Menurutnya, 
menjelang Pemilu 2014, praktik korupsi 
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sebesar Rp49,41 triliun. Pada pene tapan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara-
Perubahan (APBN-P) 2009 Dana Bansos 
ditetapkan sebesar Rp74,93 triliun. 

Faktanya, jumlah dana bansos 
dalam APBN terus bertambah dari 
tahun ke tahun dan sepertinya memang 
dikondisikan meningkat tajam pada saat 
revisi UU APBN. Hal ini terlihat pada UU 
APBN 2011, dana bansos sebesar Rp59,18 
triliun, lalu ber tam bah Rp18,63 trilIun 
atau 31 persen men jadi Rp77,81 triliun 
pada APBN-P 2011.

Sedangkan dana bansos pada APBN 
2012 awalnya hanya sebesar Rp43,76 
triliun lalu bertambah 87 persen atau 
Rp38,26 triliun menjadi Rp82,03 triliun.  
Pada APBN 2013, dana bansos ditetapkan 
sebesar Rp69,61 triliun. Belajar dari 
pengalaman pemilu 2009, dana bansos 
ini biasanya akan didesain meningkat 
menjelang pemilu, melalui APBN-P 2013.

Modus yang berulang kali 
dipraktikkan tersebut, memang tidak 
mustahil akan kembali terulang 
pada pemilu 2014. Temuan KPK 
mengindikasikan bahwa parpol 
menjadikan kementerian-kementerian 
sebagai “anjungan tunai mandiri (ATM)”. 
Busyro menyebutkan, para politisi 
biasanya mengincar sejumlah sektor 
strategis yang dikelola oleh kementerian-
kementerian. Biasanya, yang ‘diperas’ 
para parpol tersebut adalah kementerian 
yang terkait pengelolaan sumber daya 
alam dan mineral. Berdasarkan kajian 
KPK, sektor- sektor strategis itu antara 
lain kehutanan, energi, pertanian, dan 
pengelolaan haji. “Faktanya kementerian 
dan lembaga negara kerap menjadi 
ATM bagi partai politik untuk mengeruk 
pendanaan, salah satunya melalui revisi 
APBN/APBD,” kata Busyro.

Konspirasi Bisnis
Bukan hanya partai politik yang 

terlibat. Menurut Busyro, pada setiap 
pesta demokrasi di Tanah Air, juga selalu 
melibatkan kekuatan-kekuatan di luar 
partai politik. Salah satunya kekuatan 
bisnis. Ia melihat, di era kapitalisme 
global yang tengah berlangsung saat ini, 
hampir tidak ada korporasi yang tidak 
memiliki karakter ekspansi. Nah, korporasi 
yang bersifat ekspansif itu memerlukan 
kekuasaan. Maka, bukan hal yang aneh 
bila korporasi memiliki kepentingan besar 
dalam pemilu 2014. 

“Proses-proses politik itu menjadi 

incaran dari pebisnis busuk yang 
menjalankan bisnis yang busuk, main 
sogok sana-sini, mark up, manipulasi, 
menggoda pejabat, dan sebagainya. 
Mereka ini kemudian bergabung dengan 
politisi yang tidak bermoral,” kata Busyro. 

Persekongkolan busuk antara pelaku 
politik dan pelaku bisnis telah membuat 
publik merasakan langsung akibatnya. 
Berbagai kasus yang berhubungan 
langsung dengan publik, misalnya, sudah 
marak terjadi. Termasuk di antaranya, 
kasus-kasus yang terkait dengan 
komoditas pertanian/peternakan. 

Pendapat serupa juga diungkapkan 
peneliti Lembaga Survei Indonesia dan 
pengajar Universitas Islam Negeri Jakarta, 
Burhanuddin Muhtadi. Dia melihat, 
korupsi telah sangat terstruktur dengan 
politisi menjadi patron dan pengusaha 
sebagai klien.

”Proyek baru diberikan kepada 
pengusaha yang dianggap paling 
memuaskan dalam memberikan 
pelayanan kepada anggota DPR dan 
birokrat,” katanya. ”Kasus Nazaruddin 
harus dibaca dalam konteks relasi-kuasa 
partai yang makin menguat,” imbuhnya.

Dalam hubungannya dengan DPR, 
birokrat memerankan diri sebagai klien 
untuk mendapat persetujuan atas 
suatu kebijakan atau alokasi anggaran 
berbagai proyek pembangunan. Kaum 
birokrat biasanya mendapatkan dana 
suap dari pengusaha. Contoh paling gres 
adalah dugaan suap WON dan mafia 
Banggar lainnya serta kasus penyuapan 
dua pejabat di Kemenakertrans oleh 
pengusaha yang dijanjikan mendapat 
proyek infrastruktur.

Ironisnya, relasi patron-klien 
dilembagakan melalui otoritas dan 

kewenangan partai politik yang semakin 
besar pasca-reformasi. Partai adalah 
produsen utama pejabat publik, mulai 
dari presiden hingga bupati. Secara 
ketatanegaraan, kewenangan DPR dalam 
menentukan pejabat dan kebijakan publik 
juga semakin besar, sehingga terjadi 
legislative heavy.

Revisi Undang-Undang
Sejumlah kasus korupsi yang ditangani 

KPK menunjukkan, penggangsiran ang garan 
publik dalam jumlah dan cara ber beda 
yang dilakukan oleh anggota atau peng-
urus partai politik dilakukan secara sistemik, 
bersama-sama, dan dari hulu ke hilir.

Hal tersebut tak terlepas dari tuntutan 
biaya tinggi dalam praktik politik-demokrasi 
di Indonesia. Elit parpol selalu dihadapkan 
pada dua biaya besar, yaitu menggerakkan 
aktivitas dan mesin parpol serta memenangi 
kontestasi dan membina kelangsungan 
basis dukungan.

Dengan sistem pemilihan langsung 
dan suara terbanyak, sulit membuat 
perencanaan ataupun perkiraan dana. Hal 
tersebut disebabkan banyaknya variabel 
biaya dadakan yang harus disediakan 
untuk memastikan dan mengamankan 
kemenangan. Mulai dari menjamin patro-
nase, memelihara afiliasi, ormas, basis 
dukung an, biaya koalisi, sampai kondisi 
darurat politik.

Tuntutan itulah yang menyebabkan 
parpol menempuh berbagai cara untuk 
mengumpulkan dana politik, baik melalui 
jalan halal maupun haram. Kajian KPK 
menunjukkan ada kelemahan pengaturan 
perundang-undangan dalam soal 
pendanaan partai politik yang menjadi salah 
satu penyebab maraknya korupsi oleh para 
politisi tersebut.
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Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, 
berpendapat Undang-undang No. 2 
Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik, gagal 
mencegah praktik korupsi. Menurutnya, 
parpol saat ini tidak mandiri, melainkan 
bergantung dan dikendalikan oleh 
elite parpol yang haus uang dan 
kekuasaan. “Kajian KPK menunjukkan 
adanya kelemahan UU Parpol, terkait 
batasan sumbangan, sanksi, mekanisme 
pelaporan, dan batasan jumlah 
pengeluaran dana parpol,” ujarnya.

Adnan mengatakan, kelemahan 
undang-undang tersebut menjadi celah 
berbagai praktik koruptif. Di antaranya 
melampaui batas sumbangan dengan 
mengalirkannya melalui celah-celah 
yang belum diatur, menggelapkan 
dana publik dengan memanfaatkan 
kelemahan sanksi, dan mempertahankan 
berlangsungnya praktik-praktik 
korupsi politik dengan memanfaatkan 
kelemahan mekanisme transparansi dan 
akuntabilitas pendanaan parpol.

“Sebagai contoh adalah perkara yang 
melibatkan Saudara Rokhmin Dahuri, 
mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 
Dalam perkara tersebut ditemukan 
fakta bahwa sebagian dana nonbujeter 
dialirkan berulang kali ke beberapa partai 
politik dari tahun 2002 sampai 2004 
dengan nilai bervariasi,” ujarnya.

Adnan melanjutkan, bahwa tahun 
2014 mendatang merupakan tahun 
politik. Dia menilai praktik korupsi dan 
politik uang akan semakin rawan terjadi. 
“Mahalnya biaya politik yang harus 
dikeluarkan para politisi dan partai politik 
menjadikan kekuasaan sebagai ajang 
pungutan dan pengurasan,” katanya.

Praktik kecurangan tersebut, disinyalir 
akan terus berlangsung sepanjang 
tuntutan biaya politik yang semakin 
tinggi. Ya, biaya politik tinggi memang 
bisa merusak proses demokrasi dalam 
dunia politik di Indonesia. 

Melihat kondisi tersebut, tentu harus 
ada upaya menghentikan aksi kotor 
yang dilakukan politisi dari parpol-parpol 
tersebut, namun sepertinya hal tersebut 
sangat bergantung pada kesadaran 
dan komitmen dari partai politik yang 
bersangkutan.

Guru Besar Hukum Tata Negara 
Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, 
mengungkapkan, sulitnya mengubah 
wajah buruk perpolitikan di Indonesia 
karena bias parpol. Dia menyatakan, 

hasil perubahan UUD 1945 
memang memperkuat 
posisi dan peran DPR, antara 
lain karena pengalaman 
executive heavy dan penyusun 
perubahan yang merupakan 
para politisi.

Saldi mengatakan, konstitusi 
mengatur terlalu banyak soal 
parpol. Jika dibandingkan negara 
lain, konstitusi Indonesia terlalu 
mengistimewakan parpol. ”Di Filipina 
hanya sekali konstitusinya menyebut 
partai politik. Amerika Serikat malah tidak 
menyebut posisi dan peran parpol di level 
konstitusi,” imbuhnya.

Senada dengan Saldi, Busyro meng-
ata kan “UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada, 
UU Pilpres, pondasinya harus dijebol 
semua. Bahasa kerennya didekonstruksi, 
bangunan pondasinya harus ditata 
kembali dengan moralitas yang jelas, 
yakni ideologi kerakyatan,” tandas Busyro.

Hal ini diamini Danang Widoyoko 
pegiat Indonesia Corruption Watch (ICW). 
Dia menilai Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
yang membuka peluang terciptanya 
pemilu kepala daerah berbiaya politik 
tinggi, harus direvisi. 

Menurut Danang, UU Pemerintah 
Daerah membuka peluang pelaksanaan 
pilkada yang berbiaya tinggi. Para 
kandidat kepala daerah harus 
mengeluarkan modal besar untuk 
pencalonan lewat partai politik serta 
untuk “membeli” suara rakyat pemilih. 
Ketika menjabat, kepala daerah terpilih 
harus mengembalikan modal itu, salah 
satunya dengan mencari celah korupsi 
dalam APBD. “Ini problem riil karena 

jumlah 
kepala daerah 

yang terlibat korupsi 
cukup besar, yaitu 173 pejabat. Ini 

harus dipecahkan dengan mengevaluasi 
penyelenggaraan pilkada berbiaya politik 
tinggi,” kata.

Untuk itu, dia mendesak DPR merevisi 
secara serius UU tersebut. Terutama, 
dengan mengevaluasi biaya kampanye 
yang terlalu tinggi dalam pilkada. “Batasi 
sumber dana, belanja, dan aturan sistem 
kampanye sehingga menciptakan model 
kampanye yang lebih murah. Selama 
aturan itu tak diubah, kondisi ini akan terus 
berlangsung dan kepala daerah akan terus 
rawan korupsi,” paparnya. 

Terkait hal ini, KPK tidak tinggal diam. 
Beberapa langkah pencegahan sudah 
dilaksanakan. Di antaranya membuat 
program untuk memperkuat parpol melalui 
focus group discussion (FGD) dengan fraksi 
di DPR, melakukan kajian dan riset tentang 
korupsi di DPR, serta melakukan berbagai 
program Pilkada bersih yang akan berlanjut 
pula pada Pemilu bersih 2014. “Kami sudah 
diminta oleh Badan kehormatan DPR untuk 
membuat sistem pencegahan korupsi di 
DPR,” ungkap Busyro. 

SAATNYA, POLITIK BEBAS DARI KORUPSI
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dari mahar sampai 
Sablon kaos
Pelaksanaan Pilkada di negeri ini melahirkan sekian catatan. Sayang, catatan itu 
justru lebih banyak mengungkap praktik korupsi dalam setiap tahapannya.

Sosialiasi KPK agar pemilihan umum berlangsung bersih.

Inilah aturan main bagi kandidat 
pemimpin daerah yang akan berlaga 
pada pemilihan umum langsung 

kepala daerah (pilkada). Pertama, 
menyiapkan uang yang banyak untuk 
membayar mahar politik atau membeli 
partai politik. Kedua, gelontorkan 
uang untuk membiayai kampanye 
dan membeli dukungan. Ketiga, bila 
terpilih, manfaatkan kekuasaan untuk 
mengumpulkan uang agar modal 
yang sudah dikeluarkan bisa kembali. 
Kalau bisa, usahakan agar ada lebihnya 
sebagai keuntungan dari investasi.

Tentu saja ilustrasi tersebut, cuma 
aturan main yang sesat. Namun, kalau 
boleh jujur, justru seperti inilah yang 
kerap berlaku sekarang. Ironis, bukan? 
Karena pilkada, sejatinya merupakan 
buah dari pesatnya perkembangan 

demokrasi di negeri ini. Melalui proses 
demokrasi, rakyat memiliki kesempatan 
memilih sosok yang akan menjadi 
pemimpin mereka.   

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi 
Mahfud MD, mengatakan, salah satu 
alasan dilaksanakannya pilkada adalah, 
karena di masa lalu pemilihan yang 
dilakukan oleh para anggota DPRD 
sangat kental dengan praktik korupsi 
dan kolusi sehingga mencederai 
kepercayaan politik masyarakat. Saat itu 
banyak kepala daerah bisa terpilih hanya 
karena memiliki akses dengan pimpinan 
partai politik dan memiliki banyak 
dana untuk mendekati anggota DPRD 
walaupun sebelumnya kepala daerah 
tersebut tidak dikenal oleh masyarakat. 

Berkaca dari pengalaman itu, sistem 
pemilihan kepala daerah diubah. Proses 

memilih kepala daerah tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota, diserahkan 
sepenuhnya kepada rakyat. Sehingga 
rakyat bisa memilih langsung calon 
pemimpin yang mereka percayai.

Namun, pelaksanaan pemilihan 
umum kepala daerah secara langsung 
ini menuai banyak kritik. Karena, 
menyebabkan biaya politik dan sosial 
lebih mahal sehingga potensi korupsi 
pun lebih besar dan tidak sebanding 
dengan perbaikan kesejahteraan yang 
dirasakan masyarakat.

Bayangkan, untuk menjadi 
seorang kepala daerah, biaya yang 
dikeluarkan berkisar antara Rp5-20 
miliar. Tidak wajarnya biaya tersebut 
tentu menimbulkan implikasi buruk di 
kemudian hari. Tak ubahnya investor 
yang mengharapkan keuntungan 
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DARI MAhAR SAMPAI SABLON KAOS

Menjelang pemilu, usaha sablon,  papan 
nama, dan sejenisnya, biasanya banjir order.

dari modal yang mereka tanam. Saat 
menjabat, mereka pun menghalalkan 
segala cara untuk mengumpulkan uang. 

Siapa yang dirugikan? Tentu 
saja rakyat. Harapan menikmati 
kesejahteraan punah karena pemimpin 
mereka justru sibuk memikirkan 
cara untuk mengembalikan biaya 
politik yang telah dikeluarkan berikut 
keuntungannya. 

Ironisnya, penghasilan yang 
mereka terima saat menjabat tidak 
sebanding dengan biaya yang sudah 
mereka keluarkan. Sebagai gambaran 
sederhana, gaji seorang gubernur 
sebesar Rp8,7 juta per bulan, sedangkan 
gaji bupati/walikota sebesar Rp6,2 juta 
per bulan ditambah dengan tunjangan-
tunjangan lainnya yang besarannya 
tergantung pada kekuatan APBD dan 
tingkat kekayaan daerah tersebut. 

Misalkan seorang bupati pendapatan 
selama setahun Rp360 juta per tahun. 
Jika pendapatan tersebut dikalikan 
dengan masa jabatan kepala daerah 
yaitu 5 tahun, maka bupati itu akan 
menerima pendapatan selama menjabat 
adalah Rp1,8 miliar. Jumlah ini masih 
jauh dengan biaya rata-rata yang 
dikeluarkan dalam pemilihan umum 
kepala daerah sebesar Rp 5 miliar. 

Bagaimana menutup 
kekurangannya? Tampaknya korupsi 
menjadi jalan yang banyak dipilih oleh 
kepala daerah yang memilih mengikuti 
aturan main yang sesat. Menteri Dalam 
Negeri Gawaman Fauzi mengatakan, 
selama periode 2004-2012 sudah 281 
kepala daerah menjalani pemeriksaan 
dengan status sebagai saksi, tersangka, 
dan terdakwa. “Sebanyak 70 persen 
dari jumlah itu sudah dijatuhi vonis 
berkekuatan hukum tetap dan menjadi 
terpidana,” kata dia. 

Mahalnya Biaya Politik
Maraknya kasus korupsi yang 

melibatkan kepala daerah, disinyalir 
karena biaya politik yang tinggi saat 
pemilihan umum kepala daerah. 
Beberapa tahapan pilkada menunjukkan 
itu. Salah satunya tahapan memeroleh 
dukungan partai politik atau gabungan 
partai politik sebagai kendaraan 
politik yang menjadi salah satu syarat 
mengikuti pemilihan umum kepala 
daerah. 

Yang banyak adalah, partai politik 
hanya mencari keuntungan dalam 

menentukan dukungannya kepada 
pasangan calon berdasarkan besarnya  
“mahar“ yang disanggupi oleh 
pasangan calon atau faktor kedekatan 
dengan pejabat partai politik tersebut 
namun kurang kritis terhadap visi, 
misi dan program yang ditawarkan 
oleh pasangan calon. Hal ini juga yang 
menyebabkan banyak pasangan calon 
yang kompeten pada akhirnya gagal 
mencalonkan diri melalui partai politik 
karena tidak adanya dukungan dana 
yang dimiliki. Padahal, kampanye 
membutuhkan biaya yang cukup besar, 
seperti orasi panggung terbuka, diskusi 
terbuka, iklan media massa, pembuatan 
atribut kampanye seperti kaos, baliho, 
stiker, selebaran, kalender, sampai bagi-
bagi sembako.

Menurut pakar hukum pidana 
pemilu UI, Topo Santoso, banyak 
faktor yang menjadi penyebab politik 
biaya tinggi. Salah satunya, karena 
berkembangnya sistem. Jika dahulu 
proses pemilihan kepala daerah 
secara perwakilan oleh DPR, maka 
sekarang langsung oleh rakyat. Bukan 
berarti bahwa dulu tidak ada praktik 
suap kepada anggota DPR/DPRD 
agar memilih calon kepala daerah, 
tetapi sekarang lebih masif karena 
foodbuyingnya langsung kepada rakyat. 
Dan, itu, tentu membutuhkan biaya 
yang sangat besar. 

“Tetapi, memang tidak semua calon 
melakukan hal itu. Ada juga beberapa 
calon kepala daerah atau anggota DPR/
DPRD yang jujur, tidak melakukan food 
buying, dan melakukan kampanye yang 
legal yang akhirnya berhasil menang 
dalam pemilihan,” katanya.

Konflik Kepentingan
Seluruh biaya yang dikeluarkan 

selama pemilihan umum kepala 
daerah memang tidak harus semua 
keluar dari kantong pribadi pasangan 
calon. Peraturan KPU tentang 
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan Umum dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, memperbolehkan pasangan 
calon menerima sumbangan politik 
dari berbagai pihak, baik perseorangan 
maupun organisasi dengan batasan 
tertentu. 

Namun lagi-lagi hal ini belum ada 
aturan yang jelas. Kalau pun ada sanksi 

atas pelanggaraan nyaris tidak ada. 
Padahal, bila sumbangan para donatur 
ini tidak diatur dengan baik, maka 
berpotensi melahirkan kongkalikong di 
kemudian hari. Para pemimpin daerah 
yang terpilih akan memiliki beban balas 
budi kepada para donatur yang telah 
mensponsorinya. 

Saat menjabat mereka tidak 
mungkin bisa menghindari konflik 
kepentingan dengan para donatur 
mereka. Akhirnya, dengan kekuasaan 
yang dimiliki, kepala daerah melakukan 
penyimpangan dengan membuat 
kebijakan yang tidak semestinya demi 
menguntungkan para donaturnya 
atau membagi proyek-proyek daerah 
kepada para donaturnya dengan 
melawan hukum atau menyalahgunakan 
wewenang.

Para kepala daerah semacam ini 
sepertinya memang tidak mendengar 
peringatan yang disampaikan Susilo 
Bambang Yudhoyono selaku pimpinan 
tertinggi mereka yang sudah berkali-
kali mengingatkan mereka agar bekerja 
dengan baik sehingga tidak berurusan 
dengan hukum. 

“Sebagai Presiden, saya tidak ingin 
dari jajaran pemerintah, mulai dari 
pusat, gubernur, bupati, wali kota, 
harus berurusan dengan hukum. Ingat 
kita semua dipilih oleh rakyat, dipilih 
secara langsung. Mereka memberikan 
mandatnya kepada kita dan dengan 
mandat itu kita bekerja,” kata Presiden. 
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mengembalikan Parpol 
pada khittah-nya
Sistem politik Indonesia memberikan supremasi pada partai politik. Tidak diimbangi 
dengan pengaturan yang ketat, justru menjadi pintu masuk virus korupsi.

Pemilu sudah di depan pintu, Tetapi, perangkat perundang-undangan yang ada justru memiliki kelemahan yang memungkinkan pelanggaran. 

Persis dua sisi mata uang. Korupsi 
dan partai politik seakan tak 
dapat dipisahkan. Maraknya kasus 

korupsi yang membelit sejumlah kader 
partai politik menjadi isyarat nyata ada 
hal yang tak beres dalam partai politik. 

Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas 
mengungkapkan, 67 persen kasus 
korupsi yang ditangani oleh KPK, meli-
batkan aktor politik. Mulai dari ting kat 
pusat hingga tingkat daerah. Mereka, 
lanjutnya, berasal dari birokrat dan DPR.  

Korupsi yang sudah menjangkiti 
parpol, tak urung menjadikan parpol 
yang sejatinya adalah pilar demokrasi, 
melenceng dari misi sucinya itu. Parpol 
tak ubahnya mesin politik pengumpul 
uang dan melanggengkan kekuasaan. 
Padahal, negara telah mengeluarkan 

dana yang tidak sedikit untuk kehidupan 
parpol. Bila hal ini dibiarkan, tentu 
saja parpol yang “sakit” ini selain 
menyengsarakan rakyat, juga menjadi 
benalu yang menggerogoti negara. 

Menurutnya, maraknya korupsi ini 
disebabkan karena sistem perpolitikan 
di Indonesia sudah didesain untuk 
membentuk kultur korupsi. “Proses-
proses politik sekarang merupakan sum-
ber terciptanya sistem kultur yang sema-
kin koruptif. Desentralisasi juga memicu 
korupsi di daerah,” ungkap Busyro. 

Ia mencontohkan, setiap menjelang 
pilkada, lisensi-lisensi atas pembukaan 
pertambangan dijual tinggi. “Kasus Buol 
adalah contoh yang menggambarkan itu 
semua. Jadi faktor politik turut menjadi 
penyebab korupsi,” ujar dia.

Akibat kultur korupsi ini, masyarakat 
mengalami pelemahan sistematik 
yang dapat mengancam kedaulatan 
dan demokrasi. “Ini ancaman terhadap 
kedau latan dan demokrasi. Ini pemba-
jakan demokrasi,” ucap Busyro.

Kondisi inilah yang mendorong KPK 
melakukan kajian terkait partai politik, 
terutama peraturan perundangan 
yang mengaturnya, seperti undang-
undang tentang Parpol, tentang Pemilu 
Anggota DPR, DPD dan DPRD, tentang 
Pemilu Presiden dan Wapres, tentang 
Pemerintahan Daerah, dan tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Parpol. 

