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DARIREDAKSI

CERITA BOTOL DAN LEHERNYA
Filosofi leher botol kerap menjadi hantu bagi semua pendamba
kelancaran. Tata niaga sapi lokal justu terjebak dalam situasi ini.

“S

ekali pesan meniti, berkalikali mati menanti.” Setiap kali
menuangkan air botol ke dalam
gelas, tak henti aku mencermati kalimat
yang baru terangkai rapi. Tak ada yang
istimewa awalnya, menulisnya juga asal
jadi. Tetapi entahlah, mengapa tiba-tiba
ada yang mengguncang-guncangku.
Aku tahu, deretan huruf-huruf yang
dilahirkan dari ibu kandung dini hari dan
dibidani rasa kantuk yang berkali-kali
membuatku tertunduk itu, mendadak
tumbuh menjadi insiprasi.
Ah, inspirasi apa? Bukan,
bukan. Ini bukan inspirasi. Ini
korelasi. Ya, korelasi antara botol
di hadapanku dengan kondisi
mengenaskan yang menimpa
bangsa ini.
Aku pun mencermati,
lamaaaa sekali. Sampai rasa kantukku berlalu, hingga dini hari
tak lagi bisa berlari. Ke dalam perangkap waktu yang gagal menjaringku, aku membaca namanama yang belum tentu generasi
saat ini mengenalnya. Filsuf
Yunani kuno, Theophrastus, yang
hidup tiga abad sebelum patok
Masehi dan Ake Viking, pelaut Swedia
baru berkiprah pasca Perang Dunia II.
Aku merasa perlu menghadirkan
“para luar biasa” itu kembali. Sebab,
merekalah sosok-sosok yang menjadikan
sebuah botol yang awalnya hanya
biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang
memiliki arti penting. Ketika peradaban
manusia hanya mengenal botol sebagai
sebuah wadah yang statis, keduanya
meng-up grade menjadi sebuah sarana
yang dinamis.
Pada 310 SM, Theophrastus
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bereksperimen tentang aliran pada
lautan luas. Pada percobaannya itu,
sang filsuf memasukkan pesan tertulis
ke dalam sebuah botol, dan meletakkan
pada permukaan Laut Mediterania.
Apa terjadi kemudian, secara perlahan
botol mengikuti aliran, sehingga tibalah
pada Samudera Atlantik. Sejarah pun
mencatat, inilah kali pertama seseorang
menjadikan botol sebagai sarana
pembawa pesan.
Dan, seperti itulah. Pada eranya

sendiri, Ake Viking kemudian mengikuti.
Berkat pesan botolnya, sang pelaut
yang kesepian, akhirnya menemukan
pujaan hati. Di tengah amukan badai,
dia menulis pesan, memasukkan ke
dalam botol, lantas melemparkan ke
tengah laut. Isi surat itu sangat romantis.
Katanya, siapa saja perempuan muda
yang menemukan pesan itu agar
membalas suratnya. Tak disangka, pesan
itu sampai kepada Paolina yang berada
di Sisilia. Seperti dongeng karya Hans
Christian Andersen, pada akhirnya kedua

insan itu pun berjodoh.
Tetapi itu memang dulu. Kisah
keluarbiasaan botol pada masa itu, bisa
jadi berubah menjadi potret kelam di
negeri ini. Karena bukan cerita tentang
Theophrastus yang didapati, namun
karakteristik lain yang justru menghantui.
Adalah tata niaga komoditas sapi
yang harus mengalami. Ketika sapisapi dikirim melalui berbagai sarana
transportasi, mendadak kisah tentang
“botol”, kali ini berfokus pada lehernya,
muncul begitu saja. Sapi-sapi itu
dihambat, dikondisikan agar
perjalanannya menjadi mampat,
dan pada akhirnya tak sampai
pada tujuan. Setidaknya disakiti,
dibuat stres, sehingga ketika
sampai tujuan, bukan sapi
sehat yang didapat. Bobot yang
turun drastis, kesehatan yang
memprihatinkan, dan bahkan tak
sedikit yang mati di perjalanan.
Sungguh, “botol” kali ini
adalah sebuah petaka. Petaka
bagi bangsa ini, bagi 6,5 juta
peternak sapi lokal, bagi
konsumen akhir komoditas ini.
Hanya karena keculasan ala “leher
botol,” bangsa ini pun menjadi carutmarut.
Aku pun mencermati. Lamaaa sekali,
seperti tadi. Aku mendapati, bukan hanya terdapat korelasi antara “leher botol”
dan tingginya harga daging sapi. Aku
melihat, bahwa inspirasi yang sempat
kuragukan, ternyata memang benar adanya. Faktanya, para pengecut menjadikan
leher botol sebagai modus untuk tata
niaga yang penuh bencana. Muaranya,
ketika pesan (leher) botol meniti,
sejatinya para peternak menanti mati.
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PERMOHONAN SEBAGAI PEMATERI
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@DubesDenmark
Congratulations @KPK_RI. #Anticorruption key. All democracies
need 2 hold leaders 2 account. @
ClubSPEAK @TIIndonesia http://bit.
ly/19ic5XI
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@listy196
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@totosu10
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semoga menjadi contoh utk penegak
hukum lainny di negara ini agar krja
lebih baik lagi... VIVA KPK
@AlkaffBdg
@KPK_RI, Syukur Alhamdulillah, KPK
berhasil menangkap bagian Mafia
jualan Keadilan di MA yg lama ada.
Kami sklrg berterima kasih.
@prayetn
Teruslah berjuang, bersihkan negara
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@sabai_yul
@KPK_RI terima kasih KPK ...do’a
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Perkenalkan, saya mahasiswa dari Semarang. Saya ingin mengajukan permohonan
kepada KPK untuk menjadi pemateri dalam kegiatan pengenalan mahasiswa baru
pada kampus kami. Untuk itu saya ingin bertanya, bagaimana cara yang dapat
kami lakukan dalam mengajukan permohonan tersebut?
Muhammad Arif, Semarang
Red:
Untuk prosedur permintaan pembicara/pemateri dari KPK, silakan mengirimkan surat
kepada KPK melalui fax (021) 52892456 atau scan surat dapat disampaikan melalui
email : Informasi@kpk.go.id. Surat berisi detail kegiatan, jumlah peserta, tujuan dan
topik/wacana yang diharapkan dari KPK. Diharapkan, surat sudah diterima KPK
minimal dua minggu sebelum acara.
KUNJUNGAN KE KANTOR KPK
Saya perwakilan pelajar dari SMA di Jakarta Selatan ingin menanyakan beberapa
hal. Pertama, apakah kami bisa melakukan kegiatan kunjungan studi ke KPK?
Kedua, jika boleh, bagaimana mekanisme agar kami bisa mengadakan kunjungan
tersebut? Sekian dan terima kasih atas kesediaan untuk menjawab.
Satrio Anggoro, Jakarta Selatan
Red:
Tentu saja diperbolehkan berkunjung ke KPK. Untuk itu, silakan mengirim surat
permohonan kunjungan dari sekolah terlebih dahulu. Selain melalui pos ke alamat
KPK Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-1 Jakarta, surat juga dapat dikirim melalui faks di
nomor (021) 52892456 atau scan surat dapat disampaikan melalui email : Informasi@
kpk.go.id. Diharapkan minimal dua minggu sebelum acara, surat sudah diterima KPK.
PERMOHONAN PERANGKAT SOSIALISASI
Nama saya Feri dari Yogyakarta. Saya adalah seorang mahasiswa yang sangat
mengapresiasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Saya ingin mengajukan
permohonan stiker dari KPK sebagai media saya dalam mengkampanyekan
budaya antikorupsi di dalam kampus saya. Stiker tersebut akan saya tempatkan di
sekretariat-sekretariat mahasiswa dalam jurusan saya. Hal ini sebagai pesan kepada
teman-teman mahasiswa untuk membudayakan budaya antikorupsi. Apakah ada
biaya untuk mendapatkan stiker tersebut? Bagaimana prosedurnya? Terima kasih.
Feri, Yogyakarta
Red:
Untuk permohonan stiker KPK, silakan mengirimkan surat permohonan yang
ditujukan kepada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Surat dapat
dikirimkan melalui pos ke alamat KPK Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-1 Jakarta, melalui
fax (021) 52892456 atau scan surat dapat disampaikan melalui email : Informasi@kpk.
go.id (maksimal 1 MB) berisi detail kegiatan, jumlah permintaan, dan alamat untuk
pengiriman.

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

@Save_KPK_RI
Sampai saat ini @KPK_RI masih
menjadi badan anti korupsi yg
dapat diandalkan & dipercayai oleh
masyarakat Indonesia.
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KOMODITAS SAPI :

HARGA
MELAMBUNG,
PETERNAK

LIMBUNG
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HARGA MELAMBUNG, PETERNAK LIMBUNG

Di dalam pasar tidak sempurna, harga komoditas daging dengan mudah bisa
dipermainkan. Semua rugi, kecuali mafia yang mengambil keuntungan.

“K

sejak Mei 2013 membuka keran impor
komoditas tersebut. Tidak kurang 20
ribu ton daging sapi tambahan pun
didatangkan dari Australia. Kebijakan ini
didasarkan pada Pasal 34 UU No.18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan bahwa impor bisa dilakukan,
asalkan produksi dalam negeri tidak
mencukupi.
Tetapi, lagi-lagi di sanalah hal yang tak
masuk akal muncul. Seperti pendulum
yang membalik pada titik semula, harga
komoditas itu pun kembali menyentuh
titik tertinggi. Memang, pada awal
operasi pasar, harga sempat mengalami
penurunan. Dan, memang pula sekitar
sepuluh hari menjelang Lebaran,
Bulog mengklaim bahwa harga sudah
menyentuh pada kisaran Rp80 ribu.
Banyak yang bertanya mengenai
klaim tersebut. Karena fakta di lapangan
ternyata ditemui banyak perbedaan.
Dari pengamatan di berbagai tempat
di Jakarta, harga tetap tinggi. Di Pasar
Kramat Jati, Pasar Pondok Gede, dan
Pasar Minggu, pada saat itu harga sudah
mencapai Rp100 ribu. Janji pemerintah
bahwa pada saat Lebaran harga
mencapai angka Rp85, ternyata juga
berbeda. Di berbagai pasar, pada H-1 atau
H-2, harga bahkan menembus angka
Rp120 ribu.
Dan, memang beginilah kondisi
negeri ini. “Keajaiban” demi “keajaiban”

dimunculkan oleh komoditas tersebut. Aneh
sekali, bukan? Lantas, siapa yang menikmati
keuntungan mahabesar itu?

