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dariredaksi

Dari Mesin Cuci
Hingga Bajak Laut
Keberadaan UU TPPU bisa menjadi titik terang dalam mengejar
harta hasil korupsi. Perlu kesadaran bersama dalam penerapannya.

M

encermati sinopsis The Wolf
of Wall Street yang dibintangi
Leonardo DiCaprio, membuat
perasaanku teraduk-aduk. Ada pesan
moril yang kutangkap, yang mau tak
mau harus dihadapkan pada kondisi
riil saat ini. Bukan untuk perebutan
Oscar 2014, ajang tempat film
tersebut bertarung. Tetapi
di negeri ini, di negeriku
tercinta yang kasus pencucian
uangnya bisa jadi tak kalah
menggemaskan dibandingkan
pada film produksi Paramount
itu.
Film yang rencananya
dirilis akhir tahun ini, memang
mengupas semua hal tentang
pencucian uang. Jordan
Belfort, seorang makelar
saham yang diperankan
DiCaprio, pada akhirnya
dipenjara karena terlibat tidak
saja kasus penipuan sebagai
predicate crime, namun juga
money laundering itu sendiri.
Polah para penjahat
dalam membersihkan uang
hasil kejahatan mereka
memang selalu membuat
gemas. Termasuk negeri ini, terlebih
sebelum diberlakukannya UU tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU). Melalui
berbagai upaya dan didukung kemajuan
teknologi, mereka semakin piawai
menyulap hasil kejahatan itu, sehingga
terlihat seolah-olah sebagai uang bersih,
yakni dari hasil bisnis yang legal. Dan,
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film karya Martin Scorsese itu pun
secara gamblang sudah mencerminkan
apa dan bagaimana kejahatan itu
sesungguhnya.
Tetapi, DiCaprio tentu hanya
memainkan peran. Jauh sebelum itu, di
dunia nyata, kejahatan tersebut pernah

“dilakonkan” Henry Every, seorang
perompak laut. Dalam perompakannya
yang terakhir, 1967, Henry berhasil
merampas harta kapal Portugis berupa
berlian yang setara Rp5,6 miliar. Harta
rampokan tersebut, kemudian dibagi
bersama anak buahnya. Sedangkan
untuk mengaburkan asal-usul miliknya,
Henry kemudian menanamkan ke dalam

berbagai bentuk transaksi.
Begitupun, Henry bukanlah yang
pertama. Sejarah pencucian uang
sebenarnya sudah ditorehkan Al Capone
alias Scarface, salah satu mafia terbesar
di Amerika Serikat, pada 1920-an. Ketika
itu, untuk mengaburkan asal-usul dirty
money-nya, dia memulai usaha
mesin cuci. Bisnis tersebut
dipilih, karena menggunakan
uang tunai yang mempercepat
proses pencucian uang, agar
harta yang mereka peroleh dari
hasil pemerasan, pelacuran,
perjudian, dan penyelundupan
minuman keras, terlihat
sebagai uang yang halal. Tak
pelak, banyak pihak “tertipu”
oleh aksi Al Capone.
Begitulah, semua yang
mengusik. Dalam kuadran
pemikiranku, entah Henry
Every, Al Capone, atau
bahkan Jordan Belfort, semua
mengingatkan pada polah
koruptor di sini. Faktanya,
ketika para penjarah uang
rakyat itu menjalani hukuman
fisik, mereka tetap bisa
tersenyum dengan bangga.
Penyebabnya, karena uang hasil jarahan
mereka nyaris tak tersentuh hukum.
Mereka pun berlimpah harta, lantaran
sebagian besar hasil kejahatannya sudah
dibersihkan melalui berbagai transaksi.
Jadi, apakah pemberlakuan UU TPPU
bisa menjadi solusi? Sembari menunggu
The Wolf of Wall Street dirilis di sini, aku
berharap, semoga!

kicau

swara
Praktik Kerja Lapangan (PKL)

@KPK_RI
@Setyawansoedjad 49m
@KPK_RI Berkata jujur itu manjur, tapi
jika tak jujur akan hancur ! Mari lawan
korupsi jika tak ingin Negara hancur !!
@Setyawansoedjad 1h
@KPK_RI Hidup adalah untuk berbagi
dan tidak menyakiti sesama, apalagi
mengambil hak orang lain. Mari
bersatu lawan korupsi !!
@tionuks 21m
Siap dukung @KPK_RI utk
memberantas para KORUPTOR !!
#saveindonesia
@AbdiPakpak 1h
@KPK_RI Great Job KPK! Wakil Rakyat
Sesungguhnya!!!
@elezhar 1m
saya tetep percaya @KPK_RI :) cuma
mention gini mudah2an nyemangatin
kalian2 di sana kerja, hehe...RT dong
yg mikirnya sama ;)
@VincentSamosir 1h
Trslah mjd Lembaga Independent
yg luar biasa dalam memberantas
korupsi Indonesia @KPK_RI
@FrengkijmMarcos 1h
@KPK_RI KPK HARUS menanmbah
kekuatan,dan jumlah penyidik,agar
bisa mengawasi,dn mengontrol
pejabat nakal........
@sallysardjan 5h
@KPK_RI Terima kasih dg seragam
tahanan yg baru.Smg ada efek LeBiH
jera bagi pemakainya
@RojakN 24m
@KPK_RI ...maju terus sikat para
begundal yg membuat rakyat
menderita...
@SitinjakRonald 46m
@KPK_RI MAJU trus KPK,,kami
rakyatmu mendukung 100% kuak
semua para koruptor di indonesia ini
tanpa pandang bulu

Tanya:
Saya siswa sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Selatan. Guna
memenuhi tugas mata ajaran Akuntansi, saya dan teman-teman berencana Praktik
Kerja Lapangan (PKL) di KPK. Selain karena lokasinya tidak terlalu jauh dari sekolah,
kami juga menganggap bahwa KPK sangat cocok untuk PKL, karena merupakan
lembaga yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Untuk itu yang saya dan temanteman ingin tanyakan, bagaimana syarat-syaratnya? Apa saja kelengkapan yang
harus kami persiapkan? Bagaimana perizinannya? Terima kasih.
Surya Wijaya, Jakarta Selatan
Jawab:
Terima kasih atas kepercayaan yang Sdr. Surya berikan kepada KPK. Namun dengan
menyesal kami sampaikan, bahwa hingga saat ini KPK hanya dapat memenuhi
permintaan mahasiswa/i yang akan membuat penelitian/skripsi. Adapun jika ada
mahasiswa/mahasiswi atau pun siswa/siswi yang hendak melakukan magang atau
PKL seperti yang keinginan Saudara, maka kami belum bisa memenuhinya.

PNS Berniat Menjadi Pegawai KPK
Tanya:
Saya seorang PNS di Jawa Tengah. Terus terang saya merasa tertarik dengan
keberadaan KPK, karena sesuai dengan idealisme yang saya miliki. Untuk itu,
bisakah PNS seperti saya bekerja di KPK? Kalau bisa, bagaimana prosedur yang
harus saya lalui? Terima kasih
NN, Semarang
Jawab:
Pada dasarnya, PNS seperti Saudara NN, bisa saja menjadi pegawai KPK. Sebab,
status pegawai KPK terdiri atas pegawai tetap dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
Dipekerjakan. Untuk penerimaan/rekrutmen menjadi pegawai tetap, pada kandidat
harus melalui proses rekrutmen pegawai program Indonesia Memanggil. Proses ini,
baru saja dibuka beberapa waktu lalu, yang diadakan sepenuhnya oleh lembaga
konsultan independen.
Sementara, untuk penerimaan/rekrutmen menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang dipekerjakan, akan dilakukan apabila KPK memang membutuhkan beberapa
posisi yang memang harus diisi dari jalur Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, KPK akan
mengirimkan surat pemberitahuan ke instansi/lembaga terkait mengenai posisi-posisi
yang kosong beserta persyaratan jabatan dan batas waktu pengiriman kandidat dari
instansi/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti dan diberitahukan ke internal lembaga
tersebut.

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

Uang!
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waspadai pencucian uang!

Tindak pidana pencucian uang, seakan menjelma sebagai virus mematikan.
Bukan hanya pemberi, penerima pun tak luput dari ancaman.

Foto: Integrito

S

eperti oase di padang
pasir, seperti itu kira-kira
keberadaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (UU TPPU). Betapa tidak, jika
selama ini banyak koruptor dihukum
fisik saja “tanpa menghasilkan apaapa,“ dalam arti harta hasil jarahannya
masih berlimpah, sekarang tidak lagi.
Melalui UU TPPU, maka sang koruptor
tidak hanya terancam hukuman
penjara, namun juga seluruh harta hasil
kejahatannya yang dicuci, bisa disita.
Begitupun, pemberlakuan UU ini
memang harus membuat masyarakat
lebih berhati-hati. Pasalnya, perangkat
hukum ini tidak hanya menjerat pelaku
yang aktif melakukan money laundering,
namun juga si penerima.
Itu pula yang membuat Abdul
Rozak, pemilik yayasan yatim piatu
di Palangkaraya, mengambil sikap
tentang kewaspadaan tersebut. Sesuai
pemberitaan yang diikuti, Rozak melihat
bahwa siapapun bisa terancam tindak
pidana pencucian uang. Tidak terkecuali
yayasan sosial seperti miliknya, yaitu
ketika sang pelaku aktif memberikan
sumbangan dari hasil korupsi.
Kewaspadaan ini memang
beralasan. Sebagai pemilik yayasan
sosial, bukan tidak mungkin dirinya juga
terancam “turut terlibat”. Bayangkan,
hampir setiap saat donatur berdatangan
ke yayasannya. Pada umumnya, mereka
memberikan sumbangan agar roda
yayasan tetap berputar. Banyak yang
memberi dalam jumlah “sepantasnya”,
namun tak jarang pula dalam hitungan
angka yang di luar dugaan.
Ya, kasus pencucian uang memang
semakin marak. Seperti baru-baru ini,
ketika Mahkamah Agung (MA) menolak
kasasi yang diajukan seorang mantan
anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR
RI. Kasasi ditolak, setelah sebelumnya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor), memvonis politisi perempuan
itu selama enam tahun penjara. Dia
dinyatakan terbukti bersalah, menerima
suap terkait pengalokasian Dana

Salah satu aset tersangka kasus pencucian uang, yang disita KPK.

Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)
dan pencucian uang atas kepemilikan
rekening dengan nominal Rp50,5 miliar.
Tetapi, kasus yang menjerat anggota
DPR tersebut, memang satu dari sekian
banyak kasus pencucian uang. Lainnya
sangat banyak, baik yang “baru” berupa
temuan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), yang sudah
dilimpahkan ke penyidik, maupun
ditingkatkan ke tahap penuntutan.
Menurut Kepala PPATK, M. Yusuf,
selama 2012 PPATKmenemukan sekitar
Rp100 triliun uang beredar yang diduga
berasal dari praktik penyimpangan. Yusuf
mengatakan, jumlah tersebut berasal
dari 108.145 transaksi mencurigakan
yang diterima PPATK. “Dari laporan itu,
terdapat sekitar 267 transaksi yang
sudah ditindaklanjuti penegak hukum,”
ujarnya.
Maka, memang cukup beralasan
kekhawatiran orang seperti Rozak.
Apalagi seperti dikatakan Wakil Ketua
KPK, Bambang Widjojanto, yang
menentukan bisa atau tidaknya KPK
menjerat seorang tersangka kasus
TPPU, apakah sesuai dengan Pasal
3, 4, 5, dan 6 UU TPPU atau tidak.
Yang bisa dijerat dengan Pasal 3 dan
4, adalah setiap orang yang aktif
menempatkan uang hasil kejahatannya,

yakni melalui berbagai upaya untuk
menyamarkan asal-usul uang tersebut.
Misalnya, mentransfer, menghibahkan,
membelanjakan, memberikan,
menukarkan dengan mata uang
tertentu, dan sebagainya. “Dalam
keadaan ini, para pelaku aktif tersebut
sudah melakukan covering and layering,”
kata Bambang.
Sedangkan orang yang menerima,
sebagaimana ketakutan Rozak, bisa
dijerat melalui Pasal 5 UU TPPU. Dalam
hal ini, imbuh Bambang, mereka bukan
sebagai orang yang melakukan korupsi,
namun menerima dan menguasai.
“Mereka adalah pelaku pasif dan
bisa dijerat melalui UU TPPU,” begitu
Bambang menegaskan.
Beragam Modus
Selalu waspada, adalah salah satu
cara agar masyarakat terhindar dari jerat
UU TPPU. Sebab, banyaknya modus
yang dilakukan pelaku aktif di satu sisi,
membuat masyarakat di sisi berbeda
pun berada dalam ancaman.
Yesmil Anwar, Pakar Hukum Pidana
Universitas Padjajaran, Bandung,
tak menampik bahwa modus yang
dilakukan memang sangat bervariasi.
Pelaku aktif pencucian uang, lanjutnya,
pernah juga menyamarkan hasil
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kejahatannya dengan memberikan
kepada orang-orang yang tidak
terikat tali kekeluargaan. Jadi, bukan
hanya kepada anak, istri, sepupu,
dan sebagainya. Pengemudi, office
boy, tukang kebun, korban bencana
alam, pengurus yayasan sosial atau
keagamaan, serta siapapun, lanjut
Yesmil, bisa saja menerima uang dari
pelaku aktif, yang ditujukan untuk
menyamarkan hasil kejahatan tersebut.
Dan jika sudah demikian, apa lagi
konsekuensinya, jika bukan si penerima
pun bisa dijerat sebagai pelaku pasif.
“Untuk itu, jika ada keluarga, sopir,
pengelola masjid yang menerima
dana dari siapa pun tanpa mengetahui
sumbernya, dan kemudian terkait
korupsi, maka mereka akan terkena UU
TPPU. Karena, ukurannya harus melapor.
Dalam fiksi hukum dikatakan, bahwa jika
sebuah UU sudah diundangkan, maka
seluruh masyarakat dianggap tahu,”
paparnya.
Yesmil benar. Dalam catatan PPATK,
modus yang dilakukan selalu menyebar
ke banyak orang. Bisa dari satu orang ke
dua orang, bahkan sampai lima orang
atau lebih.
Berbicara seusai acara diskusi di
Jakarta, Wakil Kepala PPATK, Agus
Santoso, mengatakan bahwa modus
tersebut bisa berupa pemberian
perhiasan, rumah, kendaraan,
atau bahkan “sekadar” pemberian

sumbangan. Dalam hal ini, maka pelaku
aktif akan berusaha membuat rantai
pencucian uang semakin panjang.
Itulah sebabnya, maka tak jarang money
laundering juga dilakukan melalui cara
melarikan uang tersebut ke luar negeri.
“Semakin pendek rantainya, tentu tentu
risiko ketahuan semakin tinggi,” ujarnya.
Secara spesifik, Agus memerinci
hal itu menjadi beberapa lingkaran
orang-orang yang bisa dijadikan
tempat pencucian uang dari hasil
korupsi. Biasanya di ring satu, yaitu
yang menggunakan keluarga, anak,
istri, adik, dan lain-lain yang terikat
kekeluargaan dekat. Pelaku seperti ini,
lanjut Agus, biasanya karena mereka
tidak bisa percaya kepada orang lain.
“Ring kedua, biasanya ajudan, staf, sopir,
atau pembantunya karena pelaku masih
mengenal mereka. Sedangkan ring
ketiga, kalau pelaku memiliki kegiatan
di lingkungan, maka pencucian uang
dilakukan melalui kegiatannya,” urai
Agus.
Agus mencontohkan modus lain,
tentu saja berdasarkan temuan PPATK.
Dalam hal ini, seorang oknum pejabat
menyamarkan harta hasil kejahatannya
dengan cara membelikannya menjadi
aset tanah. Pejabat tersebut, lanjut
Agus, mencuci uang dengan membeli
kebun coklat di Papua dan Maluku,
serta kebun sawit di Sumatera dan
Kalimantan. “Modus-modus pencucian

uang juga semakin canggih. Tidak hanya
ketika seseorang bisa mempunyai 148
perusahaan. Selain itu, terdapat juga
modus unik. Yakni, rumah sakit atau klinik
24 jam, memberikan uang kepada pasien
yang berobat,” katanya.
Ya, seolah berkejaran dengan
kemajuan zaman, para pelaku pencucian
memang senantiasa memperbarui
berbagai pola atau modus yang
dilakukan. Dan di antara berbagai modus,
yang paling banyak digunakan adalah
transaksi tunai, baik setoran maupun
tarikan tunai. Seperti diakui Muhammad
Yusuf, transaksi tunai ini membuat PPATK
sulit mendeteksi pelaku korupsi sampai ke
hulu. Para pelaku memang pintar. Mereka
tidak akan mungkin menggunakan cara
transfer dalam melakukan korupsi, karena
lebih mudah terdeteksi.
“Selama ini PPATK sulit mendeteksi,
karena mereka melakukan transaksi
tunai. Kami hanya bisa dapat orang yang
menerima, tetapi tidak tahu dari mana
asal uang itu. Makanya, KPK yang perlu
mendalaminya lebih jauh,” imbuh Yusuf.
Tidak sebatas itu. Pola lain
yang dipergunakan adalah dengan
menempatkan dana dalam bentuk
investasi. Seperti kepemilikan deposito,
ORI, obligasi, reksadana, saham, dan
SUKUK. Mereka, lanjut Yusuf, juga kerap
melakukan transaksi di perusahaan
asuransi dengan nilai yang relatif besar
dan tidak sesuai dengan profil nasabah.

ALUR PENCUCIAN UANG
LAYERING

PLACEMENT
Uang kotor
hasil korupsi

PLACEMENT

Uang kotor ditanam
di dalam sistem finansial

Pembayaran
kredit

Transfer melalui
bank atas nama
perusahaan “X”

Transfer
lanjutan
Kredit
perusahaan “Y”

INTEGRATION
Aset dan uang bersih yang sudah tercuci
*Dari berbagai sumber
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Offshore bank

waspadai pencucian uang!
Sikap Masyarakat
Lantas, bagaimana melindungi
masyarakat dari ancaman tindak
pidana pencucian uang? Menurut
Yesmil, kuncinya adalah pada upaya
pencegahan. Apalagi, di dalam UU Nomor
8 tahun 2010, tidak hanya menyebut
pemberantasan TPPU, namun juga upaya
pencegahan.
“Di sisi pencegahan, kita bisa
mengajak masyarakat untuk mau
melaporkan. Hanya sayangnya, hingga
kini saluran bagi masyarakat yang hendak
melaporkan indikasi TPPU, masih sangat
kurang memadai,” ujar Yesmil.
Dalam konteks ini, Yesmil menilai,
bahwa pemahaman tentang TPPU
memang harus dimulai dari bawah,
melalui koordinasi dengan aparat
penegak hukum. Tetapi, hendaknya
koordinasi tersebut tidak berbentuk
pohon cemara, yang jika semakin
tinggi pohonnya, maka koordinasi yang
dilakukan hanya pada bagian atas saja,
tanpa menyentuh yang di bawah.
Melalui pendekatan seperti inilah,
diharapkan, lebih banyak masyarakat
memahami mengenai berbagai modus
dan bahaya tindak pidana pencucian
uang. Dari sini pula, diharapkan
masyarakat mengetahui, apa saja
yang harus dilakukan agar terhindar
dari modus pelaku pasif. Misalnya, jika
bepergian keluar negeri dan membawa
uang banyak, hendaknya melapor. “Selain
itu tentu saja dengan memahami UU
TPPU,” tegas Yesmil.
Sedangkan menurut Yusuf,
masyarakat hendaknya selalu bersikap
kritis terhadap berbagai pemberian dari
seseorang, terutama jika dilakukan dalam
jumlah besar. Istri harus tahu berapa
kemampuan suami. Sehingga, jika tibatiba memberikan hadiah mobil mewah,
hendaknya sudah menduga-duga.
Sedangkan bagi lembaga sosial, misal
pengurus masjid atau yayasan panti
asuhan seperti Rozak, jika menerima
bantuan yang mencurigakan, misalnya
Rp1 miliar, hendaknya berani meminta
pernyataan tertulis bahwa uang itu bukan
uang haram. Jika itu sudah dilakukan,
maka terbebas dia sebagai pelaku pasif,
ketika suatu saat diketahui bahwa uang
itu ternyata berasal dari dana haram.
So, berhati-hatilah masyarakat. Karena
ternyata, tindak pidana pencucian uang
itu dekat sekali dengan kita!

Mulai Masyarakat
Hingga Budaya

L

emahnya pemahaman masyarakat terhadap pencucian uang yang
berimbas pula pada kerawanan sebagai pelaku pasif, bisa dimaklumi.
Mengapa? Sebab, banyak unsur yang berpengaruh terhadap
penegakan hukum itu sendiri. Jika menginginkan penerapan UU TPPU
yang efektif, ada lima unsur yang harus dipenuhi. Apa saja?
Unsur pertama, demikian disampaikan Yesmil Anwar, Pakar Hukum
Pidana Universitas Padjajaran, Bandung, tentu saja perangkat yuridisnya.
Dalam hal ini, apakah undang-undang yang dibuat sudah bagus, dengan
mempertimbangkan aspek psikologis, yuridis, dan sosiologis. “Selain itu,
apakah sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat,“ ujarnya.
Kedua, adalah penegak hukum. Dalam hal ini, apakah para penegak
hukum sudah profesional atau belum, apakah memiliki kemampuan
keilmuan dalam pencucian uang atau tidak. “Kalau saya melihat, di
Indonesia, justru polisi yang paling banyak mengadakan pelatihan tentang
pencucian uang,“ lanjutnya.
Ketiga, sarana dan prasarana. Ini yang menurut Yesmil, kerap
tidak seimbang. Apalagi sekarang banyak modus pencuciaan uang
sudah memanfatkan teknologi internet (cyber laundering). Maka, jika
penegak hukum tidak turut mengimbang, akan sulit untuk melacak dan
menangkapnya.
Keempat, adalah masyarakat. Dalam hal ini Yesmil melihat, pemahaman
masyarakat tentang money laundering sendiri memang masih kurang. Itu
sebabnya bisa dimaklumi, mengapa masyarakat menjadi sangat rawan
sebagai pelaku pasif tindak pidana ini. Yang memprihatinkan, tidak hanya
masyarakat awam yang minim pemahaman. Kalangan kampus pun, masih
sedikit yang memahami UU TPPU tersebut. “Itu sebabnya, jika mata kuliah
tentang pencucian uang diwajibkan bagi mahasiswa minimal 2 SKS, maka
akan sangat membantu menanamkan pemahaman tersebut,“ katanya.
Dan, unsur kelima, adalah budaya. Dalam kaca mata Yesmil, budaya
yang terjadi pada masyarakat, kerap kontraproduktif dengan upaya
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh, banyak
bank yang langsung menerima jika ada nasabah yang hendak menabung
secara tunai dalam jumlah besar.
Peran budaya di sini, menurut Yesmil, bukan hanya secara umum.
Termasuk pula di dalamnya, adalah budaya hukum Indonesia yang masih
lemah. Bahkan tidak hanya lemah, namun saat ini menurut Yesmil berada
pada titik nadir. Dan, penyebabnya, tak lain para penegak hukum yang
belum memiliki budaya malu (sin culture).
Bagaimana solusinya? Indonesia, hendaknya tidak berpuas diri
dengan terhadap apa yang sudah dilakukan KPK dalam menangani TPPU.
Indonesia harus terus istiqomah untuk terus bergerak dalam criminal
justice system, yang yg di dalamnya terdapat pengetahuan mental dan
kekompakan dalam menghadapi korupsi. “Jika kita bisa lihat budaya di
Indonesia, korupsi berjamaah bukan hanya melibatkan orang lain, namun
juga keluarga. Dan hal itu, dilakukan dalam rangka menyembunyikan hasil
kejahatannya. “Ini merupakan tantangan sosialisasi, agar setiap lapisan
masyarakat bisa mengerti benar tentang korupsi dan pencucian uang,“
ujarnya.
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Kejar Hartanya,
Miskinkan Pelakunya!
Koruptor tentu sudah memperhitungkan untung dan rugi, terutama dari sisi materi.
Pemberlakukan UU TPPU dalam penanganan kasus korupsi, membuka lebar-lebar
terhadap pengejaran harta dan upaya memiskinkan mereka.