Dari hasil kajian tersebut diketahui 
ada beberapa lubang yang semestinya 
segera ditambal. Di antaranya adalah 
keuangan  parpol. Undang-Undang  2/08 
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MENgEMBALIKAN PARPOL PADA KhITTAh-NYA

Dalam memperbaiki perundang-undangan yang mengatur parpol, keseriusan DPR mutlak 
dibutuhkan. 

jo UU 2/11 tidak memisahkan secara 
tegas campaign finance dan political 
(party) finance. 

Di situ hanya menyebutkan 
kewajiban parpol memiliki rekening 
khusus dana kampanye. Semua dana 
yang diterima, baik untuk tujuan 
kampanye maupun kegiatan rutin 
parpol (berikut pengeluarannya) 
dipertanggungjawabkan dalam satu 
pembukuan kas umum partai.

Hal lainnya adalah, tidak jelasnya 
batas maksimum sumbangan yang 
dikeluarkan oleh perseorangan atau 
perusahaan, pada parpol. Pasal 35 ayat 1 
menyatakan, sumbangan yang diterima 
parpol berasal dari perseorangan 
anggota parpol, paling banyak senilai 
Rp1 miliar dan perusahaan atau badan 
usaha, paling banyak senilai Rp7,5 miliar. 

Namun, undang-undang tersebut 
menyebutkan bahwa batasan sumbang-
an tersebut diatur secara internal oleh 
parpol melalui AD/ART. Padahal pada 
kenyataannya, beberapa parpol tidak 
mengatur hal ini dalam AD/ART-nya.

Celah inilah yang kemudian 
dimanfaatkan oleh perseorangan/
perusahaan untuk menyumbang lewat 
jalur belakang dengan menitipkan 
uangnya melalui anggota parpol atau 
calon sehingga mereka tidak dapat 
dikenai aturan pembatasan sumbangan 
sesuai empat UU tersebut.

Aturan tersebut juga menimbulkan 
penafsiran yang berbeda, yakni batasan 
Rp1 miliar atau Rp7,5 miliar adalah 
maksimum yang dapat dikeluarkan 
perseorangan atau perusahaan 
pada tahun tersebut, dan pada satu 
parpol, namun aturan tersebut tidak 
mengatur apabila yang bersangkutan 

menyumbang kepada parpol lain.

Celah lain
Apakah hanya itu? Tidak ternyata. 

Celah lainnya adalah tidak jelasnya 
batasan pengertian perusahaan yang 
dapat memberikan sumbangan kepada 
parpol dan/atau calon. UU 2/08 jo UU 
2/11 tentang Parpol, UU 10/08 tentang 
Pemilu DPR, DPD dan DPRD, UU 42/08 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden dan UU 32/04 jo UU 12/08 
tentang Pemerintahan Daerah, memang 
telah mengatur batasan sumbangan 
yang dapat diberikan oleh perusahaan 
kepada parpol dan/atau calon, tetapi 
di dalamnya belum ada ketentuan rinci 
mengenai apakah perusahaan yang 
dimaksud meliputi suatu grup sebagai 
satu kesatuan atau masing-masing 
perusahaan secara terpisah?

Tidak adanya penjelasan rinci 
mengenai hal ini memungkinkan 
suatu grup korporasi melampaui batas 
sumbangan yang ditetapkan oleh 
undang-undang dengan cara memecah 
sumbangannya melalui perusahaan 
grupnya. Pada akhirnya, hal tersebut 
akan semakin memperkuat  pengaruh 
suatu grup korporasi terhadap parpol 
dan/atau calon yang disumbangnya. 

Lemahnya sanksi atas kelalaian 
atau ketidakpatuhan terhadap 
kewajiban menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban dana yang 
berasal dari APBN/APBD juga menjadi 
celah. Tidak hanya itu, sanksi atas 
ketidakpatuhan peserta Pemilu yang 
tidak terpilih, atas kewajiban menyam-
paikan laporan penerimaan dan penge-
luaran dana kampanye pun tidak ada. 

Undang-undang pemilu hanya 

mengatur kewajiban yang sama bagi 
parpol peserta pemilu dan calon 
anggota legislatif yang terpilih maupun 
tidak terpilih, untuk membuat laporan 
pertanggungjawaban dana kampanye. 
Akan tetapi, aturan mengenai sanksi pada 
pasal tersebut hanya berlaku bagi peserta 
pemilu yang terpilih, akibatnya kewajiban 
pelaporan pertanggungjawaban dana 
kampanye oleh peserta pemilu yang tidak 
terpilih pada dasarnya sulit ditegakkan 
karena ketiadaan sanksi.

Menurut Guru Besar Hukum Tata 
Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi 
Isra, perundang-undangan yang mengatur 
parpol memang harus diperbaiki. Namun, 
memang ada hal yang tak bisa dihindari, 
yakni proses pembuatan undang-undang 
yang bias kepentingan dari partai politik.

Maka, untuk memperbaiki kondisi 
tersebut, keseriusan DPR mutlak 
dibutuhkan. Namun ia melihat sampai 
saat ini niat itu masih setengah hati. 
Hal itu di antaranya terlihat oleh 
adanya keengganan ketika membahas 
persoalan yang menyangkut akuntabilitas 
penggunaan dana kampanye. 

Menurutnya, boleh jadi hal ini 
karena pola rekrutmen parpol yang 
menuntut biaya tinggi. Dalam kampanye, 
misalnya, tidak ada pembatasan yang 
mengatur secara jelas batasan jumlah 
uang yang boleh digunakan untuk 
membiayai kampanye. Kondisi inilah yang 
kemudian memotivasi para politisi untuk 
mendapatkan uang sebanyak-banyaknya 
untuk membeli dukungan.

Perbaikan perundang-undang tersebut 
sejatinya sangat bergantung pada 
keseriusan para politisi yang duduk di 
DPR yang memang memiliki kewenangan 
untuk membentuk undang-undang. 
Pertanyaannya, mau atau tidak mereka 
mengatur diri mereka sendiri. Bila hal ini 
tidak segera diperbaiki, maka proses politik 
biaya tinggi akan terus terjadi. 

Bagaimana solusinya? Menurut pakar 
hukum pidana pemilu UI, Topo Santoso, 
sumber utama yang bisa berbuat banyak 
untuk meredam kecurangan dan politik 
biaya tinggi, adalah parpol itu sendiri. 
Parpol, harus menumbuhkan etika yang 
kuat di kalangan anggota, pengurus, 
kader, maupun calon-calonnya, untuk 
tidak mentolerir penyimpangan. “Dalam 
berkampanye, parpol harus jujur dan 
sesuai aturan. Jika terdapat anggota yang 
mbalelo, melawan, dan tidak jujur, parpol 
bisa memberikannya sanksi,” kata Topo. 
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Pola kemitraan antara DPR dan konstituen yang berdasarkan transaksional, bukan ideologis, sangat potensial memicu penyelewenangan.

demi Terwujud Pemilu BerSih 
Pemimpin berintegritas hanya bisa dihasilan dari proses yang clean and clear. 
KPK pun menggelar berbagai program.

Tidak bisa disangkal, tahun 2014 
adalah tahun politik. Di tahun 
tersebut akan digelar pesta 

demokrasi lima tahunan untuk memilih 
anggota legislatif dan pemimpin 
republik ini. Peluang terjadinya korupsi 
dan politik uang akan semakin besar.

“Mahalnya biaya politik yang harus 
dikeluarkan para politisi dan partai 
politik menjadikan kekuasaan hanya 
dijadikan sebagai ajang pungutan dan 
pengurasan,” kata Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu Pradja.

Dari banyak kasus korupsi yang 
terjadi menunjukan, korupsi yang 
dilakukan oleh anggota atau pengurus 
partai politik dilakukan secara sistemik, 
bersama-sama, dan dari hulu ke hilir. 

Para koruptor itu biasanya mengincar 
sejumlah sektor strategis.

Berdasarkan kajian KPK, 
menunjukkan, kelemahan pengaturan 
perundang-undangan dalam soal 
pendanaan partai politik menjadi salah 
satu penyebab maraknya korupsi di 
kalangan politisi. 

Fakta itu, kata Adnan, menunjukkan, 
politik uang membawa pengaruh 
yang besar dalam kehidupan politik 
di Indonesia. Padahal, pemimpin yang 
terpilih lewat proses money politic 
biasanya tidak mandiri. Pada akhirnya 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 
hanya demi mengembalikan modal 
kampanye atau menguntungkan para 
cukong yang menjadi sponsor mereka 

ketika pemilu, uang negara pun menjadi 
bancakan. Berangkat dari fakta tersebut, 
KPK mulai melibatkan diri sejak proses 
pencalonan. 

Untuk mewujudkan pemilu yang 
berintegritas, KPK pun mengawal proses 
pemilu dari awal hingga akhir.  Ketika 
terjadi proses pemilihan gubernur 
dan  wakil gubernur misalnya, KPK 
juga menggelar Program Pemilukada 
Berintegritas di berbagai provinsi. 
Proses pengawalan itu dimulai dengan 
penandatanganan pakta integritas bagi 
para calon gubernur dan wakil gubernur. 
Tidak hanya itu, KPK juga melakukan 
verifikasi dan klarifikasi laporan harta 
kekayaan para kandidat. 

Melalui pengumuman LHKPN, 
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DEMI TERwUjUD PEMILU BERSIh 

Tidak hanya Pilkada Berintegritas dan FGD, KPK juga menggelar seminar mengenai akuntabilitas 
partai politik.

diharapkan ada efek pencegahan 
dari diri para calon pemimpin daerah. 
Langkah ini juga sebagai salah satu 
bentuk transparansi publik. Menurut 
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, 
langkah tersebut merupakan salah 
satu upaya pencegahan korupsi yang 
dilakukan KPK terhadap para calon 
kepala daerah.

Untuk bisa mewujudkan tujuan 
itu, KPK tidak bisa tampil sendirian 
dan masyarakat juga jangan sampai 
memberikan ekspektasi tunggal 
terhadap KPK. Untuk mengatasi itu, 
kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas,  
harus melibatkan banyak lembaga 
negara bersama CSO yang punya 
komitmen, konsep, dan gerakan yang 
sama.

KPK jelas tidak akan mungkin 
melakukan pendampingan pada setiap 
pelaksanaan Pemilu, terlebih Pilkada 
di seluruh tanah air yang jumlahnya 
bisa mencapai ratusan. Oleh karena 
itulah, segala kelemahan yang ada 
harus disuarakan bersama, termasuk 
bagaimana memperbaikinya. 

Program lain
Tidak hanya verifikikasi harta 

kekayaan, tentu saja. Upaya KPK 
mewujudkan atmosfer politik yang 
bersih dari korupsi, juga dilakukan 
melalui berbagai progam lain, yakni 
kampanye mengenai pemilu yang jujur, 
bersih, adil, dan berintegritas. Selain 
kampanye, KPK juga menggelar program 
focus group discussion (FGD) dan seminar 
akuntabilitas partai politik.  

 Seperti disampaikan Adnan, tema 
yang diusung KPK dalam kampanye 
adalah, ”Ingat Pemilu Bersih!” Bersih 
Pemilihnya, Bersih Calon Pemimpinnya, 
Bersih Proses Pemilunya.

Bersih Pemilihnya: kita memilih 
dengan hati nurani, secara sadar 
dan tanpa paksaan dari berbagai 
kepentingan. Pemilih juga harus 
anti politik uang. Artinya, tidak mau 
menerima sogokan atau pemberian 
terkait dengan pemilu. “Dengan 
demikian, memilih kandidat berdasarkan 
visi ,misi dan program yang jelas dan 
secara aktif mencari informasi mengenai 
calon pemimpin kita,” lanjut Adnan. 

Selanjutnya adalah Bersih Calon 
Pemimpinnya: kita perlu mengenal 
latar belakang calon pemimpin ideal 
kita, yang bersih dari korupsi, jujur dan 

adil. Bersih, artinya, sudah terbukti 
(berpengalaman) yang positif dan 
memiliki program ke depan yang 
kongkrit  terhadap pemberantasan 
korupsi.

Sedangkan Bersih Proses Pemilunya: 
mari kita awasi bersama proses pemilu 
yang bersih, tanpa politik uang, suap 
dan kecurangan. “Pemilih yang bersih 
akan memilih calon pemimpin yang ber-
sih, melalui proses pemilu yang bersih. 
Hasilnya? Kebijakan yang bersih, mengu-
tamakan kepentingan rakyat sehingga 
rakyat menjadi sejahtera,” papar Adnan.

 Dalam kampanye pemilu 
berintegritas tersebut, selain melaui 
ajang diskusi dan dialog interaktif, KPK 
juga menggunakan pendekatan melalui 
saluran media. Baik media radio dan 
televisi (talkshow), juga penyebaran 
leaflet mengenai pemilu bersih.

Sementara untuk FGD, KPK 
melakukan dengan mahasiswa, 
lembaga-lembaga pemantau pemilu/
pilkada dan pemerhati pemilu/pilkada 
untuk dapat mengumpulkan dan 
berbagi informasi mengenai tujuan 
pelaksanaan Pemilu Berintegritas.

Untuk kegiatan FGD, KPK juga 
melakukan melalui safari yang dilakukan 
dengan parpol, yakni Sembilan fraksi di 
DPR. Kegiatan yang pernah digelar 2011 
tersebut, dipastikan akan kembali dilaku-
kan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas 
menegaskan, FGD yang dilakukan mela-
lui safari tersebut, cukup efektif. KPK, 
kata Busyro, melihat adanya suasana 
yang hangat antara sembilan fraksi itu 

dengan KPK dalam FGD. “Ada keinginan 
dari mereka agar KPK bisa hadir dalam 
desain konsep pencegahan,” katanya. 

Kesimpulan tersebut didapat dari 
berbagai diskusi dan tanya-jawab 
yang dilakukan antara KPK dan parpol. 
Karena, lanjut Busyro, dalam FGD terjadi 
koordinasi dan dialog dengan parpol 
agar DPR tetap mengikuti kode etik yang 
dimilikinya. 

Mengenai anggapan sebagian 
anggota masyarakat yang mengatakan 
bahwa safari dengan parpol tidak 
membawa hasil, Busyro menepis. 
Katanya, salah satu contoh keberhasilan 
tersebut dapat dilihat dari beberapa 
Kementerian dan kepala daerah 
yang mengajukan permintaan untuk 
pendampingan saat merancang progam 
ke KPK melalui Wilaya Bebas dari Korupsi 
(WBK). 

Di sisi lain Busyro juga menegaskan, 
FGD memang bukan satu-satunya 
upaya yang dilakukan KPK dalam 
rangka mencegah terjadinya korupsi 
politik. Karena dalam konteks ini, yang 
dilakukan KPK adalah mengambil bagian  
paling proporsional, yaitu menolong 
parpol. “KPK tidak memiliki pikiran 
memperlemah parpol. KPK membuat 
program untuk memperkuat parpol,” 
tegas Busyro. 

Semua dilakukan KPK. Karena KPK 
tahu bahwa partai politik adalah pilar 
demokrasi. Sebagai pilar, maka partai 
politik hendaknya terbebas dari korupsi 
politik yang bisa menghancurkan 
demokrasi itu sendiri. 
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antisipasi 
maraknya 
korupsi Politik

S
eakan lingkaran setan, 
politik seperti “tak bisa 
dipisahkan“ dari korupsi. 
Modal politik untuk 
membiayai pemilu, 
misalnya, kerap diambil 
dari berbagai cara tidak 
sah dan melanggar 
aturan yang berlaku. 
Penunggangan APBN/APBN 

untuk mendapatkan modal politik, sumber-
sumber pendanaan pemilu yang tidak sesuai 
undang-undang, adalah contohnya. Termasuk 
sekarang tentu saja, menjelang Pemilu 2014. 
Pada saat ini, korupsi politik diprediksi lebih 
masif, sebagai dampak politik biaya tinggi tadi. 
Lantas, bagaimana upaya Kementerian Politik, 
Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam), dalam 
mengantisipasi hal ini? Apa saja yang sudah 
dilakukan? Di tengah kesibukannya, Menko 
Polhukam Djoko Suyanto menjawab berbagai 
pertanyaan yang diajukan Integrito. Berikut hasil 
wawancaranya.

terkait Pemilu 2014, diperkirakan korupsi 
akan lebih masif pada tahun ini. Bagaimana 
Kemenko Polkam menyikapi hal tersebut?  

Tidak dapat dipungkiri tentang 
kemungkinan keterkaitan antara partai politik 
dan korupsi, sebagaimana kasus yang menimpa 
beberapa pimpinan dan anggota parpol saat 
ini. Untuk itu, Kemenko Polhukam akan terus 
mendorong aparat penegak hukum dan KPK 
untuk terus menegakkan hukum dengan 
berdasarkan equality before the law, demikian 
juga PPATK terus bekerja sama dengan KPK 
untuk menyingkap tabir korupsi di Indonesia. 
Karena itu, perlu tetap membangun komitmen 
terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, 
sebab baik langsung atau tidak langsung, akan 
berdampak terhadap sektor keamanan nasional. 
Untuk itu, Kemenko Polhukam senantiasa 
mengimbau seluruh kementerian/lembaga 
(K/L), agar menghindari pemanfaatan APBN 
untuk kepentingan parpol dan meningkatkan 
sistem pengawasan internal terhadap program 
kerja dan anggaran masing-masing. 

Apa saja yang dilakukan Kemenko Polhukam 
dalam mengantisipasi maraknya korupsi 
politik?

Beberapa upaya dilakukan, untuk 
mengansitipasi maraknya korupsi politik dan 
upaya mengkoordinasikan dengan kementerian 
yang berada di dalam jajaran Kemenko 
Polhukam. Pertama, dengan pencanangan 
bahwa Kemenko Polhukam sebagai kawasan 
integritas menuju wilayah bebas dari korupsi 
dan wilayah birokrasi bersih dan pelayanan. 

menko Polhukam djoko Suyanto
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ANTISIPASI MARAKNYA KORUPSI POLITIK

Seluruh pegawai Kemenko Polhukam 
berkomitmen untuk mewujudkan 
wilayah yang berintegritas dan bebas 
dari korupsi tanpa terkecuali, dari 
pejabat eselon satu sampai yang 
paling bawah. Pembangunan zona 
integritas, merupakan bagian dari 
program peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas aparatur, sebagai upaya 
mewujudkan birokrasi berintegritas 
tinggi. 

Kedua, melalui Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi tahun 2013, 
Kemenko Polhukam mengkoordinasikan 
Penyempurnaan dan Percepatan 
Pengesahan RUU KUHP, RUU Tipikor, 
RUU KUHAP, Mutual Legal Assistance 
(MLA), ekstradisi yang sesuai dengan 
rekomendasi hasil review UNCAC. 
Memantapkan koordinasi peningkatan 
kapasitas aparat penegak hukum dan 
aparat terkait lainnya, dalam rangka 
penyelamatan aset hasil korupsi (asset 
freezing, asset seizure, asset forfeiture, 
dan forensic accounting/audit forensic). 
Memantapkan koordinasi intensif antar 
lembaga yang memiliki kompetensi 
dalam mengembalikan aset hasil tipikor 
(baik dalam negeri maupun luar negeri), 
guna menyusun surat pengembalian 
aset. Dan, ketiga, Kemenko Polhukam 
melakukan kontrol melalui permintaan 
laporan pelaksanaan rekomendasi hasil 
audit BPK dari kementerian yang berada 
di bawah koordinasinya. 

Bagaimana Kemenko Polhukam 
menyikapi kelemahan yang terdapat 
pada UU Parpol, yang memungkinkan 
terjadinya celah korupsi politik? 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2008 sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 
tentang Partai Politik (Parpol), masih 
memiliki kelemahan. Khususnya, pada 
pasal yang terkait pendanaan parpol. 
Dalam undang-undang itu, pengaturan 
mengenai batasan sumbangan, 
sanksi, pengawasan, hingga jumlah 
pengeluaran parpol, belum diatur 
secara sempurna. Masih ada kelemahan 
dalam Undang-Undang Parpol terkait 
pendanaan, batas sumbangan, 
sanksi, pengawasan, dan jumlah 
pengeluaran parpol (Pasal 24), sehingga 
menyebabkan parpol di Indonesia tidak 
mandiri. 

Kemenko Polhukam terus mengikuti 
perkembangan dan dinamika, usulan 

perubahan UU Parpol, khususnya 
aturan pembatasan jumlah sumbangan 
dari perorangan ke parpol. Hal ini 
berkaitan dengan kemungkinan parpol 
yang menjadi pemenang pemilu 
dan mengusai pemerintahan, akan 
memperoleh kontrak pekerjaan/tender 
dengan jalan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan. Oleh sebab ituah Kemenko 
Polhukam mendorong PPATK untuk 
lebih ketat mengawasi aliran dana 
sumbangan kampanye yang masuk 
ke partai yang lolos Pemilu 2014. 
Karena tidak menutup kemungkinan 
masuknya hasil korupsi APBN dan APBD 
serta praktik pencucian uang untuk 
pendanaan korupsi. 

Apa saja yang dilaksanakan Kemenko 
Polhukam guna menghadapi 
pelaksanaan Pemilu 2014? 

Berbagai antisipasi dilakukan 
Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan 
Pemilu 2014, agar berjalan baik dan 
lancar. Pertama, Kemenko Polhukam 
beserta jajarannya telah dan terus 
mengantisipasi perkembangan di 
seluruh wilayah Indonesia, khususnya 
wilayah-wilayah yang rawan konflik. 
Aparat kepolisian dan TNI telah 
memetakan wilayah, bersinergi dengan 
pemerintahan provinsi, kabupaten, dan 
kota. Masing-masing pemda, aparat 
territorial dan keamanan kewilayahan 
secara struktural dan terpadu 
bertanggung jawab untuk menghadapi 
setiap kemungkinan terjadinya konflik di 
wilayah masing-masing, sesuai dengan 
Inpres Nomor 2 Tahun 2013.

Kedua, mendorong elite politik 
dan membangun partisipasi seluruh 

komponen bangsa Indonesia yang 
nantinya akan menjadi penentu 
kelancaran jalannya Pemilu 2014. Semua 
lembaga dan segenap komponen 
bangsa turut bertanggung jawab 
membangun tatanan demokrasi 
menjelang Pemilu 2014 dan dapat 
memberikan kontribusinya untuk 
mewujudkan pemilu yang demokratis. 

Ketiga, mendorong KPU sebagai 
penyelanggara pemilu untuk tetap 
mempertahankan independensi, 
imparsialitas, integritas, transparansi, 
efisiensi, profesionalitas, dan orientasi 
pelayanan atau service midness. Dengan 
kemandirian badan penyelenggara 
pemilu tersebut, maka kekhawatiran 
terjadinya pelanggaran dan kecurangan 
dapat dikurangi dan dihilangkan.  

Keempat, mendorong Bawaslu 
sebagai lembaga pengawas 
penyelenggaraan pemilu, untuk benar-
benar independen dan mengharapkan 
peran serta berbagai pihak, seperti 
mahasiswa, LSM, dan lainnya, untuk 
mencegah adanya money politics dan 
korupsi politik lainnya.  

Bagaimana upaya yang dilakukan 
Kemenko Polhukam terkait hasil 
kajian terkait parpol dan kepala 
daerah?

Kemenko Polhukam mendorong 
seluruh K/L untuk mempelajari 
sebaik-baiknya hasil kajian KPK dan 
menindaklanjuti rekomendasi sebagai 
bahan evaluasi atas pelaksanaan 
Program Kerja dan Anggaran yang telah 
dilaksanakan, dan untuk penyusunan 
Program Kerja dan Anggaran tahun 
berikutnya. 
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Djoko Suyanto ketika memberi masukan kepada Presiden.
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BURHAnUddIn MUHtAdI
Pengajar FISIP UIn Jakarta dan Peneliti 
lembaga Survei Indonesia
Seiring meningkatnya biaya operasional 
partai dan kebutuhan kampanye, partai lalu 
bergantung pada sumbangan pihak ketiga, 
baik perorangan maupun perusahaan. 
Hanya sedikit yang masuk ke rekening resmi 
dan bisa diakses laporannya oleh publik. 
Sebagian besar masuk ke rekening pribadi 
pengurus atau diberikan secara tunai tanpa 
proses transparansi yang jelas. Anehnya, 
DPR meloloskan revisi UU Partai Politik yang 
menaikkan batas atas sumbangan partai dari 
perusahaan hingga Rp7,5 miliar. Akibatnya, 
sistem politik digerakkan oleh uang. 
Kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan 
tak lebih merupakan perselingkuhan antara 
elite politik dan pemilik kapital.