Foto: www beritabekasi co

ejaiban” itu Indonesia
yang punya. Di tengah
konsumsi daging per
kapita yang hanya
4,1 kilogram per
tahun, populasi sapi yang memenuhi
93 persen kebutuhan nasional, dan
fakta bahwa daging bukan merupakan
bahan makanan pokok, ternyata harga di
pasaran justru melambung tak terkendali.
Tidak sampai di sana, “keajaiban”
pun berlanjut. Tingginya harga daging
di tingkat konsumen, ternyata bukan
disebabkan peningkatan harga sapi di
tingkat peternak. Sapi peternak tetap
dihargai murah oleh para belantik,
sehingga kesejahteraan peternak pun
nyaris tak beranjak dari posisi semula.
Di saat konsumen menjerit akibat harga
daging melambung, 6,2 juta peternak
lokal sama sekali tak menikmati apa-apa.
Dan, memang begitu adanya. Sejak
Lebaran tahun lalu, harga daging sapi
nyaris tak bergerak turun, tetap pada
kisaran Rp90-100 ribu per kilogram.
Menurut data Bank Dunia, harga daging
sapi rata-rata di Indonesia pada bulan
Desember 2012 mencapai USD9,76. Jauh
di atas Malaysia yang hanya USD4,3,
Thailand USD4,2, Australia USD4,2,
Jepang USD3,9, Jerman USD4,3 dollar AS,
dan India USD7,4.
Untuk menekan harga, terutama
menghadapi Lebaran, pemerintah

Masuknya daging impor tidak serta-merta menurunkan harga daging di pasaran.

Swasembaga Daging dan Kajian KPK
Tak ada asap kalau tiada api, begitu
pula melambungnya harga daging sapi di
Indonesia serta serta fenomena importasi
daging sapi yang dilakukan pemerintah.
Menurut Nugroho Ananto, Pakar Sistem/
Peneliti Program Swasembada Daging Sapi
dan Kerbau, di antaranya adalah program
swasembada daging sapi (PSDS) yang
belum menunjukkan hasil.
Berbicara dalam sebuah diskusi
mengenai Paparan Kajian Kebijakan Tata
Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas
Strategis KPK, beberapa waktu lalu, Nugroho
mengatakan, hingga saat ini Indonesia
memang belum berhasil mencapai
program tersebut. Bahkan, pada 2005-2010,
pemerintah juga gagal mencapai program
percepatan swasembada daging sapi.
Menurut Nugroho, berdasarkan
Blueprint PSDS 2014 Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan, penyebab kegagalan
diduga karena adanya permasalahan
dalam pelaksanaannya. Antara lain
belum diperolehnya dukungan dana
yang memadai. Selain itu, lemahnya
koordinasi antar-instansi, antarsektor, serta
antarpengemban kepentingan.
Dia pun memberi saran, bahwa
kebijakan dan pelaksanaan program
swasembada dilaksanakan melalui
keberpihakan pada peternakan skala
kecil dan menengah, oleh peternak
perorangan maupun koperasi produksi
pada tingkat desa. Terutama, lanjutnya,
bagi penyelenggaraan perbibitan, pemuliabiakan serta pengembangan wilayah
peternakan rakyat.
Sedangkan peneliti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Heru Cahyono
berpendapat, anomali tersebut memang
harus mendapat perhatian serius. Sangat
aneh jika tingginya harga daging sapi tidak
hanya ditemui pada saat Lebaran, namun
juga pada periode setelahnya. Tren yang
terjadi pasca Lebaran 2012, menurut Heru,
ternyata juga ditemui pasca Lebaran 2013.
Di berbagai pasar di Jakarta, begitu kata
Heru, daging sapi masih tetap tinggi.
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UTAMA
mengelompokkan ke dalam tiga
temuan besar. Busyro mengatakan,
ketiganya adalah kurangnya penguatan/
pemberdayaan peternak lokal, kebijakan
tata niaga yang cenderung tidak
mendukung pengembangan industri
daging di sentra produksi, serta adanya
kelemahan-kelemahan dalam tata
laksana impor yang rentan dimanfaatkan
oleh rent seeker.
Atas temuan-temuan tersebut, KPK
merekomendasikan penguatan peternak
lokal, terutama dalam kelembagaan,
mendorong dibangunnya sentra produksi
ternak menuju ke arah industri daging,
dan memperbaiki tata laksana impor
sehingga lebih transparan dan akuntabel.
“Rekomendasi terhadap temuan-temuan
tersebut telah disampaikan kepada
Presiden pada April 2013 lalu,” ujar Busyro.
KPK menemukan, terdapat pihakpihak yang mempermainkan tata niaga
daging sapi dengan menciptakan
kondisi pasokan daging di sejumlah
daerah berkurang. Tujuannya untuk
mendongkrak harga jual daging agar ada
keuntungan berlebih yang dikantongi
sekelompok orang tersebut. Itulah
sebabnya dapat dimengerti, mengapa
harga terus melambung. Bahkan
ketika tambahan keran impor kembali
dibuka, nyatanya memang tidak banyak
membantu menurunkan harga. Karena
memang bukan supply dan demand
persoalannya.
Berdasarkan kajian KPK pula,
ditemukan bahwa populasi sapi lokal,
sejatinya sudah 93 persen memenuhi

kebutuhan nasional. Artinya, kalaupun
keran impor dibuka, jumlahnya tentu tidak
terlampau besar.
Namun, dari hasil kajian itu pula
ditemukan, bahwa terdapat upaya
penyumbatan terhadap sapi-sapi lokal
dari sentra produksi ke sentra pemasaran
di Jabodetabek. Melalui upaya ini, maka
terdapat kesan bahwa sapi lokal tidak
cukup menyuplai kebutuhan nasional.
Fenomena yang terjadi adalah
adanya bottlenecking karena beberapa
hal seperti distribusi, kebijakan tata niaga
tidak mengarah pada pengembangan
industri daging sapi di sentra produksi,
dan terdapat kelemahan dalam kebijakan
dan tata laksana impor akibat dominannya
praktik pemburu rente dan kartel.
Fenomena bottlenecking juga
membuat peternak yang jumlahnya
mencapai 6,2 juta tak sejahtera dari
penghasilan. Karena sapi yang menjadi
mata pencaharian mereka tak terserap dan
berpotensi memunculkan konflik karena
kemiskinan sudah di depan mereka.
“Peternak yang ditemui KPK menyatakan
apatis pada pemerintah, ini harus
dihentikan,” sebut Busyro.
Tidak hanya itu. Di sisi lain, pemerintah
yang tidak lagi membangun sarana bagi
peternak sapi menjual ternak mereka,
juga dianggap memperkeruh keadaan.
Kondisi ini berbeda dengan sebelum 1990,
ketika pasokan sapi dari wilayah timur
Indonesia ke Jabodetabek melalui jalur
laut dan sapi impor masuk ke Pelabuhan
Cilacap. Periode 1990-2000 jalur distribusi
sapi dari timur Indonesia ke Jabodetabek
menggunakan truk dan kereta dari
Surabaya. Sapi impor masuk dari
Pelabuhan Cilacap. Sedangkan periode
2000-2012, pengiriman sapi bergeser ke
Kalimantan dan sapi dan daging impor
masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok
yang tak ada sarana karantina.

Foto: www flickr com

“Fakta berbicara, impor yang
dilakukan tidak banyak membantu
menurunkan harga. Ada atau tidak ada
impor, harga tetap tinggi. Kondisi ini
sebenarnya sudah menjadi petunjuk
bahwa terdapat kejanggalan di
dalamnya,” kata Heru.
Benarkah begitu? Menurut Wakil
Ketua KPK, Busyro Muqoddas, KPK sudah
melihat ketidakberesan tata niaga daging
sapi, jauh sebelum ini. Bahkan jauh pula
sebelum kasus suap impor daging sapi
mengemuka.
Sejak akhir 2011, perhatian KPK
terhadap kedaulatan pangan nasional,
memang mengemuka. Kaitannya,
adalah dengan Sistem Logistik Nasional,
khususnya distribusi bahan pokok dan
komoditas strategis. Maka, sepanjang
2012, kajian tata niaga komoditas
strategis pun dilaksanakan dengan
mengambil model komoditas ternak sapi
dan daging sapi. Kedua komoditas itu
dipilih, karena memiliki karakteristik unik
dengan fenomena menarik.
Selain itu, kajian KPK juga
dilatarbelakangi oleh banyaknya
pengaduan masyarakat ke KPK dalam
periode 2005–2012. Pengaduanpengaduan tersebut, diklasifikasikan
pada enam modus/area yang dinilai
rawan korupsi. Yakni, penggelapan impor
sapi/daging sapi, impor sapi/daging
sapi fiktif, penyalahgunaan prosedur
importasi daging sapi, penyalahgunaan
dana bansos ternak sapi, dan suap dalam
proses impor.
Dari hasil kajian, KPK pun

Tingginya harga daging di tingkat konsumen ternyata tidak mengubah
kesejahteraan peternak sapi lokal.