D

secara bertahap, kendala perangkat
yuridis tersebut mulai teratasi. Hingga
kini, tercatat tiga undang-undang
sejenis yang telah dipunyai Indonesia.
Mulai Undang-Undang Nomor 15 tahun
2002, yang kemudian diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003,
dan kemudian diubah kembali menjadi
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.
Sayangnya, keberadaan UU TPPU
tersebut, khususnya UU Nomor 8 tahun
2010 yang memasukkan predicate
crime kasus pidana korupsi, tidak sertamerta bisa membuat mereka jera.

Penyebabnya, apa lagi kalau belum
optimalnya penggunaan TPPU dalam
perkara korupsi. Padahal dalam kondisi
banyak uang, tak sedikit di antara
mereka yang bisa menyulap kondisi
menjadi selayaknya hidup bebas.
Peneliti Indonesia Corruption Watch
(ICW) Febridiansyah menegaskan,
ke depan, penegak hukum harus
menelusuri dugaan TPPU dalam setiap
mengusut kasus korupsi. Jika hasil
kejahatan para koruptor itu dibiarkan
saja tidak serta merta memberikan
efek jera. “Hukuman yang berat pada

Foto: www.sxc.hu

Foto-foto: Integrito

ahulu surga, sekarang pun tidak
terlalu neraka! Benarkah seperti
itu kondisi Indonesia bagi para
pelaku tindak pidana pencucian uang
(money laundering), khususnya yang
kejahatan asal (predicate crime)-nya
adalah korupsi?
Sebelum 2002, bisa jadi Indonesia
memang “surga”. Belum adanya
undang-undang tentang money
laundering, membuat banyak pelaku
kejahatan memiliki banyak celah untuk
melakukan pencucian uang terhadap
hasil kejahatannya di negeri ini. Namun
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Kejar Hartanya, Miskinkan Pelakunya!

koruptor, sementara mereka masih bisa
berfoya-foya dengan hasil korupsinya,
sama aja dengan bohong,” ujarnya,
dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Dijelaskannya, meskipun belum
utuh, namun pada kasus itu penegak
hukum berhasil merampas aset dari
hasil kejahatan para koruptor itu, dan
dinilai akan memberikan efek jera
kepada mereka tersebut. “Kita berharap
semua kasus korupsi, termasuk kasus
Hambalang diusut TPPU-nya,” tegas
Febridiansyah.
Follow the Money
Penggunaan UU TPPU sebagai
piranti memiskinkan koruptor, diamini
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
Menurutnya, UU TPPU mempunyai
hal-hal penting penting yang bisa
menjadi komplemen dari UU Tipikor.
Misalnya, jika strategi/filosofi dasar pada
UU Tipikor adalah follow the suspect
(menghukum orang), maka pada UU
TPPU adalah follow the money (mengejar
aset dan kekayaannya). “Makanya,
pembuktian terbaliknya sempurna
dibandingkan Tipikor, karena harus ada
pembuktian yang berimbang,” katanya.
Komplementari kedua UU tersebut,
menurut Bambang, akan sangat
efektif. Artinya, “konsep memiskinkan

terdakwa” bisa menjadi lebih sempurna.
Sebab, bukan hanya orangnya
yang dihukum, tetapi juga hasil
kejahatannya disita dan pihakpihak yang ikut serta dalam
proses pengalihan,
penyembunyian,
dan covering dari
hasil kejahatan
tersebut, bisa turut
dijerat. “Karena
jika terdakwa
tidak bisa
membuktikan,
maka kekayaan
tersebut berarti
bukan diperoleh
melalui jalan halal,”
katanya.
Filosofi follow
the money itulah
yang menjadi kunci.
Sebab, semua kekayaan
yang diberikan atau
dialihkan kepada pihak lain
yang diketahui atau diduga
sebagai bagian dari tindak kejahatan,
harus ditarik atau disita. Berdasarkan
filosofi itulah, KPK melakukan berbagai
penyitaan terhadap aset-aset para
tersangka kasus korupsi, yang juga
dijerat melalui UU TPPU. “Kalau KPK
tidak melakukan hal itu, justru akan
menimbulkan masalah. Sebab, dasar
filosofinya, kita mengikuti filosofi dasar
TPPU,” lanjutnya.
Kalau begitu, bagaimana dengan
predicate crime (kejahatan asal)-nya,
apakah perlu dibuktikan terlebih dahulu
sebelum melakukan penyitaan? Menurut
Bambang, tentu saja tidak perlu. Dan,
ketentuan yang mengatur hal itu pun
sudah ada. Jadi, apa yang dilakukan KPK
selama ini yang melakukan penyitaan
pada saat predicate crime-nya belum
dibuktikan, sudah berjalan sesuai
aturan. Toh, melalui pembalikan beban
pembuktian di pengadilan, jika di
terdakwa bisa membuktikan bahwa
aset yang berasal dari uang halal,
maka akan dikembalikan kepada yang
bersangkutan.
Pengejaran aset para koruptor
melalui TPPU, mendapatkan respons
positif dari Yesmil Anwar, Pakar Hukum
Pidana Universitas Padjajajaran,
Bandung. Asset tracing, menurut Yesmil,
merupakan senjata sakti pemberantasan
tindak pidana pencucian uang, yang

tak kalah sakti dibandingkan dengan
penyadapan yang dimiliki KPK. “Untuk
itu saya harap, PPATK sebagai detektif
money laundering selalu sehat dan
bersih. Karena, posisi PPATK berada di
antara penegakan hukum dan ranah
keuangan,” kata Yesmil.
Sementara mengenai pembalikan
beban pembuktian atas aset yang disita,
menurut Yesmil tidak bisa sembarang
digunakan. Karena, pada Pasal 3, 4, dan
5 UU Nomor 8 tahun 2010, terdapat
klausul yang disebut “patut diduga”.
Untuk itu menurut Yesmil, yang
terpenting adalah etika, sistem moral,
dan profesionalitas. Jika sang penegak
hukum, misal KPK melakukan penyitaan
yang konseksuensinya akan menerapkan
pembalikan beban pembuktian di
pengadilan, maka silakan saja. Tetapi itu
tadi, tetap harus menjunjung tinggi asas
tadi. “Kita tidak hanya percaya kepada
UU yang tersurat saja. Karena, ada yang
tidak tertulis, yaitu living law yakni
hukum yang hidup dalam masyarkat.
Fungsi living law tersebut, lanjut Yesmil,
untuk mengawasi tindakan seseorang/
penegak hukum yang melakukan
pelanggaran hukum itu sendiri.
Langkah Cerdas
Apapun, berbagai upaya yang
dilakukan KPK dalam menerapkan UU
TPPU sekaligus mengejar aset para
terdakwa, mendapat dukungan dari
berbagai pihak.
Bahkan, Wakil Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM),
Denny Indrayana, secara khusus memuji
langkah tersebut. “Apa yang dilakukan
KPK dengan pengejaran dan penyitaan
aset adalah langkah yang sudah sangat
tepat. Menerapkan UU TPPU adalah
langkah cerdas. Memang sudah bukan
saatnya lagi menggunakan pendekatan
follow the criminals. Yang harus dilakukan
adalah pendekatan follow the money,”
ujar Denny sebagaimana dirilis pada
situs resmi Kemenkum HAM.
Lebih jauh Denny mengatakan,
strategi follow the money adalah
keniscayaan. Penerapan pembalikan
beban pembuktian harus diterapkan,
sebagaimana telah diatur dalam UU
Tipikor dan UU TPPU. “Bahkan, akan
lebih lengkap lagi jika diterapkan pula
UU Perpajakan, yang utamanya akan
bermanfaat ketika menjerat kejahatan
pajak oleh korporasi,” katanya.
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Sebelum 2010 pun Bisa!
Dalam kurun waktu delapan tahun, Indonesia melahirkan tiga perangkat hukum anti
pencucian uang. Ketika korupsi menjadi predicate crime, pada saat itu KPK berwenang.

S

banyak pertanyaan mengemuka.
Apakah KPK berwenang menangani
kasus pencucian uang yang terjadi
sebelum 2010?
Tentu saja, bisa. Karena dalam prinsip
legalitas, yang dilihat bukan lembaga
yang menangani melainkan delik
materialnya. Dan, delik mengenai money
laundering ada, ketika kali pertama
Indonesia memiliki UU TPPU, yakni
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002.
UU itu pun diubah menjadi UU Nomor
25 tahun 2003, sebelum akhirnya diubah
menjadi UU terbaru pada 2010 tersebut.
Dengan demikian, menurut Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto, kalau pun
ada yang bukan menjadi kewenangan
KPK adalah, kasus serupa yang terjadi
sebelum UU tersebut ada. “Alasannya
tadi,” kata Bambang, “Karena ketika
itu pencucian uang belum dianggap

sebagai kejahatan.”
Mengenai prinsip legalitas,
Bambang mencontohkan judicial review
yang dilakukan Direktur Utama PT Putra
Pobiagan Mandiri Bram Manoppo,
terhadap Pasal 68 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Ketika itu, Bram menganggap bahwa
pasal tersebut telah merugikan hak
konstitusionalnya, untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut
(retroaktif).
Namun, pada akhirnya Mahkamah
Konstitusi menolak permohonan Bram.
KPK tetap berwenang menangani kasus
pengadaan helikopter M1-2 merek
PLC Rostov Rusia milik Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD), yang juga melibatkan mantan
Gubernur NAD, Abdullah Puteh,
tersebut. “Ini terjadi, karena tindak

Foto: www satunews com

ejak dinyatakan sebagai kejahatan
pada 2002, baru tiga tahun
lalu KPK mendapat legalitas
untuk menangani kasus pencucian
uang (money laundering). Hal itu
sesuai Undang-Undang Nomor 8
tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU), yang memasukkan korupsi
sebagai predicate crime (kejahatan asal).
Bagi upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi, hal ini merupakan
kemajuan. Sebab, sebelumnya, hanya
kepolisian yang berwenang menangani
kasus pencucian uang. Semua tak lepas,
bahwa sebelumnya, kejahatan asal
yang dikategorikan hanya perdagangan
narkotika, perdagangan psikotropika,
kepabeanan, prostitusi, dan sebagainya.
Korupsi sama sekali belum disinggung.
Hal inilah, yang kemudian membuat

Ketika seseorang aktif membersihkan uang yang diduga hasil korupsi, pada saat itulah KPK berwenang menangani.
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Sebelum 2010 pun Bisa!
pidana korupsi sudah diatur oleh UU
Tipikor, meski saat itu KPK belum lahir,”
urai Bambang.
Maka, seperti itu pula kewenangan
yang dimiliki KPK terkait tindak
pidana pencucian uang. Karena delik
materialnya sudah ada pada 2002,
KPK juga berwenang menangani
kasus serupa yang terjadi sejak waktu
tersebut. Tentu saja, sepanjang kasus
tersebut merupakan kasus korupsi
yang terindikasi adanya delik-delik
seperti disebutkan dalam UU TPPU.
Jadi, tegas Bambang, yang
menentukan bisa atau tidaknya
KPK menangani adalah suatu kasus
pencucian uang, apakah tindakan yang
dilakukan sesuai dengan pasal 3, 4, 5,
atau 6. Misalnya Pasal 3 dan 4, ketika
seseorang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan,
menyamarkan, menyembunyikan dan
lain-lain terhadap asal-usul hartanya
yang diduga didapat dari hasil korupsi.
Hal tersebut, merupakan tindakan
aktif dari pencucian uang, antara
lain placement dan layering. Bahkan,
termasuk juga ketika seseorang
menerima secara pasif sesuai Pasal
5, dan juga saat money laundering
dilakukan korporasi seperti diatur
dalam Pasal 6.
Kejahatan Baru
Dibandingkan negara lain,
Indonesia memang termasuk baru
dalam menetapkan pencucian uang
sebagai suatu kejahatan. Bahkan,
sebelumnya Indonesia pernah disebut
sebagai surganya para pencuci uang.
Selain belum adanya perangkat hukum,
banyak faktor yang menguntungkan
untuk melakukan money laundering
di negeri ini. Antara lain, sistem devisa
bebas dan sistem kerahasiaan bank
yang kita anut.
Tak heran, jika Financial Action
Task Force (FATF) pernah memasukkan
Indonesia bersama 19 negara lain, ke
dalam daftar hitam Non Cooperative
Countries or Territories (NCCTs) atau
kawasan yang tidak kooperatif dalam
menangani kasus money laundering,
pada 22 Juni 2001. Sampai akhirnya,
Indonesia untuk kali pertama
mengundangkan produk hukum antipencucian uang, pada 2002.
Tetapi, tidak semua setuju
dengan pelabelan tersebut. Pakar

Hukum Pidana Universitas Padjajaran
Bandung, Yesmil Anwar berpendapat,
penyebutan “surga,” semata-mata
karena Indonesia mempunyai “celah”
bagi mereka yang melakukan kejahatan
pencucian uang.
Pelabelan tersebut, menurut Yesmil,
tidak spenuhnya benar bahkan sangat
kapitalistik. “Kita disudutkan untuk
membuat UU, yang bagi masyarakat
dunia, jika digarap maka akan menjadi
tiket untuk mengatakan bahwa negara
kita adalah negara beradab,” katanya.
Yesmil menambahkan,
“keterlambatan” Indonesia
disebabkan karena masyarakat tidak
menyadari adanya rambu-rambu
yang secara internasional disebut
sebagai money laundering. Padahal,
sesungguhnya semua memang lebih
merupakan proses. Karena di AS pun
sebelumnya juga “hanya” disebut
sebagai penadahan. “Sedangkan di
Indonesia sendiri, tidak bisa langsung
mengatakan bahwa kejahatan
semacam itu merupakan pelanggaran,
karena memakai fiksi hukum secara
internasional,” katanya.
Ya, dengan demikian, tindak
pidana pencucian uang yang terjadi di
Indonesia memang masih sangat muda.
Bahkan, menurut Yesmil, fenomena
yang terjadi di negeri ini, kebanyakan
memang baru sampai tahap awal, yakni
placement atau penempatan. Ada yang
sudah pada tahap layering, memang.
Tetapi belum ada yang sampai pada
tahapan integration, yakni ketika dirty
money sudah berubah menjadi fresh
money.
Kalau begitu, bagaimana
perkembangan pemberantasan
pencucian uang di Indonesia, termasuk
yang terkait dengan kejahatan utama
melalui kasus korupsi? Menurut Yesmil,
adanya tiga UU sejak 2002, sudah
menunjukkan kesungguhan Indonesia.
Apalagi di dalamnya, terdapat
kombinasi antara upaya pencegahan
dan pemberantasan.
“Bahkan secara fenomena
filosofisnya, kita mempunyai filosofi
bahwa korupsi itu harus diberantas
dengan menggunakan berbagai upaya,
termasuk melalui pencucian uang. Ini
tentu menggetarkan bagi semua orang.
Bahkan, mereka yang dahulu turut
merumuskan UU TPPU, sekarang pun
ketar-ketir sendiri,” ujarnya.

Tahap
Pencucian
uang

T

indak pidana pencucian
uang tidak bisa sekaligus
dilakukan. Para pakar telah
menggolongkan proses tersebut
ke dalam tiga tahap, yakni:
1. Placement: tahap
menempatkan dana yang
dihasilkan dari suatu
kejahatan. Misalnya,
mendepositkan uang kotor
tersebut ke dalam sistem
keuangan, menggabungkan
antara uang yang bersifat legal
dan ilegal, mentransfer mata
uang asing, dan sebagainya.
2. Layering: merupakan tahap
pelapisan. Tujuannya,
menghilangkan jejak, baik ciriciri aslinya ataupun asal-usul
dari uang tersebut. Misalnya
melakukan transfer dana dari
beberapa rekening ke lokasi
lainnya atau dari satu negara
ke negara lain dan dapat
dilakukan berkali-kali. Bisa
juga, si pemilik uang kotor
meminta kredit di bank dan
dengan uang kotornya dipakai
untuk membiayai suatu
kegiatan usaha secara legal.
3. Integration: merupakan tahap
menyatukan kembali uanguang kotor, setelah melalui
tahap-tahap placement atau
layering. Untuk selanjutnya,
uang tersebut dipergunakan
dalam berbagai kegiatankegiatan legal. Dengan cara ini
akan tampak bahwa aktivitas
yang dilakukan sekarang tidak
berkaitan dengan kegiatankegiatan ilegal sebelumnya.
Dalam tahap inilah uang kotor
telah tercuci.
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Kejaksaan Manhattan saat mengumumkan pembongkaran kasus pencucian uang online terbesar.

Kian Andal di Era Digital
Semua pihak harus mewaspadai berbagai praktik pencucian uang.
Di luar negeri, termasuk kategori kejahatan yang paling diburu.

T

empora mutantur et nos mutamur
in illis, bisa jadi hanya penggalan
singkat dari dialog panjang
Pedantius. Namun, petikan yang bisa
ditemui pada bab 1 adegan 3 maha
karya Edward Forsett tersebut, seakan
menjadi inspirasi bagi sebagian besar
penduduk bumi. Artinya sederhana,
waktu berubah dan kita pun berubah
seiring dengannya.
Entah benar atau tidak, yang jelas
begitulah para pencuci uang berpolah.
Berbeda dengan Al Capone yang
pada 1920-an melakukan melalui cara
manual, yakni membeli mesin cuci, para
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“penerusnya“ kini sudah memanfaatkan
kecanggihan perangkat digital guna
mendukung aksinya.
Seperti temuan menghebohkan
Kejaksaan Manhattan, Amerika
Serikat, baru-baru ini. New York Times
melaporkan, aparat membongkar kasus
pencucian uang terbesar secara online
yang pernah ada, yang dilakukan lewat
jasa pengiriman uang.
Perusahaan jasa pengiriman uang
sekaligus money changer tersebut
bernama Liberty Reserve. Berbasis di
Kosta Rika, operator pengiriman uang
lewat dunia maya itu diperkirakan,

melakukan pencucian uang senilai USD6
miliar atau sekitar Rp58,2 triliun. Dalam
hal ini, perusahaan berperan sebagai
pusat perantara bagi berbagai transaksi
hitam. Mulai dari penyuapan, pencurian
identitas, hingga pornografi anak-anak.
Terbongkarnya kasus itu sendiri,
tak lepas dari penangkapan terhadap
pendirinya, Arthur Budovsky. Arthur
yang memperbarui kewarganegaraan
AS pada 2011, ditangkap di Spanyol
akhir Mei. Dia merupakan satu dari tujuh
tersangka dalam kasus ini. Lima sudah
ditangkap, sedangkan dua lagi masih
bebas berkeliaran di Kosta Rika.

Kian Andal di Era Digital
Ketujuh orang itu, dituduh
melakukan konspirasi untuk
melakukan pencucian uang dan
menjalankan jasa pengiriman
uang ilegal. Mereka terancam
ganjaran hukuman maksimal 20
tahun pernjara, sesuai hukum yang
berlaku di AS. Berkaitan dengan
itu pula, lima domain yang dimiliki
Liberty Reserve telah ditutup dan 45
rekening dibekukan.
Sejak berdiri pada 2007, Liberty
Reserve melakukan aksi pencucian
uang dengan jumlah yang amat
fantastis tersebut. Menurut Preet
Bharara, jaksa penyidik dari
Manhattan, hal itu dilakukan
melalui cyberfinance dan melampaui
aturan-aturan keuangan tradisionil
yang ada. Konkretnya, perusahaan
memperdagangkan mata uang
virtual dan menyediakan akun-akun
anonimus dengan infrastruktur
perbankan yang mudah diakses.
Cara operasi Liberty Reserve
seperti itulah yang menjadikan
digandrungi para jejaring kriminal.
Seakan dikomando, mereka pun
melakukan transaksi maupun
pencucian uang melalui perusahaan
itu. Hasilnya pun mencengangkan.
Tak kurang 55 juta transaksi
dilakukan, yang melibatkan jutaan
pelanggan di seluruh dunia,
termasuk 200 ribu di antaranya di
AS. “Penemuan ini merupakan kasus
pencucian uang terbesar secara
online yang pernah ada,“ ujar Preet
dalam sebuah jumpa pers.
Ya, zaman memang telah
berubah. Seiring pesatnya teknologi,
berkembang pula berbagai modus
operandi pencucian uang. Richard
Weber, Kepala Divisi Investigasi
pada Dinas Pajak AS (Internal
Revenue Service) di Washington,
mengatakan, kini telah tiba era
pencucian uang melalui internet.
Para pelaku kriminal semakin gemar
menggunakan mata uang digital
sebagai alat untuk memindahkan,
menyimpan, dan menikmati uang
haram mereka. Bahkan, lanjut
Weber, jika Al Capone hidup saat ini
pun, pasti cara ini dia gunakan untuk
menyembunyikan uangnya.
Pencucian Uang Hasil Korupsi
Pembongkaran kasus pencucian

terbesar oleh Kejasaan Manhattan,
jelas bukan satu-satunya kasus
serupa yang menghebohkan.
Bahkan, khusus money laundering
yang berasal dari kejahatan
korupsi, tak sedikit bekas
pemimpin dunia yang terlibat.
Salah satunya, yang dilakukan
Ferdinand Marcos, Presiden Filipina
yang berkuasa pada 1965-1986.
Nama yang satu ini masuk jajaran
atas Transparency International
untuk daftar pemimpin yang
korup.
Selama menempati kursi
nomor satu di negerinya, Marcos
dilaporkan melakukan praktik
pencucian uang hingga miliaran
dolar AS. Dana tersebut didapatnya
dari dana publik selama 20
tahun kekuasaannya. Sejumlah
praktik kotor finansial sempat
dilakukannya di Amerika Serikat,
Swiss, dan negara-negara lainnya.
Pasca-penggulingannya, Marcos
tinggal di pengasingannya di
Honolulu, Hawaii. Ia kemudian
dilaporkan meninggal karena
serangan jantung pada 1989.
Nama lain adalah Mobutu
Sese Seko. Presiden Republik
Demokratik Kongo yang berkuasa
selama periode 1965-1997,
tersebut, USD5 miliar dan sebagian
besar tidak pernah kembali. Saat
berkuasa, Sese Seko dikenal secara
teratur menyewa Concorde dari
Air France untuk penggunaan
pribadi, termasuk perjalanan
belanja ke Paris untuk keluarganya.
Ia akhirnya meninggal dalam
pengasingan di Maroko pada
tahun 1997.
Sani Abacha, bekas Presiden
Nigeria, juga tercatat sebagai
pemimpin yang melakukan
pencucian uang atas hasil
korupsinya. Hanya dalam lima
tahun rezimnya berkuasa, dia
dan keluarganya mengalihkan
kas negara hingga USD3 miliar ke
sejumlah negara.
Bagaimana dengan yang lain?
Banyak. Termasuk di antaranya Raja
Leopold II dari Belgia dan Slobodan
Milosevic dari Serbia. Semua
tercatat sebagai pemimpin dunia
yang melakukan pencucian uang
terhadap uang hasil korupsinya.

Yakuza
Cuci Uang
di Indonesia!