Eddy OS. HIARIEJ
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada
Beberapa kendala dalam memberantas 
korupsi partai politik, antara lain, substansi 
hukum yang dibuat oleh DPR tidak mungkin 
menjerat parpol secara institusional. Artinya, 
jika terjadi korupsi yang masif dilakukan 
oleh fungsionaris parpol, maka kasus hanya 
akan berhenti pada pribadi-pribadi yang 
melakukan korupsi kendatipun dapat 
dibuktikan bahwa uang hasil korupsi 
itu disumbangkan kepada parpol yang 
bersangkutan. Selain itu, juga dalam konteks 
Undang-Undang Parpol dan Undang-
Undang Pemilu, jika terjadi pelanggaran 
yang berkaitan dengan pendanaan parpol 
hanyalah dikenakan sanksi administrasi.

RAtnA dUMIlA
Pembaca Berita Kompas TV
Politisi itu seharusnya tidak mencari hidup dengan 
berpolitik. Jika ia mencari hidup dengan berpolitik 
akhirnya dia akan menghalalkan segala cara demi 
memeroleh kekayaan, salah satunya melakukan korupsi. 
Dengan berat hati saya katakan, salah satu penyebab 
semua itu adalah proses rekrutmen di partai politik kita 
yang belum sepenuhnya mampu menjaring calon yang 
sesuai harapan. Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum 
pun sudah melenceng dari tujuannya sebagai bagian 
dari proses pembelajaran demokrasi. Pemilihan umum 
yang sejatinya menjadi ajang untuk mencari pemimpin, 
justru hanya menjadi jalan untuk melanggengkan dinasti 
kekuasaan.

SAldI ISRA 
Guru Besar Hukum Tata Negara 
& Direktur Pusat Studi Konstitusi 
(PUSaKO) Fakultas Hukum 
Universitas Andalas
Posisi partai politik yang sangat kuat 
tetapi tidak diikuti dengan proses 
pembatasan di tingkat UU yang 
memadai, membuat mereka leluasa 
untuk bisa menentukan segala hal 
terkait dengan APBN. Lalu, apakah 
kita harus membuat UU yang 
lebih baik? Jawabannya, adalah ya! 
Tetapi masalahnya, bagaimana bisa 
membuat UU yang lebih baik, jika 
mereka sendiri yang membuatnya. 
Inilah yang disebut berada di dalam 
lingkaran setan. Makanya, hukum 
kita sekarang menyediakan ruang 
partisipasi publik, ruang untuk 
mengegokan kekuasaan partai 
politik yang begitu besar, agar 
tidak mengabaikan kepentingan 
orang banyak. Sayangnya, sampai 
sejauh ini, hal itu tidak optimal 
dilaksanakan. 

RIMAwAn PRAdIPtyO 
Deputi Penelitian dan Basis Data, 
Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan 
Bisnis (P2EB), Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Gadjah Mada
Korupsi yang terjadi di Indonesia 
bersifat struktural. Akibatnya, 
masyarakat pun terdorong 
melakukan korupsi. Hal ini 
disebabkan karena sistem yang 
berlaku memberikan insentif 
lebih tinggi untuk melakukan 
korupsi daripada insentif untuk 
mematuhi hukum. Misalnya dalam 
perekrutan anggota DPR. Calon 
harus mengeluarkan biaya besar 
agar bisa terpilih. Hasilnya, untuk 
menutup modal yang telah mereka 
keluarkan, setelah terpilih mereka 
mengolah otak agar uang yang 
mereka keluarkan bisa kembali.  
Anggota Badan Anggaran DPR 
misalnya, seringkali dengan alasan 
optimalisasi anggaran untuk menam-
bah pengeluaran dengan mengubah-
ubah asumsi makro. Hasil nya jadi 
(kasus) Hambalang, Wisma Atlet.

utama
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mozaik

Banyak hikmah 
diambil dari 

cerita rakyat 
Nusantara. 

Termasuk di 
antaranya, 

asal-usul Kota 
Surabaya, yang 

sarat dengan 
nilai-nilai.

Cerita rakyat jawa Timur

Kisah tentang keberanian mempertahankan 
hak dan aksi kepahlawanan, bisa jadi 
memang ditakdirkan erat dengan Kota 

Surabaya. Jauh sebelum perjuangan arek-arek 
Suroboyo mengusir tentara Sekutu pada 1945, 
cerita tentang semangat juang itu sendiri sudah 
ada. Bahkan, legenda mengenai asal-usul kota 
itu pun sejatinya merupakan kisah tentang 
keberanian dan aksi heroisme tadi.

Dahulu kala, begitu biasanya orang memulai 
cerita, di lautan terdapat dua penguasa air, yaitu 
ikan hiu (sura) dan buaya. Keduanya sama-sama 
kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, dan 
sama-sama sigap. Guna menghindari perkelahian, 
keduanya pun mengadakan kesepakatan.

Menurut sura, dirinya berkuasa sepenuhnya di 
dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. 

Sedangkan buaya berkuasa dan mencari mangsa 
di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, 
yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu 
pasang surut. Dalam hal ini, karena Kalimas berada 
di darat (bukan laut), maka buaya menganggap 
bahwa sungai tersebut adalah juga wilayah 
kekuasaannya. Buaya pun setuju dan sepakat untuk 
menghormati wilayah masing-masing.

Tetapi, pada suatu hari, sura justru mencari 
mang sa di Kalimas. Kontan saja buaya marah ketika 
meli hat perilaku sura, yang telah bersikap sewe-
nang- wenang. “Hai sura, mengapa kamu melang-
gar peraturan yang kita sepakati ber dua? Mengapa 
kamu berani memasuki sungai yang merupakan 
wilayah kekuasaanku?” tanya bua ya.

Sura tentu tak mau mengalah.  Dia berkata, 
bahwa sejak semula dia adalah penguasa air. Dan, 
karena Kalimas juga berair, maka praktis termasuk 
wilayah kekuasaannya. “Apa? Sungai itu berada di 
darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. 
Sungai adalah daerah kekuasaanku!” bersikeras 
buaya, berusaha mempertahankan wilayahnya. 
Buaya merasa tidak bisa mentoleranasi adanya 
penyimpangan yang dilakukan sura.

Akibatnya, kedua mahluk itu pun bertempur 
hebat. Keduanya saling menerjang, menerkam, 

dan menggigit. Dalam waktu sekejap, air di 
sekitarnya menjadi merah oleh darah yang 
keluar dari luka-luka kedua binatang itu. 
Tetapi seolah tak kenal rasa sakit, baik sura 
maupun buaya meneruskan pertarungan. 
Mereka bertempur mati-matian, tanpa 
beristirahat sama sekali. Air sungai pun 
menjadi merah akibat darah yang keluar 
dari tubuh keduanya. Namun, hal itu 

tak membuat keduanya mundur barang 
sedikitpun. 

Dalam pertarungan dahsyat ini, buaya 
mendapat gigitan sura di pangkal ekornya 

sebelah kanan. Akibatnya, ekor buaya terpaksa 
selalu membelok ke kiri. Sementara ikan sura juga 

tergigit ekornya hingga hampir putus.  
Pertarungan antara ikan hiu bernama sura dan 

buaya tersebut, sangat berkesan di hati masyarakat 
Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu 
dikait-kaitkan dengan peristiwa tersebut. Seakan 
menjadi hikmah, arek-arek Suroboyo pun pada 
akhirnya dikenal sebagai pemberani yang tak kenal 
takut memperjuangkan kemerdekaan dan menolak 
kebathilan. Seperti buaya yang berani melawan 
sura, yang sudah sewenang-wenang. 

Lambang kota Surabaya, visualisasi pertarungan 
antara sura dan buaya.
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aNTara PeNCegah daN 
Pelaku koruPSi

karTiNi era kiNi

Baik perempuan maupun laki-laki memiliki potensi yang sama besar untuk melakukan 
korupsi. Tetapi, perempuan memiliki peran yang lebih strategis dalam upaya pencegahan.

kHusus

Entah apa yang dirasakan Raden 
Ajeng Kartini, seandainya saat 
ini masih hidup. Antara senang 

dan gelisah atau bangga dan kecewa. 
Atau, tertawa sesaat lantas menangis 
kemudian.

Senang, karena emansipasi yang 
dicita-citakannya sudah menjadi 
kenyataan. Tengok saja besarnya peran 
perempuan di era modern ini. Tak 
sedikit di antara mereka yang menjadi 
pemimpin, tidak hanya tingkat lokal, 
namun juga nasional. Juga tak terhitung, 
beragam pekerjaan yang sekarang bisa 
dilakoni, padahal tempo doeloe hanya 
menjadi dominasi kaum adam.  

Tetapi, mungkin juga RA. Kartini 
akan sedih, bahkan bisa jadi menangis, 
melihat fakta yang ada. Nyatanya, tak 

sedikit ternyata, kaum perempuan 
yang tersangkut kasus korupsi. Ketika 
di satu sisi mereka bisa meraih posisi 
puncak birokrasi, menjadi wakil rakyat, 
pengusaha sukses, dan sebagainya, 
nyatanya pada saat itulah tak sedikit di 
antara mereka yang terjerat. Faktanya, 
ada di antara anggota DPR perempuan, 
hakim perempuan, atau pengusaha 
perempuan, yang harus berurusan 
dengan KPK. Bahkan, tak sedikit di 
antara mereka yang harus mendekam di 
balik jeruji besi. Ironis!

Ada apa di balik semua itu? Bukan-
kah seharusnya perempuan justru bisa 
berperan sebagai pencegah korupsi, 
bukan sebaliknya menjadi pemicu atau 
pelaku?  

Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (PPA), Linda 
Amalia Sari Gumelar, justru mengatakan, 
bahwa yang paling banyak menerima 
kerugian dari dampak korupsi adalah 
perempuan. Sebab, posisi perempuan 
di masyarakat masih sering mengalami 
marginalisasi dan diskriminasi. “Padahal 
kaum perempuan sebenarnya memiliki 
peran strategis untuk memerangi 
korupsi yang merupakan kejahatan 
serius dan telah menyebar luas secara 
sistematis,” ujarnya. 

Dalam hal penanganan korupsi, 
lanjut Linda, peran perempuan pun 
kurang diperhitungkan. Kalaupun 
perempuan mengetahui ada 
ketidakadilan akibat korupsi, perempuan 
tidak bisa bicara sekeras laki-laki ketika 
melawan korupsi, sehingga sering kali 
pembahasan korupsi sangatlah kental 
dengan dunia laki-laki. 

Berbicara saat membuka 
konferensi konferensi regional Asia 
Tenggara, “Women Fight Corruption,” 
di Jakarta, beberapa waktu lalu, Linda 
menambahkan, ketidakadilan gender 
tidak hanya dapat ditemukan pada 
masalah penanganan korupsi. Lebih dari 
itu, juga pada pelabelan yang selama ini 
dikonstruksikan oleh sebagian media di 
setiap pemberitaannya. 

Jika ada perempuan yang melakukan 
korupsi, kata Linda, kemudian dengan 
mudah akan timbul anggapan bahwa 
perempuan adalah biang korupsi. 
Sedangkan jika pria yang melakukan, 
lebih dimaklumi karena dianggap 
melakukan korupsi demi keluarga. 

“Perempuan dihujat karena 
dianggap berkorupsi untuk membeli 
barang-barang mewah, perempuan Para peserta konferensi regional Asia Tenggara “Women Fight Corruption”.
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ANTARA PENcEgAh DAN PELAKU KORUPSI

juga sering dituduh menjadi pendorong 
mengapa laki-laki melakukan korupsi,” 
kata Linda.

Fakta empiris mengungkapkan 
bahwa korupsi dapat dilakukan baik oleh 
perempuan maupun laki-laki, terutama 
mereka yang memiliki kekuasaan. 
Oleh karena itu, Linda mengajak kaum 
perempuan untuk tampil di depan guna 
melakukan tindakan nyata pencegahan 
korupsi. “Maka dari itu perlu disadari 
bersama bahwa, pemberantasan korupsi 
merupakan sebuah agenda mendesak 
bangsa yang memerlukan perhatian 
setiap elemen masyarakat, termasuk 
kaum perempuan” ujarnya. 

tidak Bergender
Senada dengan Linda, anggota 

Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai 
Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) 
Eva K. Sundari, menyatakan bahwa 
korupsi tidak “bergender.” Artinya, baik 
perempuan dan laki-laki punya peluang 
yang sama untuk melakukan korupsi, 
jika punya kekuasaan. 

Pelaku korupsi memang tidak 
berkaitan dengan jenis kelamin maupun 
orientasi seksual seseorang, tetapi jika 
memiliki kekuasaan atau posisi jabatan 
yang strategis, maka peluang untuk 
melakukan korupsi semakin besar. 
“Dengan demikian, yang perlu dilakukan 
adalah, bagaimana gerakan perempuan 
dapat berkontribusi dalam perbaikan 
sistem gerakan pemberantasan korupsi,” 
kata Eva. 

Di sinilah Eva melihat, bahwa peran 
perempuan memang sangat besar. 
Sebab, perempuan yang bertanggung 
jawab terhadap pendidikan anak. Dalam 
hal ini, diharapkan perempuan 
tidak hanya memberi 
nasihat atau larangan, 
namun terpenting 
adalah teladan.

“Jadi, jika pada 
akhirnya terdapat 
keperecayaan 
bahwa perempuan 
bisa lebih diharap-
kan untuk meng-
usung gerakan 
antiko rupsi, menu rut 
saya sangat masuk 
akal,” katanya.

Mengapa? Karena 
peran domestik dan 
peran tradisional itu tadi. Bahwa 

perempuan, dalam kapasitas sebagai  
ibu, bisa dipandang sebagai role 
model. Perempuan, lanjutnya, di 
satu sisi memiliki kekuatan, namun 
pada sisi berbeda, cenderung untuk 
mengakomodasi isu gender tersebut. 

Begitupun, Eva berketetapan bahwa 
korupsi seharusnya memang bukan isu 
gender. Karena, lanjutnya, berdasarkan 
penelitian UNDP di Peru, reformasi di 
birokrat yang bisa menurunkan tingkat 
korupsi, justru terjadi ketika perempuan 
lebih banyak di sana.  

Tetapi memang tidak bisa 
digeneralisasi. Sebab, godaan untuk 
melakukan korupsi memang lebih 
besar dialami seseorang yang memiliki 
kekuasaan dan otoritas, ketimbang 
perempuan yang duduk di level bawah. 

Dengan demikian, semakin 
tinggi tingkat mobilitas 

perempuan untuk menjadi 
pejabat dan menduduki 

posisi yang strategis, 
semakin tinggi 
pula potensi untuk 
melakukan korupsi. 
Laki-laki pun begitu. 
“Jadi, itulah risiko 

perempuan ketika 
berada pada sisi 

strategis. Godaannya 
sama besar dengan 

laki-laki, dan akhirnya apa 
yang diskenariokan kelompok 

feminisme bahwa perempuan akan 
membawa counter cultur ke dalam 
politik, akan mengalami kegagalan,” 
katanya.

Lantas, di mana persoalannya? Dalam 
kacamata Eva, hal itu terletak pada 
persoalan portofolio. Eva memisalkan, 
seorang politisi perempuan. Kalau sejak 
awal tidak memiliki agenda setting 
yang jelas dalam politik, maka potensi 
kegagalan semakin besar.  

Jadi, meski di satu sisi seorang 
perempuan memiliki peran domestik 
sebagai ibu rumah tangga, namun jika 
tidak memiliki agenda setting yang jelas 
sebagai politisi, misalnya, maka potensi 
kegagalan itu tetap ada. Memang, 
ketika sebagai ibu rumah tangga, 
perempuan bersangkutan akan berpikir 
bahwa dirinya harus berhati-hati agar 
anaknya tidak malu karena ibunya 
seorang maling. Namun, semua itu akan 
tereduksi, ketika dia tidak mendapatkan 
agenda setting yang jelas sebagai politisi  
seharusnya perempuan itu mengemban 
misi transformasi. “Itulah sebabnya 
saya berharap, bahwa agenda setting 
termasuk ke dalam antikorupsi,” katanya. 

Perempuan desa sebagai Alternatif 
Solusi  

Kalau begitu, seberapa besar 
perempuan bisa berperan dalam 
pemberantasan korupsi? Menurut 
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan 
Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari, peran 
itu sangat terbuka. 

Meski membantu mencari nafkah, tetapi peran perempuan dalam pemberantasan korupsi tetap 
kurang diperhitungkan.
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kHusus

Mencegah praktik korupsi, 
lanjutnya, bisa dimulai dari rumah. Di 
sinilah perempuan sebagai “manajer” 
rumah tangga bisa memainkan peran 
pentingnya. Sebagai ibu, ia bisa 
menanamkan nilai-nilai kejujuran dan 
antikorupsi kepada anak-anaknya. 
Sebagai istri, ia menjadi “pembisik” suami 
agar tidak melakukan praktik korupsi. 

Jadi, perempuan sebenarnya me-
mang me mil iki potensi besar untuk 
meng  am bil bagian dalam gerakan anti-
korupsi. Sayangnya, potensi besar ini 
be lum dibangkitkan. “Itulah sebabnya 
ma ka sumbangan perempuan dalam 
gerak an antikorupsi belum tampak,” 
ungkapnya.

Oleh sebab itu, yang diperlukan 
adalah menguatkan peran kaum 
perempuan dalam gerakan antikorupsi. 
Hal itu bisa dilakukan, antara lain melalui 
pelatihan antikorupsi kepada para ibu 
rumah tangga, terutama yang tinggal di 
desa. Inilah salah satu alternatif solusi. 

Mengapa pedesaan? Karena 
berdasarkan data KPI, mayoritas 
perempuan di pedesaan masih 
permisif terhadap praktik korupsi. Hal 
ini terjadi, karena perempuan atau 
ibu-ibu di pedesaan tidak mendapat 
akses informasi soal korupsi. Faktanya, 
lanjut Dian, perempuan di desa masih 
melakukan suap kepada aparatur 
pemerintah. Penyuapan itu masih 
dianggap wajar. “Mereka masih 
menggunakan tradisi lama, menyuap 
birokrat untuk mempermudah 

mendapatkan pelayanan. Perempuan 
di pedesaan perlu mendapatkan akses 
informasi soal korupsi,” ucap Dian. 

Melalui pelatihan antikorupsi, Dian 
yakin bahwa pada saatnya perempuan di 
desa juga akan melek terhadap praktik 
korupsi, sehingga pada akhirnya akan 
menjadi agen perubahan antikorupsi. 
Karena pada dasarnya, perempuan selain 
memiliki potensi juga memiliki perhatian 
terhadap praktik-praktik korupsi yang 
terjadi di sekitar mereka. Hal ini bisa 
dilihat dari sikap kritis mereka ketika 
layan an publik yang mereka rasakan 
tidak sesuai atau tidak transparan. 
“Namun, karena belum memiliki pema-
haman yang cukup tentang korupsi, 
mereka belum bisa berbuat banyak. 
Berbagai penyimpangan yang mereka 

lihat baru menjadi bahan obrolan antar-
sesama mereka,” imbuhnya. 

Kemampuan Identifikasi
Begitulah Dian memandang. Menurut-

nya, memberdayakan perempuan desa, 
memang teramatpenting. Dan, hal itu, an-
tara la in bisa dilakukan melalui pelatih an 
anti korupsi. Melalui pendekatan ini, pe  rem  -
puan bisa melakukan identifikasi per  soal  an-
persoalan korupsi. Kemampuan ini pen ting, 
agar mereka bisa mengenali dan memas-
tikan bahwa praktik kecu rang an yang 
mereka lihat adalah bentuk dari korupsi.

Selama ini, pemahaman tentang 
korupsi sudah mulai bergeser. Masyarakat 
yang tinggal di pelosok memahami bahwa 
korupsi hanyalah penyimpangan yang 
mengakibatkan kerugian negara dengan 
nilai besar. Sedangkan penyimpangan 
yang nilainya mungkin tidak seberapa, 
misalnya pungli Rp100 ribu, keharusan 
memberikan uang rokok, uang tanda terima 
kasih, dianggap sebagai hal biasa. “Kita 
ingin memberikan pemahaman, bahwa 
sekecil apapun bentuknya, penyimpangan-
penyimpangan tersebut tetap korupsi,” 
ujarnya.

Di sinilah diharapkan perempuan bisa 
memahami apa itu korupsi, bagaimana 
dampaknya terutama terhadap perempuan, 
bagaimana perempuan membangun visi 
baru dalam gerakan antikorupsi, serta 
strategi dan taktik mendorong perempuan 
melawan korupsi. “Bagaimana perempuan 
bisa memberikan sumbangan dalam 
mencegah korupsi, itu yang seharusnya 
didorong,” ungkap Dian. 

Dian mengaku optimistis, bahwa 
gerakan kecil di tingkat desa, bisa 
meningkat menjadi gerakan besar. Tetapi 
syaratnya, memang harus dilakukan di 
banyak desa. Tidak mudah memang, namun 
dengan memberdayakan jejaring, maka 
kesulitan seperti itu bisa diatasi.  

Penguatan terhadap perempuan ini, 
menurut Dian, sangat strategis. Sebab, 
selain cakupannya yang luas, korupsi juga 
menjadi salah satu faktor penyebab, apakah 
kualitas hidup perempuan semakin buruk 
atau tidak banyak mengalami kemajuan.  
Itu sebabnya, maka upaya penguatan 
perempuan agar bisa menyuarakan nilai-
nilai antikorupsi di dalam keluarga dan 
masyarakat, menjadi sangat mendesak 
dilakukan. “Perempuan harus didorong 
untuk bersikap kritis manakala melihat 
praktik korupsi yang terjadi di sekitar 
mereka,” kata Dian.Ibu-ibu PKK Kabupaten Gorontalo. Perempuan harus bisa menjadi pencegah korupsi.
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melalui konferensi

PeremPuaN 
melawaN koruPSi
Potensi perempuan dalam pemberantasan 
korupsi diakui banyak negara. Perempuan 
memang harus aktif dilibatkan.

Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 18-19 Maret 2013. 
Dalam suasana sejuk, 95 orang perwakilan lembaga 
masyarakat sipil dan pemerintah dari Indonesia, 

India, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, Laos, Malaysia, dan 
Filipina, berkumpul bersama. Dalam konferensi regional 
Asia Tenggara “Women Fight Corruption,“ itulah, semua 
pem bahasan tentang perempuan dan korupsi, dibahas 
tuntas.

Konferensi ini memang strategis. Terselenggara berkat 
kerja sama antara Pemerintah Indonesia (dalam hal ini 
Bappenas), KPK, United Nation Office on Drug and Crime 
(UNODC), GIZ-BMZ, Kedutaan Besar Norwegia, dan Koalisi 
Perempuan Indonesia (KPI), konferensi bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran serta memperkuat komitmen 
stakeholder tentang isu-isu gerakan perempuan melawan 
korupsi. 

Tak heran, beberapa aktivis perempuan juga hadir 
di sini. Mereka antara lain, berasal dari Amerika Serikat, 

Australia, Bangladesh, dan India. Menurut Ketua Institute 
for Ecosoc Rights Sri Palupi, konferensi ini memang penting. 
Sebab, perempuan memang harus terlibat aktif dalam 
memberantas korupsi. Mengapa? Karena perempuan 
meru pakan pihak yang paling banyak menderita akibat ke-
jahatan yang dilakukan oleh para penjahat berkerah putih 
tersebut. “Bila orang yang memperjuangkannya adalah 
korban itu sendiri pasti akan lebih berhasil,” kata Sri. 

Melalui upaya ini, Dian berharap bahwa perempuan 
bisa menjadi tonggak pemberantasan korupsi. Sederhana 
saja, perempuan bisa memulai dari lingkungan paling 
kecil, yakni dari rumah. Ya, di rumah, perempuan memiliki 
peran penting dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi 
kepada anak-anaknya. Sebagian besar, anak belajar 
dengan mencontoh orang tuanya di rumah. 

Selain itu, perempuan juga bisa mencegah suami 
berbuat korupsi dengan menunjukkan empati, kasih 
sayang, dan pengurusan rumah tangga yang baik serta tak 
banyak menuntut pemenuhan materi. 