8 |
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Pasar Tidak Sempurna
Berbagai temuan tersebut, sekaligus
menjawab pertanyaan publik, mengapa
harga daging sapi tidak kunjung turun
kendati pemerintah sudah membuka
keran impor lebih lebar. Hal itu terjadi,
karena memang komoditas daging,
pada hakikatnya berada pada pasar tidak
sempurna (oligopoli).
Dalam kondisi tidak sempurna itulah
Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto
mengatakan bahwa komoditas daging
pada akhirnya menjadi unik. Keunikan

HARGA MELAMBUNG, PETERNAK LIMBUNG

Foto: blogs unpad ac id

Temuan Kajian KPK

Populasi sapi lokal di Indonesia sudah mencukupi 93 persen
kebutuhan nasional.

tersebut bisa ditelusuri dari sifat daging sapi yang inelastis,
yang berarti bahwa ketika publik tidak mengkonsumsi,
sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang aneh, mengapa
komoditas ini menjadi penting sehingga ketika suplai
dianggap kurang, pemerintah pun dengan cepat
mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor? Hal inilah yang
menurut Roni, merupakan fenomena bahwa banyak orang
yang bisa menikmati keuntungan dari tata niaga ini. “Jadi,
pada prinsipnya yang menjadi penyebab anomali tersebut
adalah karena pasarnya yang memang gagal,” urai Roni.
Sebagai komoditas yang oligopolis, Roni mengatakan,
pasar daging sapi tidak bersaing secara sehat dan harganya
mudah dipermainkan karena tidak mengikuti mekanisme
supply-demand. Akibatnya, imbuh Roni, sangat rentan
terhadap praktik-praktik kartel yang tidak saja merugikan
konsumen, namun juga peternak sapi lokal. “Jadi, kebijakan
dibukanya keran penambahan impor bukan merupakan
solusi. Kebijakan tersebut justru mempertegas adanya
praktik-praktik kartel pada komoditas ini,” kata Roni.
Dalam perspektif ini, Roni mengatakan, bahwa
kelemahan-kelemahan dalam tata laksana impor, antara lain
karena kurangnya transparansi. Telah terbukti, dimanfaatkan
para rent seeker dalam bentuk jual-beli kuota impor. Kuota
yang tidak ditetapkan dalam suatu produk aturan yang
mengikat, cenderung membuka peluang adanya negosiasi
dan deal-deal di bawah meja. Hal tersebut, karena kuota
impor tidak dituangkan dalam suatu bentuk keputusan
atau peraturan yang mengikat, sehingga cenderung mudah
“digoyang”.
Artinya, seberapa pun daging impor membanjiri
pasar dalam negeri, yang konon lantaran pasokan lokal
tidak mencukupi, tidak akan sanggup menurunkan harga
di tingkat konsumen. Sebaliknya, semakin tinggi harga
“diciptakan”, justru mempertegas ketidakberpihakan pada
peternak lokal.

A. Kebijakan Tata Niaga Tidak Mencerminkan
A
Keberpihakan Pada 6,2juta Peternak Rakyat, Peternak
Skala Kecil dan Menengah
1. Kurangnya penguatan kelembagaan peternak rakyat
• 6,2 juta rumah tangga peternak belum
menjadi subjek pasar (bargaining power lemah
menghadapi perantara/belantik).
2. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan
Tata Niaga Daging Tidak Optimal
• Pasar ternak dibiarkan menjadi arena rent-seeking
(jual-beli dengan cara taksir)
• Pasca panen diabaikan (RPH tidak berfungsi
meningkatkan nilai tambah)
• Lemahnya perlindungan Pemkab/Pemkot kepada
konsumen, dari daging yang diragukan keamanan,
kesehatan, keutuhan dan kehalalannya
• Lemahnya pengawasan peredaran daging sapi
impor oleh Pemda
• Pungutan/retribusi tidak diimbangi dengan
pelayanan yang sepadan
B. Kebijakan Tata Niaga Tidak Mengarah pada
Pengembangan Industri Daging Sapi di Sentra
Produksi
1. Wilayah produksi tidak diarahkan untuk menghasilkan
daging beku
• RPH di wilayah produksi tidak efektif
• Tidak dibangunnya rantai dingin yang terintegrasi
2. Fasilitas Sistem Transportasi untuk Rantai Hidup Tidak
Dibangun
3. Hambatan kebijakan dalam distribusi sapi antar pulau
• Perda yang melarang sapi betina diantarpulaukan
• Penetapan kuota pengeluaran sapi per provinsi
tidak terintegrasi
• Pengenaan pungutan/retribusi yang
memberatkan
C. Adanya Kelemahan dalam Kebijakan dan Tata Laksana
Impor Akibat Dominannya Praktik-praktik Rent-Seeking
dan Kartel
1. Lemahnya Kebijakan Importasi Sapi dan Daging Sapi
• Penetapan dan pembagian kuota impor rawan
kolusi antara pengusaha – politisi – birokrasi
• Peruntukan impor tidak jelas
• Persyaratan importir sapi hidup dan daging tidak
ketat (membuka peluang percaloan)
• Kebijakan impor sapi bibit rawan penyalahgunaan
2. Tata Laksana Importasi Sapi dan Daging Sapi Rawan
Fraud
• Instalasi Karantina Hewan/Produk Hewan
Sementara sulit dikontrol
• Dokumen-dokumen impor rawan
penyalahgunaan
• Tidak terintegrasinya badan-badan otoritas di
pelabuhan
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Rantai hidup lebih disenangi, karena ternak sapi lebih mudah diganggu.

Yang Hidup,
Lebih Mudah Diganggu
Bukan tanpa alasan jika tata niaga yang berlaku lebih mengedepankan rantai hidup
ketimbang rantai dingin. Distribusi mudah disumbat, harga mudah dipermainkan.

T

ak ada yang berubah, sejak zaman
kolonial tetaplah begitu. Demikian
gambaran sistem tata niaga sapi
dan daging yang ada. Yang tidak berubah itu adalah, pengiriman sapi dari
daerah ke sentra konsumen, cenderung
dipertahankan dalam bentuk rantai
hidup.
Dalam tata niaga model ini, menurut
Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto,
distribusi terlihat absurd, karena pasar
merasa nyaman dengan rantai seperti
ini. Agak mengherankan tentu saja,
karena pada sisi berbeda, tidak tampak
adanya inisiatif pemerintah untuk
membangun sarana transportasi yang
layak. Alasan bahwa infrastruktur yang
dibutuhkan sangat mahal juga layak
dipertanyakan. Karena itu menjadi aneh,
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jika kemudian rantai dingin pun tidak
pernah dibangun.
Didampingi fungsional Litbang
KPK, Roni menegaskan, tata niaga
rantai hidup ini memang penuh risiko.
Di antaranya, sangat memungkinkan
terjadinya sumbatan pasokan ke wilayah
konsumen. Alasannya, karena rantai
hidup memang mudah diganggu,
dicederai, atau bahkan diracun. Ternak
bisa dibuat shock, mati di perjalanan,
bobot tubuh menyusut drastis, dan
sebagainya. Hal ini tidak ditemui pada
rantai dingin yang compact, ringkas, dan
praktis.
Di sisi lain, Roni menguraikan bahwa
pengiriman dalam bentuk sapi hidup
membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Bahkan, risiko susut bobot dan kematian

sangat tinggi. Selain itu, selama
perjalanan juga membutuhkan pakan
yang tidak sedikit. Semua risiko tersebut,
tentu saja bisa berakibat pada mahalnya
harga di tingkat konsumen. Namun perlu
diingat, lanjutnya, bahwa kenaikan harga
tersebut tidak berpengaruh signifikan
terhadap kesejahteraan peternak rakyat,
karena rantai perdagangan memang
berlapis. Kenaikan harga, hanya
dinikmati oleh pedagang.
Makanya, memang aneh jika kondisi
tersebut dibiarkan. Patut dipertanyakan,
mengapa di daerah sentra produksi
tidak dilakukan upaya optimal untuk
membangun rantai dingin.
Pasalnya, dengan memakai rantai
dingin, sejatinya bisa lebih efisien
dan bebas dari berbagai gangguan

seperti yang dialami pada rantai hidup.
“Gangguan apa yang bisa dilakukan
pada daging beku yang diangkut
kontainer? Nyaris tidak ada,” ujar Roni.
Dengan dipertahankannya tata
niaga rantai hidup, memang banyak
yang “diuntungkan”. Terutama, para
pedagang yang berperan di dalam
mata rantai niaga itu. Di tingkat
lokal, rantai perdagangan akan
menjadi begitu panjang dan hal ini
membuka peluang bagi banyak pihak
untuk turut menikmati keuntungan
besar di dalamnya. Salah satu pihak
yang diuntungkan, lanjut Roni,
adalah importir. Mengapa? Karena
tersumbatnya distribusi akan membuka
peluang impor yang memang marginnya
sangat besar.
Lebih Buruk
Meski sistem tata niaga yang
dilakukan tidak berubah, yakni melalui
rantai hidup, namun KPK melihat
bahwa distribusi yang dilakukan, justru
mengalami penurunan kualitas. Bahkan
menurut Roni, apa yang dilakukan saat
ini masih kalah dibandingkan distribusi
pada era Orde Baru. Jika dahulu
bisa menggunakan kereta api untuk
mengirim sapi dari Surabaya ke Jakarta,
sekarang hanya dengan menggunakan
truk. Ini jelas memperburuk kondisi sapi
yang diangkut, karena truk memiliki
risiko lebih tinggi. Sapi menjadi stres,
penyusutan bobot badan lebih tinggi,

Foto: zeussqencana indonetwork co id

YANG HIDUP, LEBIH MUDAH DIGANGGU

Daging beku yang diangkut melalui mobil boks khusus, tidak hanya higienis namun juga relatif
lebih aman dari berbagai gangguan.

belum lagi adanya berbagai pungutan
liar di jalan. “Jadi matinya transportasi
sapi yang dahulu menggunakan kereta
pun, bisa diindikasikan sebagai by
designed,” ujar Roni.
Dalam sudut pandang inilah, Roni
mengatakan, pemerintah harusnya
bisa melihat karakteristik dari
peternakan di Indonesia yang terdiri
atas berbagai pulau. Karena kebijakan
tata niaga, bukan hanya urusan impor
saja, harus ada intervensi bagaimana
memberdayakan di tingkat lokal yaitu
daerah sentra produsen. Mestinya,
lanjut Roni, jika melihat karakteristik
dari timur ke barat indonesia,
pemerintah harusnya membangun
sistem distribusi yang benar. Selain
kereta, dulu juga pernah ada kapal

pengangkut ternak. Namun, sekarang
tidak lagi sehingga perdagangan sapi
menjadi melempem. Alhasil, daerah
produsen sendiri sekarang kesulitan
untuk mencari pasarnya. Sebab, yang
semula bisa melalui kapal, sekarang
melalui darat dengan ongkos yang
mahal. Dengan begitu peternak kesulitan
untuk menjualnya.
Begitulah kebijakan rantai hidup
yang banyak menyisakan pertanyaan. Tak
sedikit bertanya, mengapa pemerintah
tidak segera mengubahnya menjadi
rantai dingin. Musababnya, rantai dingin
bukan saja efisien dari segi biaya dan
aman dalam distribusi. Selain itu, rantai
dingin juga menjamin bahwa daging
yang sampai ke tangan konsumen
merupakan daging yang berkualitas.