A

was! Mafia Negeri Sakura disinyalir
mulai menjadikan Indonesia
sebagai tempat pencucian uang.
Peringatan serius ini disampaikan
Shigeyuki Tani, Wakil Kepala Anti
Organisasi Kejahatan Terorganisir Badan
Kepolisian Nasional (NPA) Jepang, yang
khusus menangani Yakuza di Jepang,
akhir Mei 2013.
Kepada Tribunnews.com, Tani
mengatakan, kejahatan Yakuza mulai
banyak di Indonesia. Penyebabnya,
karena perekonomian negeri ini cukup
bagus dan adanya tren bahwa Yakuza
memang merambah beberapa negara
lain di Asia.
“Kejahatan tersebut seperti pencucian
uang dan penipuan. Apabila terjadi hal
tersebut dan ada yang merasa dirugikan,
segera laporkan kepada kepolisian
setempat. Kepolisian setempat biasanya
akan berkoordinasi dengan kami, tukar
menukar informasi dan kerjasama dengan
baik dalam menghadapi pada penjahat
dari organisasi kejahatan terorganisir
tersebut,” paparnya.
Peringatan itu, tentu tidak mainmain. Berdasarkan data NPA tahun lalu,
sedikitnya tercatat 24 kasus pencucian
uang, yang melanggar Pasal 10 UU Anti
Yakuza. Lalu, lanjutnya, masih dalam
kategori pencucian uang, terjadi 28 kasus
penerimaan penghasilan kejahatan dari
uang suap (melanggar pasal 11 UU AntiYakuza) dan 39 kasus yang dimintakan
pembekuan aset sesuatu karena ada
dugaan hasil pencucian uang dan sedang
dalam proses peradilan (melanggar pasal
23 UU Anti-Yakuza). “Berarti terjadi total
94 kasus kategori pencucian uang dalam
setahun tercatat NPA Jepang,“ ujarnya.
Keterlibatan Yakuza di Indonesia saat
ini perlu diperhatikan dengan seksama.
Sebab, aktivitas Yakuza yang dilakukan di
Indonesia sangat smart dan sulit dideteksi
bagi yang tidak mengetahui dan
memahami bahasa dan budaya Jepang.
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Muhammad Yusuf, Kepala PPATK

Beragam Modus
B

erdasarkan hasil analisis Pusat
Pelaporan Analisis dan Transaksi
Keuangan (PPATK) terhadap tipologi
tindak pidana pencucian uang (TPPU),
para pelaku tindak pidana korupsi kerap
melibatkan pihak keluarga maupun
kerabatnya untuk melakukan pencucian
uang. Mereka mengaburkan kepemilikan
harta hasil korupsi, dengan mengalihkan
kepemilikan kepada keluarga atau
kerabat.
Bagaimana cara menyamarkan dan
mengaburkan dana hasil korupsi tersebut?
Mengapa masyarakat perlu waspada
agar tidak terlibat sebagai pelaku pasif
tindak pidana ini? Dalam suasana
hangat, Kepala PPATK Muhammad Yusuf,
mengungkapkan banyak hal mengenai
tindak pidana pencucian uang kepada
Integrito. Berikut petikannya:
Mengingat modus pencucian uang
yang sangat banyak, apa saja yang
harus diwaspadai masyarakat?
Modus TPPU itu umum. Biasanya
menyamarkan asal-usul uang hasil
kejahatan, termasuk korupsi, supaya
tidak ketahuan. Caranya banyak.
Misalnya, dengan menempatkan pada
pihak ketiga, menukar jenis uang dari
rupiah ke dolar, membeli aset atas nama
pihak ketiga, , dan sebagainya.
Jadi, modusnya memang sangat
beragam. Ada lagi yang sudah saya
dengar tetapi saya belum melihat bukti.
Yakni, sang oknum menerima bukan
uang cash, tetapi menerima ATM. Misal,
seseorang hendak menyuap, tinggal
memberi kartu ATM yang juga berlaku
internasional. Melalui ATM itulah,
penyuapan dilakukan.
Dalam TPPU, dikenal adanya pelaku
aktif dan pasif. Apa perbedaan di
antara keduanya?
Terdapat beberapa kemungkinan
ketika seseorang menjadi pelaku aktif.
Pertama, seseorang melakukan korupsi
dan tahu dari mana asal-usul uang.
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Kedua, sebagai pelaku penyerta. Misal,
empat orang merampok. Seorang
dari mereka, yang memegang uang,
kemudian mentransfer kepada seorang
di antara mereka. Pada saat itulah, si
penerima mengatakan bahwa uang
hendaknya dibagikan pula kepada
rekan-rekan yang lain. Sehingga dia
tahu kemana uang itu ditransfer.
Ketiga, adalah pelaku pembantuan.
Misalnya, yang bersangkutan memberi
tahu kepada orang-orang terdekatnya
bahwa mereka akan memperoleh uang.
Orang-orang seperti ini, bisa istri-istrinya,
anak, atau yang memiliki hubungan
pekerjaan, bisa saja dijerat supaya ada
efek jera.
Pelaku pasif hampir sama. Sama
seperti kasus pelaku perampokan bank
yang menitipkan uangnya kepada
orang terdekat. Alasannya, khawatir
orang curiga karena sang perampok
tidak memiliki pekerjaan. Di Lampung,
misalnya, sang oknum menitipkan
uangnya pada tukang kebunnya,
sopirnya.
Ada cara untuk menghindari menjadi
pelaku pasif. Misalnya, seorang istri
yang tahu gaji suami, mestinya bisa
menduga-duga jika sang suami tibatiba memberikan barang mewah. Juga,
ketika pengurus masjid menerima
hibah Rp1 miliar misalnya. Maka, dia
bisa meminta pernyataan kepada sang
pemberi bahwa uang tersebut bukan
uang haram.
Salah satu yang diawasi adalah
transaksi tunai. Seberapa penting
pembatasan transaksi tunai?
Sangat penting. Dari berbagai
temuan PPATK, para pelaku menyetor
tunai dalam jumlah besar. Padahal
sangat tidak logis, jika menyetor ratusan
juta rupiah secara cash. Jadi saya lihat
ini sudah tidak sehat, ini sarana untuk
menyuap. Karena jika bisnis yang
dijalankan halal, tentu uang sebanyak itu
akan ditransfer. Ketika KPK menangkap

seorang tersangkap kasus suap di Sunter
saja, dia menerima suap Rp250 juta.
Bahkan di sana ada juga mata uang euro
yang tidak ada di pasaran.
Selain itu, pembatasan transaksi
tunai juga bisa mencegah risiko
beredarnya uang palsu dan untuk
penghematan devisa. Belum lagi
biaya yang harus dikeluarkan. Bisa
dibayangkan, berapa biaya yang harus
dikeluarkan untuk pendistribusian,
pengamanan, serta tempat
penyimpanannya. Hal ini berbeda jika
transaksi tunai dibatasi, yang tidak
membutuhkan cetak banyak, tidak perlu
sewa gudang banyak, dan juga tidak
perlu biaya pengamanan.
Seberapa rawan profesi pengacara,
notaris, dan akuntan, dalam
keterlibatan praktik pencucian uang?
Kami menganggap sangat potensial.
Untuk pengacara misalnya, karena saat
ini terdapat pengacara-pengacara yang
mendampingi klien yang sebenarnya
tidak mampu. Misalnya PNS, yang
membayar fee sebesar Rp1 miliar. Hal
seperti ini yang sesekali perlu juga
dipertanyakan, bahkan kalau bisa disidik.
Ini penting, supaya terdapat keadilan.
Karena tidak fair, ketika terdakwa korupsi
juga dijerat melalui TPPU, tetapi yang
menikmati uang, lolos. Itu yang saya
harapkan.
Itulah sebabnya, beberapa
waktu lalu, PPATK berjuang dalam
perubahan RUU. Dalam hal ini kami
ingin menambahkan subjek pada Pasal
17, yakni lawyer, akuntan, notaris, dan
penegak hukum. Walaupun bernuansa
provokatif, tetapi percayalah, kami
berangkat dari kepentingan negeri ini
secara luas.
Hingga saat ini, bagaimana
penerapan UU TPPU di Indonesia?
Saya melihat, penerapannya semakin
baik. Sejak 2010, semua laporan PPATK
kepada penegak hukum disikapi.

beragam modus
Walaupun masih banyak yang
diproses, misal dengan meminta
data tambahan, tetapi tidak ada yang
diabaikan. Tentu saja, ini sesuatu hal
yang menggembirakan.
Penerapan UU TPPU itu sendiri
sangat menguntungkan. Contoh
sederhana, dalam kasus pegawai
pajak. Di sana, yang dirampas adalah
uang sekitar Rp74 miliar, emas 3,1
kilogram, dan rumah di Kelapa Gading.
Itu baru satu kasus. Pada kasus
batubara, yang bisa diselamatkan juga
sekitar Rp80 miliar bisa diselamatkan.
Bayangkan, kalau kasus korupsi
mengoptimalkan UU TPPU, maka akan
negara sangat diuntungkan. Makanya,
kami terus berharap bahwa aparat
penegak hukum, termasuk KPK, bisa
bergerak cepat. Mengapa? Karena
uang pun cepat sekali berpindah dan
selalu bergerak.
Seberapa besar dampak pencucian
uang?
Dari segi sosial adalah terjadinya
ketidakadilan. Sebagai contoh,
dua lulusan perguruan tinggi yang
sama, yang sama-sama lulus secara
cumlaude. Yang satu membuka usaha
money changer di Medan, sementara
satunya lagi di Denpasar.
Bedanya, yang pertama tidak
pernah melakukan pendataan
dalam menjalankan bisnisnya.
Sehingga, walaupun dia membeli
dolar dengan harga murah, namun
orang pasti memilih dia. Sebab,
melalui cara itu maka dana yang
berasal dari aktivitas haram tidak
pernah terungkap. Dan, inilah yang
membedakan dengan orang kedua,
yang kedua selalu meminta fotokopi
KTP, dan sebagainya. Dalam keadaan
seperti itu, maka jika uang tersebut
berasal dari dana haram, maka akan
terbongkar.
Akibatnya apa? Terdapat
distabilitas. Sama-sama Indonesia,
namun terdapat perbedaan harga
tukar. Investor pun takut, kemudian
secara makro anak-anak kita mau
dapat beasiswa orang takut juga, nanti
pulang-pulang jadi praktek pencucian
uang.
Dari segi yuridis juga tidak adil.
Contoh, ketika kasus Deputi Gubernur
BI ditangani KPK. Saat itu Aulia
Pohan dan kawan-kawan dihukum

semuanya. Tetapi bagaimana dengan
si penerima uang? Tidak kan. Nah, itu
kan tidak adil. Di satu sisi, pengambil
kebijakannya dihukum, namun di sisi
berbeda, si penerima uang tidak.
Bagaimana PPATK mengoptimalkan
peran pencegahan?
Pencegahan antara lain berada
pada tataran menurut kepatuhan. Salah
satunya, ketika bank meminta kepada
setiap nasabah yang hendak membuka
rekening untuk menuliskan identitasnya:
nama, alamat, besarnya penghasilan,
sumber penghasilan, tujuan membuka
rekening, dan sebagainya. Ketika suatu
saat terdapat ketidaksesuaian antara

data yang ada dan transaksi, misalnya
jumlah setoran yang melebihi sumber
besarnya gaji, bank harus melaporkan
pada PPATK.
Agar kepatuhan meningkat,
PPATK selalu melakukan sosialisasi
pencegahan tersebut, tidak hanya
kepada bank namun juga PJK lain. Misal
kepada pegadaian, manajer investasi,
perusahaan berjangka, dan sebagainya.
Kami sampaikan bahwa sesuai Pasal
18 dan 23, PJK memiliki kewajiban
melakukan verifikasi, identifikasi, dan
pemantauan terhadap pengguna jasa
keuangan. Selain itu, PJK juga wajib
melaporkan kepada PPATK setiap terjadi
transaksi mencurigakan.
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Nugie

Mengelus
Dada
S

eumpama pepatah, “mati satu tumbuh seribu,“ begitu
pula korupsi yang terjadi di negeri ini. Sepertinya tidak
ada habisnya, setiap hari selalu saja diwarnai dengan
permasalahan tentang korupsi. Di layar kaca terlihat para
koruptor dengan berbagai “ekspresi“. Ada yang tersenyum
lebar ke arah kamera, ada pula yang melambai tangan.
Sunguh, korupsi seperti sudah merasuki sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Adalah Agustinus Gusti Nugroho atau Nugie, yang merasa
sangat miris dengan kondisi seperti ini. Korupsi yang sudah
semakin merajalela di Indonesia, menurutnya menjadi duri
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sejatinya
dipenuhi pula dengan nilai-nilai mulia peninggalan leluhur.
“Saya cuman bisa mengelus dada, tepuk dahim dan positif
thinking, sambil bersyukur bahwa masih ada banyak kok
orang baik di negeri ini. Antara lain, seperti yang berada di
KPK,” ujarnya.
Pria penyuka sepeda ini berpendapat, bahwa terjadinya
suatu tindakan korupsi pasti karena ada kesempatan dan
tindakan permisif dari lingkungan sekitar, yaitu oknum-oknum
lain yang telah lebih dulu melakukannya. Dari sana Nugie
kemudian mengingat masa kuliah di FISIP UI. Dalam salah satu
mata kuliah, imbuhnya, ada ungkapan bahwa power tends to
corrupt, and absolute power corrupts absolut. ”Menurut sejarah,
sejak dahulu kala korupsi sudah ada. Mungkin ini yang menjadi
landasan dari koruptor atau para penguasa untuk korupsi,”
kata penyanyi yang juga aktif sebagai duta World Wildlife Fund
(WWF) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Sementara menyikapi pemberitaan tentang korupsi
yang terjadi hampir di seluruh media, Nugie berpendapat
bahwa hal itu memiliki dampak positif sekaligus negatif.
Positif, karena sebagai tindakan-tindakan yang langsung
dilakukan oleh aparat, dapat menjadi tekanan bagi pelaku,
keluarga, atau orang-orang yang hendak mencoba melakukan
korupsi. Namun sekaligus negatif, lanjut Nugie, karena
semua pemberitaan dan penindakan oleh KPK tersebut bisa
menjadikan masyarakat di negeri ini bersikap apatis.
Begitupun Nugie tetap optimistis terhadap KPK.
Menurutnya, pencapaian KPK sampai saat ini merupakan
bagian dari perjalanan panjang yang diyakini bisa membawa
perubahan bagi Indonesia. Dengan demikian, walaupun pada
prosesnya terkadang terseok-seok di dalam lingkaran sistim
yang korup ini, namun memang di sanalah letak tantangannya.
“Dukungan saya mungkin sama seperti masyarakat Indonesia
yaitu doa serta percaya sepenuhnya bahwa kebaikan akan
terus jadi pemenang,” pungkasnya.
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Kleting Kuning

Simbol Keberanian yang Terlupakan
Kisah AndeAnde Lumut
memiliki nilai
keberanian yang
bisa dijadikan
teladan.
Sayangnya,
cerita rakyat dari
Jawa Tengah ini
kian tak dikenali
generasi zaman
sekarang.

M

bok Rondo Dadapan, begitulah orang
menyebut. Seorang janda yang sangat
miskin dan hina, namun memiliki putra
tampan, gagah, dan perkasa bernama Ande-Ande
Lumut. Pada suatu saat, Mbok Rondo Dadapan
memberitahukan bahwa putranya ingin menikah.
Siapa yang ingin menjadi istri Ande-Ande Lumut,
hendaknya menemui sendiri putranya.
Berita itu pun akhirnya terdengar juga oleh
keluarga Nyi Menah, janda kaya yang tinggal di
Desa Karang Wulusan. Keenam putri Nyi Menah
yang cantik-cantik, berminat untuk mendatangi
Desa Dadapan. Mereka adalah Kleting Merah,
Kleting Hijau, Kleting Biru, Kleting Ungu, Kleting
Kelabu, dan Kleting Hitam. Tetapi meski cantik,
keenam gadis itu juga dikenal sebagai pemalas
dan pesolek. Hampir setiap hari mereka selalu saja
berdandan dan bersolek.
Keenam gadis itu pun berangkat. Mereka
saling mendahului agar segera terpilih menjadi
istri Ande-Ande Lumut. Namun, ketika tiba di
pinggir sungai, pembatas kedua desa, mereka
kebingungan, tak tahu bagaimana harus
menyeberang. Sampai tiba-tiba, muncul ketam
raksasa bernama Yuyu Kangkang. “Aku akan
membantu kalian menyeberang. Syaratnya,
sesampai di seberang, aku akan mencium kalian
satu per satu,” kata Yuyu Kangkang menawarkan
jasa.

Demi menemui Ande-Ande Lumut,
keenamnya setuju. Dengan cekatan Yuyu
Kangkang menyeberangkan mereka, dan setelah
itu mencium keenam gadis itu.
Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Ande-Ande
Lumut menolak mentah-mentah keenamnya.
“Aku tidak mau, Bu. Mereka itu bekas si Yuyu
Kangkang,” katanya. Mbok Rondo Dadapan pun
hanya terdiam.
Sementara, tanpa diketahui keenam putri
Nyi Menah, Kleting Kuning juga ingin menemui
Ande-Ande Lumut. Kleting Kuning bukan anak
Nyi Menah, namun hanya gadis kotor yang
sebelumnya meminta makan dan minum, karena
kelaparan. Pada mulanya, keenam anak Nyi Menah
mencemooh. Namun oleh Menah, Kleting Kuning
akhirnya ditolong juga. Bukan semata-mata
karena iba, namun karena Nyi Menah merasa
bisa memanfaatkan tenaga Kleting Kuning untuk
mengerjakan pekerjaan di rumah.
Sama seperti yang lain, sesampai di tepi
sungai, Kleting Kuning pun dihadang Yuyu
Kangkang. Dan si ketam raksasa pun, menawarkan
jasa yang sama dengan syarat serupa pula. “Aku
tidak mau kau cium!” kata Kleting Kuning. “Ya,
sudah. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu,”
jawab Yuyu Kangkang.
Karena menolak menyeberangkan, akhirnya
Kleting Kuning mengeluarkan sebatang
lidi. Disabetkan lidi itu ke permukaan
air sungai, dan seketika itu juga
sungai menjadi kering. “Ampun
Kleting Kuning, jangan kau
keringkan sungai. Baiklah, aku akan
mengantarmu ke seberang tanpa
meminta imbalan jasa,” kata Yuyu
Kangkang.
Maka, Yuyu Kangkang pun
membantu Kleting Kuning menuju
Desa Dadapan. Dan, sesampai di
kediaman Ande-Ande Lumut, seketika
juga pemuda itu menerimanya
menjadi istri. “Aku mau dengan dia,
Bu. Dia berani menolak permintaan
Yuyu Kangkang, sehingga sampai
sekarang dia dalam keadaan suci,
bukan bekas yang lain,” kata AndeAnde Lumut.
Keduanya pun lantas menikah
dan hidup bersama dengan penuh
bahagia.
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Dunia Boleh Maya

Keku@tan Tetap Nyata
Media sosial adalah fenomena nyata di dunia maya. Kontribusinya dalam gerakan
antikorupsi akan efektif jika media tradisional mendukungnya.

H

asil survei yang dilakukan Local
Measure terhadap penggunaan
media sosial oleh konsumen
Starbucks Coffee, pertengahan Juni
lalu, bisa jadi bukan satu-satunya yang
membuat masyarakat Indonesia “tegak
kepala.” Masih ada beberapa survei
sejenis, yang memposisikan bahwa
masyarakat kita sudah sangat akrab
dengan peranti mutakhir tersebut.
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Survei tersebut, mendudukkan
konsumen Indonesia sebagai peringkat
ketiga teraktif di media sosial. Dengan
melakukan 134.109 posting dan check-in
selama enam bulan, baik di Facebook,
Twitter, Instagram, dan Foursquare,
konsumen Indonesia jauh lebih aktif
dibandingkan AS dan Australia.
Survei yang dilakukan terhadap
konsumen kedai kopi global yang

berpusat di Seattle, Washington, AS, itu
sendiri, seakan membenarkan fenomena
yang terjadi saat ini. Bahkan, Maret lalu,
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(Elsam), mengeluarkan rilis yang kurang
lebih sama. Dikatakan, jumlah pengguna
jejaring sosial Facebook di Indonesia
mencapai 51 juta orang atau keempat
terbesar di dunia. Sedangkan pengguna
Twitter mencapai 29,4 juta atau terbesar

keku@tan tetap nyata
menyerahkan sejuta tanda tangan untuk
mendukung Bibit-Chandra.
Peran media sosial yang besar itu,
dibenarkan jurnalis yang merambah
sebagai praktisi media sosial,
Wicaksono. Untuk kasus cicak vs buaya
kedua, misalnya, pemilik akun Twitter
@ndorokakung tersebut mengatakan,
itulah bukti kekuatan Twitter. Dalam
hal ini, satu berita ringkas bisa tersebar
dengan cepat karena di-retweet oleh
banyak pengguna, yang pada akhirnya
muncul menjadi trending topic.
Wicaksono menyebut bahwa hal itu
menunjukkan betapa efektifnya pesan
disebarkan dalam waktu yang singkat
dan itulah kekuatan sesungguhnya dari
Twitter, sebagai salah satu media sosial.
Wicaksono sendiri, termasuk
yang aktif melakukan kicauan. Dia
beralasan, apa yang dilakukannya,
dilatarbelakangi rasa simpatik terhadap
KPK dan tak ingin KPK dikalahkan oleh
kekuatan prokorupsi. Dengan demikian,
Wicaksono mengakui, apa yang dia
lakukan lebih merupakan gerakan moral
untuk mengingatkan publik bahwa
terdapat kekuatan yang mengganggu
KPK dalam melaksanakan tugasnya.
Wicaksono tak menepis, bahwa
motivasinya ketika itu adalah untuk
mengkampanyekan dukungan terhadap
KPK. Mengapa? Karena KPK merupakan
garda terdepan dalam melakukan
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Wicaksono mengistilahkan, KPK sebagai

Wicaksono, praktisi media sosial

imam dan publik sebagai pengikut
dalam usaha pemberantasan korupsi.
Untuk itu, dia bersyukur bahwa respons
dari follower sangat luar biasa. “Mereka
me-retweet/mention dan sepakat dengan
tweet saya untuk menyelamatkan KPK
sebagai lembaga pemberantas korupsi,”
ujarnya.
Peran Media Tradisional
Melihat kuatnya gelombang
dukungan kepada KPK, tak heran jika
banyak yang membandingkan dengan
apa yang terjadi di Mesir menjelang
kejatuhan Hosni Mubarak. Di Negeri
Spinx tersebut, serangan media sosial

Foto: di surabaya www demotix com

nomor lima di dunia.
Menurut Direktur Eksekutif Elsam,
Indriaswati Dyah Saptaningrum,
fakta tersebut menunjukkan betapa
masyarakat Indonesia sedemikian akrab
dengan dunia maya. Sayangnya, lanjut
Indri, pemanfaatan media sosial atau
internet sehat dan berperspektif hak
asasi manusia (HAM), belum terlalu
dirasakan.
Apapun, semua rasanya sependapat
bahwa masyarakat memang semakin
menyatu dengan media sosial dan
internet. Hampir berbagai kalangan
seakan sudah menjadikannya sebagai
bagian dari gaya hidup. Tidak hanya
pelajar, mahasiswa, atau artis. Bahkan,
pejabat dan politisi pun seakan tak mau
ketinggalan memanfaatkannya.
Melihat perkembangannya yang
menggembirakan, tak keliru jika
masyarakat pun bertanya, bagaimana
peranannya terhadap upaya
antikorupsi? Kalaupun ada, sejauh mana
pengaruhnya?
Menjawab semua itu, rasanya
kita perlu menengok ke belakang.
Kasus “cicak Vs buaya”, baik pada
kejadian pertama maupun kedua, 5
Oktober 2012, rasanya memang bisa
dijadikan contoh. Saat kasus kedua,
para pengguna media sosial, terutama
Twitter, seakan menyatu dan memberi
dukungan kepada KPK, yang dalam
perspektif mereka tengah “dizalimi”
kekuatan tertentu. Bermula dari media
sosial, “Save KPK, Save Indonesia” pun
berubah menjadi suatu gerakan nyata.
Hampir di seluruh daerah, publik turun
ke jalan mendukung KPK. Tidak hanya
di Jakarta, namun juga Surabaya,
Yogyakarta, Semarang, Bandung, Medan,
dan sebagainya. Hampir semua memberi
dukungan.
Kejadian bermula, ketika aparat
kepolisian mendatangi gedung KPK
dan hendak menangkap salah satu
penyidik KPK. Masyarakat menilai, upaya
tersebut merupakan bentuk kriminalisasi
terhadap KPK, terlebih sang penyidik
sedang menangani kasus simulator SIM
yang juga melibatkan seorang petinggi
Polri, Irjen DS.
Dari dunia maya semua memang
bermula. Hal itu persis seperti kasus
cicak vs buaya pertama, ketika BibitChandra yang saat itu menjabat
sebagai wakil ketua KPK, dijadikan
tersangka. Bermula dari Facebook, publik

Di Surabaya, gaung media sosial juga menggerakkan dukungan kepada KPK.
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Dengan berbagai kemudahan dan
kekuatan itu, tak heran jika pesan
ringkas dari seseorang atau sekelompok
orang yang waktu itu berada di gedung
KPK dengan cepat kemudian tersebar.
Begitupun, media sosial memang
tidak bisa “bekerja“ sendirian.
Bagaimanapun, media tersebut tetap
membutuhkan dukungan media
tradisional, seperti televisi, surat kabar,
dan radio agar isu yang ditulis menjadi
besar. Pakar komunikasi Effendi Gazali
pun membenarkan. Menurutnya, di
Indonesia, suatu hal baru belum bisa
mempunyai dampak jika tidak seketika
dalam waktu yang cukup signifikan
didukung oleh media arus utama.
Menurut Effendi, pesan yang beredar
di Twitter tersebut, baru menunjukkan
kekuatannya ketika media tradisional
seperti televisi, ikut menanggapi.
Melalui dukungan media
tradisional itulah, ruang
lingkup pun menjadi lebih
luas. Masyarakat yang
tidak menggunakan
Twitter juga menjadi
tahu, apa yang sedang
terjadi.
Contohnya,
ketika terjadi upaya
penangkapan terhadap
salah satu penyidik
KPK, secara tiba-tiba kru
televisi langsung berada
di lokasi. Keberadaan
televisi itulah yang secara

tidak langsung turut mendukung isu
yang terjadi pada media sosial. Dari
layar kaca, publik bisa tahu bahwa
polisi sedang berusaha melakukan
penangkapan terhadap penyidik KPK.
Fenomena yang terjadi di Indonesia
tersebut, menurut Effendi agak berbeda
dengan negara lain. Di Brasil misalnya,
jika seseorang melakukan tweet atau
menulis melalui BlackBerry Mesenger
(BBM) dari bandar udara mengenai
pelayanan yang negatif, maka akan
langsung mendapat respons positif.
“Dalam 20 menit, pelayanan di sana
langsung berubah,” kata Effendi.
Nah, “kolaborasi” antara media
sosial dan media tradisional itulah, yang
menurut Effendi menjadikan isu yang
beredar menjadi sukses. Tidak hanya
ketika isu awal bermula di media sosial,
sebagaimana yang terjadi pada “Save
KPK, Save Indonesia”.