Mencegah korupsi, kata Dian, memang harus dimulai 
dari lingkungan keluarga. Sebab, jika karakter antikorupsi 
tidak dibangun sejak dari rumah, ketika anak-anak itu 
tumbuh dewasa maka ia akan sangat mudah menjadi 
koruptor. “Tapi kalau sejak dari rumah sudah dibekali sikap 
antikorupsi, maka kemana pun dia dan menjadi apapun 
dia maka dia akan berupaya menjauhi atau mencegah 
korupsi,” paparnya. 

Perempuan desa, lebih permisif terhadap korupsi.

ANTARA PENcEgAh DAN PELAKU KORUPSI
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Bangga menjadi anak muda yang lahir dan dibesarkan di 
negeri yang kaya raya. Namun, ia sangat muak melihat ulah 

koruptor yang justru menggerogotinya.

Tantri Syalindri Ichlasari atau yang lebih dikenal Tantri 
“Kotak“ miris melihat maraknya korupsi di Tanah Air 
saat ini. Vokalis bersuara khas ini menilai, perilaku 

koruptif terjadi karena keadaan yang membuka untuk 
korupsi. 

Keadaan tersebut, menurutnya, bukan semata-mata sisi 
ekonomi yang lemah. Karena, pada kenyataannya, para pelaku korupsi 

justru berasal dari kalangan yang berdasi. Kebenciannya terhadap koruptor 
pun semakin memuncak manakala perempuan kelahiran Tangerang, 23 tahun 
silam ini juga pernah dikhianati oleh partner bisnisnya. 

“Jadi, saat ini saya selalu berpikir ulang untuk memilih-milih partner yang 
pas dan memang cinta sama apa yang kita kerjakan. Saya paling tidak suka 
dikhianati, jadi saya akan lebih prepare untuk lebih jujur sama orang. Termasuk 
jika itu kebohongan ‘putih,’ yang biasa orang gunakan untuk kebahagiaan,” 
tegasnya.

Berdasarkan pengalamannya itu, pelantun tembang Tendangan dari 
Langit ini, lebih berhati-hati untuk menaruh kepercayaan terhadap 

orang lain. Tidak terkecuali, teman atau sahabatnya sendiri. 
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan berlebihan 

justru dapat menjadi peluang untuk disalahgunakan. 
Karena menurutnya, simpul ketidakjujuran adalah 
keadaan atau kesempatan. Dan itu pula, yang 
dilakukan para pejabat korup di negeri ini.

“Menurut saya, koruptor harusnya ditaruh di 
tengah-tengah masyarakat Indonesia yang merasa 
terjajah. Mau diapain kek, yang penting dia merasa 
malu dan merasakan bagaimana rasanya ditindas,” 
ujarnya penuh semangat.

Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi 
rasa cintanya pada negeri ini. Ketika bersama teman-teman band-nya di atas 
panggung, misalnya, mereka pun kerap menyisipkan lagu-lagu kebangsaan 
ke dalam lagu yang dibawakannya. 

“Rasa kebangsaan anak-anak Indonesia sekarang ini saya lihat cuma 
pada tanggal-tanggal tertentu saja, misalnya peringatan 17 Agustus, hari 

sumpah pemuda dan sebagainya. Hanya sebatas di tanggal tersebut saja. 
Makanya, kadang-kadang di beberapa lagu yang kita bawakan, kita selalu 
menyisipkan lagu-lagu nasionalis, karena banyak banget anak muda sekarang 
yang memang tidak hafal dengan lagu-lagu tersebut,” ujarnya. 
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Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Adagium itu seolah 
mengingatkan kepada kita semua, betapa berharganya sebuah kejujuran. Tanpa 
kejujuran, mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Akibatnya, 

dunia bisa hancur, korupsi kian meraja-lela, kecurangan akan menyebar di mana-mana. 
Begitulah arti kejujuran. Sebagai salah satu nilai antikorupsi, kejujuran merupakan 

nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang.  
Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta, baik 
terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja 
sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang.

Tetapi memang tidak hanya jujur. Berani, juga merupakan nilai antikorupsi yang 
cukup penting. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian 
untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Dia tidak akan mentoleransi 
adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga 
berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman 
sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak 
takut dimusuhi dan tidak memiliki teman kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-
hal yang menyimpang. 

Melalui nilai berani, seseorang juga akan berani bersikap jujur, meski keberaniannya 
itu cukup berisiko. Misalnya, ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan berani 
berkata jujur atas kekeliruannya itu. Makanya, berani jujur, memang hebat! 

 Dalam perspektif itulah, KPK berusaha menanamkan nilai-nilai jujur dan berani 
pada masyarakat. Melalui berbagai metode, KPK mengelaborasi masyarakat, tergantung 
tingkatan usia. Untuk anak usia dini (4-5 tahun), misalnya, bisa melalui dongeng yang 
bersumber dari buku Tunas Integritas. 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 berhasil ditanamkan, KPK memiliki 
acuan indikator perilaku yang berbeda untuk setiap kelompok usia. Dari sana bisa 
terlihat, apakah anak-anak untuk setiap kelompok usia sudah menyerap penanaman 
karakter yang diberikan atau belum. Atau, seberapa jauh nilai-nilai itu diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari, sesuai usia mereka. 

BeraNi (&) jujur, 
(memaNg) heBaT!
Jujur dan berani, merupakan nilai penting dalam perilaku 
antikorupsi. Harus ditanamkan sejak dini.

Jakarta, 20-21 April 2013. Di 
tengah cuaca yang kurang 
bersahabat pada dua hari 

itu, lebih dari 120 pengurus dari 
sekitar 60 taman bacaan anak (TBA) 
berkumpul di Auditorium Universitas 
Bakrie, di kawasan Kuningan, Jakarta. 
Dalam suasana hangat, mereka 
yang hadir dari berbagai daerah, 
termasuk Jabodetabek, Banten, Jawa 
Tengah, dan Jawa Timur, tersebut, 
menghadiri workshop TBA. 

Workshop yang diselenggarakan 
untuk kelima kalinya itu, merupakan 
rangkaian dari kegiatan Olimpiade 
Taman Bacaan Anak (OTBA), yang 
digelar di Ragunan 2 Juni 2013. 
Penyelenggaranya sebuah organisasi 
relawan dan pengelola perpustakaan 
anak,  1001  Buku.

KPK mengakui, bahwa peran 
TBA sangat besar, terutama dalam 
menanamkan karakter kepada anak. 
Itulah sebabnya, maka KPK pun turut 
berperan di dalamnya, yakni dengan 
melalui buku Tunas Integritas. 
Melalui buku tersebut, diharapkan 
TBA bisa menanamkan nilai-nilai 
kepada anak, termasuk di antaranya 
nilai jujur dan berani. 

“Kami yakin, TBA merupakan 
salah satu mitra strategis KPK yang 
bisa bersama-sama melakukan 
pencegahan, melalui perubahan 
perilaku. Terutama, anak-anak 
dengan menggunakan buku Tunas 
Integritas,” ujar Sandri Justiana, 
Fungsional Pendidikan dan 
Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) 
KPK. 

Menurut Justiana, upaya 
pencegahan memang penting. 
Jika Indonesia diibaratkan rumah, 
maka melalui jalur penindakan, KPK 
sedang membersihkan orang-orang 
yang mengotori rumah Indonesia. 
Dan, setelah dibersihkan itulah, 
KPK kemudian memperbaiki dan 
membersihkan rumah tersebut, 
sehingga layak untuk dihuni oleh 
anak-anak. 

TBa, mitra 
Strategis 

kPk
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Melalui workshop Taman Bacaan Anak (TBA), KPK menanamkan nilai jujur dan berani.
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SukSeS CPiB 
meNaNgkaP PejaBaT 
PerTahaNaN

Kasus korupsi 
paling parah 

berhasil dibongkar. 
Pejabat penting 
pertahanan pun 

tak luput dari 
penangkapan 

Corrupt Practices 
Investigation 

Bureau (CPIB).

Heboh! Seorang mantan 
pejabat Angkatan 
Pertahanan Singapura 

terjerat skandal korupsi yang 
menggegerkan negara tersebut. 
Mantan Komandan Angkatan 
Pertahanan Sipil Singapura 
(SCDF), Peter Lim, diduga 
menerima imbalan jasa seks 
dari tiga wanita yang menjadi 
rekanannya. SCDF, merupakan 
lembaga penting di Singapura, 
yang bertanggung jawab untuk 
menyediakan layanan bantuan 
darurat di negara itu. Mereka 
menjalankan operasional 
pemadam kebakar an, ambulans, 
dan tim SAR.  

 Otoritas Singapura 
mengkategorikan kasus ini 
sebagai gratifikasi. Musababnya, 
semasa menjabat, Lim 
mendapatkan pelayanan seks 
dari wanita-wanita tersebut, 
sebagai imbalan atas kontrak 
proyek teknologi informasi yang 
didapatkan oleh perusahaan 
wanita-wanita tersebut. 

Sebagaimana disampaikan 
juru bicara Corrupt Practices 
Investigation Bureau (CPIB), 
beberapa waktu lalu, Lim 
didakwa melakukan korupsi 
dengan menerima gratifikasi seks 
dari dua wanita yang merupakan 
rekanan dan seorang wanita 

yang diduga akan menjadi rekanan 
SCDF. “Perbuatan dilakukan dalam 
10 kesempatan berbeda, dengan 
rentang waktu antara Mei 2010 
hingga November 2011,” ujar juru 
bicara tersebut, seperti dilansir 
Reuters.

Masih menurut Juru Bicara CPIB, 
perbuatan Lim dan ketiga wanita 
tersebut terjadi di sejumlah lokasi 
berbeda. Mulai dari sebuah tempat 
parkir di Big Splash East Coast Park, 
di Singapore Indoor Stadium, di 
apartemen, hingga sebuah hotel di 
Prancis.

 Terbongkarnya kasus itu, 
memang tak lepas dari peran besar 
CPIB. Setelah melakukan berbagai 
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investigasi, CPIB akhirnya menangkap 
pria berusia 51 tahun terse but, pada 
Januari lalu. Tidak mudah, kare na Lim 
merupakan pejabat penting yang 
memiliki pengaruh cukup besar di nega-
ra itu, khususnya Angkatan Pertahanan 
Singapura. Setelah ditangkap dan 
dijadikan tersangka, pada Februari lalu, 
Lim pun diberhentikan dari jabatannya. 

Otoritas Singapura sendiri, berhasil 
mengidentifikasi ketiga wanita yang 
terlibat kasus tersebut. Ketiganya 
diketahui memegang posisi penting 
di perusahaan masing-masing. Mereka 
adalah Pang Chor Mui selaku General 
Manager Nimrod Engineering, Lee Wei 
Hoon selaku Direktur Singapore Radiation 
Centre, dan Esther Goh selaku Direktur 
Pengembangan Bisnis NCS Private Limited.

Apa yang dilakukan CPIB, tentu 
merupakan prestasi luar biasa dan 
banyak mendapat apresiasi publik. 
Terlebih, sebagai negara dengan tingkat 
korupsi kecil, selama ini CPIB memang 
banyak memfokuskan diri pada upaya 
pencegahan. 

Sebagai gambaran keberhasilan CPIB, 
adalah, bahwa kasus yang menjerat Lim 
tersebut, dianggap sebagai kasus korupsi 
paling parah yang melibatkan pejabat 
tinggi Singapura sejak 1993 lalu. Saat 
itu, terjadi kasus korupsi yang menjerat 
Direktur Eksekutif Badan Pengembangan 
Perdangangan, Yeo Seng Teck. Bisa 
disebut terparah, karena selama ini 
Singapura selalu membanggakan kinerja 
pemerintahannya yang transparan 
dan profesional. Inilah tamparan keras 
buat Singapura, sekaligus prestasi 
membanggakan CPIB, karena berhasil 
melakukan penangkapan terhadap 
pejabat berpengaruh. 

 
Peran CPIB

Singapura, dipandang sebagai salah 
satu negara paling antikorupsi di dunia. 
Tahun lalu, Transparency International 
menempatkannya pada posisi kelima, 
dalam daftar negara-negara paling 
antikorupsi di dunia. Sedangkan untuk 
kawasan nagara Asia, Singapura adalah 
yang paling bersih.  

Reputasi yang baik dalam tata kelola 
kenegaraan membuat negara itu menjadi 
incaran para investor dari seluruh dunia. 
Pejabat pemerintah Singapura mendapat 
gaji yang relatif tinggi dibanding pejabat 
negara-negara lain. Praktik ini diklaim 
dapat membantu mencegah korupsi 

dengan mengurangi insentif untuk 
melanggar hukum demi keuntungan 
pribadi.

“Pendekatan zero-tolerance yang 
kami terapkan, terhadap korupsi di sektor 
publik dan swasta hanya dapat berhasil 
jika warga Singapura dididik dengan nilai-
nilai yang baik. Korupsi memang sesuatu 
yang bisa terjadi, tapi warga juga harus 
paham bahwa itu bukanlah jalan hidup 
Singapura,” kata Teo Chee Hean, Wakil 
Perdana Menteri Singapura.

Begitupun, guna kepentingan 
pemberantasan korupsi, Singapura 
memang memerlukan CPIB. Tak 
dimungkiri, CPIB yang berdiri pada 
September 1952, memiliki kontribusi 
cukup besar sehingga Singapura bisa 
tergolong negara makmur dan paling 
bersih dari korupsi, seperti sekarang. 

CPIB memang tumpuan Singapura 
dalam memerangi korupsi. Terlebih 
adanya kenyataan, bahwa ekonomi 
negara tersebut berperan sebagai 
perantara dagang antara negara 
tetangga dan negara-negara luar. Dengan 
demikian, penyelundupan merupakan 
ancaman sebagai ladang korupsi di 
kalangan bea cukai Singapura, yang telah 
berkembang sejak 1950-an.

Begitupun tak dimungkiri, bahwa 
usaha keras para pemimpinnya yang 
dipelopori oleh Lee Kuan Yew. Ketika 
masih menjabat sebagai Perdana Menteri, 
Lee memang memiliki komitmen tinggi 
untuk menciptakan pemerintah dan 
masyarakat yang taat hukum sebagai 
dasar untuk menuju kemakmuran. 
Dan CPIB, yang memiliki berbagai 
kewenangan di bidang penyelidikan, 
penyidikan, pencegahan korupsi, 

pemberian rekomendasi tindakan-tindakan 
pencegahan terjadinya korupsi, dan 
sebagai pegawai pengawas integritas 
pejabat publik, memainkan perannya 
dengan sangat baik. 

Keberhasilan CPIB, memang tak 
lepas dari berbagai kewenangan yang 
dimiliki. Direktur Singapura atau penyidik 
khusus CPIB Singapura, misalnya, dapat 
menangkap atau menahan setiap orang 
yang melakukan delik tindak pidana 
korupsi, tanpa dilengkapi surat perintah 
penangkapan atau penahanan.  

Selain itu, Direktur CPIB Singapura atau 
penyidik khusus CPIB Singapura yang telah 
menangkap atau menahan tersangka, 
dapat menggeledah dan menyita semua 
benda yang ditemukan padanya. Hal 
tersebut dapat dilakukan, jika memiliki 
alasan bahwa barang tersebut dipercaya 
sebagai hasil atau bukti dari kejahatannya. 
Ketentuannya, tersangka perempuan 
hanya dapat digeledah oleh penyidik 
khusus perempuan.

Tidak hanya itu. Tersangka yang telah 
ditangkap atau ditahan CPIB Singapura, 
hanya dapat dibebaskan dengan jaminan 
yang diberikan oleh Direktur CPIB 
Singapura, penyidik khusus CPIB Singapura, 
atau perwira kepolisian.

Salah satu kewenangan penting 
yang dimiliki CPIB, adalah melakukan 
penggeledahan. Penyidik Khusus CPIB 
Singapura, berwenang memasuki tempat 
dengan paksa jika perlu menggeledah, 
menyita, dan menahan dokumen, benda, 
atau harta benda maksud. Penggeledahan 
dilakukan, antara lain jika Penyidik 
Khusus CPIB berkeyakinan, bahwa jika 
penggeledahan ditunda, maka barang 
bukti akan hilang. 
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Di sini, di ruang sempit berjeruji besi ini, semua tahanan KPK 
diperlakukan sama. Tak ada yang diistimewakan, tiada pula 
yang dianakemaskan. Bukan hanya fasilitas yang dibatasi, 
namun juga pengenaan baju tahanan yang harus ditaati. 

Semua wajib mengenakan, tanpa terkecuali. Termasuk ketika 
penyidikan dilakukan, tatkala sorot kamera sudah menanti.

Lantas, siapa tak malu ketika jutaan pasang mata menatap? 
Masihkan penurunan harkat ini tak membuat jera nama lain 

yang mencoba-coba hendak berbuat? 

PengaP 
MeMbekaP
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perintis

keterbukaan untuk 
kemudahan kontrol

Pemprov dki jakarta

Keterbukaan juga dilakukan pada saat rekrutmen SDM. Jangan sampai 
ada tuduhan, lurah dan camat dijadikan alat politik gubernurnya. 

Transparansi anggaran di Kelurahan Tegal Parang.

Kontrol terbaik adalah dari 
masyarakat. Tak ada jalan lain, 
kecuali melalui transparansi dan 

peran serta publik. Langkah ini dipilih 
oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 
untuk memperbaiki manajemen kontrol 
yang selama ini menjadi titik lemah 
pemerintahan. Gubernur yang lahir di 
Surakarta, 21 Juni 1961, ini pun mengajak 
warga DKI untuk ikut mengawasi 
pemakaian dana APBD DKI Jakarta 2013 
yang mencapai Rp49,9 triliun, dengan 
menempelkan poster-poster rincian 
APBD di papan pengumuman setiap 
kelurahan, RT, dan RW.

Cara lainnya untuk mempermudah 
masyarakat melakukan kontrol, adalah 

dengan  membuka setiap penggunaan 
APBD DKI melalui website Pemprov 
DKI. Penggunaan sistem online juga 
diterapkan untuk membenahi pelayanan 
publik yang rawan korupsi, termasuk 
sektor penerimaan pajak hotel, pajak 
restoran, reklame, dan parkir.

Selain cara-cara tersebut, Jokowi pun 
menjalankan ritual yang biasa ia lakukan: 
blusukan. “Saya adakan pertemuan 
dengan SKPD seminggu sekali. Saya 
berada di sini (kantor) hanya dua jam saja, 
sisanya di lapangan. Jadi controlling terus 
jalan. Saya juga sudah menyuruh SKPD 
untuk turun ke lapangan, karena semua 
pekerjaan itu harus dikontrol jangan 
dilepas.  

Kepada wartawan Integrito, gubernur 
yang lebih populer disapa Jokowi ini,  
mengurai alasan, mengapa dia mewanti-
wanti bawahannya agar jangan pernah 
mencoba “bermain-main” dengan 
anggaran DKI. Berikut petikan wawancara 
yang berlangsung di Balai Kota dalam 
suasana penuh keakraban tersebut.

Mengenai keterbukaan 
anggaran Pemprov dKI, apa yang 
melatarbelakangi?

Kalau ini sifatnya adalah masalah 
manajemen. Ada manajemen 
perencanaan, manajemen organisasi, 
dan manajemen kontrol. Kalau sebuah 
kegiatan itu tidak ada manajemen 
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Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

kontrol yang baik, kita akan kesulitan 
mendapatkan produk yang benar. Kalau 
melihat kegiatan di DKI ada sekitar 57 
ribu item kegiatan. Jika manajemen 
kontrolnya hanya diserahkan kepada 
inspektorat,  BPK, dan BPKP, saya kira 
akan kesulitan. Sehingga yang paling 
benar adalah manajemen pengawasan 
langsung dari publik. Caranya seperti 
apa? Ya, seperti yang telah dilakukan, 
yaitu dengan memampang secara 
detail di website. Sedangkan  bagi 
masyarakat yang tidak berkesempatan 
mengakses internet, kami sediakan 
poster yang dipasang di RW, kelurahan, 
dan kecamatan. Poster yang ditempel 
adalah rincian detail, seperti jenis 
kegiatan, volume, jumlah anggaran. 
Jika ada pelanggaran, masyarakat juga 
ditunjukkan ke mana harus melapor. 
Menurut saya proses pengawasan 
publik semacam ini efektif. Paling tidak 
meskipun masyarakat tidak mengawasi, 
namun yang melakukan kegiatan tetap 
akan berpikir bahwa mereka diawasi. 
Jadi, poinnya adalah, agar publik bisa 
langsung mengawasi.

Bagaimana teknisnya?
Jika ada pengaduan dari masyarakat, 

mereka bisa langsung menghubungi 
ke nomor kontak yang tertera di poster 
tersebut. Setelah pengaduan masuk, 
akan langsung didistribusikan ke 
SKPD yang bersangkutan. Setelah itu 
langsung diproses ke dalam meeting, 
lalu ditindaklanjuti oleh SKPD. Memang, 
dari laporan yang masuk, hanya sekitar 
50-60% yang bisa ditindaklanjuti. Tetapi, 
hal ini memang baru permulaan. Dan, ini 
adalah tahapan paling tidak kita butuh 
proses. Karena ada juga staf yang shock, 
kaget, tapi memang ini harus dimulai.

Untuk itu, memang tidak ada kata 
tidak siap. Mau tidak mau, seluruh 
staf yang ada di DKI Jakarta harus siap 
dengan ini. Mereka harus siap ketika ada 
yang bertanya, mengenai kegiatan yang 
ada di wilayah DKI. Karena, memang 
sudah ditempel dan publik sudah tahu.

Memang, untuk menilai 
efektivitasnya, masih terlalu dini. 
Karena program ini baru berjalan dua 
bulan. Realisasinya pun, sekarang baru 
mulai tahap lelang. Tapi mengenai 
pengaduan dari masyarakat, saya lihat 
cukup menggembirakan. Paling tidak, 
masyarakat bisa mengetahui, berapa 
anggaran di kelurahan masing-masing. 

Bagaimana dengan anggaran di 
bidang selama ini dikenal rentan 
kecurangan, misalnya pengadaan 
barang dan jasa?

Kita sudah menerapkan 
e-procurement. Tahun ini sudah 100%. 
Selain itu, yang juga diterapkan adalah 
pajak online, restoran, hiburan, hotel, 
parkir, dan e- ticketing. Semua sudah 
dimulai. Karena kalau tidak, kapan lagi? 

Walaupun di bawahnya masih belum 
optimal, tetapi memang harus berjalan. 
Kita akan awasi terus, sehingga nantinya 
akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah 
terbiasa, maka akan berjalan dengan 
sendirinya. Ini kan, hanya membiasakan 
yang tadinya tidak online menjadi online.  
E-ticketing, misalnya, sudah dimulai sejak 
Februari. Salah satunya, tiket Transjakarta. 
Daripada membawa uang berkarung-
karung, tentu lebih efektif dengan 
e-ticketing. Sambil berjalan, hal ini terus 
kita lakukan sosialisasi kepada publik. 
Dan sekarang ini, meski baru 20-30%, tapi 
memang harus dimulai. Lama-kelamaan 
akan menjadi kebiasaan. 

Apakah semua itu dalam rangka 
manajemen kontrol? 

Ya, keterbukaan ini dalam rangka 
manajemen kontrol, termasuk rekrutmen 
SDM, dimulai dari bawah sampai ke 
atas. Dari lurah sampai camat. Ide ini 
datang dari pemikiran bahwa jangan 
sampai ada tuduhan lurah dan camat 
dijadikan sebagai kendaraan/alat politik 
gubernurnya. Tidak demikian, karena 
semua itu terbuka. Saya tidak ikut dalam 
proses rekrutmen. Hanya pada proses 
akhirnya, saya tahu. Pihak yang terkait, di 
antaranya assessment dari Mabes Polri, 
akademisi, dan konsultan. Pokoknya 

komplit. Kami juga akan menerima 
pengaduan terhadap calon seleksi 
tersebut mengenai track record-nya. Lha, 
ini kita kan meniru KPK.

Bagaimana tingkat resistensi dari 
kalangan internal dan sejauh mana 
resistensi itu mempengaruhi?

Tidak ada. Paling tidak yang langsung 
kepada saya. Sekarang mereka sudah 
tertawa-tawa. Menurut saya yang 
paling bagus itu ada di pembenahan 
manajemen, pembenahan sistem, karena 
manusia mengikuti sistem. Jika dipaksa 
mengikuti sistem, nanti akan menjadi 
sebuah kebiasaan.