Rantai Dingin Lebih Higienis

M

enurut Pakar Higiene Pangan
dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner Institut Pertanian
Bogor, Denny Widaya Lukman, daging
dikenal sebagai bahan makanan yang
mudah rusak (perishable food) dan
bahan makanan yang memiliki potensi
mengandung bahaya (potentially
hazardous foods atau PHF).
Bahaya yang mungkin dapat
ditemukan dalam daging terdiri dari
bahaya biologis (misalnya bakteri,
kapang, kamir, virus dan parasit), bahaya
kimia (misalnya residu antibiotika,
residu hormon, cemaran logam berat),

dan bahaya fisik (misalnya serpihan
tulang, serpihan pecahan kaca). Oleh
sebab itu, penanganan daging harus
dilakukan secara higienis. Penanganan
daging yang higienis perlu diterapkan
saat hewan di RPH, proses pemotongan,
penyimpanan, distribusi dan penyajian.
Penanganan daging yang
higienis merupakan penerapan Good
Manufacturing Practices (GMP) dan Good
Hygienic Practices (GHP). GMP/GHP
merupakan suatu pedoman atau acuan
tentang penanganan atau penyediaan
daging dalam rangka menghasilkan
daging yang aman (safe) dan layak

(suitable). Dalam rangka penerapan
sistem jaminan keamanan pangan
atau yang dikenal sebagai sistem
Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP), GMP/GHP merupakan
persyaratan dasar (prerequsite) untuk
penerapan sistem HACCP di industri
pangan.
“Salah satu penerapan GMP/GHP
dalam penanganan daging adalah
penerapan sistem rantai dingin (cold
chain system). Artinya, daging harus
ditangani (disimpan) pada suhu dingin
di bawah +4 oC,” katanya.
Jadi, ada apa dengan semua itu?
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“Rojokoyo“ di Tengah
Hegemoni Para Belantik
Sebagai salah satu pemain dalam tata niaga sapi, peran belantik tak bisa diabaikan
begitu saja. Penguatan kelembagaan peternak sapi lokal melalui koperasi mendesak
dilakukan.

“B

sesungguhnya, sudah jelas bahwa judul
novel tersebut mengadopsi langsung
dari peran belantik sapi yang sudah
berlangsung lintas generasi. Para makelar
itu, dari dulu hingga sekarang, memang
menjadi ujung tombak kesengsaraan
para peternak rakyat. Disebut ujung
tombak, karena belantik sapi bukan
satu-satunya pemain di dalam rantai
tata niaga ternak sapi. Di dalam
jaringan kartel, terdapat pula tengkulak,
pengusaha, dan bahkan birokrat.
Memanfaatkan keterbatasan wawasan,
pergaulan, dan daya tawar yang rendah
dari peternak, para belantik membuat
peternak seakan tak mempunyai pilihan

ketika menjual sapi miliknya kecuali
kepada para perantara tersebut.
Akibatnya sudah diduga. Harga yang
disepakati tak pernah diposisikan pada
level yang pantas dan selalu merugikan
peternak. Maka, seperti disampaikan
Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto,
ketika harga daging di tingkat konsumen
melambung hingga di luar logika seperti
saat ini pun, peternak nyaris tidak
memperoleh apa-apa. Kesejahteraan
mereka sama sekali tidak terangkat.
Roni mengatakan bahwa
karakteristik perdagangan sapi seperti itu
sudah ada sejak zaman prakolonial. Hal
ini terjadi, karena profesi belantik sudah

Foto: www sragenpos com

elantik“ atau “ Bekisar Merah-2,“
cukup populer di awal
terbitnya, permulaan 2000an. Novel karya Ahmad Tohari itu bisa
jadi merupakan sindiran keras terhadap
fenomena hidup yang terjadi pada
masa kini. Buku tersebut mengisahkan
tragedi Lasi, Darsa, dan warga Desa
Karangsoga lain yang lugu, sebagai ulah
keserakahan orang-orang kota yang
berpendidikan semacam Bambung dan
Bu Lanting. Akibat berbagai konspirasi
para kaum terpelajar dan maju tersebut,
para marginalis pun harus menanggung
derita yang seakan tiada berujung.
Meski bukan bermakna

Sejak zaman prakolonial, posisi belantik sapi seolah dikekalkan dalam tata niaga.
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turuntemurun dan dikekalkan. Saking
“mendarahdagingnya”, sampai-sampai
ada pula desa yang seluruh warganya
berprofesi sebagai belantik.
Salah satu wujud hegemoni para
belantik, ketika peternak tak berdaya
atas pola jual-beli sapi yang berdasarkan
rendemen daging. Dalam hal ini, belantik
bukan saja hanya menaksir (bukan
menimbang) bobot sapi yang akan dibeli
dari peternak. Lebih dari itu, dari bobot
badan sapi hidup yang ditaksir itu pun,
belantik hanya membayar seharga murni
daging yang diperkirakan. Misalnya, sapi
yang ditaksir 200 kilogram, maka belantik
hanya membayar setara dengan 45%
daging. Tentu saja pola ini merugikan
peternak, karena di dalam sapi terdapat
berbagai komponen ekonomis lain,
seperti jeroan, kepala, dan kulit.
Kurangnya penguatan/
pemberdayaan peternak lokal,
memang menjadikan peternak selalu
termarginalkan seperti itu. Dalam hal
ini, begitu Roni menjelaskan, peternak
dapat dikatakan tidak ikut menikmati
naiknya harga daging, berapa pun
kenaikannya. Daya tawarnya yang lemah
menyebabkan taraf hidup peternak tidak
pernah meningkat. “Mereka tidak pernah
termotivasi menjadi peternak modern,”
kata Roni.
Sekadar Tabungan
Ihwal lemahnya posisi tawar
peternak, tak luput dari ciri sifat
peternakan tradisional itu sendiri,
yakni rojokoyo. Rojokoyo itu sendiri
berarti bahwa ternak berfungsi sebagai
tabungan, bukan sumber pendapatan.
Dengan begitu, lanjut Roni, kapan saja
sapi dapat dilepaskan ke pasar untuk
dipotong. Kondisi demikian, akan
mendorong perilaku spekulatif dan
alanganrent seeking dari kalanganu yang
kalangan tertentu
an
memiliki modal dan
menguasai pasar
hewan.
Karena
sifatnya yang
rojokoyo itulah,
peternak akan
menjual sapi
ketika sedang
membutuhkan
uang, bukan
ketika kondisi
iap
ternak memang siap

untuk dijual. Akibatnya, berapapun harga
yang ditawar oleh belantik sapi, asalkan
masih dianggap memiliki untung, peternak
akan melepasnya. Bahkan, ketika untung
Rp500 ribu pun, sudah tidak menjadi
masalah. Tak sedikit pun peternak merasa
bahwa keuntungan yang hanya sebesar
itu sejatinya merupakan kerugian besar.
Sebaliknya, imbuh Roni, peternak justru
merasa terbantu karena belantik sapi sudah
membelinya yang notabene membantu
mengatasi kesulitan peternak dalam
memperoleh uang tunai. Ironis!
Dan, kapan peternak membutuhkan
uang? Di sinilah para mafia, termasuk
belantik sapi sudah bisa memperkirakan.
Setidaknya dua kali dalam setahun kondisi
tersebut bisa ditemui. Pertama, pada bulan
Juni-Juli, ketika anak-anak memasuki tahun
ajaran baru. Dan kedua, seusai Idul Fitri,
ketika uang peternak sudah habis untuk
merayakan hari raya tersebut.
Bisa dibayangkan, betapa besar
keuntungan yang diperoleh para spekulan.
Seusai Idul Fitri misalnya, mereka bisa
membeli dengan harga serendah mungkin
dan menjualnya dengan harga sangat
tinggi dua bulan sesudahnya. Karena seperti
diketahui, dua bulan setelahnya, yakni
Idul Adha, harga sapi di tingkat konsumen
sangat melambung. “Hal-hal seperti ini
yang tidak pernah terlintas oleh para
peternak yang rojokoyo,“ ujar Roni.
Penguatan/pemberdayaan peternak,
antara lain melalui pemberdayaan Pusat
Koperasi Unit Desa (Puskud), pada akhirnya
memang menjadi salah satu kunci. Melalui
upaya ini, diharapkan peternak tidak lagi
berada pada posisi tawar yang lemah.
Seperti kata Wakil Ketua KPK Busyro
Muqoddas, bahwa Puskud menjadi
pranata-pranata sosial yang ada di bawah.
Keberadaan Puskud sangat penting,
karena bisa mengorganisasi bisnis
proses. Hanya
Han saja, keberadaan
Puskud pun memang
perl
perlu diawasi yang
ke
ketat pula. Mengapa?
““Karena peran Puskud
harus berada pada
pemberdayaan dan
perlindungan para
peternak,“ kata
Busyro.

Tah ajaran baru, pada
Tahun
saat inilah peternak menjual
sapi dengan harga rendah.
sap

Show Room
Sapi Pro
Peternak

D

i tengah peran
pemerintah dalam
membenahi tata niaga
sapi yang mendapat sorotan
KPK, role model tata niaga pro
peternak mulai diperkenalkan
pihak non pemerintah.
Penggagasnya adalah Villa
Sapi, yang dirintis oleh SMKN 1
Bawen, Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah. Di dalamnya,
terdapat pula unsur peternak
yang sadar bahwa selama
ini mereka banyak dirugikan
serta pihak perbankan sebagai
pemberi modal bagi peternak.
Mekanisme yang dilakukan
adalah dengan mengaplikasi
model showroom sapi,
mulai dari sapi bakalan,
penggemukan, hingga sapi
siap jual. Dalam pola ini,
bukan saja menghilangkan
peran belantik yang banyak
merugikan peternak, namun
juga mengacu pada mekanisme
yang lebih transparan dapat
dipertanggungjawabkan.
Mekanisme itu misalnya melalui
penimbangan bobot sapi, bukan
menaksir melalui pengamatan
visual fisik ternak.
“Membeli sapi sekarang
ditimbang, sehingga tidak
lagi memakai cara njogrok
(menaksir) seperti yang
digunakan belantik selama ini,”
ungkap Eko Dodi, salah satu
penggagas Villa Sapi.
Untuk percontohan ini,
masih paparnya, Villa Sapi
menerima sapi dari peternak
dengan harga hidup Rp32 ribu
per kilogram. Sementara harga
jualnya, mematok Rp33 ribu per
kilogram. Meski kelihatannya
mendapat untung besar, namun
pengelola show room harus
menanggung susut.