Foto: save kpk save indonesia facebook

berujung pada demonstrasi besarbesaran yang dahsyat. Akibatnya
sungguh luar biasa! Bukan hanya
Mubarak yang benar-benar jatuh.
Namun jauh dari Mesir, di Negeri Cina,
pemerintahan setempat yang tak ingin
kejadian serupa menimpa negaranya
pun, akhirnya mematikan akses Twitter.
Wicaksono sendiri tidak terkejut
akan fenomena itu. Dalam kaca matanya,
ada beberapa faktor sehingga Twitter
bisa sangat berpengaruh. Pertama,
secara teknologi, Twitter tidak hanya
sederhana tetapi sekaligus powerfull
dan bisa diakses dari berbagai macam
gadget. Seperti desktop, laptop, tablet,
smartphone, dan lain-lain.

Bermula dari media sosial, publik berkumpul di Bundaran HI.
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Sarana Edukasi
Melihat perannya yang begitu besar,
tak keliru jika banyak yang berharap
bahwa gerakan antikorupsi bisa
memanfaatkan media sosial seoptimal
mungkin. Dengan demikian, perannya
tidak hanya terlihat ketika KPK mendapat
serangan dari pihak-pihak prokorupsi.
Berbagai kampanye dan edukasi
antikorupsi pun, diharapkan bisa efektif
dilakukan melalui media sosial.
Tetapi memang tidak bisa begitu
saja dilakukan. Pemilihan media sosial
yang tepat, tentu harus dijadikan dasar
sebelum memutuskan berkontribusi
dalam upaya pemberantasan
korupsi. Alasannya sederhana, karena
masing-masing media soial memiliki
karakteristik yang unik. Jika sifatnya
mendesak seperti kasus cicak vs buaya,
tentu bisa dipergunakan Twitter atau
Facebook. Namun, jika ingin beropini
dan memberikan edukasi mengenai
pemberantasan korupsi, maka blog
adalah media yang paling tepat.
Mengapa? Karena jika diibaratkan
sebuah kanal, papar Wicaksono, maka
Twitter merupakan kanal jalur cepat,
sedangkan blog merupakan kanal yang
lebih besar.
Melalui optimalisasi pemanfaatan
media sosial itulah Wicaksono yakin,
bahwa gaung pemberantasan korupsi
dan penanaman semangat antikorupsi,
bisa semakin membumi. Melalui media
sosial, lanjutnya, publik bisa tahu

keku@tan tetap nyata
bahwa korupsi itu jelek,
melanggar hukum,
membuat orang
sengsara, membuat
pembangunan
terhambat, sehingga
harus dilawan bersama.
“Dan memang di situlah
peran media sosial,
yakni bisa menyebarkan
virus baik untuk melawan
korupsi,“ ujarnya.
Di sisi lain, tentu bukan hanya
publik yang harus memanfaatkan
media sosial. KPK sendiri juga harus mempertahankan
konsistensi dalam memanfaatkan media sosial.
Sebagaimana diketahui, melalui Facebook dan Twitter,
KPK memang berupaya menyebarkan pesan-pesan
antikorupsi dan pemahaman tentang bahaya korupsi
kepada masyarakat luas.
Wicaksono memandang, hal inilah yang memang
seharusnya dilakukan. Pemanfaatan media sosial sebagai
sarana edukasi masyarakat, lanjutnya, bisa memberikan
pengetahuan tentang seluk-beluk korupsi, karena banyak
masyarakat kurang mengetahui. Selain itu, imbuhnya,
tentu saja publik bisa semakin mengenal KPK sebagai
lembaga pemberantas korupsi.
Jika KPK mengoptimalkan media sosial, diyakini
Wicaksono akan berdampak sangat luas. Apalagi,
sebenarnya yang mengakses media sosial merupakan
kelompok kelas menengah. Mereka, merupakan salah
satu agent of information. Melalui mereka, kesadaran atau
kampanye dan perang terhadap korupsi akan semakin
luas dan kuat. “Dan saya kira, apa yang sudah dilakukan
melalui media sosial sudah cukup bagus. Karena saya
melihat makin banyak orang yang bicara soal korupsi,
peduli terhadap korupsi,“ imbuhnya.
Tetapi, sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja
KPK? Effendi Gazali sependapat bahwa dukungan
media sosial, sedikit banyak tentu memiliki pengaruh
terhadap kinerja KPK sebagai lembaga antikorupsi.
Hanya saja dia mengingatkan, bahwa KPK memiliki
beberapa persoalan serius, seperti jumlah SDM-nya yang
sangat kurang. Dalam menyikapi laporan masyarakat,
misalnya, KPK memerlukan waktu yang cukup panjang,
yang disebabkan persoalan SDM tadi. “Jadi, kalau pun
dukungan media sosial bisa membuat kinerja KPK
menjadi efektif, tentu semua tentu ada batasannya,”
begitu kata Effendi.
Tidak hanya itu. Effendi juga mengingatkan, agar
pemanfaatan media sosial berhasil, maka publik harus
mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi.
Antara lain, bahwa isu yang diangkat harus memenuhi
kualifikasi “sangat terlalu” (too much) di mata publik.
Selain itu, harus menghindari tension release, misal
dengan menjadikannya sebagai bahan bercanda. Sebab,
ketika orang sudah mengurangi kemarahannya dengan
bercanda, maka lambat-laun kemarahan terhadap kasus
tersebut akan hilang.

Saling Kicau

Dukung KPK

P

enangkapan seorang penyidik KPK, benar-benar
menjadi pemicu munculnya gerakan pada
media sosial. Para pengguna Twitter beramairamai menggunakan avatar akun mereka dengan
logo “Save KPK Save Indonesia.” Bahkan, di antara
mereka terdapat juga beberapa artis dan public figur.
Termasuk di antaranya Didi Petet, Alex Komang, Addie
MS, Melanie Subono, Glenn Fredly, Anies Baswedan,
dan Tracy Trinita.
Kepedulian Didi Petet tak hanya ditunjukkan
melalui avatar, namun juga kicauannya. Melalui akun
@didipetet1, 5 Oktober 2012, dia menulis, “Selamatkan
KPK.”
Aktor lain, Alex Komang, bahkan masih berkicau
mendukung KPK hingga hari ketiga, 8 Oktober
2012. “KPK menjadi harapan rakyat untuk berantas
korupsi. Siapa pun berhak mendukung langkah KPK.
#saveKPK,” kicau dia melalui akun @AlexKomang2000.
Addie MS juga berkicau soal dukungannya kepada
KPK. “Ini bukan konflik antar lembaga pemerintahan.
Tapi antara rakyat dan koruptor yang sedang berganti
rupa/bentuk! Bersatu kita lawan koruptor!” kicau
konduktor kawakan ini melalui akun @addiems.
Presenter yang juga penyanyi ber-genre rock dan
rock and roll, Melanie Subono, tak kalah antusias.
Selain memasang avatar yang sama, dia juga berkicau
mendukung KPK. Katanya melalui akun @Melanie
Subono, “Selamat berjuang!”
Sementara, di tengah kesibukannya, penyanyi
yang kerap membawakan lagu-lagu bernuansa
jazz, Glenn Fredly, ternyata masih menyempatkan
diri untuk memberi dukungan. Seperti kicaunya
melalui akun pribadinya, @GlennFredly, pelantun
“Malaikat Juga Tahu” ini mengatakan, “Maaf tidak bisa
bergabung malam ini, masih bertugas. Tuhan+rakyat
bersama yang benar.”
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan,
juga begitu. Melalui akun @aniesbaswedan, dia
pun turut berkicau. Kata Anies, “Para penyidik itu
pertaruhkan karier, masa depan & keselamatan saat
kita baru bisa taruhkan kata SAVE KPK di avatar.”
Sedangkan artis Tracy Trinita, melalui
@TracyTrinita mengatakan, “Tuhan, bangkitkan
semangat anak bangsa untuk berdiri berani membela
kebenaran. Selamatkan KPK, mereka pahlawan kami.”
Ya, siapapun memang memang dapat berperan
dalam pemberantasan korupsi. Melalui media sosial,
dukungan itu nyata adanya.
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Kuat dan Efektif
Agus Santoso
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)
Respons masyarakat terhadap gerakan
antikorupsi melalui media sosial sudah
sangat bagus. Ini terlihat dari ramainya
tanggapan publik, ketika sebuah isu
tentang pemberantasan korupsi dipublish ke media sosial. Berbagai bentuk
dukungan mengemuka, dan ini sangat
luar biasa dalam membangun kesadaran
masyarakat tentang bahaya korupsi.
Kekuatannya pun sangat luar biasa
besar. Ketika sebuah wacana tentang
pemberantasan korupsi diangkat ke media
sosial, bisa menjadi sebuah gerakan sosial
yang bertransformasi menjadi aksi nyata.

Anya Dwinov
Presenter
Peran media sosial seperti Facebook dan
Twitter bisa sangat membantu dalam
pemberantasan korupsi di indonesia.
Karena selain memberikan suatu bentuk
pengetahuan bagi masyarakat, media
sosial sekarang memiliki efek yang cukup
kuat untuk menyebarkan semangat
antikorupsi dan bahkan dapat membuat
sebuah gerakan masyarakat yang sangat
berpengaruh besar.

Sinam M. Sutarno
Ketua Jaringan Radio Komunitas
Indonesia (JRKI)
Pemanfaatan media sosial untuk
pemberantasan korupsi itu sangat efektif,
karena prinsipnya pemberantasan korupsi
itu harus terjangkau oleh semuanya
melalui berbagai media. Salah satunya
media sosial. Apalagi kekuatannya sangat
besar itu terbukti saat ada kasus “Cicak vs
Buaya” dan “Save KPK”. Untuk pendidikan
antikorupsi sangat cocok untuk generasi
muda. Karena, mereka sekarang hampir
setiap hari menggunakan sosial media
dalam pergaulannya. Di JRKI sendiri, kami
dorong untuk melakukannya. Biasa kami
sebut kolaborasi media, misalnya materi
yang disiarkan lewat radio bisa ditulis
dalam blog kemudian disebar lewat
Facebook dan Twitter.
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Monica Tanuhandaru
Koordinator Program Antikorupsi
United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC)
Sebagai salah satu ruang
kebebasan publik, media sosial
sangat baik untuk digunakan dalam
mengkampanyekan pencegahan
korupsi bagi masyarakat. Selain itu
juga bisa menjadi ajang kampanye
perubahan dalam pemberantasan
korupsi. Karena pemberantasan
korupsi saat ini sudah menjadi
public concern atau prioritas
publik, sehingga responnya pun
bisa langsung terlihat sangat
cepat. Pemberantasan korupsi
juga merupakan suatu tujuan
bersama bangsa Indonesia dan itu
bisa dilakukan lewat media sosial,
namun syarat yang paling penting
agar itu semua berhasil adalah
kejujuran dari hati nurani tentang
antikorupsi.

Dian Kartika Sari
Sekjen Koalisi Perempuan
Indonesia (KPI)
Jika dilihat dari trennya, media
sosial bisa menjadi sebuah
sarana yang sangat efektif
dalam menggalang dukungan
masyarakat untuk melawan
korupsi. Namun di sisi lain media
sosial saat ini masih menjadi milik
kelas menengah sehingga belum
menyentuh masyarakat secara
keseluruhan. Padahal masyarakat
yang berada di akar rumput
berpotensi untuk melakukan suatu
aksi perubahan yang besar dalam
hal pemberantasan korupsi di
Indonesia. Walaupun media sosial
belum bisa banyak berkontribusi
dalam membentuk watak atau
mengubah perilaku agar menjadi
anti terhadap korupsi, tapi sebagai
wacana dan penyampaian ide
untuk merespons situasi terkini
dalam pemberantasan korupsi saya
kira sudah cukup berhasil.

SULUR

Gitar Metallica dan
Tugas Pencegahan KPK

“G

iving back! To Jokowi: Keep playing that cool,
funky bass!” Bukan semata-mata tulisan itu yang
membuat publik mendadak tertuju pada gitar bas
bermerek Ibanez tersebut. Juga, bukan karena adanya tanda
tangan Robert Trujillo, personel grup musik kenamaan,
Metallica, pada alat musik berwarna merah marun itu.
Yang mencengangkan, karena Jokowi, Gubernur

DKI Jakarta, menyerahkan gitar itu kepada KPK. Meski
mengaku senang, Jokowi khawatir bahwa terdapat unsur
gratifikasi atas gitar yang diperolehnya melalui rekannya
yang merupakan promotor, Jonathan Liu.
Kekhawatiran tersebut, pada akhirnya memang
terbukti. Setelah melakukan penelitian, KPK pada akhirnya
menyatakan bahwa gitar bas tersebut merupakan bentuk
gratifikasi dan menjadi milik negara. Sebab, setelah diteliti,
terdapat unsur kepentingan dari pemberian tersebut.
Pelaporan seperti yang dilakukan Jokowi, sudah
sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang KPK. Pasal tersebut mengatakan bahwa
setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Di sisi lain, apa yang dilakukan KPK, merupakan salah
satu implementasi tugas pencegahan KPK, sebagaimana
disebutkan pada Pasal 6 huruf d. Dan seperti dijelaskan
pada Pasal 13, bahwa dalam melaksanakan tugas
pencegahan tersebut, KPK berwenang melaksanakan
langkah atau upaya pencegahan, yang antara lain adalah
menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
Selain menerima laporan dan menetapkan status
gratifikasi, tugas pencegahan KPK juga meliputi
pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta
kekayaan penyelenggara negara; menyelenggarakan
program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang
pendidikan; merancang dan mendorong terlaksananya
program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat
umum; dan melakukan kerja sama bilateral atau
multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Lantas, apa yang dilakukan KPK terkait gratifikasi
tadi? Sesuai Pasal 17, sejak menerima laporan, KPK wajib
menetapkan status gratifikasi dalam waktu melakukannya
paling lama 30 hari. Selain itu, KPK juga wajib menyerahkan
keputusan status kepemilikan gratifikasi paling lambat
tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

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

Ajaran Luhur
yang Nyaris
Terkubur
Tradisi Sunda, luhur dan universal.

S

emakin tergerus! Begitulah fakta menyedihkan terkait
kearifan lokal yang kita miliki. Seiring perkembangan
zaman, implementasi kearifan lokal, diakui memang
mengalami penurunan. Akibatnya, semakin sulit menemukan
manusia, pemimpin, dan pengambil keputusan yang bijaksana
dan berintegritas. Selain itu, ketidakadilan pun marak terjadi
dan korupsi semakin meraja-lela.
Robert Sibarani, Guru Besar Universitas Sumatera Utara
(USU) mengatakan, pemimpin dan pengambil keputusan
sama sekali tidak mengetahui manfaat kearifan lokal dalam
pembangunan. Padahal tidak diperhitungkannya kearifan
lokal dalam pembangunan, bisa menyebabkan terjadinya missmatch dalam berbagai program pembangunan yang terjadi di
Indonesia.
Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan. Karena harus
diakui, kearifan lokal tak ubahnya sebagai sumber nilai-nilai
luhur bangsa ini. Bermula darinya, maka karakter dan nilai-nilai
luhur akan tertanam pada masing-masing elemen yang berada
di dalamnya.
Salah satunya seperti yang dimiliki Suku Sunda, karuhun.
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Banyak ajaran karuhun yang mengandung nilai filsafat praktis
petunjuk hidup masyarakat suku Sunda. Di antaranya someah
hade ka semah (bersikap ramah kepada tamu).
Ajaran karuhun memang bernilai luhur dan universal agar
manusia bersikap baik kepada sesama. Agar hidup rukun
misalnya, karuhun memiliki ajaran hidup harmonis yang
diungkap dalam runtut raut sauyunan (hidup rukun bersama).
Sedangkan untuk kebersamaan hidup, dirumuskan dalam
satata sariksa (satu aturan bersama-sama memelihara).
Sementara sebagai petunjuk dalam mengarungi
kehidupan, karuhun juga memiliki pepatah bahwa hirup
kudu masagi (hidup harus seperti bentuk bujur sangkar).
Maksudnya, hidup harus dijalani dalam kualitas yang sama di
semua sisi. Jadi, tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan,
tetapi juga etika dan keluhuran budi, mencari kehidupan yang

Dayak Mualang
Bukan hanya karuhun yang
mengajarkan nilai-nilai luhur. Dayak
Mualang pun demikian. Salah satu
sub-bagian suku Dayak yang terletak di
Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat
ini, memiliki berbagai kearifan lokal
yang pada intinya mengajarkan agar
manusia bersikap baik kepada sesama,
berintegritas tinggi, dan harmoni kepada
alam sekitar.
Salah satu hukum adat yang
menjunjung tinggi keadilan adalah
pati nyawa. Dalam hal ini, menurut
Dayak Mualang, membunuh baik
sengaja atau tidak sengaja, sangat tidak
dibenarkan. Maka, jika terjadi peristiwa
pembunuhan, maka si pelaku dengan
sendirinya dikenakan pati nyawa.
Tujuan pati nyawa, adalah untuk
menghindari pertikaian yang berujung

pada dendam kesumat. Bila terjadi hal
seperti ini maka hukum yang dipakai
adalah hukum adat perdamaian. Hukum
ini secara umum adalah untuk mencari
solusi tepat bagi kedua belah pihak yang
terkait masalah,
Hukuman yang diberikan pada
pati nyawa sangat besar. Hal ini
dimaksudkan, agar setiap elemen adat,
harus menghindar dari perbuatan
pembunuhan. Besarnya jumlah yang
harus dibayarkan kepada keluarga
korban, karena menurut pati nyawa
Mualang, semua bagian tubuh korban
dihitung dalam takaran adat.
Sebagai contoh, tubuh (badan)
diganti dengan sebuah tajau bulu bayan
dengan denda adat 40 real atau setara
dengan Rp4 juta. Selain itu, pa (paha)
diganti dengan sebuah lila tembaga
dan denda adat 35 real atau setara
dengan Rp3,5 juta. Sedangkan suara
diganti dengan sebuah tawak lima
keliling dengan denda adat 15 real atau
Rp1,5 juta. Belum lagi palak (kepala),
peneng (telinga), idung (hidung), buuk
(rambut), dilah (lidah), dan lain-lain.
Hampir seluruh anggota tubuh, bahkan
termasuk organ dalam, memiliki
perhitungan nilai pati nyawa. Bisa
dibayangkan, jika seseorang terbunuh,
maka akan sangat tinggi jumlah uang
yang harus dibayarkan.
Pati nyawa sendiri, hanya satu dari
sekian banyak ajaran Mualang. Akibat
implementasinya, Dayak Mualang
kemudian dikenal sebagai suku yang
ramah. Perumpamaannya adalah, jika
seekor burung elang sedang terbang
di atas pemukiman mereka, burung itu

pasti akan jatuh terkena asap dapur ibuibu yang sedang memasak.
Begitulah keadaannya. Karena
Mualang juga mengajarkan, agar ketika
berhubungan dengan sesama dan
alam, maka manusia harus memiliki
jiwa arif. Misalnya ketika berladang,
maka Mualang harus berladang di lahan
bebas, tidak boleh di tanah yang sudah
dimiliki oleh orang lain kecuali ada izin.
Tanah milik artinya tanah itu sudah
ditanam dengan berbagai jenis tanaman
seperti karet atau buah-buahan. Selain
itu, setiap orang yang berladang harus
menjaga agar tanah milik orang lain
maupun tanah adat tidak terbakar.
Caranya, dengan membuat pelada’k,
yakni membersihkan sebersih-bersihnya
bagian pinggir ladang sehingga api
tidak merembet ke tempat lain sewaktu
membakar.
Dalam memanfaatkan sungai,
Mualang pun bersikap arif. Setiap
anggota masyarakat harus memelihara
sungai agar tetap lestari, agar dapat
dilalui perahu motor dan sebagainya.
Karena itu, kegiatan ekspolitasi sumber
daya alam yang terdapat dalam sungai
itu ada aturan adatnya. Misal, menuba
(artinya mengambil ikan dengan
cara membuat ikan tersebut mabuk).
Dalam hal ini, menuba tidak boleh
menggunakan racun yang dapat
membunuh harus dengan tuba alami
yang tidak membunuh ikan-ikan, namun
hanya sebatas membuatnya mabuk.
Luhur sekali, bukan? Jadi, masihkah
tidak peduli akan pentingnya peran
kearifan lokal dalam membentuk
karakter bangsa ini?

Foto: TMII

lebih baik, tetapi juga dibarengi ibadah.
Tidak hanya menjalin hubungan dengan
Sang Pencipta, tetapi juga dengan
sesama manusia. Berusaha mencari
bekal hidup di dunia dan sekaligus di
akhirat nanti. Elmu tungtut dunya siar
(ilmu dipelajari, kekayaan juga cari),
begitu kelanjutan ajarannya.
Sementara dalam masalah
kepemilikan atau properti, terdapat
etika yang harus dijalankan, yaitu
mipit kudu amit, ngala kudu bebeja
(mengambil milik orang lain harus minta
izin/memberitahu pemiliknya terlebih
dahulu). Dalam tataran implementasi
yang lebih luas, ajaran ini menjadi sangat
penting, karena terkait dengan integritas
seseorang.
Lantas, bagaimana jika seseorang
mengalami problem dalam ekonomi?
Karuhun ternyata juga mengatur
keseimbangan antara pendapatan dan
pengeluaran, yakni saeutik kudu mahi,
loba kudu nyesa (sedikit harus cukup,
banyak harus ada sisa). Maksudnya,
ketika pendapatan sedikit, orang harus
dapat mengaturnya sedemikian rupa
sehingga mencukupi kebutuhan.
Di sisi lain, ketika memecahkan
masalah, ajaran karuhun mengajarkan
melalui sebuah pepatah, caina herang
laukna beunang (airnya jernih ikannya
dapat). Artinya, uraikan dahulu
permasalahan satu per satu sehingga
semua kerumitan terurai dan menjadi
jernih. Dalam kondisi jernih seperti itu,
maka solusi selalu dapat ditemukan.

Nilai-nilai luhur, semakin ditinggalkan.
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Siapapun
Boleh Naik

Korupsi
Harus
Turun!
Pilkada adalah gerbang menuju pemerintahan
bersih. Jika berintegritas Pilkada yang dijalani,
berintegritas pula pemimpin yang bakal terpilih.
Muaranya, apalagi kalau bukan pemerintahan yang
betul-betul berbasis pada konsep good governance,
akuntabilitas, dan transparansi.
Dalam upaya itulah KPK berusaha mengawal pesta demokrasi. Tidak
hanya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bali, namun
juga seluruh provinsi. Kampanye tentang Pilkada berintegritas pun
dilakukan. Begitu pula dengan talkshow, klarifikasi harta kekayaan para
kandidat, deklarasi kekayaan, dan penandatanganan pakta integritas.
Sebab, siapapun memang boleh naik. Yang penting, korupsi harus
turun!
28 |
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Pelantikan Pejabat KPK

Pengagum Bima
dan Dokter Perusahaan

Suasana pelantikan Penasihat KPK dan pejabat KPK lain.

Terjawab sudah
siapa dua orang
yang mengisi
jabatan Penasihat
KPK, untuk
menggantikan
Said Zainal Abidin
dan Abdullah
Hehamahua.
Ketua KPK
Abraham Samad
melantiknya,
bersamaan
dengan pelantikan
pejabat KPK lain.