Yang melatarbelakangi ini semua 
adalah efisiensi sistem di segala bidang. 
Efisiensi dalam arti mendapatkan pejabat-
pejabat yang baik dan menyelesaian 
pekerjaan menjadi baik. Juga, di bidang 
anggaran, keborosan-keborosan dan 
penyimpangan bisa dihindari. Apalagi 
APBD DKI Jakarta besar sekali, Rp50 triliun 
per tahun. 

Bagaimana jika ditemukan 
penyimpangan?

Jika ditemukan penyimpangan di 
lapangan itu sudah bukan ranah saya, 
tapi masuk wilayah hukum. Urusan 
saya hanya manajemen kontrol, hanya 
mengingatkan. Tapi kalau sudah masuk 
ke sana, wilayahnya sudah berbeda.

Saya memang tidak pernah berbicara 
kepada pegawai, agar jangan korupsi. 
Yang saya katakan, sistem ini harus diikuti 
dan dijalankan. Itu saja. Manajemen saya 
harus diikuti. Silakan, jika ingin mencoba 
korupsi, tetapi itu sudah bukan menjadi 
wilayah saya, karena itu sudah masuk 
wilayah hukum. 
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kPk Tangkap hakim dan 
PPNS Pajak

Selama dua 
bulan, berbagai 

upaya penindakan 
dilakukan KPK. 

Beberapa kasus 
mulai dilimpahkan 

ke pengadilan.

Perkembangan kegiatan Penindakan

Hakim ST seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang 
dilakukan KPK pada periode Maret-April 
2013, kembali membuahkan hasil. Wakil 

Ketua Pengadilan Negeri Bandung, ST, dan PR, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak, berhasil 
ditangkap ketika sedang “bertransaksi suap”. Selain 
itu, KPK juga menangkap lima tersangka dalam 
kasus suap lahan pemakaman di Kabupaten Bogor. 

Hakim ST ditangkap di ruang kerjanya di PN 
Bandung, Jumat, 22 Maret 2013. Penangkapan 
dilakukan, sesaat setelah menerima uang dari 
AT. Selain keduanya, dalam kasus ini, KPK juga 
menangkap HN di kantor Pemkot Bandung. KPK 
menjadikan ketiganya sebagai tersangka. 

AT dan HN disangkakan melanggar pasal 5 UU 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP. 
Sedangkan ST disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 
(2) atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 12 huruf a atau 
b atau c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 
juncto Pasal 55 KUHP. 

Guna kepentingan penyidikan, ketiganya 
ditahan di dua lokasi Rumah Tahanan KPK. Selain 
itu, guna kepentingan penyidikan, KPK juga 

melakukan penggeledahan di sejumlah tempat 
milik TH. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, 
penggeledahan dilakukan, untuk mencari sejumlah 
alat bukti kasus itu. “Ada beberapa dokumen yang 
diamankan,” kata Johan. 

Sementara, penangkapan PPNS Pajak, 
PR, dilakukan KPK pada Selasa, 9 April 2013. 
Tersangka PR, diduga pada waktu menjalankan 
tugas telah melakukan perbuatan melawan 
hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
melakukan pemerasan terhadap wajib pajak. Atas 
perbuatannya, PR disangkakan melanggar Pasal 
12 huruf e atau Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999  
juncto pasal 421 KUHP.

OTT lain, dilakukan KPK terhadap lima 
tersangka dugaan suap izin tempat pemakaman 
bukan umum (TPBU) di Kabupaten Bogor. 
Kelimanya ditangkap di rest area Sentul, 16 April 
2013. Kelimanya adalah, ID (Ketua DPRD Kabupaten 
Bogor), UJ (PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bogor), LWS (Pegawai honorer Pemkab Bogor), SS 
(Direktur PT. GP), dan NS (swasta).

Atas perbuatannya, ID, UJ dan LWS disangkakan 
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Anggota DPR, LHI, juga disangka melakukan tindak pidana pencucian uang.

melanggar Pasal 12 atau Pasal 5 ayat 
(2) dan atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 
1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH 
Pidana. Sedangkan, terhadap SS dan NS, 
disangkakan melanggar Pasal 5 atau Pasal 
13 UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 
KUHP.

Kasus lain
OTT tentu bukan satu-satunya yang 

dilakukan KPK sepanjang Maret-April. 
Selain itu, tentu saja KPK terus melakukan 
pengembangan penyidikan atas 
beberapa kasus.

Salah satunya yang melibatkan 
Anggota DPR, LHI, yang sebelumnya 
dijadikan tersangka atas dugaan tindak 
pidana korupsi  penerimaan hadiah atau 
janji terkait pengurusan kuota impor 
daging pada Kementerian Pertanian.  

Dalam pengembangan penyidikan 
tersebut, KPK menemukan minimal 
dua bukti yang cukup bahwa LHI juga 
diduga melakukan perbuatan tindak 
pidana pencucian uang (TPPU). Dengan 
demikian, KPK pun menetapkan LHI 
sebagai tersangka kasus dugaan TPPU 
dan melakukan penyidikan kasus TPPU 
yang digabungkan dengan penyidikan 
dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam dugaan tindak pidana 
pencucian uang ini, LHI sebagai 
anggota DPR RI diduga menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, atau 
menghibahkan, menitipkan, mengubah 
bentuk, menukarkan dengan mata 
uang, atau perbuatan menyembunyikan 
harta kekayaan yang diketahui atau 
patut diduga merupakan hasil tindak 
pidana. Selain itu, juga menyamarkan 
asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan, 
atau perbuatan menerima atau 
menguasai penempatan, pentransferan, 
pembayaran, hibah, sumbangan, 
penitipan atau menggunakan harta 
kekayaan yang diketahui atau patut 
diduga merupakan hasil tindak pidana 
tersebut.

Dalam dugaan kasus TPPU ini, LHI 
disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 
Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 
2010 tentang 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 Dalam pengembangan penyidikan 
kasus suap daging impor tersebut, KPK 
juga menetapkan MEL (Direktur Utama 
PT. IU) sebagai tersangka. Penetapan 
dilakukan, setelah KPK menemukan dua 
alat bukti yang cukup dugaan adanya 

keterlibatan pihak lain.  
Dalam kasus ini, MEL disangkakan 

melanggar pasal 5 ayat (1) atau Pasal 
13  Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999  juncto Pasal 55 
ayat (1) ke -1 KUHP. Dengan penetapan 
ini, maka selain LHI dan MEL, KPK sudah 
menetapkan dua tersangka lain

Sementara untuk kasus lain, 
KPK menetapkan TBM (Kepala Divisi 
Konstruksi I Jakarta/Direktur Operasi 
I PT Adhi Karya (Persero) sebagai 
tersangka. Penetapan ini merupakan 
pengembangan penyidikan dugaan 
tindak pidana korupsi terkait proyek 
pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional 
(P3SON) di Hambalang. TBM disangkakan 
melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 
3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan tipikor
Pada persidangan Tipikor, berbagai 

kasus sudah memasuki tahap putusan. Di 
antaranya bagi terdakwa Kartini, Neneng, 
Sri Dartutik, dan Aat Syafaat. 

Pengadilan Tipikor Semarang 
menjatuhkan vonis delapan tahun 
penjara kepada hakim ad hoc nonaktif 
Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini 
Julianna Magdalena Marpaung, penerima 
suap dalam kasus korupsi APBD 
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 
Hukuman tersebut lebih rendah daripada 
tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 
hukuman 15 tahun penjara. Kartini 
terbukti bersalah melanggar Pasal 12 UU 
No. 31 Tahun 1999.  

Pada kasus yang sama, sebelumnya 
Pengadilan Tipikor Semarang juga 

menjatuhkan vonis empat tahun penjara 
terhadap Sri Dartutik. Dartutik dinyatakan 
terbukti bersalah dan melanggar Pasal 6 
ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 
KUHP.

Pengadilan Tipikor Serang, 
menjatuhkan hukuman tiga tahun enam 
bulan penjara, kepada mantan Walikota 
Serang, Aat Syafaat, pada kasus korupsi 
pembangunan Dermaga Pelabuhan 
Kubangsara. Selain itu, terdakwa juga 
diwajibkan membayar denda Rp400 juta 
subsider tiga bulan penjara dan uang 
pengganti Rp7,5 miliar.   

Vonis lain dijatuhkan kepada Neneng 
Sriwahyuni. Pada 14 April 2013, majelis 
hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan 
hukuman 6 tahun penjara, denda Rp300 
juta, dan uang pengganti Rp800 juta. 
Putusan dibacakan secara in absentia, 
karena Neneng tidak menghadiri 
persidangan.

Sementara, di tingkat kasasi, 
Mahkamah Agung (MA) memperberat 
hukuman terpidana kasus PON Riau. 
Mereka adalah Eka Dharma Putra (Dinas 
Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau) dan 
Rahmat Syahputra (manajer administrasi 
Kerjasama Operasi). “Pengadilan Tipikor 
Pekanbaru sebelumnya memvonis masing-
masing dua tahun enam bulan. Oleh MA 
diperberat hukumannya menjadi tiga 
tahun enam bulan,” kata Hakim Agung 
Krisna Harahap.

Sedangkan untuk dugaan kasus 
korupsi simulator SIM dan tindak pidana 
pencucian uang, KPK sudah melimpahkan 
berkas atas nama tersangka Irjen Pol. Djoko 
Susilo. Sidang pertama dengan acara 
pembacan dakwaan, dilakukan pada 24 
April 2013. 
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Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, saat menutup ACCH Goes to Campus 
Festival 2013.

portalportal

Portal aCCh untuk Semua

KPK membuka 
kesempatan 
bagi banyak 
pihak untuk 

berkolaborasi, 
membangun, 

dan melakukan 
kampanye 

bersama. Semakin 
banyak informasi 

menyebar, kian 
banyak yang 

tersadar.

aCCh goes To Campus Festival 2013

Banyak jalan menuju Roma. Seperti itulah 
upaya sosialisasi mengenai antikorupsi 
yang dilakukan KPK. Salah satunya, dengan 

meluncurkan  web portal Anti-Corruption Clearing 
House (ACCH) beberapa waktu lalu. Melalui portal 
yang merupakan kerja sama dengan Deutsche 
Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), tersebut, publik dapat melihat, apa dan 
bagaimana korupsi dan penanganannya, serta 
apa saja yang sudah dilakukan KPK untuk 
memberantas korupsi. Melalui upaya ini, 
diharapkan akan terbentuk manusia-manusia 
Indonesia yang antikorupsi. 

Sejalan dengan hal tersebut, dan agar publik 
lebih mengenal ACCH, KPK menggelar kegiatan 
bertajuk “ ACCH Goes to Campus Festival 2013.” 
Acara dilakukan, di Universitas Paramadina, 
26 Maret-24 April 2013. Acara dibuka Deputi 
Rektor I Universitas Paramadina Totok Amin 
Soefijanto, Juru Bicara KPK Johan Budi SP dan 
Team Leader GIZ Johanna Wysluch. Sedangkan 
pada penutupan, hadir Wakil Ketua KPK, Bambang 
Widjojanto.

 Seperti disampaikan Johan, saat membuka 
acara, saat ini publik membutuhkan pusat 
informasi dan data yang lengkap yang berkaitan 
dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Menurutnya, KPK membangun portal ACCH 
secara bertahap dan membuka kesempatan bagi 
banyak pihak, termasuk kalangan mahasiswa 
untuk berkolaborasi aktif membangun dan 
melakukan kampanye bersama menyebarluaskan 
pengetahuan tentang antikorupsi. 

Dalam konteks itulah, KPK berharap, pada 

saat nanti ACCH bisa menjadi 
pusat acuan data dan informasi 
yang berkaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana 
korupsi. “Kita berharap ACCH 
bisa berguna tidak hanya 
dalam lingkup universitas atau 
akademi, tetapi juga dalam 
konteks yang lebih luas sehingga 
dapat memberikan sumbangsih 
bagi Indonesia yang lebih baik,” 
katanya.

Dalam kesempatan yang 
sama, Totok menyatakan 
kegembiraannya, karena bisa 
bekerja sama dengan KPK dan 
GIZ dalam sosialisasi ACCH 
kepada mahasiswa. Menurut 

Totok, kegiatan tersebut, sebenarnya meleng kapi 
apa yang sudah dilakukan selama ini di kampusnya 
terkait pendidikan antikorupsi. Karena, lanjut Totok, 
Universitas Paramadina merupakan universitas 
pertama yang mewajibkan seluruh mahasiswa 
untuk mengikuti mata kuliah antikorupsi. 

“Diharapkan lulusan Universitas Paramadina 
yang nanti terjun ke masyarakat dapat terus 
menyalakan semangat antikorupsi, serta menjadi 
motor penggerak antikorupsi seperti yang telah 
didapat pada mata kuliah antikorupsi,” ujar Totok. 

Sementara saat menyampaikan kuliah pada 
saat penutupan, Bambang memaparkan tentang 
program-program penindakan dan pencegahan 
KPK, termasuk gerakan antikorupsi di Indonesia 
bagi civitas akademika. Menurutnya, kalangan 
kampus bisa melakukan beberapa hal. Seperti 
menggali, merumuskan, dan mengembangkan 
nilai dan prinsip antikorupsi. Selain itu, juga 
membuat grand design untuk memberantas 
korupsi, merevisi dan menyempurnakan 
perundang-undangan korupsi, mengembangkan 
strategi dan program, membangun lembaga 
watchdog dan menjadi pressure group, serta 
membentuk kader antikorupsi. 

Di akhir paparan, Bambang menyatakan bahwa 
masa depan Indonesia adalah milik bersama. Dan, 
masa depan itu, sangat tergantung dengan apa 
yang akan dilakukan pada hari ini. “Melalui tekad 
yang kuat, sikap dan perilaku optimis, kemampuan 
mengkonsolidasikan atau menyinergikan orang 
serta elemen kebaikan untuk merebut ridho illahi, 
menjadi modal utama menaklukan korupsi,” 
pungkas Bambang. 
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Secara berkala, 
KPK mengadakan 

diskusi dengan 
wartawan peliput 

KPK. Kapasitas 
dan wawasan 

wartawan kian 
bertambah, 

kualitas berita 
semakin 

membaik.

agar kualitas Terus meningkat
diskusi media

Novel Baswedan sebagai pembicara, didampingi Juru Bicara KPK, Johan Budi 
selaku moderator (kiri). Seorang wartawan peserta diskusi tengah bertanya.

Sebagai extra-ordinary crime, korupsi tidak 
hanya merugikan keuangan negara, tetapi 
juga merupakan pelanggaran terhadap 

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara 
luas. Karena itulah, maka tindak pidana korupsi 
perlu digolongkan sebagai kejahatan, yang 
pemberantasannya harus dilakukan secara luar 
biasa. Bahkan, beberapa ahli menyampaikan 
pandangan, bahwa korupsi mengakibatkan 
terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia.

Dalam diskusi media yang berlangsung di 
Auditorium KPK, penyidik KPK, Novel Baswedan, 
memaparkan demikian. Dan menurutnya pula, 
sifat extraordinary crime dari korupsi itu pula, maka 
KPK memiliki kewenangan yang diatur khusus. 

Novel menjelaskan, pada dasarnya, segala 
kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan 
KPK, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). “Tetapi ada beberapa 
penambahan kewenangan yang diatur khusus 
karena sifat dari extra ordinary itu. Hal khusus 
tersebut diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 
yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” 
papar Novel.

Diskusi yang berlangsung 26 Maret 2013 
tersebut, digelar dalam upaya meningkatkan 
kapasitas dan wawasan wartawan, berkaitan 
dengan hal-hal yang menyangkut tugas dan 
wewenang KPK. Ini adalah kegiatan 
serupa yang diadakan untuk 
kali kesekian. Tema pada 
acara kali ini adalah 

Kewenangan KPK dalam Penyelidikan, Penyidikan, 
dan Penuntutan. 

Lebih lanjut Novel mengatakan, pelaksanaan 
penyelidikan didasari atas suatu peristiwa yang 
diduga merupakan suatu tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan. Kemudian hasil laporan penyelidik akan 
disampaikan pada forum yang dihadiri pimpinan, 
penyidik, penuntut, dan struktural yang terkait. Hal 
ini dilakukan, dalam rangka menentukan, apakah 
sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau 
belum. Jika sudah, maka tahap selanjutnya adalah 
penyidikan. Proses penyidikan, lanjutnya, dilakukan 
dengan ketentuan hukum pembuktian, baik yang 
diatur dalam KUHAP maupun perluasan alat bukti 
yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. 

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, 
lanjutnya, maka penyidik membuat berita acara 
dan disampaikan kepada pimpinan KPK untuk 
segera ditindaklanjuti. Untuk tahap berikutnya 
akan dilakukan pelimpahan berkas perkara (tahap 
I) dan diikuti dengan penyerahan tanggung jawab 
tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada 
penuntut umum. Kemudian setelah menerima 
berkas perkara dari penyidik, penuntut umum wajib 
melimpahkan berkas tersebut kepada Pengadilan 
Tipikor paling lambat dalam waktu 14 hari kerja.

Tetapi memang tidak hanya itu. Sejak 2010, 
kewenangan penyidikan di KPK diperluas seiring 
dengan keluarnya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 
Dalam pasal 74 UU tersebut dinyatakan, 

penyidikan TPPU dilakukan oleh 
penyidik tindak pidana asal, sesuai 

ketentuan hukum acara dan 
ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
Di sisi lain, Novel mengakui, 

penyidikan kasus TPPU memiliki 
kesulitan tersendiri. Pasalnya, 
penyidik harus mencari alat 
bukti yang disembunyikan 

secara rapi oleh pelaku. 
“Diharapkan dengan adanya 

pemberantasan TPPU, dapat 
memberikan efek jera dan dapat 

melemahkan kejahatan korupsi, baik 
secara langsung maupun secara tidak 

langsung atau deterrence effect,” pungkasnya. 
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Saatnya Siswa Belajar antikorupsi

Penanaman 
nilai-nilai  

antikorupsi ini 
diberikan sebagai 

upaya untuk 
membangun 
pribadi yang 

berkarakter dan 
berintegritas. 
Banyak siswa 

berkunjung untuk 
mendapatkan nilai 

tersebut.

Berbagai kunjungan ke kPk

Belajar tidak hanya bisa dilakukan di dalam 
kelas atau laboratorium sekolah, dimanapun 
tempatnya belajar tetap bisa berjalan, 

seperti yang dilakukan oleh puluhan siswa SD 
Islam Quratul Ayun Malang, di gedung KPK, Jl. HR. 
Rasuna Said, Jakarta, Rabu (13/3). Dalam rangka 
Islamic Study Tour,  rombongan yang terdiri atas 
35 siswa dan 5 guru pendamping ini sengaja 
terbang dari Malang ke Jakarta, khususnya  KPK, 
untuk belajar sekaligus memperdalam ilmu 
tentang antikorupsi, berkaitan dengan pendidikan 
karakter pada anak sejak usia dini.

Salah seorang guru pendamping, Fitrul 
Fathoni, mengatakan bahwa dalam acara 
kunjungan ini harapannya siswa dapat paham 
segala hal tentang korupsi, apa itu korupsi, 
penyebabnya, dan dapat mengetahui hal yang 
boleh atau tidak dilakukan. “Sehingga mereka 
dapat menjadikan ilmu yang diperolehnya 
sebagai pegangan dalam hidup di masa 
yang akan datang,” terang Fitrul. Sementara 
itu siangnya pada hari yang sama, KPK juga 
menerima rombongan SMA Negeri 3 Surakarta 
yang  berjumlah 300-an siswa dan 10 orang guru 
pembimbing. 

Sama halnya dengan rombongan SD Islam 
Quratul Ayun Malang, pihak SMA 3 Surakarta 
sengaja membawa siswa-siswanya ke KPK untuk  
memperkenalkan KPK kepada siswa sejak dini dan 
agar siswanya mengetahui tentang seluk beluk 
korupsi serta pemberantasannya. “Ini generasi 

muda yang kami harapkan 
memiliki jiwa yang bersih dan 
semangat yang tinggi untuk 
tuntaskan korupsi di Indonesia,” 
ucap Agus, salah seorang guru 
pendamping siswa.

Dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagai 
pemberantas korupsi selain 
melalui bidang penindakan, 
KPK juga sangat concern 
dengan perannya dibidang 
pencegahan. Khususnya di 
ranah pendidikan, melalui 
Direktorat Pendidikan dan 
Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas), KPK aktif 
menyelenggarakan berbagai 
kegiatan pengenalan nilai-
nilai antikorupsi kepada 

peserta didik mulai dari pendidikan dasar hingga 
perguruan tinggi. Untuk mengenalkan pendidikan 
karakter, fasilitator KPK memperkenalkan nilai-nilai 
antikorupsi yang bisa diterapkan dalam kehidupan 
peserta didik sejak dini. Nilai-nilai tersebut adalah 
sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, peduli, 
tanggung jawab, disiplin, dan jujur.

Penanaman nilai-nilai  antikorupsi ini 
diberikan sebagai upaya untuk membangun 
pribadi yang berkarakter dan berintegritas. KPK 
berharap peserta didik dapat menerapkan nilai-
nilai antikorupsi tersebut kepada diri sendiri dan 
lingkungan terdekatnya, yakni keluarga, teman, 
sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, 
praktik korupsi meskipun kecil dapat dihindari 
sejak dini.

Selain dari dua sekolah tersebut, KPK juga 
kedatangan beberapa sekolah dan perguruan 
tinggi lainnya yang memiliki tujuan yang kurang 
lebih sama, yaitu ingin mengenal lebih jauh 
tentang KPK, seluk beluk korupsi di Indonesia 
serta belajar tentang antikorupsi. Sekolah dan 
perguruan tinggi itu di antaranya, mahasiswa 
Program Diploma Bea dan Cukai Sekolah 
Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (8/3), Badan 
Legislatif Mahasiswa Universitas Lancang Kuning, 
Pekanbaru (21/3), siswa SMP Islam Al Azhar 12 
Jakarta (26/3), mahasiswa Universitas Negeri 
Gorontalo (1/4), siswa SD Muhammadiyah 5 
Kebayoran, Jakarta (1/4), dan SMAN 1 Sarolangun 
Jambi (10/4). 

Siswa SD Muhammadiyah 5 Jakarta, ketika berkunjung ke KPK.
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Empat nama akan 
menjadi Penasihat 

KPK.

mencari kandidat Penasihat ideal
Pansel Penasihat kPk

Menjelang berakhirnya masa jabatan 
penasihat KPK, Abdullah Hehamahua 
dan Said Zaenal Abidin, KPK 

menyelenggarakan proses rekrutmen secara 
terbuka. Tidak langsung dilakukan KPK memang, 
namun melalui Panitia Seleksi (Pansel) Penasihat 
KPK. Dengan demikian, Pansel-lah yang 
melakukan seluruh proses seleksi tersebut. 

Seperti dikatakan Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) KPK Anies Said Basalamah, Pansel terdiri 
atas lima orang.  Mereka adalah Syafii Ma’arif (to-
koh agama), Muchtar Pabottinggi (peneliti LIPI), 
Bibit Samad Rianto (mantan pimpinan KPK), 
Imam Prasodjo (sosiolog), dan Yunus Husein 
(mantan Ketua PPATK). Bertindak sebagai ketua, 
adalah Imam Prasodjo.  

Selama dua bulan Pansel bekerja, sejak 
Februari 2013. Mereka berupaya keras 
untuk menyeleksi sosok-sosok yang tidak 
hanya memiliki integritas dan kompetensi 
baik, namun juga tak kalah penting adalah 
independen, bukan partisan, dan memiliki 
jiwa kepemimpinan. “Sehingga diharapkan tim 
penasihat akan memperkuat KPK dan dapat 
dipercaya publik,” kata Imam.

Menurut Imam, terdapat lima tahapan dalam 
seleksi. Dan Pansel, bertugas menyaringnya 
menjadi delapan kandidat. Dari jumlah ini, 
pimpinan KPK yang akan menyeleksi menjadi 

empat orang. Lima 
tahapan yang akan 
dilakukan dimulai 
dari pendaftaran, 
seleksi administratif, 
penilaian kompetensi 
dan integritas, 
penilaian lanjutan 
yang terdiri atas 
wawancara dengan 
pansel, tes simulasi 
dan tes kesehatan, 
dan tahap terakhir 
adalah wawancara 
dengan pimpinan 
KPK.