VOL. 34/ TH.V /JULI-AGUSTUS 2013

| 13

Foto: www baphiq gov tw

UTAMA

Faktor Kesehatan
yang Dipertanyakan
Kebijakan importasi daging sapi yang dilakukan pemerintah menyisakan
banyak pertanyaan. Termasuk di antaranya, kecemasan tentang kesehatan
daging yang masuk, yang bisa berdampak buruk terhadap kesehatan manusia.

A

man atau tidak, ya? Pertanyaan
semacam itu tentu tak sekali
dilontarkan konsumen terkait
daging sapi impor yang didatangkan
dari Australia. Maryati, ibu rumah tangga
yang tinggal di kawasan Kramat Jati,
Jakarta Timur, bahkan lebih memilih
membeli daging sapi lokal ketimbang
daging impor untuk memenuhi
kebutuhan lebaran.
Bukan tidak percaya daging impor,
ujarnya, namun karena memang untuk
kebutuhan konsumsi tentu dia memilih
yang sudah jelas asal-usulnya. “Kita kan
nggak tahu, sapi di sana seperti apa.
Bagaimana motongnya, makanannya
juga apa kan kita nggak ngerti,” katanya.
Kecemasan Maryati mungkin terlalu
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mengada-ada. Pasalnya, pemerintah
tentu melakukan berbagai pengawasan
sesuai ketentuan yang ada. Berbagai
regulasi pengamanan sudah diberikan,
termasuk PP No.95 tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan serta beberapa
Peraturan Menteri Pertanian yang
menjadi pedoman bila terjadi importasi
daging ataupun hewan hidup.
Begitupun, yang namanya kecemasan masyarakat, tentu tak ada yang bisa
mencegah. Maryati tentu tidak sendirian.
Masih banyak anggota masyarakat
bertanya mengenai kualitas kesehatan
daging impor asal Australia tersebut,
termasuk yang didatangkan oleh Bulog.
Menyikapi kekhawatiran masyarakat,

Ketua PB Perhimpunan Dokter Hewan
Indonesia (PDHI) Wiwiek Bagja menegaskan, di sinilah peran para dokter hewan
pemerintah. Jika terdapat hal-hal dikhawatirkan bisa mengganggu kesehatan
manusia dan lain-lain, ujarnya, para
dokter hewan tersebut harus melakukan pemeriksaan maupun uji mutu di
laboratorium.
Ya, Wiwiek memang tidak menepis
kondisi seperti itu. Termasuk juga,
ketika Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) pada akhirnya juga
melontarkan kritik. Menurutnya, yang
mengkhawatirkan adalah sejauh
mana langkah-langkah pengamanan
yang dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan konsumen daging tersebut,

FAKTOR KESEHATAN YANG DIPERTANYAKAN
mengandung hormon buatan.
Amerika Serikat juga masih melegalkan hormon untuk daging sapi,
sedangkan negara-negara Eropa sudah
melarangnya.
Hormon pada daging sapi memang
bisa netral setelah disimpan dua bulan,
dan tiga bulan untuk jeroannya. Tulus
pun mengatakan, proses impor Bulog dan
Kemendag yang tergesa-gesa sebulan
terakhir berpeluang besar mengabaikan
faktor kesehatan itu.
“Apakah daging sapi beku yang
diimpor dari Australia sudah diendapkan
selama minimal dua bulan? Jika
belum, berarti daging sapi impor itu
mengandung hormon, dan pemerintah
melanggar aturannya sendiri,” kata Tulus.

Aktivitas bongkar muat peti kemas di
pelabuhan. Setelah berlabuh, daging impor
harus masuk karantina.

Batas Aman
Gayung bersambut juga diperlihatkan Kementerian Pertanian (Kementan)
dan otoritas terkait. Menanggapi pernyataan YLKI, Kementan mengaku sudah
melakukan pemeriksaan daging beku
yang diimpor Badan Urusan Logistik
(Bulog) dari Australia. Hasilnya, memang
ada kandungan hormon pemicu
pertumbuhan. Namun diklaim masih
dalam batas aman dan sesuai standar.
Sesuai acuan lembaga internasional
Codex, residu hormon di daging impor
Bulog masih dalam batas aman. Kepala
Badan Karantina Kementan Banun
Harpini menegaskan, sebelum dan
sesudah pemotongan, pihaknya sudah
menghubungi otoritas Australia untuk
menghentikan vaksinasi dan pemberian
hormon. “Dari data terakhir Juni 2013, di
tempat pemasukan karantina diambil 375

sampel, di pasaran 1.306 sampee. Hasilnya
terhadap kandungan residu hormon,
belum ditemukan residu hormon yang
melebihi batas Codex 2,2,” kata Banun.
Penggunaan hormon pemacu
pertumbuhan memang harus diawasi
karena dapat menimbulkan gangguan
kesehatan. Pihak karantina menjamin,
pengawasan dilakukan dua kali, sehingga
keamanannya terjamin. Wakil Menteri
Pertanian Rusman Heriawan menegaskan
bahwa pengawasan dan pengujian
mutu produk hewan, termasuk untuk
produk impor Bulog, dijalankan tanpa
pembedaan.
“Pemeriksaan Badan Karantina
untuk daging ketat sekali. Sama yang
kita lakukan, baik terhadap impor Bulog
maupun impor pelaku usaha swasta
selama ini,” ujar Rusman.

Foto: www pdk or id

dilaksanakan secara konsekuen oleh
pemerintah. Artinya, lanjut Wiwiek,
apakah benar semua fungsi-fungsi
pengamanan dan prosedur-prosedur
untuk menjamin keamanan bahan
pangan asal hewan, diberlakukan.
Wiwiek menambahkan, bahwa sikap
kritis tetap diperlukan. Termasuk dalam
keadaan darurat, yakni ketika impor dan
pemasukan sapi hidup dilakukan guna
mencukupkan ketersediaan daging
untuk pasar Indonesia dan menstabilkan
harga yang melangit, khususnya ketika
menjelang lebaran. “Yakinkah kita bahwa
prosedur-prosedur aman tidaknya ternak
hidup ataupun produknya ini dianggap
penting dilakukan atau dilewatkan saja
karena kepentingan stok dan harga
(ekonomi) lebih tinggi dari pada “aman,
sehat, halal?” katanya.
Kekhawatiran terhadap kualitas
daging impor, memang pernah
dilontarkan YLKI. YLKI melihat, proses
importasi 3.000 ton daging dari Australia
terlalu terburu-buru dan pemerintah tak
memberi jaminan tegas bahwa daging
tersebut aman dikonsumsi.
Menurut Pengurus Harian YLKI,Tulus
Abadi, Australia masih melegalkan
penggunaan hormon pemacu
pertumbuhan ternak, yang dilarang di
Eropa karena diduga memicu kanker.
Padahal di Indonesia, lanjutnya, cara
serupa sudah dilarang sejak 1988.
Hormon pada daging sapi, tambah
Tulus, bersifat karsinogenik. Bahaya
itu sudah terbukti di Amerika Serikat,
di mana anak-anak di Negara Paman
Sam tersebut banyak yang terkena
kanker akibat mengonsumsi daging sapi

Sapi Hidup pun Bermasalah

B

icara soal impor, pemerintah tidak
hanya mendatangkan daging
sapi beku dari Australia. Guna
melengkapi pemenuhan kebutuhan
dan stabilitas harga, Kementerian
Pedagangan juga mendatangkan
secara bertahap sapi siap potong.
Sebanyak 3.000 sapi siap potong impor
didatangkan hingga Agustus 2013.
Angka ini akan terus bertambah sampai
harga daging di pasaran kembali normal.

Tetapi seperti juga daging beku,
ternyata importasi sapi siap potong ini
pun tak luput dari masalah. Faktanya,
pada pengiriman, sebagian sapi ditolak
lantaran tidak memenuhi kriteria.
Penyebab utama tidak diloloskan
karantina, karena sapi potong pesanan
pemerintah itu tidak memenuhi
kualifikasi bobot badan. Standarnya,
ruminansia tersebut memiliki bobot
minimal 400 kilogram.

Kepala Badan Karantina Kementan
Banun Harpini mengatakan, gelombang
pengiriman pertama sapi siap potong
dilakukan pada 25 Juli lalu. Sedangkan
gelombang selanjutnya tiba di Tanah Air
pada 30 Juli.
“Data kami, berangkat dari Australia
pengapalan pertama 25 Juli, sebanyak
1.478 ekor, diperkirakan tadinya 1.600. Dari
hasil seleksi, terdapat beberapa ekor yang
tidak memenuhi persyaratan,” jelasnya.
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Prabowo Respatiyo Caturroso
(Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan)

LEBIH DARI CUKUP
M

eski pemerintah sudah
mencanangkan program
swasembada daging,
ternyata untuk memenuhi konsumsi
dalam negeri, Indonesia belum
mampu melepaskan diri dari daging
sapi impor. Berdasarkan hasil kajian
KPK, ulah kartel yang menyumbat
distribusi sapi lokal sehingga
mengesankan bahwa importasi
daging memang diperlukan,
merupakan salah satu penyebab.
Lantas, bagaimana sebenarnya
upaya pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan daging? Dalam suasana
hangat, Integrito mewawancarai
Dirjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Prabowo Respatiyo Caturroso.
Berikut petikannya.