B

ima adalah sosok yang tak pernah takut
kepada siapapun. Hal itu terjadi, saat dia
mencari ilmu sejati tentang kesempurnaan
hidup di dunia untuk menjadi manusia berharkat
tinggi.
Sosok luar biasa itulah yang menjadi salah satu
idola Mochammad Mu’tashim Billah (MM. Billah),
yang baru saja terpilih menjadi Penasihat KPK
bersama Suwarsono. Keduanya dilantik Ketua KPK,
Abraham Samad, 27 Mei 2013, bersamaan dengan
pelantikan pejabat lain, Chatarina Muliana Girsang
sebagai Kepala Biro Hukum dan Roni Dwi Susanto
selaku Direktur Penelitian dan Pengembangan
Menurut mantan anggota Komnas HAM
tersebut, dirinya sudah mengklaim mencapai
tahapan itu. “Sifat tokoh tersebut, terinternalisasi
dalam diri saya, sehingga menerima dengan
sendirinya dari dalam tanpa paksaan dari
luar. Semua orang harus sampai
kepada tahapan ini, sehingga
dengan tingkat kesadaran yang
tinggi bahwa segala sesuatu
dilakukan oleh dirinya dan
dipertanggungjawabkan oleh
dirinya,” kata Billah.
Itu pula sebabnya
Billah mengaku tidak takut
mendaftar sebagai Penasihat
KPK, meski dirinya bukan
ahli hukum. Sebagai seorang
MM Billah
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sosiolog, pria kelahiran Salatiga, 21 Juli 1945 ini,
motivasinya bahkan sangat
besar, karena keinginannya
menyumbang buah pikirannya
bagi pemberantasan korupsi.
Korupsi mengandung banyak
dimensi, termasuk dimensi sosial.
Sehingga jika ingin memberantas
korupsi, bukan hanya masalah
hukumnya yang diselesaikan
melalui penindakan. Tetapi,
juga pencegahannya dengan
memahami berbagai dimensi
sosial, kultural, dan politik. “Saya
belajar tentang ilmu sosial,
sehingga barangkali saya bisa
memberikan upaya analisis
dan pemecahan dalam konteks pencegahan,” kata
Billah.
Sama seperti Billah, Suwarsono juga seorang
sosiolog. Pria kelahiran Bojonegoro, 25 Mei 1957
ini, memiliki latar belakang sebagai akademisi dan
lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu,
Suwarsono juga banyak membantu menyehatkan
organisasi publik: organisasi daerah, perusahaan
swasta, Komisi Yudisial, dan sebagainya. Itu
sebabnya, Suwarsono juga dikenal sebagai “dokter
perusahaan.”
“Saya kemudian berpikir, kalau saya bisa
membantu menyehatkan perusahaan swasta,
apakah saya tidak bisa membantu menyehatkan
Indonesia. Salah satunya, melalui pencegahan
tindak pidana korupsi. Itulah akira-kira ujungnya,”
katanya optimistis.
Kalau begitu, apakah sebagai insan KPK,
Suwarsono siap
melaksanakan kode etik
yang sangat ketat
alias zero tolerance?
Sebagai manusia
biasa, begitu dia
mengaku, tentu
akan belajar.
“Saya akan
berusaha, tolong
selalu diingatkan,”
katanya.
Suwarsono

portal

Lokakarya Jurnalis Antikorupsi

Dari Citarik untuk
Pemberantasan Korupsi

Para awak media
saling bertukar
pikiran dengan
pimpinan KPK.
Menyamakan
pemahaman,
menyatukan
persepsi.

Baju Tahanan KPK
Mendekati maghrib,
acara dihentikan
sementara. Seluruh
peserta dan panitia
berbagi tempat istirahat
di beberapa saung
panggung beratap
jerami. Tak ada kasur
pegas di dalamnya.
Sebagai alas tidur,
masing-masing kebagian
sepotong kasur busa
yang digelar berjajar.
Sekitar dua puluhan
orang muat dalam satu
saung dua tingkat tanpa
Pimpinan KPK dan wartawan di sela-sela Lokakarya Jurnalis Antikorupsi.
dinding penyekat itu.
Selepas Isya, acara
berlanjut. Di balairung yang sama, wartawan
mpat jam lebih menembus kepadatan
dan pimpinan KPK saling bertukar pikiran. Kali
lalu-lintas sepanjang perjalanan Jakartaini lebih seru. Para awak media, tanpa sungkan
Sukabumi, tak membuat puluhan jurnalis
melontarkan masukan dan kritik kepada kelima
kehilangan gairah. Dengan semangat berapi-api,
pimpinan yang hadir. Pun sebaliknya.
mereka bersiap mengikuti “Lokakarya Jurnalis
Malam itu, KPK juga meluncurkan baju baru
Antikorupsi” yang digelar pada Jumat sore, akhir
untuk para tahanan. Warnanya oranye dan
Mei lalu di Citarik, Sukabumi, Jawa Barat.
hitam. Tulisan di belakangnya “Tahanan KPK”.
Ditemani teh manis, kopi, kacang rebus, ubi
rebus, dan camilan lain, puluhan awak media yang Berbeda dengan baju tahanan dahulu, baju
tahanan KPK kali ini dilengkapi celana panjang
sehari-hari meliput di lingkungan KPK tersebut,
senada dengan warna bajunya. Celana panjang
menyimak paparan yang disampaikan bergantian
itu tak penuh, hanya berukuran panjang tiga
oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas dan
per empat. Ukuran seperti itu, akan membuat
Bambang Widjojanto. Kesempatan yang cuma
tahanan korupsi di KPK, terlihat mencolok.
datang setahun sekali itu pun sebaik-baiknya
Tidak tanggung-tanggung, KPK
oleh para jurnalis, untuk mengajukan berbagai
menyediakan empat model baju tahanan. “Baju
pertanyaan seputar pemberantasan korupsi yang
baru tahanan KPK ini merupakan bentuk upaya
dilaksanakan KPK.
KPK untuk lebih memberi efek jera kepada
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan KPK
para koruptor. Ini juga untuk merespons protes
juga mengajak para jurnalis untuk turut serta
kalangan masyarakat antikorupsi dan juga
membantu upaya pemberantasan korupsi lewat
politisi terhadap baju tahanan model lama,”
perannya masing-masing. Menurut Bambang
katanya.
Widjojanto, KPK tidak bisa berperang sendirian
Begitulah acara Lokakarya Jurnalis
melawan korupsi.
Antikorupsi. Keesokan hari, Sabtu pagi cuaca di
Apalagi, tambah dia, memberantas korupsi
memerlukan imajinasi dan daya juang yang tinggi. langit Caldera River Resort cerah berbalut udara
segar. Para peserta seakan sudah tidak sabar
Hal ini, karena koruptor yang dihadapi selain
untuk mengarungi derasnya air Sungai Citarik.
punya uang banyak, juga punya jaringan politik
dan jaringan kerja yang bagus. “Untuk itu memang Lagi-lagi mereka berbaur, bersama pimpinan
diperlukan daya juang yang tinggi,” kata Bambang. KPK yang juga antusias menanti.

E
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Perkembangan Penanganan Penindakan

(Lagi) KPK Tangkap
Pegawai Pajak

Sepanjang MeiJuni, berbagai
kegiatan
penindakan
dilakukan KPK.
Melalui operasi
tangkap tangan
misalnya, KPK
menangkap
Bupati Mandailing
Natal dan pegawai
pajak.
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ertengahan Mei di Terminal III Bandara
Soekarno-Hatta. Di tempat itulah KPK
melakukan penangkapan terhadap pegawai
pajak. KPK menangkap MDIN dan ED, pegawai
pajak dari Kantor Wilayah Jakarta Timur, berikut
barang bukti uang suap, Sin$ 300 ribu atau sekitar
Rp2,4 miliar. ”Dugaan sementara, pemberian
itu berkaitan dengan persoalan pajak dari wajib
pajak, perusahaan berinisial TMS,” kata Juru Bicara
KPK, Johan Budi.
Selain pegawai pajak, KPK juga menangkap
Bupati Mandailing Natal, HIB. HIB ditangkap
di sebuah rumah yang menjadi tempat
persembunyiannya di Medan. Sehari sebelumnya,
14 Mei, KPK menangkap tangan Pelaksana Tugas
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mandailing
Natal, KA, dan kontraktor swasta SP di Medan.
Penangkapan itu terkait dengan dugaan
penyuapan oleh Surung untuk mendapatkan
proyek dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di
Mandailing Natal.
”KPK sudah mengamankan HIB. Kami dibantu

oleh Polda Sumatera Utara ketika mengamankan
yang bersangkutan. KPK akan membawa semua
yang ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut di
Jakarta,” kata Johan.
Penahanan dan Penetapan Tersangka
Selain operasi tangkap tangan, KPK juga
melakukan penahanan. Antara lain kepada
Gubernur Riau, RZ. RZ ditahan pada kasus dugaan
tindak pidana korupsi kehutanan di Kabupaten
Pelalawan dan Siak pada 2006.
Penahanan ini dilakukan KPK, sejak kali
pertama menetapkan RZ sebagai tersangka,
8 Februari 2013. Sebelumnya, selain kasus
kehutanan, KPK juga menetapkan RZ sebagai
tersangka untuk kasus dugaan korupsi berbagai
proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau.
Terkait kasus dugaan suap perkara pajak PT.
MS, KPK menahan tersangka DS (Direktur PT
MS) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta
Timur Cabang KPK. KPK telah menemukan bukti
permulaan yang cukup untuk menetapkan DS

jembatan. Atas perbuatannya, baik PW
maupun ZR disangkakan melanggar
Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat
(2) dan/atau Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999.
Untuk kasus lain, KPK menetapkan
Wakil Rektor UI, TN, sebagai tersangka.
TN menjadi tersangka dalam kasus
dugaan korupsi terkait pengadaan
dan instalasi infrastruktur teknologi
informasi (TI) gedung perpustakaan
pusat Universitas Indonesia (UI) tahun
anggaran 2010-2011.
Selaku Wakil Rektor Universitas
Indonesia bidang Sumber Daya Manusia,
Keuangan dan Administrasi Umum,
TN diduga melakukan perbuatan
melawan hukum dan menyalahgunakan
wewenang untuk memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi terkait pengadaan dan instalasi
infrastruktur teknologi informasi gedung
perpustakaan pusat UI tahun anggaran
2010-2011. Akibatnya, negara diduga
mengalami kerugian sekurangnya
Rp8 miliar. Atas perbuatannya, TN
disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1)
dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001.
Perpanjang Cekal
Untuk kasus Bank Century, KPK
memperpanjang masa pencegahan
bepergian ke luar negeri terhadap
tersangka kasus dugaan tindak pidana
korupsi pada Bank Century, BM.
Menurut Johan, sejak 31 Mei 2013, KPK
memperpanjang masa pencegahan

Foto-foto: Integrito

sebagai tersangka.
Penetapan tersangka DS bermula
dari kegiatan operasi tangkap tangan
yang dilakukan pertengahan Mei. Ketika
itu, KPK menangkap pegawai pajak ED
dan MDI selaku penyidik pajak setelah
menerima sesuatu dari TM dan EK
(pegawai PT MS) terkait pengurusan
pajak PT. MS.
Sementara terkait kasus Hambalang,
KPK juga menahan DK, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada Kementerian
Pemuda dan Olah Raga. DK selaku PPK
pada Kemenpora diduga melakukan
perbuatan melawan hukum dan/atau
menyalahgunakan wewenang untuk
memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi dengan
memenangkan KSO antara PT. Adhi
Karya dan PT. Wijaya Karya dalam
pembangunan/pengadaan/peningkatan
sarana dan prasarana P3SON di
Hambalang Tahun Anggaran 2010-2012.
Dalam pengembangan penyidikan
dugaan kasus suap di Pemkab Seluma,
Provinsi Bengkulu, KPK menahan
tersangka PW (Anggota DPRD
Kabupaten Seluma periode 2009-2014)
dan ZR (Ketua DPRD Kabupaten Seluma
periode 2009-2014). Selama 20 hari, PW
ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas
I Salemba Jakarta Pusat. Sedangkan
ZR ditahan di Rumah Tahanan Negara
Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK lokasi
Pomdam Jaya Guntur.
PW dan ZR diduga menerima
hadiah atau janji terkait dana anggaran
pembangunan infrastruktur peningkatan
jalan dengan konstruksi hotmix dan

terhadap BM yang juga mantan Deputi
Gubernur Bank Indonesia, untuk enam
bulan ke depan.
BM ditetapkan sebagai tersangka
pada proses pemberian fasilitas
pinjaman jangka pendek (FPJP) dan
penetapan Bank Century sebagai bank
gagal berdampak sistemik.
Sementara dalam perkembangan
pengadilan Tipikor, Anggota Komisi VIII
DPR nonaktif yang juga anggota Badan
Anggaran DPR, ZD, divonis pidana
penjara 15 tahun dan denda Rp300 juta
subsider 1 bulan kurungan. Sedangkan
putranya, DP, divonis 8 tahun dan denda
Rp300 juta subsider 1 bulan kurungan.
Vonis yang diberikan kepada ZD
lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut
umum, yaitu 12 tahun. Sedangkan vonis
untuk DP lebih ringan dari tuntutan 9
tahun pidana penjara. Menurut Ketua
Majelis Hakim Aviantara, hal yang
memberatkan para terdakwa adalah
perbuatan mereka melukai perasaan
umat Islam mengingat perbuatan itu
terkait penggandaan kitab suci Al Quran.
”Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa
2 dapat menghambat pemenuhan
kebutuhan Al Quran yang sangat
dibutuhkan umat Islam dan dapat
menghambat peningkatan beribadah,”
papar Aviantara. I
Dakwaan dan Tuntutan
Untuk kasus suap daging
impor, Jaksa Penuntut Umum mulia
membacakan surat dakwaan kepada dua
terdakwa, yakni LHI dan AF. Sedangkan
pada persidangan lain, Arya dan Juard
memasuki pembacaan tuntutan.
Jaksa Penuntut Umum menuntut
Arya dan Juard, masing-masing 4,5
tahun penjara dan denda Rp 200 juta
subsider 4 bulan kurungan. Dalam
persidangan di Pengadilan Tipikor, 12
Juni lalu, Jaksa M. Rum mengatakan,
keduanya dianggap menyuap Rp1,3
miliar kepada LHI selaku anggota Komisi
I DPR dan Presiden Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) melalui AF.
Sementara, dalam kasus pengadaan
alat kesehatan tahun 2006-2007, mantan
Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
Kementerian Kesehatan, RDU, menjalani
sidang perdana. Menurut JPU, RDU
memperkaya diri sendiri, atau orang lain,
atau suatu korporasi dalam pengadaan
alkes tahun 2006-2007. Akibatnya, negara
dirugikan sebesar Rp50, 4 miliar.
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Kunjungan Ketua DKPP

Agar Hukum dan Etika
Saling Menunjang

Ketua DKPP saat berkunjung ke KPK.

SIN dibentuk
atas kesadaran
bahwa korupsi
merupakan
kejahatan luar
biasa. Peru
konsep yang
utuh, mendasar,
terintegrasi, dan
berkelanjutan.
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S

ebagai sistem yang dalam pelaksanaannya
menjunjung tingi integritas, Sistem
Integritas Nasional (SIN) memiliki pilarpilar integritas yang berhubungan erat satu
sama lain. Salah satunya, Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Terkait hal itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie,
pada 7 Juni 2013 mendatangi KPK. Kunjungan
dimaksudkan, untuk berkoordinasi dengan KPK
berkaitan dengan SIN dan pemilu berintegritas
yang saat ini ditangani KPK. Jimly yang
didampingi anggota DKPP Saut Hamonangan
Sirait dan Kepala Biro Sekretariat DKPP
Gunawan, disambut langsung oleh Pimpinan
KPK Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan
Pandu Praja.
Menurut Adnan, pemerintah
mengamanatkan kepada KPK untuk
membangun sistem integritas. Karena di mata
KPK, imbuh Adnan, integritas merupakan
sebuah solusi. “Kita mengkonsepkan sistem
integritas ini untuk semua penyelenggara
negara, baik ekskutif, legislatif, maupun
yudikatif,” jelasnya.
Adnan memaparkan, SIN adalah sistem
yang berlaku secara nasional dalam rangka
pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang
melibatkan semua pilar penting bangsa. “SIN ini
dibentuk atas kesadaran bahwa korupsi sebagai

kejahatan yang luar biasa,
maka untuk memberantasnya
diperlukan konsep yang utuh,
mendasar, terintegrasi, dan
berkelanjutan,” paparnya.
Sementara itu Jimly
menyatakan bahwa SIN yang
dibangun KPK erat kaitannya
dengan DKPP dalam hal
menjaga integritas pemilu.
Karena untuk membangun
integritas pemilu,
memang harus dimulai
dari penyelenggaranya.
Menurutnya, pengembangan
SIN penting agar hukum dan
etika bisa saling menunjang.
Apalagi, dalam pengawasan
pemilu tidak cukup hanya dengan pendekatan
hukum, namun juga perlu adanya upaya
memperkenalkan sistem etika nasional.
“Apalagi kita punya Pancasila dan TAP MPR
Nomor 6 Tahun 2001 tentang etika kehidupan
berbangsa dan bernegara. Ini penting kita
kembangkan dan lembagakan menjadi sistem
bernegara,” ujar Jimly, yang juga mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi ini.
Menurutnya, salah satu aturan dalam kode
etik yang harus dipatuhi penyelenggara negara,
Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu), adalah tidak boleh
menggunakan anggaran di luar Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sementara Zulkarnain menambahkan,
pada intinya KPK mendukung DKPP untuk
menciptakan pemilu yang bersih, berintegritas,
dan berkualitas, sehingga melahirkan pejabat
pubik yang berintegritas. Dalam konteks itulah
Zulkarnain menambahkan bahwa sumber dana
pelaksanaan pemilu lebih baik berasal dari
kas negara, baik APBN ataupun APBD. Sebab,
sumber dana dari asing untuk pelaksanaan
pemilu sangat rawan untuk diselewengkan.
”Perlu etika dalam pelaksanaan pemilu. Tawaran
dana-dana asing ini rawan, karena tidak diaudit,”
kata Zulkarnain.
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Penandatanganan Berbagai Kerja Sama

Masalah Bersama,
Menghadapi Bersama

Berbagai kerja
sama yang
dilakukan KPK,
bertujuan untuk
meningkatkan
sinergi dan
koordinasi. Agar
pemberantasan
korupsi lebih
terintegrasi.

upaya pencegahan tindak pidana
korupsi yang terintegrasi.
“Implementasinya meliputi
pembangunan sistem integritas
nasional, perluasan dan peningkatan
kepatuhan pelaporan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) maupun program lainnya,”
tegas Abraham.
Lebih lanjut, Abraham
menjelaskan, lingkup kerja sama
juga mencakup pertukaran informasi
dan data, bidang pendidikan/
pelatihan, kajian dan penelitian, serta
sosialisasi. Selain itu, kerja sama ini
juga dimaksudkan untuk optimalisasi
Ketua KPK Abraham Samad dan Menkominfo Tifatul Sembiring
dan efektifitas pemberantasan korupsi
saat menunjukkan naskah MoU yang telah ditandatangani.
dengan menjaga profesionalisme dan
ebagai extra-ordinary crime, korupsi dilaku
standar etik dalam penegakan hukum
kan oleh mereka yang memiliki pengetahu
agar sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok
an cukup, berpendidikan di atas rata-rata,
serta fungsi masing-masing lembaga.
menguasai informasi yang besar, dan jaringan
Tentu, bukan hanya dengan Kompolnas dan
yang rapi. Itulah sebabnya, maka modus yang dila Komjak, KPK bekerja sama. Penandatanganan MoU
kukan pun berevolusi. Mulai dari modus sederhana juga dilakukan dengan Kementerian Komunikasi
hingga modern yang didukung dengan peng
Informatika (Kemkominfo), pada 15 Mei 2013 di
gunaan alat komunikasi dan peralatan mutakhir.
Gedung Kemkominfo, Medan Merdeka, Jakarta.
Mengingat karakteristiknya yang luar biasa
Penandatanganan MoU dilakukan langsung antara
itulah, penanganan korupsi tidak bisa dilakukan
Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Komunikasi
dengan cara biasa atau oleh satu pihak saja.
dan Informatika Tifatul Sembiring.
Korupsi, hanya dapat diberantas secara bersama“Setiap kementerian harus melakukan
sama.
pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata
Menyadari hal tersebut, KPK berusaha
Tifatul. Tifatul mengatakan, pihaknya sangat
merangkul dan bekerja sama dengan pihak lain.
menyambut baik MoU yang sudah dilakukan
Seperti yang dilakukan pada 8 Mei 2013, ketika
dengan KPK. Dengan adanya MoU ini, tambah
KPK menandatangani nota kesepahaman (MoU)
Tifatul, bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya
dengan dua institusi pengawas kinerja lembaga
sehingga diharapkan bisa terus bersama-sama untuk
penegak hukum, yakni Komisi Kepolisian Nasional melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.
(Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan Republik Indo
Sementara pada kesempatan lain, sebagai
nesia (Komjak). Tentu saja, penandatanganan MoU upaya untuk meningkatkan pencegahan korupsi di
yang dilaksanakan di Gedung KPK tersebut, terkait lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut),
dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK juga melakukan penandatanganan komitmen
Seperti disampaikan Ketua KPK Abraham
bersama penerapan Program Pengendalian
Samad, tujuan kerja sama ini adalah untuk
Gratifikasi (PPG). Proses penandatanganan dilakukan
meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam
antara Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto dan
upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan
Deputi Bidang Pencegahan KPK Iswan Elmi. Turut
kewenangan masing-masing. Melalui MoU ini,
menyaksikan pada acara yang berlangsung di Kantor
tambah Abraham, KPK, Kompolnas dan Komjak
Kementerian Kehutanan, 21 Mei 2013 tersebut,
akan meningkatkan kerja sama dan koordinasi
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua
dalam penerapan praktik good governance sebagai KPK Adnan Pandu Praja.
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Lelang Barang Gratifikasi

Logam Mulia Juga Ada

Suasana lelang, makin banyak masyarakat mengetahui.

Peserta lelang
meningkat
dibanding tahun
lalu. Sosialisasi
terbuka, membuat
kian banyak
warga yang
tahu tentang
pelaksanaan
lelang barang
gratifikasi KPK.
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uluhan orang berdesak-desakan. Mereka
memadati Pendopo Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Jakarta V, Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta.
Pagi itu, 11 Juni 2013, dengan sabar mereka
menunggu, meski acara baru dimulai pukul 10.00
WIB. Baru satu jam setelah itu.
Bukan tanpa alasan mereka hadir. Mereka
menyengaja datang lebih awal, karena tak ingin
barang yang diidamkannya menjadi milik orang
lain. Sebab, selain lebih murah dari harga pasaran,
kualitasnya juga lebih baik.
Ya, di tahun 2013 ini, DJKN Kemenkeu melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL), kembali menyelenggarakan acara lelang
barang gratifikasi KPK. Pada acara kali ini terdapat
45 unit barang yang dilelang. Antara lain lukisan,
jam tangan, barang elektronik, stik golf, voucher
belanja, logam mulia, kain batik dan songket,
pulpen, parsel, kotak perhiasan, mutiara, lampu
hias, teh cina, mug, jilbab, dan boneka keramik/
porselen.
Setelah membacakan risalah lelang, Pejabat
Lelang KPKNL Jakarta V Januar Edy Purwoko pun
memandu jalannya lelang.
Penawaran lelang dilakukan dengan metode
lisan naik-naik, dan dibuka dengan terjualnya
sebuah jam tangan merek Tag Heuer seharga
Rp8.600.000 dari harga limit Rp8.493.300.
Lukisan berjudul “Panen Buah” karya Men Sagan

dengan nilai limit tertinggi
Rp12.132.100 belum laku
terjual pada lelang gratifikasi
kali ini. Sementara itu, scarf
“Hermes” dengan nilai limit
Rp668.000 laku terjual
dengan harga hampir empat
kali lipat dari nilai limitnya,
yaitu Rp2.510.000.
Secara total, dari 45
barang yang ditawarkan,
terjual 27 barang, yakni
Rp37,36 juta. Nilai ini
mengalami 18,12 persen dari
total limit yang ditetapkan
sekitar Rp31,63 juta. Seluruh
hasil pelelangan, akan masuk
ke kas negara.
Kasubdit Pengelolaan
Kekayaan Negara III,
Sugiwanto, menjelaskan, peserta lelang kali
ini meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini
disebabkan, sudah banyak warga yang tahu
adanya pelaksanaan lelang barang gratifikasi KPK,
karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi
secara terbuka.
Menurutnya, seluruh barang yang dilelang
adalah barang pemberian dari pihak ketiga dari
penyelenggara negara. Sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 03/PMK.06/2010 tanggal 5
Januari 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara
dan Barang Gratifikasi, barang gratifikasi adalah
barang yang telah ditetapkan status gratifikasinya
oleh pimpinan KPK dan menjadi milik negara.
“Menkeu cq. DJKN selaku pengelola barang
milik negara (BMN) telah menerima kembali
penyerahan BMN yang berasal dari gratifikasi KPK
sebanyak 45 unit/set/buah. Dan dalam rangka
optimalisasi pengelolaan BMN, maka DJKN
melelang barang-barang tersebut,” jelas Sugiwanto.
Lebih lanjut ia menyatakan, penjualan barang
gratifikasi tersebut merupakan salah satu agenda
percepatan pencapaian target pengelolaan
BMN tahun 2013 berdasarkan koordinasi antara
DJKN dan KPK. Penerimaan dari hasil penjualan
selanjutnya akan disetorkan ke kas negara dan
menjadi salah satu penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) yang akan digunakan untuk kepentingan
masyarakat.
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Aksi Pemberantasan Narkoba

Antara Kinerja dan
Reputasi Lembaga

Seluruh pegawai
dan pimpinan
KPK wajib
menyerahkan
sampel urine
untuk tes
penyalahgunaan
narkoba. Tak satu
yang hasilnya
positif.