Imam menam-
bahkan, sesuai Un-
dang-Undang No.30 
Tahun 2002, cakupan 
tugas Penasihat KPK 

adalah memberikan nasihat, masukan, pertim-
bangan, serta penanganan perihal kode etik 
pimpinan dan pegawai sesuai dengan kepak-
arannya dalam melaksanakan tugas dan we-
wenang KPK. Mengenai kriteria kandidat yang 
dicari, Imam menjelaskan bahwa pansel ingin 
mencari kandidat calon penasihat KPK yang 
memiliki integritas, kompetensi, independesi, 
dan kepemimpinan yang tinggi. Menurutnya, 
tim seleksi akan berupaya keras menyeleksi kan-
didat yang memiliki integritas dan kompetensi 
yang baik. “Dengan demikian, penasihat yang 
terpilih akan memperkuat KPK sebagai lembaga 
yang bisa dipercaya publik,” tandas Imam.

 Sementara itu Yunus Husein 
menambahkan, proses rekrutmen dan 
seleksi memiliki beberapa tahapan. Pada 
tahap pendaftaran, calon kandidat diminta 
menyerahkan biodata dan makalah sekitar 5-10 
halaman tentang tugas dan fungsi KPK. Tahap 
selanjutnya seleksi administratif serta seleksi 
kompetensi dan integritas. “Setelah diumumkan 
hasilnya, tahapan berikutnya adalah assesment 
lanjutan berupa pendalaman melalui 
wawancara dengan pansel, review makalah, 
penelusuran track record, penyampaian LHKPN, 
tes simulasi, dan tes kesehatan. Tahap akhir 
adalah wawancara dengan pimpinan KPK,” 
ungkap Yunus. 

Pansel Penasihat KPK, saat memberikan keterangan kepada wartawan.
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pula.

mou Sektor kehutanan

Akhirnya, terwujud juga kesepakatan. 
Setelah ditunggu sekitar empat bulan, 12 
kementerian/lembaga pun melakukan 

penandatanganan nota kesepakatan. Disaksikan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
kesepakatan ini sekaligus menandai bahwa 
pengelolaan hutan bukan hanya kewajiban 
Kementerian Kehutanan, tetapi merupakan 
kewajiban bersama.

Kesepakatan itu memang diperlukan. Bukan 
hanya karena sektor kehutanan mempunyai 
peran strategis dalam pembangunan nasional. 
Lebih dari itu, karena dari data yang ada, sisa 
wilayah darat nonkawasan kehutanan tidak cukup 
mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. 
Kondisi tersebut, tentu saja menciptakan peluang 
tumpang tindih kawasan kehutanan dengan 
sektor nonkehutanan yang begitu besar, sehingga 
pada muaranya sangat potensial menciptakan 
konflik. Selain itu, tentu saja karena praktik korupsi 
memang berpeluang besar terjadi di dalam 
pengelolaan hutan. 

Ketua KPK Abraham Samad, mengatakan 
KPK sadar pencegahan sama pentingnya 
dengan pemberantasan korupsi. Dan untuk 
mengoptimalkan pencegahan, lanjutnya, perlu 
ada pembenahan sistem . “Di tengah upaya 
perbaikan sistem itulah, KPK melihat sektor 
kehutanan sangat strategis dalam pembangunan 
nasional,” katanya, dalam sambutan pada acara 
yang berlangsung 11 Maret 2013, di Istana Negara 

tersebut. Turut hadir pada 
acara tersebut, Wakil Presiden 
Boediono, Wakil Ketua KPK 
Busyro Muqoddas, dan Kepala 
UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

 Atas dasar itulah, KPK 
memprakarsai Nota Kesepakatan 
Rencana Aksi Bersama tentang 
Reformasi Tata Kelola Sektor 
Kehutanan. Kesepakatan ini, 
menurut Abraham, sebagai 
bagian dari upaya memperbaiki 
tata kelola sektor kehutanan. 
”Rencana aksi bersama ini 
diharapkan dapat mendorong 
percepatan pengukuhan 
kawasan hutan Indonesia, demi 
mewujudkan kawasan hutan 
yang berkepastian hukum dan 
berkeadilan,” ujar Abraham .

Kedua belas K/L yang menandatangani 
kesepakatan tersebut adalah Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemen-
terian Pertanian, Kementerian Kehutanan, 
Kemen terian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian 
Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Badan Peren-
canaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geos-
pasial (BIG), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kesepakatan itu sendiri, merupakan tindak 
lanjut dari hasil kajian KPK pada Ditjen Planologi 
Kementerian Kehutanan pada 2010 tentang sistem 
perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan. 
Dari sana, kemudian dilanjutkan dengan seminar 
dan lokakarya (semiloka) ‘Menuju Kawasan Hutan 
yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan’ yang 
diselenggarakan KPK pada akhir 2012 lalu. 

Abraham melanjutkan, dari pengalaman KPK 
melakukan pemantauan terhadap implementasi 
saran perbaikan oleh Kementerian Kehutanan sejak 
2011 menunjukkan bahwa upaya Kementerian 
Kehutanan untuk melakukan perbaikan dalam 
perencanaan dan pengelolaan kawasan kehutanan 
belum cukup. “Ada permasalahan-permasalahan 
mendasar terkait perencanaan dan pengelolaan 
kawasan hutan yang penyelesaiannya bersifat 
terintegrasi dan perlu mendapat dukungan serta 
sinergi dari seluruh elemen kementerian/lembaga,” 
jelasnya. 

Saat penandatanganan kesepakatan.
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Palangkaraya, 5 - 8 Maret 2013. Bekerja sama 
dengan Polda dan Kejati Provinsi Kalimantan 
Tengah (Kalteng), KPK menyelenggarakan 

pelatihan bersama “Peningkatan Kapasitas 
Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi”. Dalam pelatihan yang bertempat 
di Swiss-belhotel Danum, tersebut, antara lain 
diikuti penyidik dan jaksa penuntut umum tindak 
pidana korupsi (tipikor) pada Polda Kalteng, Kejati 
Kalteng, auditor BPK perwakilan Kalteng, dan 
auditor BPKP perwakilan Kalteng.

 Melalui pelatihan tersebut, KPK berharap agar 
kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat 
penegak hukum dapat meningkat. Dengan 
demikian, pada gilirannya mereka pun diharapkan 
dapat lebih optimal memberantas tindak pidana 
korupsi.

Seperti disampaikan Ketua KPK Abraham 
Samad, dalam sambutan pembukaan. Abraham 
menyatakan, penanganan tindak pidana korupsi 
sebagai extraordinary crime, mutlak membutuhkan 
aparat penegak hukum yang profesional dan 
berintegritas tinggi. Ia 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 Kalteng. “Sinergitas antara 
penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya 
pemberantasan korupsi mampu mendorong 
percepatan pemberantasan korupsi itu sendiri,” 

ujarnya.
Abraham menambahkan, 

masalah lain yang mempengaruhi 
penanganan tindak pidana 
korupsi adalah harapan 
masyarakat yang tinggi terhadap 
penuntasan penanganan kasus 
korupsi, sementara harapan 
tersebut tidak diimbangi dengan 
kinerja para penegak hukum yang 
optimal. Belum lagi, menurutnya, 
masih ada peraturan perundang-
undangan yang multitafsir yang 
dapat mempengaruhi dalam 
pengambilan kebijakan terkait 
penanganan tindak pidana 
korupsi. Untuk itu, persamaan 
pemahaman dan peningkatan 

kompetensi serta kapasitas aparat penegak hukum 
mutlak dibutuhkan. “Jika tidak, kepercayaan 
masyarakat terhadap aparat penegak hukum 
semakin rendah,” pungkasnya.

Melalui pelatihan bersama ini, lanjut Abraham, 
diharapkan dapat menjadi media dan momentum 
untuk memperkuat persamaan persepsi dan juga 
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.

Pelatihan itu sendiri, merupakan wujud nyata 
dari amanat UU Nomor 30 Tahun 2002. Korsup 
penindakan, tidak hanya terkait penanganan 
perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan 
bersama instansi dan aparat penegak hukum 
lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Tetapi, 
juga melalui pelatihan bersama dalam rangka 
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Pada 2012 lalu pelatihan yang sama juga telah 
dilaksanakan sebanyak empat kali di beberapa kota, 
yakni di Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan 
Timur, Bengkulu, dan 1 kali pada Februari 2013 di 
Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan pelatihan 
bersama ini dalam rangka turut mendukung 
pemerintah terkait suksesnya pelaksanaan 
Instruksi Presiden No 17 tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2012 yang di antaranya, ditujukan kepada Jaksa 
Agung dan Kapolri. 

Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri Jenderal 
Timur Pradopo, dan Yunus Husein (UKP4).  
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tanpa terkecuali. 
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sekalipun.

komite etik kPk

Ini bukan persidangan! Ini hanya pembacaan 
putusan hasil investigasi Komite Etik KPK, 
terkait bocornya Rancangan Surat Perintah 

Penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum. 
Begitupun, suasana mencekam tak kalah 
dibandingkan dengan persidangan pada 
umumnya. Komite Etik duduk berjajar, dengan 
palu berada di meja. Sedangkan para pimpinan 
duduk mendengarkan. Siang itu, 3 April 2013.

Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja, 
yang masing-masing menjadi Terperiksa-1 
dan Terperiksa-2, juga duduk mendengarkan 
Tim Komite Etik yang secara bergantian 
membacakan hasil investigasi. Sementara, di 
barisan “luar” puluhan wartawan, baik cetak 
maupun elektronik, meliput secara terbuka. 
Semua disampaikan secara transparan, tidak ada 
yang ditutup-tutupi.  

Berdasarkan hasil investigasi, Komite Etik 
menemukan siapa yang membocorkan sprindik. 
Tak lain adalah, Sekrrtaris Abraham Samad. 
“Benar, pembocor sprindik adalah Wiwin 
Suwandi, yang menjabat sebagai Sekretaris 
Abraham Samad,” kata Tumpak Hatorangan 
Panggabean, anggota Komite Etik. 

Panggabean juga menjelaskan, Komite 
Etik menemukan ada perintah dari Abraham 
Samad untuk mengkopi dokumen. Namun di 

sisi lain, terdapat pula proses 
yang  dilakukan Wiwin, yakni 
memfoto dokumen dengan 
BlackBerry dan disebarkan 
kepada dua wartawan, yaitu 
Tri Surahman (Koran Tempo) 
dan Rudi Pollycarpus(Media 
Indonesia). “Wiwin dan kedua 
wartawan itu saling mengenal 
baik,” lanjut Tumpak.

Untuk itulah, Komite Etik 
menilai, Abraham Samad 
lalai dalam melakukan 
pengawasan terhadap 
Sekretarisnya, sehingga 
sejumlah informasi penting 
bocor ke pihak luar.  Menurut 
Abdullah Hehamahua, yang 
juga anggota Komite Etik, 
Wiwin diketahui mengirim 

pesan kepada sejumlah pihak lewat BlackBerry 
Messanger (BBM), terkait sejumlah kasus KPK,  
padahal Wiwin bersama-sama terus bersama 
Abraham bahkan ia tinggal satu rumah bersama 
Abraham.

Komite Etik akhirnya memutuskan, bahwa 
Ketua Abraham terbukti melakukan pelanggaran 
Kode Etik dengan kategori tingkat sedang. Dan, 
kepada yang bersangkutan, diberikan sanksi 
berupa teguran tertulis. Komite Etik meminta 
Abraham, untuk memperbaiki sikap, tindakan, 
dan perilaku. Komite Etik memberikan hukuman 
tertulis, dengan pertimbangan bahwa Abraham 
tidak ikut membocorkan langsung sprindik, 
namun sikapnya tidak sesuai dengan Kode Etik 
KPK, yakni dalam berkomunikasi dan memimpin. 
“Soal pelanggarannya, kita tidak menemukan 
unsur pidana,” tegas Ketua Komite Etik, Anies 
Baswedan.  

Di sisi lain, Komite Etik juga menyimpulkan, 
bah  wa Adnan Pandu Praja sebagai Terperiksa-2, 
ti dak terbukti ikut melakukan pembocoran 
Sprindik Anas Urbaningrum. Akan tetapi, Adnan 
ter  buk ti melakukan tindakan yang tidak sesuai 
de ng an ketentuan Kode Etik Pimpinan KPK. Un tuk 
itu, Komite Etik menyatakan bahwa Adnan me -
la kukan pelanggaran ringan dan oleh karena itu 
menjatuhkan sanksi berupa “peringatan lisan.”  

Ketua Komite Etik, Anies Bazwedan, memberikan keterangan kepada 
wartawan.
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Masalah bersama, harus ditangani bersama 
pula. Dalam konteks itulah, KPK selalu 
menjalin sinergi untuk mendukung 

pemberantasan korupsi di berbagai instansi. 
Itulah sebabnya, KPK berupaya untuk terus 
mengintensifkan program koordinasi supervisi 
(korsup) pencegahan KPK. Melalui kegiatan 
tersebut, KPK berupaya untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik. 

Berkaitan dengan itulah, KPK juga menggelar 
Workshop Koordinasi Supervisi Pencegahan 2013. 
Dalam kegiatan yang digelar selama tiga hari, 8-10 
April 2013 di Hotel Royal Kuningan, Jl. HR Rasuna 
Said, Jakarta, tersebut, dirumuskan fokus dan 
pedoman korsup pencegahan KPK 2013.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua KPK, Adnan 
Pandu Praja. Sedangkan paparan, oleh Wakil Ketua 
KPK Busyro Muqoddas, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar 
Abubakar, Ketua Ombudsman Republik Indonesia 
(ORI) Danang Girindrawardana, Kepala Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Mardiasmo, dan perwakilan dari Kementerian 
Dalam Negeri.

Adnan menjelaskan, kegiatan ini merupakan 
tindak lanjut kegiatan korsup pencegahan KPK 
pada 2012. Selama workshop, lanjutnya, para 
peserta merancang dan merumuskan pedoman 

Korsup Pencegahan tahun 2013. 
“Fokus korsup 2013 meliputi 
verifikasi atas rencana tindak 
lanjut hasil pengamatan tahun 
2012, pendalaman pengamatan 
APBD-P tahun 2012, dan 
pengamatan di bidang pertam-
bangan, ketahanan pangan, dan 
pendapatan,” terang Adnan.

Melalui kegiatan korsup 
pencegahan ini, KPK berharap 
agar kementerian/lembaga 
berkomitmen tinggi untuk 
bersama-sama melakukan upaya 
perbaikan sistem dan peraturan. 
Tujuannya, untuk menurunkan 
potensi korupsi pada sektor 
pelayanan publik, pengelolaan 
APBD-P, pertambangan, 
ketahanan pangan, dan 

sektor penerimaan. “Harapannya, peningkatan 
akuntabilitas proses dan kualitas pelayanan serta 
transparansi pada sektor-sektor tersebut, akan 
berkontribusi secara signifikan pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.”

Selama 2012, KPK telah bekerja sama dengan 
BPKP melaksanakan kegiatan korsup pencegahan 
pada sektor pelayanan publik, penganggaran dan 
pengadaan barang dan jasa di 33 provinsi dan 
33 ibukota provinsi di seluruh Indonesia serta 
pelayanan publik di instansi vertikal, khususnya di 
kantor pertanahan dan imigrasi di 33 Provinsi.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara 
KPK dan BPKP memperlihatkan dampak yang 
cukup efektif dalam mendorong upaya-upaya 
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas 
di ketiga sektor tersebut. Potensi masalah 
yang diidentifikasi di lapangan dalam kegiatan 
pengamatan kemudian dituangkan dalam rencana 
tindak dan menjadi salah satu fokus korsup 
pencegahan 2013.

Kerja sama itu sendiri, merupakan lanjutan dari 
berbagai kerja sama lain yang sudah dilakukan 
KPK, terkait koordinasi dengan kementerian, 
seluruh pemerintah daerah, dan lembaga. Karena 
sebelumnya, lanjut Adnan, KPK melakukan 
koordinasi dan supervisi kepada DPR dalam 
memperluas jangkauan pencegahan korupsi. 
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KPK kembali menunjukkan kepedulian. 
Untuk kali ke-20, menggelar donor darah 
yang diikuti oleh pegawai KPK.  Acara yang 

berlangsung di Auditorium KPK, 20 Maret 2013, 
tersebut, diselenggarakan atas kerja sama Wadah 
Pegawai (WP) KPK dan Palang Merah Indonesia 
(PMI). 

Seperti dikemukakan Ketua WP Nanang Farid 
Syam, donor darah merupakan salah satu bentuk 

kepedulian pegawai KPK, untuk membantu sesama 
yang membutuhkan. Kegiatan ini rutin dilakukan 
sejak 2008. Selain donor darah, pada kegiatan kali 
ini, PMI juga mengadakan pemeriksaan lemak 
gratis. “Kegiatan ini sekaligus menjadi darah yang 
menggelorakan semangat antikorupsi seantero 
negeri tercinta ini,” ujar Nanang.

Menurut Nanang, donor darah tidak hanya bisa 
menyelamatkan nyawa orang yang membutuhkan 
pasokan darah, namun juga dapat memberikan 
manfaat kesehatan bagi pendonor. “Antusiasme 
pegawai mengikuti kegiatan donor darah yang 
berlangsung dari pagi hingga siang ini sangat besar. 
Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 
132 peserta.” paparnya.

PMI sendiri mengerahkan total 11 tenaga medis 
yang terdiri atas dua orang dokter dan sembilan 
orang perawat. Mereka didatangkan langsung 
dari markas PMI Pusat, Jl. Kramat Raya Jakarta 
Pusat. “PMI selalu memfasilitasi dan membantu 
me layani pegawai KPK untuk berperan dalam hal 
ke manusiaan dengan ikut serta menyumbangkan 
darahnya untuk kepentingan bersama,” tandasnya. 

Dalam rangka meningkatkan nilai spiritual, KPK menggelar dua acara, terkait hari besar keagamaan. Keduanya adalah Isra Mi’raj dan 
Paskah Oikumene. 
Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, diadakan di Ruang Auditorium, 20 Maret 2013. Acara tersebut dihadiri pegawai, baik ikhwan maupun 
akhwat. Melalui acara ini, diharapkan bisa memberi suntikan semangat kepada pegawai dalam ketika mengabdikan diri di KPK, dengan 
meneladani semangat Rasulullah SAW.
Sementara, dalam rangka memperingati kebangkitan Yesus, KPK mengadakan kegiatan Paskah Oikumene. Acara dihadiri umat Kristiani 
di lingkungan KPK, baik pria maupun wanita. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, umat kembali diajak merenung tentang 
pengorbanan Sang Juru Selamat ke dunia, yang merelakan tubuh dan darah-Nya demi menebus dosa manusia. 

Pegawai KPK saat donor darah.



vol. 32/  Th.v  /mareT-april 2013  | 43

Dua pasangan cagub dan cawagub Bali, bertekad sukseskan Pilkada Bersih. 

Berbagai 
rangkaian 

kegiatan 
dilakukan KPK 

dalam program 
Pemilukada 

Berintegritas. 
Siapapun boleh 

naik, korupsi 
harus turun!

giliran Bali, NTB, dan jawa Tengah
Program Pemilukada Berintegritas

Terus berlanjut, begitulah Program 
Pemilukada Berintegritas yang dilakukan 
KPK. Setelah sebelumnya dilaksanakan 

di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan 
Nusa Tenggara Timur, pada bulan April 2013, 
klarifikasi dan verifikasi Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) dilakukan di 
tiga provinsi lain. Yakni Bali, Nusa Tenggara Barat 
(NTB), dan Jawa Tengah. Ketiga provinsi tersebut, 
memang bergeliat menyelenggarakan pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur. 

Menurut Direktur Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Dedie A. 
Rachim, kegiatan tersebut dilakukan untuk 
mendorong transparansi para kandidat sebelum 
maju dalam pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur. Secara khusus, ujarnya, KPK berharap 
pemerintah provinsi menjadi bersih dari praktik 
korupsi. Mengapa? “Karena penyelenggaraan 
pemerintahannya diawasi dan dikawal KPK sejak 
pencalonan gubenur dan wakil gubernurnya,”  
ucapnya.

Dedie menambahkan, bahwa klarifikasi 
dilakukan terhadap semua aset yang dimiliki oleh 
masing-masing kandidat. Di antaranya, harta  
tidak bergerak seperti rumah/bangunan dan 
tanah, harta bergerak, utang piutang, rekening, 
logam mulia, dan lain-lain. Selain itu, KPK juga 
melakukan verifikasi fisik langsung ke lokasi. 
“Mengklarifikasi berarti mencocokkan data yang 

dilaporkan dengan fakta yang 
ada di lapangan,” katanya.

Di Provinsi Bali,  klarifikasi 
dan verifikasi harta kekayaan 
telah dilaksanakan pada 10-11 
April 2013, terhadap pasangan 
AA.Gede Ngurah Puspayoga-
Dewa Nyoman Sukrawan dan 
Made Mangku Pastika-I Ketut 
Sudikerta. Sementara di NTB 
yang akan dilaksanakan pada 
15-17 April 2013, dilakukan 
terhadap empat pasangan, 
yakni Harun Al Rasyid-Lalu 
Abdul Muhyi Abidin, Zulkifli 
Muhadli-Muhamad Ichsan, 
Muhammad Zainul Majdi-
Muhammad Amin, dan Suryadi 
Jaya Purnama-Johan Rosihan.

Sementara di Jateng, 
dilangsungkan pada 22-24 April 2013, dan 
dilakukan terhadap  pasangan Bibit Waluyo-
Sudijono Sastroatmodjo, Ganjar Pranowo-Heru 
Sudjatmoko, dan Hadi Prabowo-Don Murdono. 
“Kegiatan klarifikasi dan verifikasi berlangsung 
di kediaman masing-masing kandidat cagub dan 
cawagub,” ucap Dedie.

Sebagai tindak lanjut hasil klarifikasi dan 
verifikasi, KPK akan mengumumkan atau 
deklarasi LHKPN yang disampaikan oleh masing-
masing pasangan di hadapan publik.  Acara 
ini difasilitasi KPK bekerja sama dengan KPUD 
di masing-masing daerah. “Di Bali, kegiatan 
deklarasi berlangsung pada 18 April 2013 di 
Denpasar, sedangkan NTB pada 23 April 2013 di 
Mataram,” papar Dedie. Untuk Jateng, deklarasi 
rencananya akan digelar pada 3 Mei 2013 di 
Semarang.

Selain deklarasi LHKPN, pada saat yang 
sama akan digelar pula penandatanganan 
komitmen berintegritas yang digelar dalam 
rangka mendorong transparansi dan komitmen 
berintegritas para cagub dan cawagub, agar 
bersih dari politik uang dan korupsi. Selain itu, 
KPK juga akan membekali seluruh pasangan 
dengan diskusi untuk memberikan masukan 
agar pakta integritas yang ditandatangani dapat 
dimasukkan dalam visi-misi, yang selanjutnya 
dijadikan perda oleh salah satu pasangan calon 
terpilih di daerah masing-masing. 
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cendekia

konservasi Tradisional 
yang Terancam

keariFaN lokal Bumi CeNdrawaSih

Keserakahan tidak hanya terjadi di perkotaan. Ekspansi 
kapitalisme yang progresif, tak dimungkiri sudah merambah 
hingga berbagai pelosok, tidak terkecuali Papua. Kearifan lokal 

pun mulai tergerus. Pola kehidupan masyarakat yang semula damai 
serta pandai mengelola lingkungan dan sumber daya alam pun 

mulai terpinggirkan.  
Burekheng, adalah salah satu model konser vasi tradisional 

yang terancam. Burekheng atau semacam sero, sudah jarang 
digunakan, sehing ga sangat mempengaruhi populasi dan juga 
per kembangan ikan-ikan jenis asli di Danau Sentani.