Seberapa besar potensi sapi lokal
yang ada dalam pemenuhan
kebutuhan nasional?
Dari hasil sensus JPS tahun 2011,
populasi sapi potong kita berjumlah
14,8 juta ekor ditambah sapi perah
menjadi sekitar 16,57 juta ekor. Sensus
berdasarkan jenis sapi, kelamin, dan
umur. Dari situ bisa diperkirakan,
bahwa pada 2012, potensi yang bisa
dipotong berjumlah tiga juta ekor.
Sapi di Indonesia dipelihara oleh
sebagian besar peternak, kemudian
disalurkan ke sentra produksi.
Antara sentra produksi dan sentra
pasar (Jakarta, Jabar, dan Banten),
membutuhkan transportasi melalui
darat dan laut. Transportasi itu belum
ideal untuk angkutan sapi tersebut,
sehingga dari potensi tiga juta ekor itu,
tidak semua kami hitung akan tetapi
dikurangi 20% mempertimbangkan
hambatan itu sehingga jumlahnya
menjadi 2,4 juta ekor. Dari jumlah 2,4
juta ekor itu, kemudian dikonversikan
menjadi daging, berdasarkan konsumsi
per orang per kapita per tahun adalah
2,1 kg secara nasional. Tetapi secara

16 |

VOL. 34/ TH.V /JULI-AGUSTUS 2013

regional berbeda, karena konsumsi
orang di Jakarta dan Papua berbeda.
Untuk Jakarta, per kapita per tahun
adalah tujuh kilogram.
Dari potensi supply dan demand
itu kami hitung bersama pakar. Untuk
2012, kita hanya membutuhkan impor
setara daging sebesar 80 ribu ton. Itu
berarti lebih rendah dibandingkan
dengan kebutuhan tahun sebelumnya,
120 ribu ton. Perhitungan supply
dan demand adalah dalam rangka
melaksanakan amanat UU No. 18 tahun
2009, bahwa impor dilakukan untuk
menutupi kekurangan produksi dalam
negeri. Jumlah 80 ribu ton itu, 60%
dalam bentuk sapi batangan kemudian
40 % dalam bentuk daging beku.
Daging beku pun dibatasi hanya untuk
hotel, restoran, katering, dan industri.
Sapi batangan untuk masyarakat.
Berdasarkan data sensus JPS itu,
kami mencoba menyusun blue print
untuk target pemerintah swasembada
daging 2014. Diharapkan, kontribusi
impor daging pada 2014 hanya sebesar
10% saja. PAU mengatakan, negara
dapat dikatakan swasembada apabila
ketergantungan terhadap impor hanya
10%.
Mengapa hingga kini harga daging
masih tinggi?
Jika dilihat dari data sensus tentang
sapi tadi, sebenarnya ketersediaan
daging kita lebih dari cukup, asalkan
beberapa persyaratan terpenuhi.
Salah satunya adalah transportasi
sapi, dan untuk ini kami sangat
membutuhkan dukungan dari
Kementerian Perhubungan. Kemudian
proses bongkar muat di pelabuhan
juga masih belum memadai.
Transportasi yang belum bagus
menyebabkan perbedaan harga
yang sangat mencolok antara sentra
produksi dan sentra pasar. Ini terjadi
karena mahalnya ongkos transportasi

dan menyusutnya berat hewan hingga
10-20% karena berbagai faktor di
perjalanan.
Inilah yang menjadi tantangan
bagi kami, karena sarana dan
prasarana transportasi ini penting
untuk menekan harga. Contohnya, di
Jakarta harga bisa mencapai Rp36-37
ribu per kg bobot hidup, sedangkan
di NTT hanya Rp24 ribu. Jadi, harga
tinggi tidak semata-mata kekurangan
pasokan. Salah satunya, dalam masalah
distribusi yang tidak didukung sarana
dan prasarana transportasi sehingga
terjadinya perbedaan harga tersebut.
Jika ingin memberdayakan
secara nasional, maka solusi paling
tepat adalah memperbaiki sistem
distribusi, transportasi, termasuk
kelembagaan di peternak. Saya
setuju dengan rekomendsi KPK, yaitu
mendorong ke arah koperasi. Untuk
menuju ke arah sana, tahap pertama
yang dilakukan adalah membangun
penguatan kelompok peternak.
Strategi kami untuk memperkuatnya,
yaitu ketika mendapatkan bantuan
dari pemerintah maupun kredit dari
bank. Syaratnya, peternak harus
berkelompok.
Jadi, untuk menurunkan harga
dalam jangka menengah, kita
sebenarnya tidak harus bergantung
kepada impor. Tetapi, perbaiki dulu
transportasi, distribusi, kelembagaan
peternak, pasar hewan, termasuk
pungutan-pungutan liar yang terjadi di
pelabuhan dan sepanjang perjalanan,
yang akan membuat ongkos
transportasi membengkak.
Apa yang dilakukan untuk
memangkas rantai tata niaga?
Kami memang berupaya
memangkas rantai tata niaga. Salah
satu programnya, revitalisasi RPH di
sentra-sentra produksi. RPH tidak
hanya dibiayai oleh pemerintah saja,

LEBIH DARI CUKUP
tapi kami juga akan mengajak pihak swasta untuk mengelolanya. Sehingga nanti
dari sentra produksi itu, tidak dalam bentuk sapi hidup, tetapi daging beku,
karena daging beku dianggap lebih efisien. RPH yang kita bangun akan
dimitrakan dengan distributor daging yang ada di Jakarta dan Jawa Barat
tadi. Ini sedang kami coba dan di beberapa tempat, responsnya sangat
bagus. Sudah ada kerjasama antara RPH dan distributor, kemudian
bermitra juga dengan kelompok tengah dengan dimotori oleh program
“Sarjana Membangun Desa”.
Bagi distributor yang bermitra seperti itu, akan mampu menjual
dengan harga Rp75-80 ribu di tingkat Jakarta, sehingga lebih murah.
Nantinya, di pasar-pasar hewan, yang dijual bukan sapi potong, tetapi
sapi bibit saja.
Di Bima, transportasi lebih murah karena banyak mobil boks
pendingin dari Jakarta ke Bima membawa es krim. Ketika kembali ke
Jakarta, mobil tersebut bisa dimanfaatkan, untuk memuat daging karena
dalam keadaan kosong. Ada sedikit kendala, karena otonomi daerah antara
daerah satu dengan lain, kadang-kadang tidak pas jalannya.
Menjelang puasa kemarin, sapi tidak bisa lewat Bali, karena di NTB ada
anthrax, sedangkan di Bali tidak ada. Kemudian peternak lapor,
sehingga saya undang kepala dinas di Bali dan NTB
untuk berdiskusi. Akhirnya diputuskan, dari Bali
akan melakukan omzet review ke lapangan.
Setelah dilakukan, akhirnya sapi-spai
tersebut bisa lewat. Permasalahan mengenai
otonomi daerah, merupakan tugas pusat
untuk memfasilitasi, mempertemukan, dan
mendiskusikannya.
Bagaimana upaya menekan harga
daging? Apa yang dilakukan?
Mengenai regulasi, yang jelas kami
lakukan pendekatan program-program
seperti memperpendek rantai tata
niaga itu tadi, kemudian mendorong
kementerian terkait untuk memperbaiki
transportasi dan distribusi. Kaitannya
dengan kebijakan nasional untuk
memenuhi kekurangan impor, kami
melakukan reformasi. Mulai tahun 2011 ke
bawah, mulai dari penetapan perusahaan,
jumlah sampai surat izinnya. Mengikuti aturan
yang ada yaitu UU No 18 tahun 2009, dimana
surat izin itu dikeluarkan kementerian
perdagangan, sedangkan kami di komisi
teknis.
Kemudian mengacu pada Permentan 50
tahun 2011 bahwa penetapan alokasi nasional
ini dibahas dalam rapat terbatas, kemudian
lintas sektor sampai penentuan alokasi ini
dibahas lintas sektor. Ini untuk menghindari
terjadinya KKN. Selain itu pengurangan
impor secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan dan potensi yang ada.
Karena tidak semua senang dengan
aturan-aturan seperti ini, maka peran
lembaga pengawasan seperti KPK,
KPPU, dan lain-lain, memang sangat
dibutuhkan.
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Y

ang namanya korupsi bagaimanapun bentuknya, bahkan dalam
jumlah kecil sekali pun, tetap saja tidak boleh dilakukan. Apapun
alasannya, tetap tidak boleh. Penyanyi dan presenter Melanie Subono
pun mengamini hal itu. Ditemui Integrito dalam sebuah acara di Jakarta,
dia mengatakan, tidak satu pun agama yang mengajarkan bahwa jika
korupsi kecil maka dosanya kecil dan hukumannya pun ringan. Begitu pula
sebaliknya. Jika korupsi besar, maka dosanya besar dan hukumannya pun
berat. “Yang namanya korupsi itu tetap sama, yaitu mengambil yang bukan
menjadi haknya sehingga merugikan orang lain” katanya.
Dalam konteks itulah Melanie juga menyinggung korupsi di Indonesia,
yang terkadang penanganannya hanya menyentuh kasus-kasus yang nilainya
luar biasa. Sedangkan korupsi yang kecil dan bersentuhan langsung dengan
kehidupan sehari-hari, seakan dilupakan dan dibiarkan begitu saja.
Ia pun mencontohkan pembajakan musik. Menurut Melanie, hal itu pun
sebenarnya juga merupakan sebuah perbuatan korup, yang sayangnya hanya
dipandang sebelah mata. Masyarakat, ujarnya, seakan tidak peduli bahwa jika
membeli CD bajakan, dirinya sebenarnya sedang mengambil hak-hak seorang
musisi.
“Keadaan seperti ini sangat menyedihkan. Di beberapa generasi,
perbuatan-perbuatan seperti itu dianggap sebagai hal yang wajar. Itulah yang
menjadikan keadaan Indonesia menjadi seperti sekarang” ujar putri sulung
dari promotor musik Adrie Subono ini.
Begitupun, di tengah kondisi negara yang carut-marut karena korupsi,
kerabat mantan Presiden B.J. Habibie ini bisa sedikit lega. Mengapa? Karena di
beberapa kota besar yang dikunjungi, hampir setiap manggung, ada sebagian
anak muda sudah menyadari korupsi itu adalah perbuatan buruk dan harus
mereka benci. “Memang belum semua. Namun, semoga mereka yang sudah
mengerti bisa menularkannya ke temannya yang belum paham”, lanjutnya.
Di sisi lain, Melanie mengatakan, sebagai warga negara, sebenarnya
mudah saja dalam mendukung aksi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sederhana saja, yakni dengan tidak melakukannya. Ya, itu saja yang utama,
yaitu dengan tidak melakukan korupsi sehingga menjadi contoh bagi orang
lain. Sedangkan jika ada yang melakukannya, kita harus berusaha untuk
menegur. “Indonesia juga memang sangat membutuhkan suatu lembaga
seperti KPK, paling tidak untuk menakut-nakuti orang untuk tidak korupsi
sehingga orang akan berpikir 2-3 kali jika akan melakukannya karena merasa
diawasi oleh KPK,” pungkasnya.
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Ayo, Laporkan Harta Kekayaan!