KPK menyusun
dan mengirimkan
rencana kegiatan
tersebut kepada
Badan Narkotika
Nasional (BNN) Pusat.
Apa yang dilakukan
KPK tersebut, sesuai
dengan Instruksi
Presiden Nomor 12
tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Kebijakan
dan Strategi Nasional
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Obatobatan terlarang
Pegawai KPK saat menjalani tes narkoba oleh petugas BNN.
(Narkoba). Sedikitnya
100 pegawai KPK
anpa pengecualian! Ya, baik korupsi maupun dari berbagai direktorat, mengikuti acara yang
penyalahgunaan atau pengedaran narkoba,
berlangsung di Auditorium KPK, tersebut.
merupakan tindak pidana yang merusak
Advokasi tentu bukan satu-satunya kegiatan
sendi-sendi bangsa. Karena itu pula, keduanya
yang dilakukan. Selain itu, bekerja sama
harus diberantas sampai tuntas!
dengan BNP DKI Jakarta, KPK juga melakukan
Begitulah Wakil Ketua KPK, Zulkarnain,
pengujian sampel urine (urinalisis) untuk tes
menyampaikan. Berbicara saat membuka acara
penyalahgunaan narkoba bagi pegawai KPK.
Advokasi Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran
Sikap proaktif yang dilakukan KPK, tak lepas
Gelap Narkoba serta Kebijakannya, Zulkarnain juga
dari Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK, serta
mengingatkan bahwa penggunaan narkoba dapat Peraturan Kepegawaian KPK. Berbagai ketentuan
menimbulkan efek ketergantungan bagi para
tersebut mengatakan, jika terdapat pejabat
pemakai. Itulah sebabnya, pegawai dan pejabat
atau pegawai KPK yang melakukan suatu tindak
KPK harus meningkatkan kewaspadaan terhadap
pidana, di antaranya menyalahgunakan dan
bahaya dan dampak dari penyalahgunaan
mengedarkan narkoba, termasuk dalam kategori
narkoba. Alasannya, selain karena bahaya yang
pelanggaran berat.
ditimbulkan tadi, narkoba juga karena dapat
Menurut Zulkarnain, kegiatan yang diadakan
mempengaruhi kinerja pegawai dan reputasi
sejak 2006 tersebut, untuk memastikan bahwa
lembaga.
seluruh elemen yang ada di KPK bersih dan bebas
“Oleh karena itu, mari kita wujudkan KPK
dari penyalahgunaan narkoba. Pengujian sampel
yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan
urine ini dalam pelaksanaannya bersifat wajib
obat-obatan terlarang dengan mendukung upaya bagi semua personel di KPK, termasuk pimpinan,
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
pejabat, pegawai lama dan baru, serta tenaga alih
gelap narkoba,” tutur Zulkarnain.
daya.
Advokasi yang berlangsung 15 Mei 2013
Bagaimana hasilnya? “Dari serangkaian tes
tersebut, adalah salah satu aksi pemberantasan
yang sudah berkali-kali dilakukan, hasil dari
narkoba di lingkungan KPK. Aksi tersebut
seluruh pengujian tersebut adalah negatif,“ kata
merupakan tindak lanjut, setelah sebelumnya
Zulkarnain.
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Pemilukada Berintegritas

Mengawal yang Perlu Dikawal

Saat penandatanganan pakta integritas.

KPK berkomitmen
untuk terus
mengawal proses
politik yang jujur
dan transparan.
Melalui
pemilukada yang
berintegritas,
pemerintahan
yang bersih bukan
lagi impian.
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alam rangka mewujudkan pemerintahan
daerah yang transparan dan akuntabel,
mutlak dibutuhkan kepemimpinan
dari kepala daerah yang kuat, bersih, jujur dan
adil. Memang tak mudah. Karena di lapangan,
proses pemilihan kepala daerah, yakni
pemilukada, ternyata sangat rentan menjadi
ajang pelanggaran yang bahkan menjurus
money politics. Penyebabnya, karena tak sedikit
calon kandidat melakukan berbagai cara untuk
memenangkan pesta demokrasi tersebut.
Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK,
Adnan Pandu Praja, salah satu persoalan dalam
pelaksanaan pemilukada adalah munculnya
praktik korupsi. Menurutnya, potensi korupsi
dapat terjadi tidak hanya pada calon yang
diusung, namun juga pemilih yang akan
menggunakan hak politiknya.
“Karenanya, menumbuhkan pemahaman
masyarakat tentang pemilukada yang

berintegritas harus dilakukan agar dapat
meningkatkan kualitas pemilu yang akhirnya
menghasilkan pemimpin berkualitas dan memiliki
integritas,” ujar Adnan, seusai deklarasi Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
dan penandatanganan komitmen berintergritas
Cagub dan Cawagub Provinsi Jateng periode
2013-2018 di Semarang, awal Mei lalu.
Adnan menambahkan, untuk memberikan
edukasi kepada masyarakat, KPK berupaya
merangkul berbagai pihak, baik dari akademisi,
tokoh masyarakat maupun para pegiat untuk
mengkampanyekan pemilu bersih yang bebas
dari money politics. Itulah sebabnya, lanjut
Adnan, maka rangkaian kegiatan Pemilukada
Berintegritas di Jawa Tengah pun merupakan
bentuk komitmen KPK untuk terus mengawal
untuk mendorong proses politik yang jujur
dan transparan serta mendukung terwujudnya
pemilukada bersih.

portal
konsep good governance yang menjadi
modal bagi para cagub-cawagub saat
memimpin Provinsi Jateng yang
bebas dari korupsi.
Setelah pembacaan LHKPN,
para cagub-cawagub Jateng
kemudian menandatangani
Komitmen Berintegritas.
Sebuah komitmen untuk
menjalankan proses
tahapan pemilukada secara
berintegritas, transparan
dan akuntabel, bersih tanpa
politik uang baik langsung
maupun tidak langsung, serta
berperan serta aktif dalam upaya
pemberantasan korupsi dan tidak
melakukan korupsi.
Pemilukada Sumsel
Sementara itu di provinsi berbeda,
KPK juga melaksanakan acara serupa.
Bekerja sama dengan KPUD Provinsi
Sumsel dan KPUD Kabupaten
Banyuasin, KPK mengkampanyekan
pemilukada jujur, adil dan berintegritas
dengan mengusung slogan “Ingat,
Pemilu Bersih!”. Melalui kampanye
tersebut, KPK dan KPUD memberikan
pemahaman tentang pemilu bersih
kepada masyarakat. Yang artinya, bersih
pemilihnya, bersih calon pemimpinnya,
bersih juga proses pemilukada-nya.
Seperti di Jateng, dalam rangka

Foto-foto: Integrito

Pemilukada berintegritas di Jawa
Tengah, memang hanya satu dari
serangkaian upaya KPK dalam mengawal
penyelenggaraan kegiatan serupa di
berbagai provinsi di Indonesia. Antara
lain di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera
Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, dan Bali. Sebagaimana di
berbagai provinsi, KPK juga bekerja sama
dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Acara tersebut dihadiri Ketua KPU
Jateng Fajar Subhi, Kapolda Jateng
Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo,
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Sunindyo, perwakilan dari akademisi,
beberapa lembaga swadaya masyarakat
antikorupsi. Selain itu, tentu saja ketiga
pasang Cagub-Cawagub Jateng, yakni
Hadi Prabowo-Don Murdono, Ganjar
Pranowo-Heru Sudjatmoko, dan
Sudijono Sastroatmodjo minus Bibit
Waluyo. Bibit yang saat ini menjabat
sebagai Gubernur Jateng dikabarkan
saat acara berlangsung sedang
menghadiri rapat paripurna DPRD
Jateng dengan agenda penyampaian
laporan akhir jabatan sebagai Gubernur
Jateng.
Pembacaan deklarasi LHKPN
dilakukan langsung oleh cagub
dan cawagub. Selain itu, KPK juga
memberikan pembekalan kepada
seluruh pasangan tentang pelaksanaan

Suasana kampanye pemilu berintegritas bagi calon pemilih.

mendorong
transparansi dan
komitmen berintegritas
agar bersih dari politik uang dan
korupsi, pada 15 Mei 2013, KPK
memfasilitasi pendeklarasian LHKPN
dan penandatanganan komitmen
berintegritas. Tampil pada acara
tersebut, keempat pasangan cagub dan
cawagub, yakni Eddy Santana PutraAnisja Djuita Supriyanto, Iskandar HasanHafisz Tohir, Herman Deru-Maphilinda
Boer, dan Alex Noerdin-Ishak Mekki.
Terkait LHKPN, dalam rangka
meningkatkan pengawasan dan
partisipasi aktif masyarakat, KPK juga
memberikan pemahaman tentang
bagaimana menelusuri rekam jejak calon
dengan membaca LHKPN. Kegiatan
dikemas dalam bentuk dialog interaktif
yang digelar KPK dan KPUD Kabupaten
Banyuasin pada 16 Mei di Balai
Pertemuan KPUD Kabupaten Banyuasin.
Pada kesempatan yang sama, KPK
juga menjelaskan tentang gratifikasi
sebagai tindak pidana korupsi agar
masyarakat juga paham tentang potensi
suap ataupun gratifikasi dalam konteks
pemilu. Pemahaman ini diharapkan
dapat mendorong masyarakat untuk
memilih pemimpin yang bersih dan
tidak tersandera dengan kepentingan
lain, Selain itu, masyarakat juga secara
sadar menolak segala bentuk money
politics yang umumnya menyertai proses
pemilukada. Berbagai program tersebut
merupakan wujud dari peran KPK dalam
mendorong terwujudnya pemerintahan
daerah yang bersih.
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Diskusi Gender di KPK

Meluruskan Cara Pandang

Selama ini terjadi
kerancuan tentang
perbedaan jenis
kelamin dan
gender. Cara
pandang yang
benar, akan
berpengaruh
terhadap program
yang dibuat.
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“Idealnya melihat dampak
kebijakan ini dimulai
dari design, monitoring
hingga evaluation. Supaya
laki-laki dan perempuan
memiliki keuntungan yang
setara dari kebijakan yang
dikeluarkan,” jelasnya.
Lebih jauh Dewi
mengatakan, sebenarnya
KPK mempunyai potensi
yang sangat besar untuk
memasukkan aspek gender
ke dalam programnya.
Karena, lanjutnya, visi
dalam rencana strategis
(renstra) KPK adalah
partisipasi masyarakat
Dewi H. Susilastuti, saat memberikan paparan mengenai gender.
yang madani dan semua
elemen negara. Dengan
demikian, jika kebijakan
ada dasarnya semua sepakat bahwa
yang dibuat sensitif gender, maka akan menjadi
perempuan dan laki-laki berbeda. Namun
lebih transparan, akuntabel, dan bisa memperoleh
perbedaan tersebut hanya berdasarkan
banyak support dari perempuan Indonesia karena
jenis kelamin sebagai pemberian Sang Pencipta.
concern atau suara mereka didengar oleh KPK.
Memang, ada juga yang disebut sebagai
Menurut Dewi, isu gender masih baru di
perbedaan gender. Akan tetapi, gender lebih
lingkungan KPK. Dalam arti, belum dianggap
ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi
sebagai skala prioritas. Untuk itu, memang
yang ada dan dibuat oleh masyarakat.
perlu dimulai dengan langkah-langkah kecil.
Demikianlah disampaikan Dewi H. Susilastuti,
Misalnya, dengan menambah law enforcement
dosen Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
perempuan. Hal ini penting, karena merupakan
(UGM). Dewi telah melakukan riset tentang aspek
posisi yang sangat strategis dan otoritatif,
gender dalam pencegahan korupsi di Indonesia,
sehingga keseimbangan gender akan menambah
pada Oktober-November 2012.
kesetaraan akses menuju otoritas.
Berbicara pada diskusi internal bagi
“Ini bisa dicapai melalui kerja sama dengan
pegawai KPK, “Menciptakan Tempat bagi Isu
civil society yang memang concern dengan
Gender dalam Program Pencegahan Korupsi
masalah-masalah perempuan dan suara mereka
KPK”, Dewi menjelaskan bahwa selama ini
mungkin bisa menjadi bagian dari sumbangan
masih ada kerancuan tentang perbedaan
untuk training modul, dan peningkatan kesadaran
jenis kelamin dengan gender. “Padahal cara
sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi,”
pandang jenis kelamin dan gender ini akan
pungkas Dewi.
sangat mempengaruhi bagaimana program atau
Sebelumnya, Kepala Biro Humas KPK, Johan
kebijakan itu dibuat,” ujarnya pada acara yang
Budi, dalam sambutannya menyatakan sejauh ini
digelar di Ruang Perpustakaan KPK, 28 Mei 2013,
permasalahan gender memang belum menjadi
itu.
agenda setting yang utama dalam konteks
Menurut Dewi, jika berbicara tentang hal
pencegahan tindak pidana korupsi di Kedeputian
yang sensitif terhadap gender, maka harus
Pencegahan KPK. “Namun saya harap hasil riset
membicarakan tentang pengarusutamaan gender. yang sudah dilakukan ini, nantinya bisa digunakan
Maksudnya, ketika terdapat suatu kebijakan, maka oleh teman-teman di Litbang dan Dikyanmas
harus dilihat dampak dari kebijakan tersebut.
sebagai bahan acuan,” katanya.
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Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Setelah Medan dan Palangkaraya…

Ketua KPK Abraham Samad saat memberikan sambutan.

Harapan
masyarakat yang
tinggi terhadap
pemberantasaan
korupsi kerap
tidak diimbangi
dengan
penegakan
hukum. Pelatihan
bersama perlu
dilakukan untuk
menyamakan
persepsi.
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Penyidik berkumpul. Mereka
terdiri atas unsur penyidik Polda
Papua, Polres se-Papua, jaksa
penuntut umum dari kejaksaan tinggi maupun
negeri se-Papua, BPK, dan BPKP.
Selama empat hari, 13-16 Mei 2013, mereka
mengikuti pelatihan yang terselenggara atas kerja
sama antara KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian
Republik Indonesia (Polri).
Pelatihan bersama yang diadakan di
Sentani, Papua tersebut, merupakan kali ketiga
untuk tahun ini. Sebelumnya, pelatihan serupa
sukses digelar di dua tempat berbeda, Medan
dan Palangkaraya. Melalui pelatihan tersebut,
diharapkan peserta akan menjadi satgas
penanganan korupsi yang mumpuni, memiliki
integtritas tinggi, dan berdedikasi. Hadir pada
pembukaan, Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri
Jenderal (Pol) Drs. Timur Pradopo, Jaksa Agung
Basrief Arif dan Deputi Ketua UKP4 Mas Achmad
Santosa, serta sejumlah pejabat teras Polda Papua
dan Kejaksaan Tinggi Papua.
Dalam sambutannya, Abraham mengatakan,
pelatihan merupakan salah satu bentuk
implementasi dari fungsi trigger mechanism yang
diamanahkan oleh undang-undang kepada
KPK. Selain itu juga sebagai tindak lanjut dari
kesepakatan bersama antara KPK, Kejaksaan
RI dan Kepolisian RI tentang Optimalisasi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

telah ditandatangani 29 Maret
2012 di Kantor Kejaksaan
Agung, Jakarta.
Kesepakatan bersama
tersebut, kata Abraham,
memuat hal-hal yang sangat
strategis dalam pelaksanaan
penegakan hukum terhadap
tindak pidana korupsi di
Indonesia. Misalnya, koordinasi,
supervisi, tukar-menukar
informasi, bantuan dalam
penyelidikan, penyidikan
maupun penuntutan, bantuan
pencarian tersangka ataupun
terdakwa ataupun terpidana,
bantuan dalam pelaksanaan
putusan pengadilan, bantuan
pengawasan terpidana dalam
hal pembebasan bersyarat,
bantuan personel dan pendidikan atau pelatihan
bersama.
Menurut Abraham sinergi dan kerja sama
mutlak diperlukan karena masih banyak
kalangan menganggap pemberantasan korupsi
belum berjalan maksimal. “Harus diakui dalam
penanganan tindak pidana korupsi yang sifatnya
extra-ordinary, diperlukan sinergitas di antara
aparat penegak hukum dan auditor, dengan
menjunjung tinggi profesionalisme, integritas,
pengawasan efektif, dan penerapan sanksi yang
tegas untuk menimbulkan efek jera pelaku
korupsi,” jelasnya.
Ditambah, harapan masyarakat yang tinggi
terhadap pemberantasaan korupsi kerap tidak
diimbangi dengan penegakan hukum. Ini terjadi,
karena selalu terbentur dengan peraturan
multitafsir sehingga mempengaruhi kebijakan
yang dilakukan, serta masih lemahnya sanksi
korupsi.
Setelah Papua, pelatihan serupa dilanjutkan di
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelatihan yang
berlangsung 15-17 Juni 2013 tersebut, diikuti
135 peserta. Mereka terdiri atas para penyidik
dan jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi
(tipikor) pada Polda DIY, Kejati DIY, auditor BPK
perwakilan DIY, dan auditor BPKP perwakilan DIY.
Pelatihan dibuka oleh Ketua KPK, Abraham Samad,
Wakil Jaksa Agung, Dharmono dan Kabareskrim
Mabes Polri, Sutarman.
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Katakan Tidak pada
Suap dan Gratifikasi!
KPK bekerja
sama dengan
TII mengadakan
workshop.
Bagian dari Asia
Pacific Economic
Cooperation
(APEC).
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uap atau uang pelicin dan gratifikasi
merupakan dua hal yang tidak bisa
dipisahkan dalam praktik tindak pidana
korupsi. Keduanya diibaratkan bisa saling
melengkapi dalam memuluskan jalan seseorang
untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya
melalui jalur ilegal. Praktik-praktik seperti itu bisa
dilakukan oleh siapapun, mulai dari orang awam
hingga para pejabat negara, pihak swasta maupun
pemerintahan.
Sebagai bagian dari ranah pencegahan
korupsi terkait suap dan gratifikasi, bertempat di
Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention,
Medan, KPK bekerjasama dengan Transparency
International Indonesia (TII) menyelenggarakan
acara lokakarya (workshop) internasional bertajuk
“Memperkuat Integritas melalui Kemitraan antara
Sektor Publik dan Swasta dalam Mencegah
Uang Pelicin dan Gratifikasi”, pada Senin (24/6).
Workshop ini merupakan bagian dari agenda
Senior Official Meeting Asia Pacific Economic
Cooperation (SOM-APEC) Anti-Corruption and

Transparency Working Group (ACT-WG) yang
berlangsung dari tanggal 24-26 Juni 2013, dan
dihadiri 300 peserta dari dalam dan luar negeri,
termasuk agensi antikorupsi sejumlah negara
serta sejumlah CEO perusahaan nasional dan
multinasional, BUMN, akademisi, dan praktisi.
Dalam kesempatan tersebut Abraham
mengatakan bahwa workshop ini merupakan
langkah awal KPK menyentuh sektor swasta agar
berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.
Menurutnya, para pegawai negeri/penyelenggara
negara terikat pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang
penyuapan dan gratifikasi. Namun, di sisi lain belum
ada regulasi yang mengatur tentang uang pelicin
atau yang dikenal dalam istilah bisnis sebagai
facilitation payment. “Penyuapan dan gratifikasi
merupakan delik yang muncul atas asas supply and
demand. Pengusaha ingin urusannya lancar dan
cepat, sementara di sisi lain, pegawai negeri atau
penyelenggara negara masih terkendala dengan

Foto-foto: Integrito

rendahnya penghasilan dan kurangnya
integritas,” jelas Abraham.
Selain itu, lanjut Abraham,
perlu dikaji juga kerangka hukum
internasional dan nasional untuk
memerangi korupsi serta mendorong
kerja sama internasional yang kuat.
Ia pun berpendapat bahwa cara
berbisnis seperti itu merusak tata
kelola pemerintahan dan perusahaan.
Maka dari itu lewat workshop ini KPK
mengajak sektor swasta dan BUMN
untuk melarang pemberian suap, mulai
dari gratifikasi hingga uang pelicin
dalam menjalankan bisnisnya.
Lalu, bagaimana caranya sebuah
korporasi membangun tata kelola
perusahaan yang baik dan tanggung
jawab perusahaan (corporate liability)
dalam pencegahan korupsi? Abraham
menjelaskan minimal ada tiga hal
krusial di dalamnya, yakni pertama,
bagaimana tanggung jawab atasan
untuk tidak menyuruh bawahan
melakukan perbuatan korupsi.
Kedua, tanggung jawab atasan
untuk tidak membiarkan bawahan
melakukan korupsi dan ketiga
bagaimana perusahaan membangun
sistem pencegahan korupsi dengan
menerapkan program pengendalian
internal, dengan membuat aturan dan
kode etik.
Sementara itu Wakil Ketua KPK,
Adnan Pandu Praja, mengatakan,
korupsi selalu melibatkan dua pihak.
Namun, biasanya inisiatif datang dari
pihak swasta. “Maka perlu kiranya
swasta berkomitmen untuk tidak
melakukan suap. Memang sampai saat
ini belum ada yang didakwa karena
gratifikasi, namun ke depan bisa saja itu
dipakai,” ujarnya.
Senada dengan Adnan, Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto, menyatakan
workshop ini penting karena fenomena
suap selalu melibatkan pemberi dan
penerima. Pemberi direpresentasikan
pihak swasta dan penerima adalah
pemerintah atau pemberi layanan.
”Karena itu, penting untuk memiliki
aturan dan regulasi yang mengatur
kedua pihak,” katanya. Menurut
Bambang, saat ini ada tren bahwa
pihak swasta mempunyai peran yang
cukup besar dalam tindak pidana
korupsi khususnya pemberian suap
atau gratifikasi. “Ada tren bahwa swasta
punya peran mendorong masifitas

korupsi. Dalam konteks itu, swasta harus
ditarik menjadi bagian penting melawan
korupsi,” ujar Bambang.
Pada kesempatan lain, Direktur
Pembinaan Jaringan dan Kerja
Sama Antarkomisi KPK Sudjarnako
mengatakan, KPK tengah menyiapkan
draf tentang aturan yang dipergunakan
untuk menjerat pejabat negara asing
yang terlibat dalam kasus penyuapan
dan pemberian uang pelicin di
Indonesia. Ia mengatakan draf itu telah
dikirim ke Kementerian Hukum dan
HAM untuk selanjutnya diserahkan
ke Presiden untuk disiapkan amanat
presiden (ampres)-nya. Setelah itu,
ampres akan dikirim ke DPR, guna
dibahas dan disahkan menjadi UU. KPK
berharap proses pembahasan aturan
tersebut bisa berlangsung cepat.
Penyiapan aturan itu sangat dibutuhkan
agar KPK dapat menjerat pejabat negara
asing yang terlibat dalam kasus suap dan
pemberian uang pelicin yang diduga
banyak terjadi di Tanah Air yang selama
ini belum bisa dilakukan karena tiap
yurisdiksi negara locus-nya berbeda.
Selain diskusi, dalam pertemuan
yang dihadiri delegasi APEC dari
21 negara itu juga dilakukan
penandatanganan deklarasi dan
pembacaan ikrar “Komitmen Menolak
Suap, Gratifikasi, dan Uang Pelicin” oleh
32 perusahaan swasta, kementerian/
lembaga negara, dan BUMN. Adapun
yang ikut mendeklarasikan komitmen
ini di antaranya Kementerian Kesehatan,
Kementerian Perhubungan, Kementerian
ESDM, Kementerian Kehutanan,
Kementerian Agama, Badan Pemeriksa