Burekheng atau sero, biasanya dilakukan oleh setiap luasan 
tertentu yang disebut keret atau klen. Mula-mula  kayu atau 

batang sagu dipatok dalam danau membentuk lingkaran atau 
keliling. Setelah itu, ditutup rapat agar ikan-ikan tidak bisa 

keluar dari dalam sero.Tidak cukup sampai di situ. Agar lebih kuat, 

Kehidupan masyarakat Danau Sentani.
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batang-batang sagu sisa pangkur 
atau pelepah daun pun dimasukan 
ke dalam sero. Selanjutnya, sero atau 
burekheng dibiarkan selama setahun 
baru kemudian dipanen.

Menurut tokoh masyarakat 
setempat, Wilem Maloali, tradisi 
burekheng ini sangat penting karena 
mampu mengembalikan kehidupan 
ikan-ikan jenis asli di sekitar Danau 
Sentani. Mulai belut asli Danau 
Sentani sampai dengan ikan-ikan 
jenis asli. “Batang-batang sagu lebih 
kuat menjadi pelindung sero atau 
burekheng ketimbang memakai 
pelepah sagu,“ katanya, dalam diskusi 
bertajuk Perlindungan  dan Pelestarian 
Ikan Gabus Endemik Danau Sentani 
(Oxyeleotris heterodon Bl) dari Ancaman 
Kepunahan Serta Perlindungan dan 
Pelestarian Ekosistemnya.

 Maloali, yang juga mantan Ketua 

DPRD Provinsi Papua, membagi ikan 
di Danau Sentani menjadi beberapa 
jenis. Ada ikan yang hidup di dasar 
danau dan ada juga di permukaan. 
Menurutnya, ikan dasar danau meliputi 
khayou, kha haabeeiy, himen, dan khaa 
hilo (belut). Sedangkan ikan-ikan di 
permukaan, meliputi khandei (ikan 
gete-gete),kha hea (gete-gete besar), 
kaa hei, kanseli (ikan sembilan), kaa joo 
gho, joowi, isnongha (lele asli danau), 
oonoi (ikan halus ini biasa hadir setelah 
hujan), neghe (udang halus), neghe 
haboo (udang besar), heeuw, heeuw 
haisai, heeuw nangkoo, dan rao heeuw 
(musiman hadir secara berkelompok).

Beragamnya jenis ikan, tak 
dimungkiri membuat Danau Sentani 
menjadi sumber pangan yang sangat 
diandalkan. Apalagi di dalamnya juga 
terdapat beberapa jenis kerang, antara 
lain kerang angklung dan kerang felle.  

Dengan demikian dapat 
dibayangkan, betapa ancaman 
terhadap tradisi burekheng, sejatinya 
tidak hanya membuat beberapa 
populasi di ambang kepunahan, namun 
juga mulai mengancam sumber pangan 
hewani masyarakat setempat. 

tradisi Meramu Sagu
Seperti halnya masyarakat Danau 

Sentani, masyarakat Waropen juga 
memiliki tradisi mengelola sumber daya 
alam, termasuk sumber pangan, yang 
baik. Upaya mereka juga dilakukan 
melalui semangat kekeluargaan dan 
gotong royong, serta memiliki prinsip 
keadilan. 

Kegiatan tersebut antara lain 
meramu atau menokok sagu, yang 
merupakan aktivitas terpenting 
masyarakat setempat. Sesuai adat 
yang berlaku, menokok sagu harus 
dilakukan secara kontinyu dengan 
sejumlah aturan dan tradisi yang tidak 
boleh dilanggar. “Meramu sagu tidak 
hanya sebagai mata pencaharian utama 
bagi masyarakat Waropen, tetapi juga 
kegiatan yang penting dan cukup 
sakral,” tegas Kepala Balai Arkeologi 
Jayapura Irfan Mahmud. 

Menurutnya, pantangan tersebut 
misalnya, bagi seorang wanita 
yang sedang datang bulan tidak 
diperbolehkan ikut dalam kegiatan 
menokok sagu karena akan berdampak 
buruk jika hal tersebut dilanggar. Selain 
itu dalam hal menebang pohon sagu, 

jika batang sagu yang ditebang jatuh 
ke arah luar hutan sagu, maka pada saat 
pemotongan pelepah yang pertama 
harus segera ditarik ke dalam hutan 
dengan tujuan agar pati yang ada tidak 
lari keluar. 

Tidak hanya itu. Dalam kegiatan 
membudidayakan pohon sagu, seorang 
laki-laki tidak boleh bercampur dengan 
istrinya. Pantangan itu berlaku, selama 
proses penanaman yang memakan 
waktu beberapa hari. Berikutnya, saat 
menanam pohon sagu, orang yang 
menanam harus berada pada arah yang 
berlawanan dengan sinar matahari 
agar bayangannya tidak jatuh ke 
lubang. Jika hal tersebut terjadi, maka 
si penanam pohon sagu akan sakit. 
Sedangkan ketika panen sagu tiba, 
orang yang menanam pohon dilarang 
memakannya. “Pantangan-pantangan 
ini harus ditaati agar kegiatan menokok 
sagu berhasil dilakukan,“ tandas Irfan. 

Di Waropen sendiri, terdapat 
dua macam hutan sagu, yakni hutan 
hutan sagu alam dan hutan sagu yang 
dibudidayakan. Hutan sagu alam 
umumnya tumbuh liar dan padat di 
daerah rawa-rawa. Pohon sagu ini 
memiliki duri yang banyak dan isi 
batangnya mengandung banyak serat. 
Sedangkan pohon sagu yang dibudi-
dayakan ada dua jenis, yakni yang ber-
duri dan yang tidak berduri dengan isi 
batang yang mengandung sedikit serat. 

Satu batang pohon sagu, dapat 
menghasilkan 100-150 kilogram tepung 
sagu basah. Hasil tersebut selain untuk 
pangan sehari-hari, ada pula yang 
dijual atau dibarter dengan masyarakat 
sekitarnya serta untuk kebutuhan 
upacara-upacara adat.

 Lantas, bagaimana sekarang 
nasib tradisi meramu sagu? Tidak ada 
laporan bahwa sudah hilang memang. 
Namun, tak dipungkiri, sama seperti 
burekheng di Danau Sentani yang 
terkikis, maka ancaman terhadap 
meramu sagu pun tak kalah hebat. 
Pembangunan yang meluas, sedikit 
demi sedikit berpengaruh terhadap 
aktivitas masyarakat. Faktanya, tak 
sedikit masyarakat yang sekarang 
berkonsentrasi bekerja di berbagai 
proyek tersebut. Entah menjadi buruh 
kasar atau kuli bangunan. Yang jelas, 
semua tentu berharap agar kearifan 
lokal masyarakat Papua tidak akan 
punah. 

Pembangunan yang berkembang di Papua, 
diharapkan tidak mengikis kearifan lokal 
masyarakat setempat.

Fo
to

: 
is

t



|  vol. 32/  Th.v  /mareT-april 201346

sang teladan

Jumat pagi, 17 Agustus 1945, 
seorang pria berpostur tinggi besar, 
berpenampilan selayaknya orang 

Indonesia bagian timur. Mengenakan 
setelan jas berwarna putih-putih, dia 
berdiri tegak di antara founding fathers 
lainnnya, yang mendampingi Sukarno 
membacakan naskah Proklamasi di 
rumah bernomor 56 di Pegangsaan 
Timur, Jakarta.

Sosok yang terlihat mencolok itu, 
tak lain adalah Johannes Latuharhary. 
Siapakah dia? Kini, khususnya 
masyarakat yang tingggal di Jakarta, 
lebih mengenal Latuharhary sebagai 
seruas jalan di Kelurahan Menteng, 
Jakarta Pusat.

Sejarah mencatat, pria kelahiran 
Saparua, Maluku, ini sebagai salah 
seorang pejuang kemerdekaan. Di 
masa pra-kemerdekaan, ia menjadi 

johannes latuharhary

PejuaNg SejaTi dari 
iNdoNeSia Timur
Johannes Latuharhary sosok gubernur pertama Maluku yang dicintai rakyatnya. 
Sampai akhir hayatnya, pejuang kemerdekaan ini hidup dalam kesedehanaan.

salah seorang anggota BPUPKI dan 
PPKI. Ia juga adalah salah seorang tokoh 
penting dalam perumusan Pancasila dan 
UUD 1945. Dalam sejarah perumusan 
proklamasi kemerdekaaan, Latuharhary 
dikenal sebagai salah satu tokoh 
penganut pluralisme yang menolak 
rumusan Piagam Jakarta, yang memuat 
tujuh kata “Kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” 
pada sila pertama-nya.

Bagi Latuharhary, tujuh kata itu bisa 
membahayakan persatuan Indonesia. 
Daerah-daerah yang mayoritas 
penduduknya beragama di luar Islam 
sangat mungkin menyatakan keluar 
dari Indonesia, yang waktu itu baru 
dideklarasikan. Episode perdebatan 
pemikiran ini tercantum dalam buku 
The Struggle of Islam in Modern Indonesia 
(1971), karya sejarawan Boland BJ.

Sebelum menjabat anggota BPUPKI 
dan PPKI, lelaki kelahiran Saparua, 6 
Juli 1900, memiliki rekam jejak panjang 
sebagai salah satu tokoh pergerakan 
Indonesia. Ia mulai membangun karier 
pergerakan ketika memeroleh beasiswa 
untuk kuliah di Fakultas Hukum 
Universitas Leiden, Belanda. 

Di perkuliahan inilah, ia berkenalan 
dengan para mahasiswa yang 
bergabung dalam Perhimpunan 
Indonesia (PI), yang di antaranya 
menjadi pendiri negeri ini, seperti Hatta, 
Subardjo, Iwa Kusumasumantri, Abdul 
Syukur, dan Ali Sastroamidjojo.

Semenjak muda, Latuharhary yang 
dibesarkan dalam sebuah keluarga guru 
ini sudah terbiasa hidup sederhana. 
Sebagai mahasiswa yang dikirim dengan 
beasiswa, uang sering menjadi masalah. 
Sejarawan I.O Nanulita mengisahkan 
bagaimana Nani (nama panggilan 
Latuharhary) semasa kuliahnya 
sampai harus meminjam jas dari Ali 
Sastroamidjojo agar bisa mengikuti 
ujian.

Meski kerap mengalami masalah 
keuangan, namun Nani berhasil 
menyelesaikan kuliahnya. Pada 
usia 27 tahun,  ia lulus dan berhak 
menyandang gelar meester in de rechten 
(MR., sarjana hukum). Nani pun dari 
Belanda, atas rekomendasikan salah 
seorang dosennya di Leiden, Nani 
mendapatkan pekerjaan di Pengadilan 
Negeri Surabaya. Dua tahun berselang 
ia dipindahkan ke PN Kraksaan, sebuah 
kota kecil di Jawa Timur.

Meski bekerja di institusi pemerintah 
kolonial Belanda, namun hal itu 
tak mengubah prinsip Nani dalam 
memperjuangkan kemerdekaan 
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Johannes Latuharhary (kanan), mendampingi Soekarno dan Fatmawati pada pawai pemuda.
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Indonesia. Terbukti, ia lebih memilih 
kepentingan bangsa ketimbang 
kepentingan pribadinya.

Dalam salah satu kisah diceritakan, 
bahwa suatu hari, Nani pulang ke rumah 
lalu meminta istrinya membuat nasi 
kuning untuk syukuran. Ketika sang istri 
menanyakan tujuan syukuran tersebut, 
sambil tertawa, Nani menjelaskan, 
bahwa syukuran itu dalam rangka ‘gagal 
naik jabatan’.

Rupanya, aktivitas Nani yang 
intens di Pergerakan Sarekat Ambon 
membuat Belanda gerah. Akhirnya 
untuk menghentikan aktivitas Nani, 
Belanda membujuknya  dengan cara 
menawarkan kenaikkan pangkat, 
namun tentu saja dengan syarat Nani 
harus meninggalkan aktivitasnya 
di pergerakan. Disodori penawaran 
tersebut Nani dengan tegas menolak. 
Ia lebih memilih tidak naik pangkat 
ketimbang mengorbankan kepentingan 
bangsanya.

Perjalanan karier politik Nani juga 
ternyata menuntut pengorbanan 
pribadi. Nani yang selama kuliah di 
Belanda, sudah menjalin hubungan 
serius dengan seorang perempuan asal 
Prancis, ini lebih memilih memutuskan 
hubungan cintanya dengan perempuan 
yang akan dinikahinya. Penyebabnya 
tak lain adanya pertimbangan dan 
masukan dari rekan-rekan sesama 
tokoh pergerakan yang tidak setuju ia 
menikahi wanita asing. 

Menurut pandangan para tokoh 
pergerakan, Nani sebagai tokoh 
pergerakan yang memperjuangkan cita-
cita Indonesia merdeka, tidak pantas 
kalau ia beristrikan wanita asing. Maka, 
demi kepentingan yang lebih besar, 
Nani pun kemudian memilih menikahi 
perempuan asal Maluku.

Perjuangan Nani untuk republik 
terus berlanjut setelah kemerdekaan. 
Dalam pemerintahan awal republik, 
Johannes Latuharhary ditunjuk sebagai 
Gubernur Maluku. Ia menjabat dari 
tahun 1950 hingga 1954. Salah satu 
programnya untuk mengangkat 
kehidupan masyarakat Maluku adalah 
menjadikan Maluku sebagai provinsi 
yang bervisi pada pengelolaan sumber 
daya perikanan. 

Salah satu programnya untuk 
mewujudkan visi ini adalah dengan 
membangun pabrik pengalengan ikan 
di Desa Galaga dan pembangunan 

dermaga serta galangan kapal di Tanah 
Kecil di pusat Ambon.  Dalam berbagai 
kesempatan, Nani selalu mengatakan 
bahwa laut bukan pemisah, melainkan 
pemersatu pulau-pulau di Indonesia.

Setelah tidak menjabat sebagai 
gubernur, Nani kembali ke Jakarta 
untuk diperbantukan di Departemen 
Dalam Negeri. Pengabdian Nani pun 
akhirnya terhenti pada 6 November 
1959. Pagi hari, saat mengikat sepatunya 
untuk berangkat ke gereja. Mendadak, 
Latuharhary jatuh pingsan. Ia sempat 
dilarikan ke Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo. Selama dua hari ia 
terbaring koma. Pada 8 November, 
dalam usia 59 tahun, ia mengembuskan 
napas terakhir. Atas jasa-jasanya, 
Presiden Sukarno menganugerahi 
Nani, tanda kehormatan 
Bintang Mahaputra Tingkat 
III 

Kepergiannya yang 
tiba-tiba tentu saja 
menjadi pukulan 
berat bagi istrinya, 
Henriette (Yet) 
Latuharhary dan 
tujuh anaknya. 
Selain pengabdian 
dan pemikirannya, 
Nani nyaris tidak 
meninggalkan 
harta bagi istri dan 
ketujuh anaknya. 
Bahkan sampai akhir 
hayatnya ia belum 
memiliki rumah 
sendiri. Untunglah, 
berkat bantuan 
kawan-kawan Nani, 
Yet mendapat 
pekerjaan di Mesir 
sebagai pengurus 
Wisma Indonesia. 
Kesempatan itulah 
yang memungkinkan 
Yet menyekolahkan anak-
anaknya.

Sosok Nani boleh jadi 
sebuah ironi. Di tengah 
maraknya pejabat negeri 
yang lebih mengutamakan 
kepentingan pribadi, 
menyalahgunakan 
kewenangan demi 
mengumpulkan harta 
kekayaan, Nani 
sepertinya ingin 

memberikan contoh, bahwa seorang 
pejabat harus membela kepentingan 
rakyat yang dipimpinnya. 

Di mata, Mohammad Padang, 
Gubernur Maluku periode 1959-
1966, Nani merupakan pejuang yang 
membanggakan rakyat Indonesia. 
Seperti dituturkan kepada sejarawan I.O 
Nanulita, ia mengaku bangga kepada 
Nani. “Kalau ada yang bicara tentang 
kekayaannya, itu omong kosong. Ia 
adalah seorang pejuang miskin yang 
pada saat-saat terakhir hidupnya tidak 
bisa membayar biaya rumah sakit. Tragis 
! Sedih!”  (Berbagai sumber)
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komunitas

Merasa memiliki 
kesamaan visi dan 

misi, Kidzsmile 
bekerja sama 

dengan KPK 
dalam pendidikan 

karakter bagi 
anak-anak. Buku 
Tunas Integritas 

dianggap 
sesuai dengan 

kebutuhan.

Bermula dari Senyum
kidzsmile Foundation

Senyum itu sederhana, senyum itu berjuta 
makna. Dari senyuman, kita bisa mengetahui 
apa yang sedang dialami anak-anak. Apakah 

kebahagiaan yang membuat senyumnya lebar 
menebar atau kepahitan yang menjadikan 
sunggingannya tertahan. 

Ya, karena senyum itu pula, Idzma Mahayattika 
dan kawan-kawan mendirikan komunitas sosial 
yang memfokuskan diri pada optimalisasi 
pertumbuhan dan perkembangan anak. 
Menurut Idzma, sang ketua, semua berawal dari 
keprihatinan atas banyaknya anak Indonesia yang 
tidak dapat tumbuh kembang secara optimal. 
Termasuk di antaranya, ketika diperparah dengan 
lingkungan yang kurang kondusif. “Alasan 

mendirikan komunitas ini sederhana. Kita ingin 
anak Indonesia bisa senyum. Senyum itu hasil dari 
kebaikan yang ada,” ujarnya. 

Tapi memang tidak begitu saja terbentuk. 
Ide itu bermula, ketika dirinya masih menjadi 
mahasiswa pada 2004. Ketika itu, dia bersama 
teman-teman menjadi sukarelawan di Aceh, seusai 
tsunami menerjang. Di sana, dengan berbekal rasa 
kepedulian, Idzma dan teman-teman mencoba 
membantu anak-anak korban bencana melewati 
rasa trauma. Mereka ingin membuat anak-anak 
itu lepas dari beban psikologis yang mereka 
hadapi dan kembali tersenyum seperti sedia kala. 
“Berangkat dari situ kemudian setiap ada kejadian 
bencana besar kami langsung datang ke lokasi 
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untuk membantu,” kata Idzma.
 Lima tahun berselang, akhirnya 

mereka sepakat untuk meresmikan 
komunitas ini menjadi sebuah lembaga. 
Namanya cukup menggugah: Kidzsmile 
Foundation. Tujuannya pun sederhana, 
agar mereka bisa berbuat lebih banyak 
lagi bagi kemanusiaan. Begitu pun, 
peralihan dari sebuah komuni tas ke 
lembaga, tidaklah mudah. Penyebabnya, 
menurut Idzma, karena rata-rata 
anggota Kidzsmile masih be kerja di 
tempat lain. “Jadi hanya pada hari-hari 
tertentu saja mereka dapat ikut serta 
dalam program Kidzsmile,” ucapnya. 

Tetapi bukan perjuangan namanya 
kalau berhenti hanya karena tantangan 
seperti itu. Alhasil, pada 2009, secara 
resmi Kidzsmile pun berdiri. Berkantor 
pusat di Jakarta, lembaga ini memiliki 
perwakilan di beberapa daerah. Seperti, 
Bandung, Indramayu, Yogyakarta, dan 
Padang Pariaman.

Mengenai jumlah anggota, Idzma 
mengatakan ada sekitar 150-an 
orang. Tetapi itu dia, karena namanya 
komunitas, maka ada yang datang dan 
pergi. Kecuali, pengurus yang berjumlah 
16 orang, tentu saja. Ini terjadi, karena 
sebagai sebuah komunitas, pihaknya 
memang terbuka bagi siapa pun yang 
ingin bergabung dan membantu 
program Kidzsmile. 

Di sisi lain, sebagai sebuah lembaga, 
Kidzsmile memiliki beberapa program 
yang sasarannya jelas dan ditujukan 
untuk anak usia TK-SD, guru, dan juga 
para orang tua. Dalam menjalankan 
programnya, Kidzsmile bekerja sama 
dengan berbagai pihak, yang terdiri 
atas berbagai lembaga pemerintah dan 
swasta, komunitas, dan sebagainya. 
“Dengan wilayah Indonesia yang luas 
dan masalah anak Indonesia yang 
begitu pelik, Kidzsmile memiliki impian 

besar, yakni menjadi komunitas anak 
internasional terbesar yang berbasis di 
Indonesia,” tegas Idzma. 

tunas Integritas
Pendidikan karakter memegang 

peranan penting dalam tumbuh 
kembang anak. Hal itu disadari benar 
oleh Idzma. Menurutnya, pembentukan 
value anak dimulai sejak usia 0–9 tahun. 
Ini berarti, bahwa pada masa itulah 
karakter harus ditanamkan agar menjadi 
kokoh ketika dewasa kelak. 

Pemikiran ini tentu sesuai dengan 
program KPK, yang menerbitkan buku 
bacaan anak Tunas Integritas. Karena 
merasa memiliki kesamaan visi dan 
misi itulah, akhirnya sejak Oktober 2012 
Kidzsmile mulai bekerja sama dengan 
KPK. Menurut Idzma, ada dua hal yang 
menarik dari buku Tunas Integritas KPK. 
Pertama, konten bukunya yang sehat. 
Dan, kedua, adanya kesamaan tujuan 
dengan Kidzsmile, yaitu menanamkan 
pendidikan karakter pada anak usia dini. 

“Kita memang butuh cerita tentang 
integritas, dan ternyata itu semua sudah 
ada di dalam buku ini” ujar Idzma. 
Di dalam buku tersebut, terkandung 
sembilan nilai integritas yang mencakup 
banyak hal, dalam pendidikan karakter 
bagi anak. Nilai-nilai itu adalah jujur, 
peduli, sederhana, berani, tanggung 
jawab, adil, mandiri, kerja keras, dan 
disiplin. “Nilai-nilai tersebut cocok 
dengan anak dan memang bisa 
diaplikasikan dalam kehidupan mereka 
sehari-hari,” kata Idzma. 

Di sisi lain, Idzma menegaskan bahwa 
program Tunas Integritas juga cocok 
dengan Kidzsmile, yang memiliki basic 
edukasi. Melalui basic tersebut, maka 
Kidzsmile juga membuat kampanye yang 
ramah anak. Di dalamnya ada berbagai 
kegiatan, yang dilakukan bersama 

KPK. Misalnya, 
mengadakan 
workshop 
dan kegiatan 
mendongeng (read 
a loud) bareng ke 
beberapa daerah. 
Sejak awal 2013, 
Kidzsmile berkeliling 
ke berbagai daerah 
dengan membawa 
Tunas Integritas dan 
membacakan cerita 
tersebut kepada 

anak-anak. Bebe rapa daerah tersebut di 
antaranya, Tasik malaya, Jakarta, Depok, 
Bandung, Yogya karta, Kalimantan Barat, 
dan daerah-daerah pelosok di seluruh 
Indonesia.

Ya, dan hal itu dilakukan dengan tidak 
mudah. Guna mencapai sasaran, tak jarang 
Kidzsmile harus mencapai lokasi terpencil 
yang sulit, baik dari sisi topografi maupun 
geografis. Guna mendukung hal itu, Idzma 
pun mere lakan Chevrolet Trooper miliknya 
untuk dipakai mencapai sekolah-sekolah di 
sana. Kendaraan keluaran tahun 1980-an itu 
pun, akhirnya dihibahkan kepada Kidz smile 
dan dinamakan Trokidz. Yakni, semacam 
mobil “tempur” bagi Kidzsmile untuk 
menembus berbagai pelosok yang sulit. 

Tetapi memang tidak hanya di 
pelosok. Ketika Jakarta direndam banjir 
beberapa waktu lalu, Kidzsmile pun 
langsung blusukan ke beberapa titik 
banjir. Nah, ketika di Jakarta itulah Idzma 
menemukan, bahwa pada buku Tunas 
Integritas, terdapat satu kisah yang 
sesuai dengan kondisi yang dialami oleh 
anak-anak saat itu, yaitu Bimo Hati-Hati. 
Hal ini, tentu memudahkan Kidzsmile, 
karena karena pesan yang disampaikan 
menjadi lebih mudah dicerna. Dan kondisi 
semacam itu, tidak hanya di Jakarta, 
namun juga di berbagai tempat. Artinya, 
Kidzsmile memang mencari kisah pada 
Tunas Integritas yang sesuai dengan 
kondisi anak-anak setempat. “Beberapa 
cerita yang terdapat di dalam buku 
Tunas Integritas memang cocok dengan 
keadaaan saat kita kampanye ke anak-
anak,” katanya.