D

alam bebagai kesempatan
menjelang pemilukada, publik
kerap mendengar bahwa calon
kepala daerah yang akan bertarung,
melaporkan harta kekayaan yang
dimiliki kepada KPK. Setelah itu, KPK pun
melakukan pemeriksaan dan beberapa
waktu kemudian, mengumumkan hasil
pemeriksaan itu kepada publik.
Berbagai kondisi tersebut, memang
sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Pada pasal 6 huruf d disebutkan, KPK
mempunyai tugas pencegahan tindak
pidana korupsi. Dan, menurut pasal 13
dijelaskan, bahwa dalam melaksanakan
tugas pencegahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
tersebut, KPK berwenang melaksanakan
langkah atau upaya pencegahan,
antara lain melakukan pendaftaran dan
pemeriksaan terhadap laporan harta
kekayaan penyelenggara negara.
Tetapi, peraturan mengenai laporan
harta kekayaan penyelenggara negara
(LHKPN) seperti tadi, tidak semata-mata
diatur melalui UU tersebut. Peraturan
lain adalah Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta
Keputusan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005
tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Kalau begitu, siapa saja
penyelenggara negara yang dimaksud?
Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999, adalah sebagai
berikut: pejabat negara pada lembaga
tertinggi negara, pejabat negara

pada lembaga tinggi negara, menteri,
gubernur, hakim, pejabat negara lain,
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
dan pejabat lain yang memiliki fungsi
strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Untuk kategori terakhir tersebut,
mereka adalah direksi, komisaris, dan
pejabat struktural lain pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain
itu, juga pimpinan Bank Indonesia,
pimpinan perguruan tinggi negeri,
pejabat eselon-1 dan pejabat lain yang
disamakan di lingkungan sipil, militer,
dan Polri. Bahkan jaksa, penyidik,
panitera pengadilan, serta pemimpin
dan bendaharawa proyek.
Ternyata tidak hanya itu. Jabatan
lain yang juga diwajibkan adalah

pejabat eselon-2 dan pejabat lain yang
disamakan di lingkungan instansi
pemerintah dan atau lembaga negara;
semua kepala kantor di lingkungan
Kementerian Keuangan; pemeriksa
bea dan cukai; pemeriksa pajak;
auditor; pejabat yang mengeluarkan
perizinan; pejabat/kepala unit pelayanan
masyarakat; dan pejabat pembuat
regulasi.
Selain itu, dalam rangka untuk
menjalankan perintah undang-undang
serta untuk menguji integritas dan
tranparansi, maka calon penyelenggara
tertentu juga diwajibkan untuk
menyampaikan LHKPN kepada KPK.
Antara lain calon presiden dan calon
wakil presiden serta calon kepala daerah
dan calon wakil kepala daerah.
Jadi, buat para penyelenggara
negara tersebut, segera laporkan
harta kekayaan. Tidak hanya pada saat
sebelum menjabat, namun juga setelah
menjabat. Bahkan, menurut peraturan,
penyelenggara negara juga wajib
melaporkan pada saat mutasi, promosi,
dan pensiun.

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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SELEKSI PENERIMAAN CPNS

MENEPIS BAYANG-BAYANG
KECURANGAN
Guna menjaring CPNS yang kompeten, KemenPAN-RB menggandeng
beberapa pihak lain. ICW dan BPPT termasuk di antaranya.

E

dibicarakan. Berdasarkan berbagai
pengalaman yang ada, momen seperti
ini tidak saja ditunggu-tunggu publik,
namun juga kerap dimanfaatkan mereka
yang tidak bertanggung jawab. Dengan
dalih bisa membantu meloloskan para
calon, orang-orang seperti itu pun
mengeruk keuntungan di dalamnya.

Tetapi memang seperti itulah. Suka
atau tidak suka, aroma tidak sedap
seperti itu selalu saja berembus. Terlepas
dari kebenaran adanya konspirasi
antara oknum yang terlibat dengan
“orang dalam”, stigma memang sudah
kadung terbangun. “Ah, paling juga ada
yang pakai duit,” begitu masyarakat

Foto: remunerasipns com

ntah siapa penangkap terbaik
kabar ini. Apakah masyarakat yang
memang bercita-cita menjadi
pegawai negeri sipil (PNS), atau buat
segelintir orang yang selalu berspekulasi.
Seleksi penerimaan calon pegawai
negeri sipil (CPNS) yang digelar serentak
secara nasional, memang menarik untuk

Guna meningkatkan kualitas proses seleksi, ke depan, pola pengisian melalui lembar jawaban komputer (LJK) semacam ini ditiadakan.
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berpendapat.
Benar, momen itu memang
ditunggu-tunggu. Agustus 2013, tes
penerimaan CPNS dilakukan secara
nasional. Wakil Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Wamen PAN-RB), Eko Prasojo,
menegaskan, 65 ribu CPNS dijaring
melalui proses ini.
Penerimaan CPNS itu sendiri
dianggap mendesak, karena untuk
menggantikan 200 ribu PNS yang
memasuki masa pensiun setiap
tahunnya. Dari jumlah 65 ribu tadi,
lanjut Eko, 40 ribu untuk pemerintah
daerah dan sisanya untuk pemerintah
pusat. Dilihat dari kalkulasi tadi, tentu
saja CPNS yang diterima melalui proses
seleksi, masih jauh dari kebutuhan.
Tetapi menurut Eko, pihaknya memang
tidak terburu-buru menetapkan jumlah
CPNS yang diterima. Penyebabnya,
karena KemenPAN-RB juga masih
menunggu kebijakan lain yang
akan diterapkan, yakni pensiun dini.
“Sehingga, saat ini kita tidak membuka
sejumlah yang pensiun. Secara perlahan,
kita akan mengurangi jumlah yang
besar tersebut, yang tidak memenuhi
klasifikasi maupun kompetensi yang
dibutuhkan,” kata Eko.
Ya, kebutuhan untuk mengisi formasi
yang kosong memang bukan satusatunya faktor pertimbangan dalam
proses seleksi CPNS ini. Dalam program
reformasi birokrasi, maka hal lain yang
tak kalah penting adalah kompetensi
para calon sendiri. Artinya, jika jumlah
calon yang dinilai memenuhi kualifikasi
kurang dari formasi yang tersedia,
maka KemenPAN-RB tidak memaksakan
mengisinya dengan kandidat
lain yang tidak kompeten.
Kalau yang lulus hanya
20 ribu, maka 40
sisanya tidak akan
diambil dari
peserta seleksi
kali ini, namun
akan dijaring
kembali melalui
seleksi berikut.
Karena seleksi ini,
demikian papar
Eko, memang tidak
berbasis kepada
kuota namun berbasis
nilai kelulusan.

Computer Assisted Test
Itulah sebabnya, dalam seleksi
kali ini, KemenPAN-RB melakukan
banyak terobosan. Yang pertama,
KemenPAN-RB yang dalam hal ini
bertindak sebagai penentu kebijakan
dan penetapan formasi, melibatkan
beberapa kementerian/lembaga (K/L)
untuk melakukan seleksi tersebut.
Pelibatan ini dilakukan bersama dengan
Badan Kepegawaian Nasional (BKN),
yang terkait dengan proses pengadaan.
Bersama BKN, lanjut Eko, KemenPANRB memang membentuk tim bersama
secara nasional. Tujuan pelibatan
beberapa K/L tersebut, menurut Eko,
adalah agar seluruh prosesnya lebih
transparan dan akuntabel.
Siapa saja mereka? Yang pertama
adalah Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT). Menurut Eko, BPPT
diajak untuk mengawasi pemeriksaan
pengelolaan lembar jawaban. Selain
itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)
Polri juga dilibatkan untuk menjaga
dan mengawasi pengiriman soal
dan pengembalian lembar jawaban.
Selanjutnya, perguruan tinggi dilibatkan
terkait kualitas materi yang diujikan.
“Jadi, ini pangsa nasional yang terdiri
atas beberapa kementerian dan lembaga
terkait dalam setiap proses tahapan,” ujar
Eko.
Tidak hanya itu. KemenPAN-RB juga
menutup beberapa celah yang masih
terbuka, terutama terkait kemungkinan
adanya praktik-praktik kecurangan.
Penutupan celah dilakukan, karena
proses seleksi dilakukan dua tahap.
Tahap pertama adalah kompetensi dasar
yang dilakukan secara nasional. Tes yang
dilakukan pada kompetensi
dasar, yang meliputi
wawasan kebangsaan,
karakteristik
kepribadian, dan
intelegensia.
“Sebelum
mengikuti tahap
kedua, peserta
harus harus
lulus pasing
grade yang kami
tentukan. Jadi
harus lulus dengan
standar nilai yang kita
tetapkan,” katanya.
WamenPAN-RB
Eko Prasojo, Wamen

Foto: www hariansumutpos com
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Animo masyarakat menjadi PNS
masih sangat tinggi.