Keuangan, Kadin, PT. PLN, PT. Pertamina,
PT. Unilever Indonesia, Perum Peruri,
Perum Bulog, PT. Jasa Raharja, PT.
Petrokimia Gresik, dan PT. British
Petroleum Indonesia.
Jaringan Agensi Antikorupsi
Saat ini negara-negara anggota APEC
secara serius sedang mematangkan
pembentukan Anti-Corruption and
Transparency (ACT) network. Kerangka
kerjanya akan dimatangkan terlebih
dulu sehingga nantinya bisa lebih
canggih dari cara kerja Interpol. Hal
tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto, saat memimpin
sidang SOM APEC untuk Kelompok Kerja
Antikorupsi dan Transparansi, ditempat
yang sama. Ia melanjutkan bahwa
KPK telah menginisiasi pembentukan
jaringan agensi antikorupsi di sejumlah
negara anggota APEC. Pembentukan
jaringan ini akan dideklarasikan
dalam pertemuan puncak pemimpin
negara-negara APEC di Bali, Oktober
mendatang. Jaringan ini diembriokan
mirip Interpol, hanya saja lingkup kerja
samanya sebatas penanganan kasus
korupsi lintas negara di Asia Pasifik.
Menurut Bambang, sejumlah
negara anggota APEC sangat antusias
dengan pembentukan jaringan
agensi antikorupsi ini. Banyak negara
menganggap pemberantasan korupsi
tidak cukup hanya mengandalkan agensi
antikorupsi di negara masing-masing.
“Selain koruptor sering kali buron ke
luar negeri, ada kalanya mereka juga
menyembunyikan aset-aset hasil
jarahannya di luar negeri,” pungkasnya.
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ejahatan pencucian uang (money laundering)
belakangan ini makin mendapat perhatian
khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja
dalam skala nasional, tetapi juga telah meregional dan
mengglobal melalui kerja sama antar negara-negara.
Gerakan ini terpicu oleh kenyataan di mana kini semakin
maraknya kejahatan money laundering dari waktu ke
waktu, sehingga berbagai organisasi internasional
telah secara konkrit mengambil langkah-langkah yang
dipandang perlu mengantisipasi masalah kejahatan
pencucian uang.
Jika pada mulanya kejahatan money laundering
lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan
perdagangan obat bius/ narkotika dan kejahatan besar
lainnya, tetapi kini kejahatan pencucian uang sudah
dihubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan
kriminal secara umum dalam jumlah besar. Sementara
di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang
diperoleh dari hasil korupsi termasuk kategori kriminal,
maka masalah money laundering dikaitkan pula dengan
perbuatan korupsi.
Negara kita memiliki banyak faktor yang
menguntungkan untuk melakukan money laundering,
sehingga tidak ragu jika negara kita mendapat predikat
sebagai negara yang tidak kooperatif memerangi
jenis kejahatan itu. Antara lain dapat ditunjuk
dengan negara kita yang menganut sistem
devisa bebas, sistem kerahasiaan bank,
negara kita masih membutuhkan
likuiditas atau belum adanya perangkat
yuridis yang tegas bagi anti pencucian
uang. Pada tanggal 22 Juni 2001,
Financial Action Task Force (FATF)
memasukkan Indonesia, di samping 19
negara lainnya ke dalam daftar hitam Non
Cooperative Countries or Territories (NCCTs) atau
kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani
kasus money laundering.
Jika Indonesia dan 19 negara lain tersebut tidak
menangani money laundering secara sungguhsungguh, maka lembaga internasional di atas akan
tetap memberi tindakan punitive approach yang makin
keras. Tidak tertutup kemungkinan diberikan sanksi
berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti
transfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain-lain.
Tahun 2002 negara kita mengundangkan produk
hukum anti pencucian uang, yang disebut dengan
UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang. Hadirnya UU ini tentu saja tidak
hanya sekedar melengkapi peraturan perundangundangan uang ada seperti dalam hal prinsip mengenai
nasabah, pemantauan kegiatan lalu-lintas devisa,
tatacara pemasukan dan pengeluaran rupiah, atau
mengenai kerahasiaan perbankan. Lebih dari itu, karena
UU tersebut menjadi dasar yang kuat bagi semua
pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang
mengarah kepada pencucian uang.
Buku ini pada dasarnya menganalisis UU Tindak
Pidana Pencucian Uang Tahun 2002. Beberapa sorotan
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terutama mengenai aspek-aspek
kriminalisasi terhadap pencucian uang;
proses peradilannya baik mulai dari
tahap penyidikan, penuntutan hingga
diproses pada tingkat peradilan, yang
banyak mengalami perbedaan prinsipil
dengan ketentuan hukum materil
(KUHP) maupun ketentuan hukum formil
(KUHAP).
Buku ini juga memaparkan prinsipprinsip tentang money laundering, yang
diawali dari asal-usulnya, dampak yang
ditimbulkan, perkembangan dan modusmodusnya, pola pemberantasannya
di berbagai negara dan bagaimana
organisasi internasional merumuskan
kebijakan untuk memerangi kejahatan
ini.
Perbankan sebagai salah satu sarana
paling efektif dalam money laundering,
juga menjadi salah satu titik sorotan dari
buku ini. Bagaimana lembaga keuangan
ini menjadi ajang aktivitas kriminal
bagi kalangan white collar crime perlu
disiasati lebih dini. Maka lebih jauh pula,
perlu mengenali ciri-ciri transaksi yang
mencurigakan dan bagaimana pula
prinsip-prinsip kebijakan perbankan
meletakkan antisipasi, termasuk regulasi
yuridis sebagai langkah nyata dalam
melawan money laundering.
Tidak mudah untuk membuktikan
adanya suatu money laundering karena
kegiatannya sangat kompleks sekali.
Namun para pakar telah berhasil
menggolongkan proses money
laundering ke dalam tiga tahap. Ketiga
tahap itu ialah:
Pertama, tahap placement. Tahap
ini merupakan upaya menempatkan
dana yang dihasilkan dari suatu
aktivitas kriminal, misalnya dengan
mendepositokan uang kotor tersebut
ke dalam sistem keuangan. Sejumlah

uang yang ditempatkan dalam
suatu bank, kemudian uang
tersebut masuk ke dalam
sistem keuangan negara yang
bersangkutan. Jadi, misalnya
melalui penyelundupan, ada
penempatan dari uang tunai
dari suatu negara ke negara
lain, menggabungkan antara
uang tunai yang bersifat ilegal
dengan uang yang diperoleh
secara legal. Variasi lain dengan
menempatkan uang giral ke dalam
deposito bank, ke dalam saham,
mengkonversi dan mentransfer ke
dalam valuta asing.
Kedua, tahap layering. Tahap kedua
ini ialah dengan cara pelapisan (layering).
Berbagai cara dapat dilakukan melalui
tahap pelapisan ini yang tujuannya
menghilangkan jejak, baik ciri-ciri
aslinya atau asal usul dari uang tersebut.
Misalnya melakukan transfer dana dari
beberapa rekening ke lokasi lainnya
atau dari satu negara ke negara lain dan
dapat dilakukan berkali-kali, memecahmecah jumlah dananya di bank dengan
maksud mengaburkan asal-usulnya,
mentransfer dalam bentuk valuta asing,
membeli saham, melakukan transaksi
derivatif, dan lain-lain.
Dan, ketiga, tahap integration. Tahap
ini merupakan tahap menyatukan
kembali uang-uang kotor tersebut
setelah melalui tahap-tahap placement
atau layering di atas, yang untuk
selanjutnya uang tersebut dipergunakan
dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal.
Dengan cara ini akan tampak bahwa
aktivitas yang dilakukan sekarang tidak
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan
ilegal sebelumnya, dan dalam tahap
inilah kemudian uang kotor itu telah
tercuci.
Ada dua cara utama dilakukan untuk
memperoleh uang kotor tersebut, yakni
dengan cara pengelakan pajak dan
pelanggaran hukum pidana (kejahatan).
Melalui tax evasion atau pengelakan
pajak, dengan cara ini seseorang
memperoleh uang dengan cara legal,
tetapi kemudian melaporkan jumlah

keuangan yang tidak sebenarnya supaya
didapatkan perhitungan pajak yang lebih
sedikit dari yang sebenarnya. Cara yang
kedua adalah melalui cara yang jelasjelas melanggar hukum. Cara kedua ini
banyak sekali jenisnya sesuai dengan
ragamnya teknik-teknik kriminal untuk
memperoleh uang, seperti perdagangan
obat-obatan terlarang, perjudian gelap,
penyelundupan, penyuapan, dan
sebagainya.
Ragam-ragam memperoleh uang
secara kriminal tersebut dilakukan secara
bawah tanah (underground business).
Sedemikan banyak ragam luas dari
kejahatan yang dinilai sebagai uang
kotor tersebut seperti korupsi dan kolusi,
penghindaran atau pengelakan pajak
kemudian berkembang pula kepada
modus penyimpangan lain di bidang
ekspor-impor, seperti pemalsuan faktur
atau dokumen, penggelapan bea masuk,
pemalsuan mutu dan volume ekspor,
kolusi di bidang pajak ekspor. Bahkan di
bidang perdagangan umum dalam bentuk
pemalsuan perhitungan harga, kualitas
komoditas, satuan berat, pelaksanaan
pembukuan, misalnya dengan
menambah beban biaya atau mengurangi
pendapatan, termasuk sebagai praktik
yang tergolong dirty money.

ri mencari buku lainnya?
Anda tertarik dengan buku ini?Atau ingin menca
bisa mengunjungi
Segera kunjungi kami di Perpustakaan KPK atau
go.id/
n.kpk.
stakaa
perpu
http://
katalog online di:
stakaan@kpk.go.id

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: admin.perpu
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sang teladan

Ir. R. Djuanda Kartawidjaja

Sang Pengabdi
yang Terlupakan
Sebagai abdi negara dan masyarakat, Djuanda bekerja melampaui batas panggilan tugasnya.
Mampu menghadapi tantangan dan mencari solusi terbaik demi kepentingan republik tercinta.

Ir.

R. Djuanda Kartawidjaja atau
Ir. Haji Djuanda adalah contoh
dari sedikitnya sosok yang
memegang teguh integritas dan
idealisme ketika terjun ke politik dan
pemerintahan. Dua hal inilah yang
membuatnya istiqomah memihak
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kepentingan rakyat dalam setiap
perjuangannya.
Kontribusi Djuanda bagi Indonesia
tiada diragukan. Sayang, jejak besar
pengabdiannya nyaris tak bersisa di
ingatan sebagian besar generasi muda
saat ini. Sebagai pahlawan nasional,
mantan Perdana Menteri yang juga
pernah 14 kali terpilih sebagai
menteri, tersebut, namanya
tak lebih kenal sebagai
nama jalan, bendungan,
bandara, dan stasiun
kereta. Coba saja
menyebut kata
Djuanda, maka yang
mula-mula terbersit
adalah bandara
internasional di
Surabaya yang
bangunannya
begitu megah
dan modern.
Sedangkan
mengenai sosok
Djuanda sendiri,
sang pemilik
nama itu, janganjangan wajahnya
pun tidak ada yang
mengenal.
Tentu saja ironis.
Karena jejak pengabdian
tokoh yang dilahirkan di
Tasikmalaya, Jawa Barat,
14 Januari 1911 ini,
sesungguhnya
teramat besar
dan bisa

dengan mudah ditemukan. Karya
pengabdiannya yang cukup fenomenal
adalah Deklarasi Djuanda 13 Desember
1957. Deklarasi ini menyatakan
bahwa laut Indonesia meliputi laut di
sekitarnya, yakni di antara dan di dalam
kepulauan Indonesia. Dan itu, menjadi
satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam
konvensi hukum laut United Nations
Convention on Law of the Sea (UNCLOS),
dikenal sebagai negara kepulauan.
Dekalarasi Djuanda mempunyai
nilai yang sangat tinggi sebagai
pemersatu dan persatuan bangsa.
Bayangkan, di masa Hindia Belanda,
laut-laut antara pulau Indonesia
dianggap sebagai laut bebas. Artinya,
siapa saja boleh mengambil kekayaan
alamnya, termasuk ikan. Orang bebas
melakukan segala hal di kawasan itu.
Berkat Deklarasi Djuanda, laut itu
menjadi penghubung antarbangsa,
antarpulau.
Deklarasi Djuanda menegaskan
antara darat, laut, dasar lautnya,
udaranya, seluruh kekayaannya,
semua untuk mempersatukan seluruh
Indonesia. Mengapa menegaskan?
Karena pada masa itu, Belanda
menyebut bahwa yang dimaksud tanah
air, hanya tanah dan air yang ada di
darat, dan di sepanjang pantai.
Djuanda mampu melihat jauh
ke depan. Sehingga ia berani
mengumumkan kepada dunia bahwa
segala perairan di sekitar, di antara, dan
yang menghubungkan pulau-pulau
yang termasuk dalam daratan Republik
Indonesia, dengan tidak memandang
luas atau lebarnya, adalah bagian dari
wilayah Negara Republik Indonesia
dan di bawah kedaulatan Negara
Republik Indonesia.

Idealisme Djuanda
Djuanda adalah anak pertama
pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi
Monat, ayahnya seorang Mantri Guru
pada Hollandsch Inlansdsch School (HIS).
Pendidikan sekolah dasar diselesaikan
di HIS dan kemudian pindah ke sekolah
untuk anak orang Eropa Europesche
Lagere School (ELS), tamat tahun 1924.
Sang ayah, kemudian memasukkan
Djuanda ke sekolah menengah khusus
orang Eropa, yaitu Hogere Burger School
(HBS) di Bandung, dan lulus tahun 1929.
Pada tahun yang sama, dia masuk ke
sekolah Tinggi Teknik (Technische Hooge
School), sekarang Institut Teknologi
Bandung (ITB), di Bandung, mengambil
jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933.
Meski bersekolah di sekolah Belanda,
namun, seperti halnya tokoh pergerakan
kemerdekaan lainnya, Djuanda memilih

Foto: kabinet juanda sumber foto pnri.go

Pernyataan yang dibacakan Djuanda
dalam sidang kabinet kala itu, menjadi
landasan hukum bagi penyusunan
Rancangan Undang-Undang yang
dipergunakan untuk menggantikan
Territoriale Zee and Maritime Kringen
Ordonantie tahun 1939. Terutama, pasal
1 ayat 1 yang menyatakan wilayah
teritorial Indonesia hanya 3 mil diukur
dari garis air rendah setiap palung. Hal
ini mengakibatkan wilayah perairan
antara pulau-pulau di Indonesia menjadi
kantung-kantung internasional yang
dapat dimanfaatkan oleh pihak luar.
Faktanya, pada waktu itu banyak kapal
perang Belanda yang melintasi laut-laut
dalam kita menuju Irian Barat dengan
memanfaatkan hukum teritorial laut
tahun 1939 itu.
Deklarasi Djuanda, menjadi titik
awal bagi perjuangan bangsa Indonesia
dalam memperjuangkan batas-batas
kedaulatan negerinya. Ya, setelah melalui
perjuangan selama lebih dari 25 tahun,
Deklarasi Djuanda diakui oleh PBB,
dan diakui secara internasional sejak
16 November 1994. Artinya, butuh 37
tahun sejak Deklarasi Djuanda Kesatuan
Kewilayahan Indonesia diakui oleh
dunia internasional. Saat ini dengan
diberlakukannya Zona Ekonomi Eksklusif
sejauh 200 mil dari garis dasar perairan,
maka wilayah yang dapat dikelola
ekonominya termasuk wilayah laut
seluas delapan juta kilometer persegi,
enam juta kilometer persegi di antaranya
adalah wilayah perairan laut.

Kabinet Djuanda, berfoto bersama Presiden Soekarno.

menjalani kehidupan seperti halnya
masyarakat kebanyakan. Semasa muda,
Djuanda hanya aktif dalam organisasi
non-politik, yaitu Paguyuban Pasundan
dan anggota Muhamadiyah, dan
pernah menjadi pimpinan sekolah
Muhamadiyah. Karier selanjutnya
dijalaninya sebagai pegawai
Departemen Pekerjaan Umum Provinsi
Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun
1939.
Djuanda seorang pegawai negeri
yang patut diteladani. Dia meniti karier
dalam berbagai jabatan pengabdian
kepada negara. Selulus dari Technische
Hogeschool (1933), dia mengabdi
di tengah masyarakat. Dia memilih
mengajar di SMA Muhammadiyah
Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal,
kala itu dia ditawari menjadi asisten
dosen di Technische Hogeschool dengan
gaji lebih besar. Setelah empat tahun
mengajar di SMA Muhammadiyah
Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi
di Jawatan Irigasi Jawa Barat.
Setelah Proklamasi 17 Agustus
1945, tepatnya pada 28 September
1945, Djuanda memimpin para pemuda
mengambil alih Jawatan Kereta Api
dari Jepang. Disusul pengambilalihan
Jawatan Pertambangan, Kotapraja,
Keresidenan dan objek-objek militer di
Gudang Utara Bandung.
Kemudian, Pemerintah RI
mengangkat Djuanda sebagai
Kepala Jawatan Kereta Api untuk
wilayah Jawa dan Madura, sebelum
kemudian diangkat sebagai Menteri
Perhubungan. Selain itu, dia pun

pernah menjabat sebagai Menteri
Pengairan, Kemakmuran, Keuangan
dan Pertahanan. Beberapa kali dia
memimpin perundingan dengan
Belanda. Di antaranya dalam
Perundingan KMB, ketika bertindak
sebagai Ketua Panitia Ekonomi
dan Keuangan Delegasi Indonesia.
Dalam Perundingan KMB ini, Belanda
mengakui kedaulatan pemerintahan RI.
Di luar jabatan-jabatan itu, Djuanda
juga membangun sistem nasional
transportasi darat, laut, dan udara.
Selain itu, Djuanda juga memprakarsai
maskapai penerbangan nasional
Garuda, Akademi Penerbangan di
Curug, dan Akademi Pelayaran di
Jakarta. Mungkin tak banyak orang
tahu, bahwa Djuanda adalah salah satu
pelopor perancangan dan perencanaan
pembangunan nasional yang detail dan
sistematis lewat Rencana Lima Tahun
yang juga diistilahkan sebagai Rencana
Djuanda.
Djuanda sendiri, akhirnya wafat
di Jakarta, 7 November 1963, karena
serang jantung. Di masa Agresi Militer
II Belanda, Djuanda sempat ditangkap
tentara Belanda. Dia kemudian dibujuk
agar bersedia ikut dalam pemerintahan
Negara Pasundan. Tetapi dia menolak.
Ya, Djuanda memang bukan sosok
oportunis. Kebijakan, jabatan, dan
kesempatan yang dimilikinya tak
membuatnya rakus demi kepentingan
sendiri. Kondisi yang sangat kontras
dengan keadaan saat ini. (Asep
Kambali, Sejarawan dan Pendiri
Komunitas Historia)
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perintis

Pemkab Wonosobo

Soal Pelayanan,
Tidak Main-Main
Berbagai inovasi dilakukan Pemkab Wonosobo dalam membangun daerahnya. Selain
reformasi birokrasi, sektor lain yang disasar adalah keamanan dan konservasi lingkungan.

Melalui reformasi birokrasi, menciptakan pelayanan dan perizinan usaha yang lebih baik.

D

ikepung udara sejuk Gunung
Sindoro dan Sumbing, tidak
lantas membuat semangat kerja
Istiqomatun Afifah melemah. Bahkan,
rengekan Rajendra Bintang Adiyatma,
putra keduanya saat melepas sang ibu ke
tempat kerja pun, “hanya“ menggelitik di
telinga Staf Seksi Pendidikan Keaksaraan
dan Kursus, tersebut.
Itu pun tak lama. Karena setelah itu,
Fifa, begitu panggilan akrabnya, kembali
bergelut dengan tugas-tugas yang harus
diselesaikan. “Insya Allah jalan-jalannya
besok, ya sayang,“ begitu dia bergumam.
Lirih, seakan berjanji pada sang buah hati.
Hari itu, memang bukan kali pertama
Fifa menghadapi Sabtu. Sebagaimana
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yang sudah berjalan, seperti itulah
dia melaluinya. Dan, sesuai kebijakan
Pemkab Wonosobo yang tetap
memberlakukan enam hari kerja bagi
pegawai negeri sipil (PNS), Fifa tak peduli
bahwa rekan-rekannya sesama PNS di
kabupaten lain, banyak yang menikmati
sebagai hari libur. Dia yakin, tentu ada
kebaikan di balik kebijakan yang berlaku.
Terutama, dalam kapasitasnya sebagai
aparatur pemerintah daerah yang harus
selalu melayani.
Fifa tidak keliru. Karena memang
seperti itulah harapan Pemkab
Wonosobo. Sebagaimana dikemukakan
Bupati Wonosobo, HA Kholiq Arif, bahwa
cuaca di Wonosobo yang dingin dan

Bupati Wonosobo, HA Kholiq Arif.

sering hujan, membuat lima hari kerja
tidak efektif bagi pelayanan. Masuk akal,
karena dengan cuaca seperti itu, praktis
membuat masyarakat enggan keluar
rumah. Muaranya apa lagi, kalau bukan
rentang waktu yang dibutuhkan petugas
untuk selalu siap melayani pun, menjadi
lebih panjang.

Lantas, bagaimana pengaruh
semua upaya itu terhadap pelayanan?
Sangat menggembirakan. Apalagi
dalam beberapa bidang, Pemkab juga
mengeluarkan terobosan lain yang
mendukung terciptanya peningkatan
pelayanan itu sendiri. Sebut saja dalam
hal perizinan usaha.
Guna mempercepat proses perizinan,
Pemkab Wonosobo menyerahkan
banyak kewenangan kepada desa,
kelurahan, dan kecamatan. Wewenang
tersebut, menurut Kholiq berjumlah
700 rincian kewenangan dan pada
bidang sejumlah 37 kewenangan.
“Semua kewenangan bupati menjadi
kewenangan camat dan kepala desa,
namun tetap ada koridor-koridornya.
Jika bupati pada kebijakan, maka camat
pada pengkoordinasian, dan kepala desa
pada entitasnya,” ujar Kholiq.
Hasilnya cukup signifikan. Pelayanan
perizinan yang diselenggarakan di
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
(KPPT) pun bisa dipersingkat hanya
menjadi rata-rata 5-7 hari. Izin reklame
bahkan bisa lebih cepat lagi. Dalam
hitungan jam, selesai sudah.
Sistem Pengaduan
Bukan hanya perizinan, tentu.
Selain itu, Pemkab Wonosobo juga
memberlakukan sistem pengaduan
langsung dari publik, melalui jaringan
Ombudsman. Tetapi memang untuk
yang satu ini, respons publik terkesan

Foto-foto: Integrito

Ya, soal pelayanan, Pemkab memang
tidak main-main. Melalui berbagai
inovasi dan kebijakan di bidang
reformasi birokrasi, mereka berusaha
meningkatkan pelayanan itu sendiri.
Apa saja? Selain jumlah hari kerja itu
tadi, untuk menghilangkan kesan yang
terlampau birokratis, Pemkab Wonosobo
juga meminimalisasi pemakaian
seragam resmi. Tidak seperti Pemkab lain
yang menerapkan penggunaan pakaian
dinas harian (PDH) pada Senin-Selasa,
Pemkab Wonosobo memberlakukan
hanya pada Senin. Sedangkan Selasa,
PNS mengenakan pakaian lurik,
Rabu-Jumat dengan batik, dan Sabtu
berpakaian bebas asal rapi dan sopan.
Pakaian, tegas Kholiq, ternyata
bisa mengubah perilaku pegawai. Dari
yang semula sangat birokratis menjadi
government preventing. Performa pun
bisa perbaiki, sehingga pelayanan bisa
menjadi lebih cepat.
Hanya itu? Tidak. Guna menjaga
kesehatan para PNS, Pemkab Wonosobo
juga menerapkan program “Samaptaan“.
Dalam kegiatan yang dilakukan setiap
Selasa tersebut, PNS melakukan
aktivitas jalan cepat, satu jam sebelum
bekerja. Hasilnya memang terasa.
Seperti harapan semula, PNS semakin
bugar, sehingga pada akhirnya juga
meningkatkan kinerja dan pelayanan.
Bahkan, Fifa pun mengakui, kegiatan
tersebut membuat dirinya merasa lebih
fit dan bersemangat.