Lantas, tantangan apa saja yang 
dihadapi Kidzsmile dalam menjalankan 
berbagai programnya? Tentu saja banyak. 
Mulai kendala sarana hingga prasarana. 
Namun, semua itu bisa dilewati, antara lain 
ketika Idzma menyulap mobilnya menjadi 
Trokidz itu tadi. Tetapi lebih dari itu, semua 
tak ada artinya ketimbang sumbangsih 
yang mereka berikan. Terlebih, Kidzsmile 
sendiri berpegang teguh pada motto, 
“Small thing high impact,” yaitu melakukan 
hal kecil seperti mendongeng agar bisa 
diserap anak untuk membawa perubahan 
besar bagi Indonesia yang lebih baik dan 
bebas korupsi. 

“Memang, kita berharap, bisa membe-
rikan lebih dari yang sekarang. Tetapi di sisi 
lain, kita juga harus realistis. Nah, daripada 
menunggu, lebih baik kita ber gerak dengan 
apa yang kita punya agar anak Indonesia 
bisa tersenyum,” pungkas Idzma. 
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sulur

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

Tugas Koordinasi dan 
Supervisi (Korsup)
KPK selalu menjalin kerja sama 

dengan lembaga lain. Tujuannya, 
selain penguatan kapasitas, juga 

memperlebar jaringan untuk bersama-
sama memberantas korupsi. Itulah 
sebabnya, baik di bidang pencegahan 
maupun penindakan, KPK selalu 
melakukan koordinasi dan supervisi 
dengan kementerian/lembaga lain. Hal 
ini merupakan tugas, kewenangan, dan 
kewajiban KPK sesuai dengan Pasal 6 
huruf a dan Pasal 6 huruf b, UU Nomor 
30 Tahun 2002.

Dalam melaksanakan tugas 
koordinasi, KPK memiliki berbagai 
kewenangan. Seperti diatur pada Pasal 7, 
kewenangan tersebut adalah: Pertama, 
mengkoordinasikan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi; Kedua, menetapkan 
sistem pelaporan dalam kegiatan 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
Ketiga, meminta informasi tentang 
kegiatan pemberantasan tindak 
pidana korupsi kepada instansi yang 
terkait; Keempat, melaksanakan dengar 
pendapat atau pertemuan dengan 
instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
dan kelima, meminta laporan instansi 
terkait mengenai pencegahan tindak 
pidana korupsi.

Sementara, dalam melaksanakan 
tugas supervisi, KPK berwenang 
melakukan pengawasan, penelitian, 
atau penelaahan terhadap instansi yang 
menjalankan tugas dan wewenangnya 
yang berkaitan dengan pemberantasan 
tindak pidana korupsi, dan instansi yang 
dalam melaksanakan pelayanan publik. 

Kewenangan itu diatur dalam Pasal 8 
ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2002. 

Dalam menjalankan kewenangan 
tersebut, KPK juga berwenang 
mengambil alih penyidikan atau 
penuntutan terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi yang sedang dilakukan 
oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam hal KPK mengambil alih 
penyidikan atau penuntutan, kepolisian 
atau kejaksaan wajib menyerahkan 
tersangka dan seluruh berkas perkara 
beserta alat bukti dan dokumen lain 
yang diperlukan dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja, terhi-
tung sejak tanggal diterimanya permin-
taan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Penyerahan tersebut, dilakukan 
dengan membuat dan menandatangani 
berita acara penyerahan sehingga 
segala tugas dan kewenangan 
kepolisian atau kejaksaan pada saat 
penyerahan tersebut beralih kepada 
KPK.

Lantas, apa saja alasan pengambil-
alihan? Sesuai Pasal 9, hal tersebut 
dapat dilakukan karena beberapa 
hal. Pertama, laporan masyarakat 
mengenai tindak pidana korupsi 
tidak ditindaklanjuti; Kedua, 
proses penanganan tindak pidana 
korupsi secara berlarut-larut atau 
tertunda-tunda tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan; 
Ketiga, penanganan tindak pidana 
korupsi ditujukan untuk melindungi 
pelaku tindak pidana korupsi yang 
sesungguhnya; Keempat, penanganan 
tindak pidana korupsi mengandung 
unsur korupsi; Kelima, hambatan 
penanganan tindak pidana korupsi 
karena campur tangan dari eksekutif, 
yudikatif, atau legislatif; Atau, 
keenam, keadaan lain yang menurut 
pertimbangan kepolisian atau 
kejaksaan, penanganan tindak pidana 
korupsi sulit dilaksanakan secara baik 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Anda tertarik dengan buku ini?Atau ingin mencari mencari buku lainnya?

Segera kunjungi kami di Perpustakaan KPK atau bisa mengunjungi

katalog online di: http://perpustakaan.kpk.go.id/

Untuk informasi lebih lanjut hubungi admin.perpustakaan@kpk.go.id

resensi

Mungkin tidak ada saat yang bisa menandingi akhir 
abad ke-20 sebagai saksi lahirnya berbagai publikasi 
tentang korupsi politik. Tahun 1990-an belum terlihat 

adanya ekspansi usaha yang relevan dalam pengukuran 
dan pemantauan korupsi, misalnya, upaya mobilisasi untuk 
mengontrol korupsi. Hal terakhir khusus melibatkan mobilisasi 
pasukan baru, baik dalam dunia kebijakan maupun akademisi. 
Buku ini menyajikan sebuah konteks untuk memeriksa 
bagaimana hiruk-pikuk aktivitas tersebut mempengaruhi isu-isu 
tentang definisi, sebab dan akibat dari korupsi.

Sebagai salah satu buku tentang korupsi yang dapat 
melacak silsilah korupsi sampai pada periode sebelum 
Watergate, ringkasan ini disusun dengan keyakinan yang sangat 
komprehensif yang bisa diperoleh dengan pemahaman luas 
akan manifestasi waktu dan ruang. Sehingga, konteks artikel-
artikel dalam buku ini disajikan secara kronologis, dimulai 
dengan awal periode modern, dan dikaitkan dengan kasus-
kasus geopolitik yang diambil dari seluruh benua. Karena itu, 
buku ini dapat mengklarifikasi mengapa di beberapa negara 
Barat korupsi menurun antara abad ke-18 sampai abad ke-20, 
sementara di negara-negara lain meningkat. Demikian pula, 
buku ini bisa membantu pembaca mengerti mengapa pada 
tahun 1960 korupsi tidak terlihat sebagai suatu masalah atau isu 
di beberapa negara Eropa Barat, dan kenapa persepsi tersebut 
berubah secara radikal pada tahun 1990-an, di waktu yang sama 
dengan terjadinya praktik-praktik korupsi pada pasca-komunis 
Eropa Timur. Perbedaan antara korupsi di Afrika dan Asia 

menimbulkan banyak 
pertanyaan tentang 
jaringan sosial yang 
mempertahankan 
korupsi dan 
konsekuensinya juga 
harus dibuat lebih 
jelas, baik dengan 
pilihan berdiskusi 
tentang wilayah-
wilayah tersebut 
serta hal lain yang 
menghubungkan 

korupsi ke aspek-aspek pembangunan lain yang lebih dalam. 
Untuk beberapa kelompok terpelajar, pemandangan korupsi 

global diubah menjadi lebih radikal. Hal ini dicontohkan dengan 
observasi dimana pada tahun 1980-an, saat perbandingan 
paling transnasional banyak diimpresikan. Pada tahun 1990-
an terlihat adanya dispersi metodologi yang sepertinya 
memungkinkan kuantifikasi yang objektif dari insiden korupsi 
dan persepsi dari berbagai latar negara. Tetapi terobosan ini 
dicapai dengan melewati rintangan konseptual yang penting, 
seperti definisi dari istilah-istilah dasar. Lebih dari itu, terobosan 
tersebut merefleksikan berbagai kepentingan dan pandangan 
yang ketika membawa semangat baru untuk mempelajari 
korupsi juga cenderung menyamaratakan variasi kasus-kasus 
daripada menyelidik lebih tajam masalah sejarah, budaya 
dan bahasa. Sedikit banyak usaha-usaha pengukuran yang 
dominan menjadi perhatian dalam memeriksa metodologi 
mana yang lebih baik dari metodologi lainnya, sementara waktu 
mengabaikan variasi bentuk, dan di dalam apa metodologi 
tersebut terkandung.

Sebagai tambahan untuk penilaian metodologi baru, 
penulis berusaha untuk meningkatkan wawasan dengan 
mempresentasikan perbedaan kualitatif yang lebih di antara 
kelompok-kelompok kecil dari negara-negara yang berbatasan. 
Sehingga, terdapat satu bab yang mengeksplorasi kenapa 
korupsi menjadi semakin menjalar di Itali daripada di Perancis 
atau Spanyol, sementara bab lainnya membandingkan usaha 
pengawasan korupsi di Singapore dengan Thailand dan Filipina. 

Isi yang analitikal, konseptual, dan deskriptif dari keempat 
belas bagian buku ini telah disatukan dengan sebuah 
pandangan yang bertujuan memaksimalkan koherensi dan 
kelengkapan untuk kegiatan pengajaran dan penelitian. 
Pembaca akan dengan cepat mengidentifikasi adanya metode 
tertentu baik di balik kelompok-kelompok topik maupun urutan 
dari topik-topik tersebut. 

Buku ini memberikan kesimpulan dengan seleksi yang 
dimaksudkan untuk memberikan perspektif awal terhadap 
kejadian-kejadian di masa lampau, seperti sebab dan akibat 
dari skandal-skandal besar dan usaha reformasi, dan peran dari 
korupsi ekonomi global dan globalisasi dalam membentuk 
kembali pandangan kita mengenai korupsi. Isu-isu apa yang 
mungkin bisa menjadi bukti paling berharga satu dasawarsa dari 
sekarang bisa saja kita tebak, namun tren dan kejadian-kejadian 
yang dianalisa di dalam bab terakhir membantu memperjelas 
titik mula dari pembongkaran kasus-kasus yang terjadi dalam 
sepuluh tahun terakhir. 
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Membangun Akuntabilitas 
Partai Politik

Oleh: 
PRamOnO anung 
WIbOWO
Wakil ketua Dpr ri

kolom

Di manakah posisi 
Indonesia di masa depan? 
Apakah bangsa ini 

mampu meraih kejayaan? Atau 
justru mengalami kemunduran? 
Jawaban atas pertanyaan 
tersebut sangat bergantung 
pada upaya kita dalam menyikapi 
dua persoalan mendasar yang 
terjadi pada bangsa ini. Apa 
saja? Pertama, apakah kinerja 
institusi politik kita sudah efektif 
dan produktif? Kedua apakah 
pemberantasan korupsi sudah 
menjadi agenda bersama bangsa 
ini? 

Kita selayaknya tetap 
optimistis, selama kita 
mempunyai demokrasi—meski 
dengan berbagai persoalan yang 
masih membelit—bangsa ini 
sedang menapak arah lebih baik. 
Namun untuk memastikannya, 
bangsa ini tidak boleh lengah. 
Partai politik sebagai institusi 
politik harus dikawal agar bisa 
tetap menjalankan fungsinya 
sebagai pilar demokrasi. 

Hal ini menjadi penting.
Mengapa? Di era demokrasi, 
partai politik mempunyai keku-
asa an yang luar biasa besar. 
Lihat saja, pemilihan presiden, 
pemilihan kepala daerah, bah kan 
pejabat publik, dipilih oleh partai 
melalui fraksinya. Ini men jadi 
gambaran bahwa partai poli-
tik menjadi pelaku utama dari 
proses bernegara di negara ini. 

Namun di balik perannya 

Biaya yang dikeluarkan calon anggota legislatif jauh lebih besar daripada 
penghasilannya selama 5 tahun ketika kelak dia terpilih. Tak heran, banyak yang 
menghalalkan segala cara agar “kembali modal.”

yang sangat besar tersebut, 
partai politik masih 
berkutat dengan beberapa 
persoalan yang harus segera 
diselesaikan. Apa saja? Yang 
pertama adanya kerancuan 
sistem ketatanegaraan 
dan pemerintahan. Kita 
harus jujur, apakah sistem 
pemerintahan presidensial 
yang kita laksanakan selama 
ini sudah berjalan seperti yang 
dicita-citakan? Kenyataannya 
menunjukkan, sistem 
pemerintahan di negeri ini 
sebenarnya adalah sistem 
koalisi presidensial atau koalisi 
parlementer. Mengapa? 
Karena besarnya kekuatan 
parlemen menyebabkan 
presiden yang mendapatkan 
legitimasi 62 persen dari rakyat 
seakan-akan tertawan oleh 
parlemen, terutama dalam 
memutuskan suatu kebijakan. 
Maka tidak heran apabila 
proses pengambilan keputusan 
membutuhkan waktu lama. 

Persoalan politik kedua 
yang tidak kalah penting 
adalah berkembangnya 
pragmatisme politik. Sekarang 
ini pengeluaran biaya politik 
dalam sistem proporsional 
terbuka sungguh luar biasa 
besarnya. Faktanya, rata-rata 
biaya yang dikeluarkan dalam 
sistem proporsional tidak 
murah. Bahkan untuk menjadi 
anggota DPR seseorang harus 

mengeluarkan biaya hingga 
mencapai di atas Rp20 miliar. 

Kalau boleh dirinci, calon 
legislatif yang maju pada pemilu 
legislatif tahun 2009, harus 
membiayai dirinya, angkanya 
bervariasi tergantung latar 
belakangnya. Calon dari public 
figure misalnya, biaya yang 
dikeluarkan besarnya antara 
Rp200-800 juta, kemudian aktivis 
partai, pengurus partai, dan 
aktivis kemasyarakatan besarnya 
antara Rp500 juta–1,2 miliar, TNI-
Polri, birokrat, pengeluarannya 
antara Rp800 juta– 2 miliar, 
sedangkan calon dari pengusaha 
antara Rp1,2– 6 miliar. 

Bila melihat penghasilan 
per bulan yang diterima oleh 
para anggota legislatif ini, 
maka fenomena ini menjadi tak 
masuk akal. Bagaimana tidak, 
penghasilan mereka setiap 
bulannya hanya berkisar antara 
Rp25–30 juta. Jika dikalikan lima 
tahun jumlahnya tidak lebih 
dari Rp2 miliar. Pertanyaannya, 
jika  pada masa kampanye 
dia mengeluarkan uang lebih 
dari Rp6 miliar, lalu dari mana 
dan bagaimana ia menutup 
kekurangan Rp4 miliar? Inilah 
yang menjadi pertanyaan 
mendasar. Apakah dari uang 
perjalanan dinas, atau dari 
tunjangan, saya yakin tetap tidak 
akan mencukupi. Maka dengan 
kondisi semacam ini, jawaban 
yang paling masuk akal adalah 
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dengan menghalalkan berbagai cara 
untuk mengembalikan modal mereka. 

Jalan Keluar
Tidak bisa disangkal, hampir 

sebagian besar partai politik saat ini 
lebih berfungsi sebagai pengumpul 
uang dan kekuasaan. Bermodalkan 
kekuasaan mereka mengumpulkan uang 
demi melanggengkan kekuasaannya. 
Hal ini tak lepas dari pragmatisme politik 
yang terjadi dalam rekrutmen pimpinan 
politik lokal ataupun kepala daerah. 
Jadi omong kosong jika ada yang 
menyatakan tidak ada yang namanya 
uang modal. 

Barangkali yang membedakan 
adalah pemilihan kepala daerah yang di 
Jakarta pada waktu lalu. Apakah ini juga 
berlaku untuk daerah lain? Menurut 
saya, kredibiitas itu memang penting, 
tetapi seorang calon yang tidak 
mempunyai dana minimum maka itu 
tidak cukup.

Lalu bagaimana solusinya? Kita 
harus memastikan akar persoalan. 
Sistem kepartaian yang menganut 
multi-partai sejatinya menjadi 
penyebab mahalnya biaya politik. 
Sebagai perbandingan, di negara 
yang lebih besar dari Indonesia seperti 
Amerika, pertarungan politik hanya 
diikuti oleh Partai Republik dan Partai 
Demokrat. Kedua partai ini mem punyai 
target market dan ideologi politik 
yang jelas, sedangkan di Indo nesia 
partai peserta pemilu masih memiliki 
kerancuan jika ditanya tentang ideologi.

Persoalan serius lainnya bagi partai 
politik adalah sumber pendanaan. 
Darimana sumber keuangan partai? 
Pendanaan partai politik biasanya 
berasal dari iuran anggota, sumbangan 
perorangan, sumbangan perusahaan, 
dan bantuan pemerintah. Namun 
apakah sekarang ini partai politik bisa 
mengumpulkan iuran anggota? Jujur 
harus kita katakan tidak ada. Nah kalau 
pun mengandalkan dana APBN atau 
APBD sangat tidak mencukupi. Dana 
yang diperoleh untuk satu tahun paling 
hanya cukup untuk dua minggu. 

Anehnya dalam pembahasan 
UU yang terlampir UU No. 8 Tahun 
2012, partai politik sepertinya tidak 
berkeinginan untuk mencari jalan keluar 

agar 
mereka 
tidak tertawan 
oleh UU yang mereka 
buat sendiri. Bahkan dalam 
UU ini juga tidak diatur tentang belanja 
kampanye atau pengaturan belanja 
perseorangan calon anggota legislatif. 

Apa yang bisa dilakukan? Dalam 
jangka panjang partai politik harus 
diberikan kesempatan mempunyai 
badan usaha milik partai politik yang 
tidak boleh bersentuhan dengan APBN/
APBD. Alternatif kedua, negara yang 
membiayai partai politik seperti yang 
dilakukan sejumlah negara di Eropa 
Barat. Begitu lolos dan ditetapkan 
menjadi partai politik, negara langsung 
membiayai partai politik. 

Selain dua hal tersebut, masih ada 
beberapa jalan keluar lainnya yang 
bisa dilakukan.  Pertama, perubahan 
sistem proporsional terbuka menjadi 

sistem gabungan. Sistem 
ini diterapkan di negara-
negara yang demokrasinya 
sudah maju seperti Jerman 
dan Korea Selatan. Kedua 

mengenai pilkada yang 
terlalu banyak. Saat ini ada 

523  kota/kabupaten dan 
33 provinsi. Ini artinya hampir 

setiap hari ada dua pilkada. 
Maka untuk pilkada harus mulai 

ada pemikiran gubernur dipilih oleh 
DPRD. Namun, kontrol dari partai dan 
publik harus kuat. Sebab jika tidak, maka 
biayanya akan semakin meningkat terus 
menerus.

Jalan berikutnya adalah pembatasan 
belanja kampanye. Tidak adanya batasan 
belanja kampanye serta sanksi yang 
tegas kepada siapapun yang melakukan 
pelanggaran, termasuk politik uang 
merupakan persoalan yang harus 
diatasi segera. Dari semua kasus yang 
maju ke Mahkamah Konstitusi belum 
pernah ada satu pun yang dibatalkan. 
Memang di beberapa daerah, Pilkada 
diulang namun tidak ada penerapan 
sanksi berupa pembatalan. Padahal 
pembatalan bisa memberikan efek kejut, 
efek ketakutan bagi calon yang terbukti 
melakukan pelanggaran.  (Disarikan 
dari paparan pada seminar “Membangun 
Akuntabilitas Partai Politik Menaklukan 
Korupsi”)
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Oleh:
ZulKaRnaIn
WaKIl Ketua KPK

kaveling c-1

Bila kepentingan Politik 
Berbuah korupsi

Sebuah fakta yang sulit dibantah, kepentingan politik menjadi akar terjadinya korupsi. 
Keterlibatan pejabat struktural berlatar belakang partai politik dalam sejumlah kasus korupsi, 
menjadi penguat bahwa praktik korupsi tak bisa lepas dari unsur kepentingan politik. 

Maka, bukan hal yang mengherankan bila kemudian muncul sebutan korupsi politik. Yakni, 
untuk menyebut praktik korupsi yang terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam 
dunia politik. Padahal, bila dilihat dari kacamata perundang-undangan, istilah ini tidak dikenal.

Pada praktiknya, korupsi politik dilakukan oleh para elit politik, mulai dari tingkat pusat sampai 
daerah. Modusnya bermacam-macam, misalnya saja jual-beli “kendaraan” politik, mahar politik, jual 
beli suara, sampai korupsi yang bersifat sindikasi lainnya. Praktik-praktik kotor tersebut, tentu saja 
mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaca pada kasus korupsi yang ditangani KPK, praktik korupsi tidak hanya terkait 
kewenangan langsung yang dimiliki oleh seseorang, tapi juga jual-beli pengaruh yang melekat 
pada elite politik. Kasus impor daging sapi misalnya. Dari hasil penyidikan terungkap, sang 
tersangka utama tidak memiliki kewenangan langsung dalam memberikan rekomendasi izin 
impor daging, dan dia juga bukan pengusaha. Namun ia pimpinan partai, ia memiliki pengaruh 
besar bagi kementerian terkait yang dipimpin oleh kader partainya. Pengaruh inilah yang dia 
manfaatkan. Artinya, orang yang tidak memiliki kewenangan langsung saja bisa memanfaatkan, 
apalagi mereka yang memiliki kewenangan langsung. 

Inilah mengapa korupsi politik menjadi sebuah ancaman serius bagi kehidupan berdemokrasi 
di republik ini. Bagaimana tidak, hampir semua kebijakan di negeri ini ditentukan melalui proses 
politik. Dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi bila kehidupan berpolitik di negeri ini sudah 
dicemari korupsi.

Beberapa kalangan sepakat, setidaknya ada dua penyebab utama korupsi di negeri ini. Pertama, 
politik uang dalam pemilihan umum. Munculnya politik uang ini tak lain akibat politik praktis yang 
tujuannya kekayaan dan kekuasaan.

Kedua, korupsi partai politik. Pada saat pemilihan umum (pemilu), baik itu untuk memilih 
presiden, memilih kepala daerah, maupun memilih anggota legislatif, praktik korupsi seakan 
menjadi bagian yang sulit untuk disingkirkan. Sudah menjadi rahasia umum, hampir semua calon 
yang didukung dari partai politik harus mengeluarkan uang banyak untuk biaya kampanye. 

Akibatnya, pada saat terpilih, mereka pun menghalalkan berbagai cara demi mengembalikan 
uang yang telah mereka keluarkan. Salah satu cara dengan menyalahgunakan kewenangan yang 
dimilikinya. Pada saat itulah uang negara dikuras habis-habisan.

Kondisi yang terjadi saat ini, sejatinya tak lepas dari kurangnya pemahaman bernegara serta 
melemahnya komitmen para penyelenggara negara untuk memajukan bangsa. Padahal, peran 
lembaga eksekutif dan legislatif dalam kemajuan negara sangatlah besar. Di tangan merekalah 
upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat berada.

Kesungguhan untuk memperbaiki keadaan menjadi syarat mutlak bila bangsa ini ingin maju. 
Di jajaran eksekutif, Presiden harus bisa memastikan reformasi birokrasi yang tengah diusung 
dapat berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi secara total membutuhkan 
komitmen. 

Di lembaga legislatif, kita boleh sedikit berlega hati. Mengapa? Saat ini mulai ada kesadaran 
dari partai politik dan kader-kadernya untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka mulai menyadari 
kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi. Dan yang patut syukuri, sudah ada kemauan 
untuk memperbaiki sistem, menjalankan proses politik secara transparan dan akuntabel. 

Untuk memastikan perbaikan tersebut lagi-lagi memang sangat bergantung pada komitmen. 
Setiap hal yang baik belum tentu berhasil tanpa adanya komitmen kuat. Oleh karena itu, segala 
kelemahan yang ada saat ini harus disuarakan bersama-sama, termasuk perbaikan sistem dan 
perundang-undangan. Dalam hal ini semua pihak mesti berperan. Parpol harus mau berpolitik 
secara sehat, pemerintahan wajib menjalankan komitmennya mereformasi diri secara total, dan 
masyarakat bersama media bersama-sama melakukan kontrol. Bila hal tersebut dapat terwujud 
niscaya korupsi bisa kita hapuskan dari tanah air tercinta. 

Korupsi politik 
menjadi 

ancaman serius 
bagi kehidupan 

berdemokrasi 
di republik 
ini. Karena, 

hampir semua 
kebijakan 

di negeri ini 
ditentukan 

melalui proses 
politik.