Pasar Induk Wonosobo, keamanan menjamin kegiatan usaha yang lancar.

kurang antusias, meski Pemkab sudah
kerap melakukan sosialisasi. Bisa jadi,
ini disebabkan anggapan di masyarakat
bahwa percuma saja melaporkan
karena nanti yang mengelola adalah
pemerintah juga.
Begitupun Pemkab tidak berhenti
sampai di sana. Guna terus mewujudkan
pola pengaduan publik menjadi
senyaman mungkin, pihaknya kemudian
memproses program one roof local
government.
Dalam kaca mata Kholiq, konsep
tersebut sangat sederhana. Masyarakat
tidak perlu repot berpidah-pindah
gedung jika mengurus sesuatu. Selain
itu, dari sisi pembiayaan, sistem ini juga
relatif efisien. “Hanya menghabiskan
anggaran Rp10 miliar saja dari
alokasi anggaran Rp30 miliar,” kepada
Integrito, Kholiq memaparkan hitunghitungannya.
Keamanan dan Lingkungan
Reformasi birokrasi, tentu bukan
satu-satunya upaya yang dilakukan
Pemkab Wonosobo. Di bidang
keamanan, Pemkab berusaha menekan
angka premanisme, yang tinggi.
Caranya cukup unik, karena
dilakukan melalui pendekatan
kemanusiaan berbasis ekonomi. Dalam
hal ini, Pemkab berusaha merangkul
preman. Yakni, dengan memberi
tanggung jawab, baik di desa-desa
maupun di komunitasnya.
Sementara di bidang lingkungan,
Pemkab berani membatasi penanaman
kentang oleh petani di kawasan Dataran
Tinggi Dieng. Kebijakan ini diambil,
karena kentang termasuk hortikulutura
yang merusak lingkungan.
Ya, begitulah yang dilakukan Pemkab
Wonosobo. Melalui terobosan pada
bidang reformasi birokrasi, keamanan,
dan lingkungan hidup, diharapkan
mampu menjadikan wilayah ini bersaing
dengan kabupaten lain di Indonesia.
Dan yang penting, semua itu dilakukan
secara sederhana. Seperti kata Kholiq,
kesederhanaan dimulai dari aspek
struktur kelembagaan, perilaku, dan
leadership.
Mengapa? “Karena pola sederhana
melahirkan kebijakan yang lebih
sederhana,“ ujarnya, mengakhiri
pembicaraan, di tengah udara sejuk
Gunung Sindoro dan Sumbing yang kian
mengepung.
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komunitas

Jaringan Radio Komunitas Indonesia

Mengudara
Melawan Korupsi
Perlu waktu
panjang bagi
radio komunitas
di Indonesia
untuk membentuk
wadah bagi
mereka. Berbagai
kegiatan positif
dilakukan,
termasuk
melakukan
gerakan melawan
korupsi.
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anyak jalan menuju Roma. Begitu pula
dengan berbagai upaya untuk melawan
korupsi. Sebagaimana yang dilakukan
Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI),
mereka melakukannya melalui cara yang sesuai
kegiatan komunitas tersebut. Kegiatan itu, adalah
korupsi melalui berbagai kegiatan di “udara”.
Ya, wadah radio komunitas, JRKI pun
merasa berkewajiban mendukung gerakan
Indonesia bersih. Gerakan ini dilakukan, setelah
sebelumnya mereka juga berperan dalam
berbagai hal. Misalnya, berperan dalam proses
pembentukan local good governance, village good
governance, menyokong ekonomi kerakyatan, dan
melestarikan kearifan lokal.
Apa yang dilakukan JRKI, tak lepas dari

Kongres Nasional ke-2 JRKI, yang berlangsung
di Bandung, 2004 lalu. Selain menetapkan JRKI
sebagai sebuah organisasi secara nasional,
kongres juga menetapkan mandat bahwa
radio komunitas harus memiliki peran dalam
mendorong terwujudnya Indonesia yang bersih.
Dengan demikian, dalam siaran dan programnya,
walaupun secara tegas tidak menyebut sebagai
antikorupsi, namun kegiatan-kegiatan yang
dilakukan radio komunitas sudah sejalan dengan
pemberantasan korupsi.
Upaya JRKI merambah ranah pemberantasan
korupsi pun terus bergulir. Berbagai kegiatan
terus dilakukan, sampai akhirnya dikuatkan
melalui deklarasi Gerakan Radio Komunitas untuk
Indonesia Bersih (GRKIB). Tagline yang diusung

Kami juga berupaya, menjadikan
gerakan itu lebih mempunyai nilai
edukasi bagi masyarakat, sehingga
mereka mengetahui bahwa korupsi
sudah menjadi penyakit yang harus
dibersihkan bersama-sama,” tegasnya.
Begitupun, Sinam sadar bahwa
upaya yang mereka lakukan hanya
bagian kecil dari upaya pemberantasan
korupsi secara keseluruhan. Sebab,
jika membicarakan Indonesia
secara lebih luas, radio komunitas
lebih berkontribusi dalam ranah
pencegahan. Melalui berbagai pesan
yang disampaikan, diharapkan publik
bisa mendengarkan dan menanamkan,
dan mengimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari, baik bagi generasi
kini maupun mendatang.
“Saat ini kesadaran tentang
antikorupsi sudah mulai tumbuh di
pengelola radio komunitas. Ke depan,
diharapkan kesadaran tersebut akan
semakin lantang disuarakan, sehingga
Indonesia akan benar-benar bersih dari
korupsi,” paparnya.
Tidak Mudah
Berbagai gebrakan yang dilakukan
JRKI, tentu tak dilakukan begitu saja.
Butuh waktu panjang, seiring sejarah
wadah komunitas itu sendiri.
Sejarah JRKI bermula, ketika
berbagai kendala sempat menghadang
radio komunitas, termasuk persoalan
mengenai perangkat siaran, konten
siaran, dan kelembagaan radio
komunitas. Tidak mudah bagi berbagai
radio komunitas untuk menghadapi hal
tersebut, karena berdampak terhadap
kelanjutan lembaga penyiaran itu
sendiri.
Dari sanalah, maka pada Februari
2002, beberapa radio komunitas di
Indonesia mengorganisasikan diri.
Mereka berjuang agar keberadaannya
bisa diakui oleh pemerintah. “Beberapa

Foto-foto: JRKI

pun tegas: Mengudara melawan korupsi.
Tagline tersebut dipilih, karena radio
komunitas, pada dasarnya memang
melakukan siaran melalui udara.
“Deklarasi secara nasional dilaksanakan
tanggal 15 januari 2013 di Yogyakarta.
Sampai saat ini sudah diikuti 10 provinsi
lain yang kemudian melakukan deklarasi
serupa di tingkat provinsi,” kata Sinam
M. Sutarno, Ketua Jaringan Radio
Komunitas Indonesia (JRKI).
Bukan tanpa sebab JRKI turut
berperan serta dalam upaya pemberasan
korupsi. Karena menurut Sinam, radio
komunitas bisa berperan sebagai media
pembelajaran tentang penanaman nilainilai antikorupsi.
Bagaimana konkretnya? Misalnya,
dengan mendorong transparansi dan
akuntabilitas pembangunan di tingkat
masyarakat. Selain itu, ada pula radio
komunitas yang menyiarkan secara
langsung laporan pertanggungjawaban
kepala desa. “Anggota JRKI juga pernah
membicarakan tentang anggaran untuk
rakyat (anggur). Hal ini dilakukan, ketika
radio komunitas memiliki kemampuan
untuk membaca APBD/APBDS, sehingga
mereka bisa tahu titik mana yang rawan
penyelewengan,” imbuh Sinam.
Tidak hanya itu. Dalam penjelasan
nya, Sinam mengatakan, JRKI juga
membuat iklan layanan masyarakat
tentang antikorupsi. Iklan tersebut,
lanjut Sinam, diputar secara berulangulang di semua radio komunitas.
Melalui GRKIB, radio komunitas
yang tergabung dalam gerakan ini
juga berkomitmen untuk menyediakan
slot waktu siaran minimal 10 menit
dalam satu hari yang dimanfaatkan
untuk memutarkan pesan-pesan
antikorupsi. Selain itu, juga melakukan
dialog/ talkshow tentang pengawasan
pembangunan atau sosialisasi mengenai
pencegahan tindak pidana korupsi.
“Nanti melalui kantor berita radio
komunitas, Sangkala JRKI, KPK akan
terlibat langsung untuk menjadi
narasumber dalam talkshow yang akan
di-streaming-kan dan dipancarluaskan
secara nasional,” seru Sinam.
Bukan hanya KPK. Bagi radio
komunitas di daerah, juga didorong
untuk bekerjasama dengan LSM
atau pihak-pihak yang memang
punya concern tentang antikorupsi.
“Kami akan mengelaborasi gerakan
tersebut agar menjadi lebih kuat.

radio komunitas mulai terlibat advokasi
dalam Rencana Undang-Undang (RUU)
Penyiaran, tentang revisi UU Nomor
24 tahun 1997 tentang Penyiaran,” ujar
Sinam.
Untuk kepentingan advokasi itulah,
pada 22-24 Maret 2002, diadakan
workshop pertama radio komunitas.
Ketika itu, hadir 18 radio komunitas.
Mereka terdiri atas dua radio komunitas
yang didirikan oleh forum warga, lima
radio kampus, sembilan radio hobi,
Radio Komunitas Angkringan, dan Radio
Komunitas Serikat Petani Pasundan.
Pada workshop ini, dibahas tentang
definisi, ciri dan karakteristik radio
komunitas. Selain itu, juga dirumuskan
strategi untuk melakukan advokasi RUU
Penyiaran.
Dari sana pula, maka pada 24 Maret
2002, dideklarasikan JRK Jawa Barat.
Lalu menyusul deklarasi JRK Yogyakarta,
pada 6 Mei 2002. Melalui Lokakarya
Nasional, 12-15 Mei 2002, secara resmi
dilakukan pendeklarasian JRKI di depan
Gedung DPR. Dalam deklarasi, sekaligus
memberikan mandat usulan materi
UU Penyiaran di hadapan Pansus RUU
Penyiaran.
“Akhirnya, 28 Desember 2002,
perjuangan radio komunitas
menampakkan hasil yang cukup
menggembirakan, yakni dengan
disahkannya UU Nomor 32 tahun
2002 tentang Penyiaran. UU tersebut
mengakui keberadaan Lembaga
Penyiaran Komunitas tepatnya pada
Pasal 21-24,” papar Sinam.
Sinam menjelaskan, JRKI merupakan
organisasi jejaring radio komunitas
yang beranggotakan jaringan radio
komunitas daerah/wilayah di seluruh
Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 19
JRK wilayah provinsi telah bergabung ke
dalam JRKI.
Menurut Sinam, melalui JRKI,
radio komunitas bisa bermitra dengan
berbagai lembaga untuk memperkuat
peran, fungsi, serta mempresentasikan
radio komunitas itu sendiri. Misalnya
bekerjasama dengan suatu lembaga
dalam mengkampanyekan program
yang menjadi kepentingan masyarakat
banyak atau berkoordinasi dengan
instansi/institusi yang punya
kewenangan terhadap penanggulangan
bencana. “JRKI juga bisa menjadi sebuah
media untuk saling belajar antar radio
komunitas,“ ujarnya.
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Peran Media Sosial

Dalam Gerakan Antikorupsi

M

Oleh:
Effendi Gazali
Pakar Komunikasi
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araknya pemanfaatan media sosial
dalam gerakan antikorupsi, tentu
merupakan fenomena yang menarik
untuk dikaji. Kasus Cicak Vs Buaya episode
kedua, 5 Oktober 2012 lalu, yang memunculkan
tagline “Save KPK, Save Indonesia“ sebagai
buah bibir dan bahkan menjadi sebuah
gerakan, menjadi layak dicermati.
Tetapi, sebelum membahas fenomena
media sosial tersebut, kita tentu harus
membahas tentang perkembangan sistem
media atau perkembangan teknologi informasi
(TI), yang terkait dengan media di dalam sistim
komunikasi. Pada saat itulah, ketika kita sudah
mempunyai media tradisional (mainstream
media), seperti surat kabar, radio, dan televisi,
maka muncul-lah internett.
Keberadaan internet, yang oleh mereka
yang pertama mengembangkannya digagas
sebagai public spare (ruang publik), menjadi
sangat penting. Keberadaan ruang publik ini
sekaligus menjawab teori ruang publik-nya
Habermas yang sangat terkenal itu. Melalui
teori tersebut, Jurgen Harbermas mengatakan
bahwa kita membutuhkan suatu tempat
berinteraksi, di mana orang-orang
tersebut diperlakukan secar equal/
sama posisinya. Dan ruang
publik seperti itulah yang
selama diabaikan oleh
mainstream media.
Mengapa
mainstream media
tak mampu
menjawab
kebutuhan
ruang publik?
Alasannya,
karena pada
mainstream
media terdapat
antara lain pemilik
modal media,
sehingga memiliki
kepentingan di
dalamnya. Memang, bisa

saja mereka mengklaim diri mereka sebagai
media yang independen dan tidak terikat
apapun. Menyuarakan nurani publik, begitu
mereka kerap menyatakan. Tetapi faktanya,
ketika suatu saat berbenturan dengan bisnis
yang terkait dengan pemilik modal, maka
kepentingan kepentingan bisnis itulah yang
menjadi penentu.
Tidak hanya itu. Tatanan nilai yang
dikembangkan di media tersebut pun,
ternyata turut menyumbangkan adanya sifat
“keberpihakan.“ Di sana bahkan ditemui
kepentingan orang per orang atau selera dari
pemimpin redaksi. Bahkan, masing-masing
desk yang ada pun turut menentukan, apakah
desk politik, budaya, seni, dan sebagainya.
Maka, ketika internet yang dianggap
sebagai sebuah ruang publik muncul, tak heran
jika masyarakat pun berbondong-bondong
memanfaatkannya. Publik seakan menemukan
ruang yang selama ini tak dimiliki mainstream
media. Melalui ruang pulbik itu, posisi mereka
pun menjadi setara. Siapa saja boleh berbicara,
siapa saja sah mengeluarkan pendapat.
Tetapi, bukan berarti tidak ada hambatan
dalam media internet. Salah satu yang
menyerang internet adalah
kredibilitas. Tak sedikit yang
kemudian beranggapan
bahwa media
tradisional memiliki
kredibilitas lebih
baik ketimbang
internet. Terlebih,
hal itu terjadi
ketika seseorang
menulis sesuatu
dengan tidak
menggunakan
nama sendiri
atau anonim.
Atau, ketika
banyak yang
menggunakan
internet lebih sebagai
media hiburan.

Variabel “Terlalu“
Salah satu fenomena menarik
dari pemanfaatan internet, ketika
di Indonesia bahkan dunia, muncul
gerakan-gerakan penggunaan media
sosial untuk tujuan-tujuan advokasi.
Advokasi di sini, dapat diartikan
sebagai sesuatu yang dianggap
penting bagi civil society tetapi
terabaikan oleh negara atau bahkan
dihalangi oleh orang-orang atau
institusi negara.
Maka, di Tanah Air pun muncul
kasus-kasus fenomenal, seperti Prita,
cicak Vs buaya, dan sebagainya. Di
sana, kita melihat sebuah semangat
dari media sosial ini, selain adanya
citizen journalism yang bisa lebih
mudah tune in melalui internet. Dari
sana kita semua bisa melihat, betapa
media sosial bisa menjadi penggerak
yang kuat bagi publik.
Kemudian muncul pertanyaan,
mengapa masyarakat bisa
menggunakan media sosial untuk
hal-hal yang dianggap penting tadi
dan kapan berhasilnya? Yang tak
boleh dilupakan, tentu saja karena
masyarakat tertarik terhadap kasuskasus yang merupakan kepedulian
mereka dan sudah sampai pada titik
yang menurut mereka sudah terlalu.
Contoh, kasus Prita. Pada kasus ini,
orang berpikir bahwa seorang ibu
seperti itu dipenjarakan. Hanya saja
kalau mau jujur, kasus Prita sebenarnya
juga membawa kegagalan media
sosial. Sebab, seharusnya melalui
campaign of advokasi, harusnya media
sosial bisa mencegah Prita untuk tidak
ditahan.
Selain Prita, yang bisa dibilang
berhasil, tentu saja kasus cicak vs
buaya. Kita semua bisa melihat,
bagaimana reaksi para aktivis dan
masyarakat dalam mendukung
gerakan tersebut. Dari sana pula,
pada akhirnya kita bisa menemukan
jawaban, bahwa dukungan tersebut
begitu luar biasa, karena masyarakat
sangat membenci yang namanya
korupsi.
Tetapi, memang tidak semua kasus
yang diangkat ke permukaan melalui
media sosial, bisa menuai sukses.
Salah satu kasus serius yang kurang

mendapat respons, adalah
kasus Khoe Seng Seng.
Dalam kasus
tersebut, Seng Seng
menulis pada
surat pembaca
pada Suara
Pembaruan
dan Kompas
pada 2006.
Melalui media
tersebut,
Seng Seng
mengeluhkan
status tanah
yang dibelinya,
berupa ruko di
ITC Mangga Dua
Jakarta Utara yang
disebut sebagai hak
guna bangunan (HGB)
ternyata hanya diakui hak
pengelolaan lahan (HPL)
oleh Pemda DKI Jakarta. Seng
Seng menulis apa adanya, tidak
mengada-ada.
Tetapi, yang terjadi, pihak
pengembang selanjutnya melaporkan
Seng Seng dengan sejumlah rekannya
yang juga menulis surat pembaca, atas
tuduhan pencemaran nama baik ke
polisi. Seng Seng dijerat secara perdata
dan pidana sekaligus. Gugatan pidana
diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta
Timur, sedangkan kasus perdatanya di
Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Dalam kasus ini, sebenarnya
Seng Seng sudah sangat menderita.
Walaupun kasus tersebut coba diangkat
melalui media sosial, namun tak
banyak yang bergulir membahasnya.
Belum lagi bahwa secara pidana dia
dijatuhi hukuman percobaan satu
tahun, sedangkan perdatanya harus
membayar Rp1 miliar.
Mengapa tanggapan masyarakat
bisa berbeda? Jawabannya adalah,
bahwa selalu ada masa ketika orang
menganggap ada yang sudah terlalu
(too much), dan ada pula yang belum.
Namun, jika sudah terlalu, barulah
orang akan bereaksi.
Kasus Khoe Seng Seng itu sendiri
sebenarnya menghina semua insan
pers di Indonesia. Dalam hal ini,
terdapat seseorang menulis melalui

surat pembaca tentang fakta, namun
justru dianggap melakukan pencemaran
nama baik dan perbuatan tidak
menyenangkan dan bahkan sampai
dijatuhi hukuman. Sebenarnya, ini
mirip dengan kasus KPK. Ketika itu, KPK
berhadapan dengan polisi, sedangkan
Seng Seng pun berhadapan dengan
institusi yang sama. Namun, rupanya
orang menganggap belum terlalu,
sehingga kasus tersebut menguap
begitu saja dan tidak membuat suatu
gerakan.
Tak kalah menarik, meski
masyarakat melakukan melalui media
sosial, namun isu tersebut baru
mendapat arti besar ketika didukung
oleh media arus utama. Dalam hal ini,
ketika media tradisional menganggap
bahwa kasus yang diangkat media
internet tersebut memiliki impact luas
dan dianggap terlalu (too much), maka
mereka dengan sigap mengadopsinya.
Dari konteks itu, kita bisa
mengatakan bahwa karena korupsi
sudah dianggap terlalu oleh masyarakat,
maka apapun isu yang terkait dengan
KPK, ketika KPK dianggap dizalimi, akan
sangat potensial menjadi besar dan
bahkan menjadi sebuah gerakan.
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ejarah mencatat jejak hitam Al Capone. Pada suatu masa, penjahat besar tersebut sukses
menyamarkan uang hasil bisnis perjudian, prostitusi, pemerasan, senjata api gelap, dan
penjualan ilegal minuman keras. Caranya, uang hasil kejahatan diinvestasikan pada perusahaan
pencucian pakaian yang kala itu menjadi bisnis paling menguntungkan di Amerika.
Sejak itulah masyarakat dunia membuka mata pada praktik pencucian uang atau money
laundering sebagai bentuk kejahatan kerah putih. Dikatakan demikian, karena berkaitan dengan
latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor. Pada kejahatan
ini, sejumlah uang kotor dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu dengan membentuk usaha,
mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing, sebagai langkah untuk
menghilangkan latar belakang dana kotor tersebut.
Di Indonesia, fenomena tindak pidana pencucian uang (TPPU) seperti itu pun, sudah berkembang
sejak lama. Bahkan, beberapa tahun sebelumnya, Indonesia dicap sebagai surga pencucian uang
oleh negara-negara pegiat pemberantasan pencucian uang. Begitupun, kita wajib bersyukur, karena
akhirnya Indonesia berhasil melepaskan stempel tersebut.
Harus kita akui, penerapan UU TPPU kita masih termasuk baru. Namun kita tidak boleh pesimistis,
karena ini merupakan bagian dari proses. Kini yang terpenting kita punya good will. Dengan bekal ini
kita harus optimistis bisa sampai ke tujuan yang kita harapkan.
UU TPPU sendiri terus mengalami perbaikan. Mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian
diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, ketika tindak pidana korupsi sudah diformulasikan sebagai
salah satu predicate crime dari TPPU. Dan setelah itu, lahirlah UU Nomor 8 Tahun 2010, yang secara
tegas memberikan KPK kewenangan untuk menangani TPPU yang predicate crime-nya adalah tindak
pidana korupsi. Semua itu, merupakan bentuk kesungguhan bangsa ini dalam memerangi kejahatan
pencucian uang.
Perangkat UU TPPU yang ada sekarang ini sudah memadai, walaupun tidak ada undang-undang
yang ideal. Tetapi itu tidak cukup. Melihat fakta, bahwa modus TPPU pun terus berkembang dan
semakin canggih, maka perundang-undangannya pun harus dinamis agar mampu mengimbangi.
Ke depan, kita berharap penerapan UU TPPU bisa semakin digencarkan. Bukan cuma uang
dari kejahatan korupsi, melainkan juga uang hasil dari hasil kejahatan lain, seperti penyuapan,
penyelundupan barang/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia/senjata
gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan,dan penipuan.
Di sinilah, pentingnya pemahaman yang sama dari semua aparat penegak hukum, untuk
mengarahkan seseorang yang berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti hukumnya bisa dijerat
dengan UU TPPU.
Tetapi bukan hanya kepada penegak hukum. Tak kalah penting adalah membangun pemahaman
kepada masyarakat. Di sini masyarakat harus mengetahui bahwa kewaspadaan memang penting
dalam konteks TPPU. Sebab, siapapun bisa menjadi pelaku pasif pencucian uang. Ketidaktahuan
masyarakat, pada akhirnya memang membuat mereka rentan menjadi pelaku pasif. Pada kasus yang
sedang ditangani KPK pun bisa menjadi bukti, bagaimana orang-orang awam dapat terseret ke dalam
pusaran kasus pencucian uang.
Memang, untuk menjerat para pelaku pasif, penegak hukum tidak bisa gegabah. Penegak
hukum harus memastikan niat dan pengetahuan si pelaku pasif terhadap uang atau barang yang
diterimanya. Pada ayat 5 UU Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan, pelaku pasif adalah setiap orang
yang menerima, menguasai, penempatan, transfer, pembayaran hibah, sumbangan penitipan,
penukaran, atau menggunakan harta kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan
hasil tindak pidana.
Di situ jelas disebutkan, seseorang menjadi pelaku pasif bila yang bersangkutan mengetahui
atau patut menduga uang atau barang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan. Ini sebuah
tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Jangan sampai niatnya menegakkan hukum tapi malah
melakukan ketidakadilan.
Tugas kita bersama adalah, bagaimana membumikan bahaya pencucian uang. Melalui upaya ini,
para penegak hukum dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama untuk memberantas dan
mencegah praktik pencucian uang.