Dan, tahap kedua adalah, mereka
yang lulus kompetensi didasar, akan
melanjutkan mengikuti proses seleksi
kompetensi bidang. Berbeda dengan
kompetensi dasar, maka kompetensi
bidang dilakukan oleh masing-masing
kementerian, lembaga, dan pemda yang
membutuhkan CPNS tersebut.
Menurut Eko, pengawalan seleksi
terkait kompetensi bidang sangat
penting, karena celah untuk melakukan
kecurangan lebih besar. Itulah sebabnya,
maka KemenPAN-RB juga menggandeng
Ombudsman dan Indonesia Corruption
Watch (ICW) untuk melakukan
pemantauan. “Dan semua dilakukan
secara terbuka supaya masyarakat juga
tahu,” ujar Eko.
Mengenai sistem seleksi sendiri,
secara bertahap KemenPAN-RB berharap
agar masing-masing kementerian,
lembaga, dan pemda terkait, sudah
mulai menerapkan sistem computer
assisted test (CAT). Melalui sistem
ini, bukan saja menghemat biaya
dibandingkan dengan cara mengisi
lembar jawaban komputer (LJK) seperti
yang selama ini berlaku, namun juga
lebih transparan dan mudah. Bahkan,
dengan sistem CAT yang baru, tes itu
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Bobot Penilaian
Lantas, bagaimana dengan proses
seleksi tahap kedua, yakni kompetensi
bidang? Bagaimana KemenPANRB menutup kemungkinan celah
kecurangan? Menurut Eko, untuk
menghindari hal tersebut pihaknya
memberlakukan sistem bobot nilai.
Dalam hal ini, peserta yang melanjutkan
seleksi tahap kedua, tidak serta-merta
nilai tahap pertama hilang. Bahkan,
kompetensi dasar ditentukan 60
persen bobot nilai secara keseluruhan.
Dengan cara, lanjut Eko, pihaknya bisa
mengontrol supaya tidak ada yang
memainkan nilai.
Begitupun Eko sadar, bahwa sebaik
apapun sistem yang diberlakukan, yang
terpenting adalah transparansi dalam
proses rekrutmen itu sendiri. Dengan
demikian, pihaknya juga menggunakan
sistem online, sehingga siapapun akan
tahu, siapa saja yang lulus dan siapa
yang tidak lulus.
Di sisi lain, Eko tidak menafikan peran
kementerian, lembaga, atau pemda
sebagai user dalam proses seleksi. Sebab,
meski proses seleksi dilakukan dalam
dua tahap, mereka masih bisa berperan
dalam proses kompetensi bidang.
Semakin tinggi passing grade yang
ditetapkan, makin tinggi pula kualitas
CPNS yang dihasilkan.
Jika demikian, kementerian,
lembaga, atau pemda mana saja yang
bisa dijadian benchmark dalam proses
seleksi? Secara eksplisit, Eko menyebut
dua kementerian, yakni Kementerian
Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.
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tidak hanya bisa dilakukan satutahun
sekali. Tes, bisa dilakukan setiap hari
karena PNS yang pensiun sebenarnya
juga terjadi setiap hari. Dengan sistem
CAT itu akan dipergunakan berulangulang, hanya paling untuk mengupdate
dan memperbaiki komputer.
Hanya saja, karena memang saat ini
masih masa transisi. Tahun ini , terdapat
19 kabupaten/kota dan lembaga yang
akan menerapkan dengan sistem CAT
tahun ini. Yang lain masih dengan sistem
LJK. Tetapi tahun depan, kitaharapkan
mereka sudah membangun sistem
itu. Dari sisi pembiayaannya juga
lebih murah karena kita tidak perlu
mengadakan barang setiap tahun. “Kami
sudah meminta tahun depan sudah
tidak lagi menggunakan LJK,” kata Eko.
Dalam upaya menjaring calon yang benar-benar berkualitas, pola jemput bola ke berbagai
perguruan tinggi bisa dilakukan.

Menurut Eko, kedua kementerian itu
bisa menjadi contoh. Bahkan kalau
tidak lulus di Kemenlu, lanjutnya, bisa
menjadi best di kementerian lain,
lembaga dan pemda. Memang, untuk
kompetensi dasar yang dilakukan
sama. Namun, untuk kompetensi
bidang, Kemenlu memiliki kualifikasi
yang sangat tinggi, high grade. Dari
kemampuan berbahasa Inggris,
misalnya, para calon harus benar-benar
memadai. Selain itu, mereka memang
diseleksi untuk dapat diposisikan kelak
menjadi seorang diplomat. Hanya
itu? Tidak. Eko juga mengakuk bahwa
Kemenlu juga melakukan jemput
bola. Artinya, mereka Jadi datang ke
universitas-universitas terbaik dan
melakukan tes di tempat.
Sementara menyangkut sekolah
kedinasan, Eko menyebutkan bahwa
proses seleksi yang dilakukan sama
seperti seleksi pelamar umum. Mereka
semua, lanjutnya, harus mengikuti
seleksi nasional yang dilakukan.
Setelah diterima, baru kemudian
diberikan kepada masing-masing
sekolah kedinasan untuk proses
pendidikannya. Misalnya Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN) dan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Bahkan, lanjutnya, mereka yang sudah
lulus sekolah kedinasan, tidak otomatis
diangkat. Meereka harus mengikuti tes
kompetensi dasar kembali.

Pentingnya Kualitas
Seleksi CPNS yang dilakukan secara
nasional, mendapat perhatian serius
dari KPK. KPK berharap, proses dapat
berlangsung transparan dan melalui
proses yang selektif, sehingga akan
diperoleh juga CPNS yang berkualitas.
Dengan demikian, akan membantu
kementerian, lembaga, atau pemda,
untuk mengurangi jumlah PNS yang
tidak produktif dan tidak kompeten.
Seperti disampaikan Wakil Ketua
KPK, Zulkarnain, hal itu memang
harus bermula dari proses seleksi
yang dilakukan. Jika prosesnya tidak
berkualitas, maka CPNS yang dihasilkan
pun tentu tidak akan berkualitas.
Dapat dibayangkan, begitu kata
Zulkarnain, jika masuknya proses seleksi
buruk, atau bahkan terdapat KKN,
maka selama masa tugas sebagai PNS,
missal 30-35 tahun, berarti selama itu
permasalahan muncul.
Selain memperbaiki proses seleksi,
yang juga bisa dilakukan adalah dengan
meningkatkan standar penerimaan
itu sendiri, baik soft competency
maupun hard competency. Zulkarnain
mencontohjkan, jika selama ini masih
ada calon yang memiliki IPK di bawah 3,
hendaknya ke depan hanya mereka yang
memiliki IPK di atas 3 yang diterima. Itu
persyaratan awal, sebagai persyaratan
administratif. Kualifikasi ini dianggap
penting. Apalagi sekarang terkesan

MENEPIS BAYANG-BAYANG KECURANGAN

Lelang
Jabatan untuk
Meningkatkan
Kompetensi

begitu mudah seseorang memperoleh gelar S-1 atau bahkan S-2.
Hal yang tak kalah penting adalah siapa yang melakukan seleksi.
Apakah dilakukan oleh KemenPAN-RB, dan juga oleh kementerian,
lembaga, pemda terkait. Atau, apakah oleh konsultan independen yang
memang berkualitas pada bidang penerimaan pegawai. Jika proses
dilakukan oleh lembaga independen, maka akan didapat mengurangi risiko
adanya intervensi dari pihak manapun. Sebaliknya, jika dilakukan sendiri,
kerawanan akan muncul, sebaik apapun sistem yang dilakukan.
Di sisi lain Zulkarnain setuju bahwa seleksi kali ini berdasarkan atas
kompetensi, bukan berbasis kuota. Karena jika dipaksakan memenuhi
formasi, maka akan banyak calon berkualitas buruk yang diterima.
Jika perekrutan belum mampu dilakukan sekaligus, lanjut Zulkarnain,
sebaiknya dilakukan secara bertahap. Sehingga nantinya akan lebih teruji
oleh konsultan tersebut. Terkadang dengan jumlah yang terlalu banyak
dapat menimbulkan berbagai kendala juga.
Terjaringnya CPNS yang benar-benar berkualitas, tentu banyak
membantu kualitas pelayanan yang kelak dihasilkan. Kondisi ini jauh lebih
baik, ketimbang kondisi saat ini di mana banyak pihak menilai bahwa
banyak kualitas CPNS yang buruk dan kontra produktif. Bahkan rendahnya
rasio antara PNS dan jumlah penduduk di Indonesia hendaknya tidak
dijadikan acuan untuk terus-menerus melakukan seleksi. Yang diperhatikan
justru membuat seluruh aparatur pemerintahan yang ada menjadi
berkualitas.
Dalam hal ini, Zulkarnain mencontohkan Korea Selatan. Negeri Ginseng
tersebut, menurut Zulkarnain, ketika krisis moneter 1998-1999, melakukan
reformasi birokrasi secara total, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal
itu, antara lain terkait dengan SDM yang ada, termasuk jumlahnya. Maka,
Korsel pun mengurangi PNS dalam jumlah besar. Yang tidak bagus dan
tidak produktif, dipensiunkan. Dan ternyata, kebijakan itu memang lebih
efektif dibandingkan memiliki SDM banyak namun berkualitas rendah.
Itu sebabnya, Zulkarnain pun setuju dengan program pensiun dini yang
dilakukan KemenPAN-RB. Hanya saja, pensiun dini harus proaktif dilakukan
pusat, jangan menunggu permohonan dari PNS. “Kalau perlu, terhadap
para PNS dilakukan assessment ulang secara berkala,” katanya.

Foto: edukasi kompasiana com

B

Pola pengangkatan PNS melalui sekolah kedinasan seperti Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN) juga mengalami perubahan.

eberapa waktu lalu, publik dikejutkan
dengan kebijakan Pemprov DKI
Jakarta yang mengadakan lelang
jabatan untuk beberapa posisi, antara lain
lurah. Kebijakan ini dianggap sebagai suatu
gebrakan untuk meningkatkan kompetensi
dan kualitas sumber daya manusia.
Menurut WamenPAN-RB, Eko Prasojo,
kebijakan seperti itu sebenarnya sudah
dilakukan oleh KemenPAN-RB. Kebijakan
itu tertuang melalui SE MenPAN Nomor 16
tahun 2012 yang ditujukan kepda seluruh
menteri, gubernur, dan wali kota.
Jadi, lanjut Eko, kebijakan itu sudah
menjadi kebijakan nasional sambil
menunggu ditetapkannya UU tentang
aparatur sipil/negara. Sebab, lanjutnya,
kelak pengisian jabatan dalam birokrasi
akan dilakukan secara terbuka. “Memang
namanya bukan lelang jabatan, tetapi
promosi terbuka. Tetapi tidak masalah, yang
penting subtansinya sama,” ujar Eko.
Hinga saat ini, lanjutnya, sudah terdapat
32 kementerian, lembaga, dan pemda
yang melaksanakan promosi jabatan,
baik internal mereka sendiri maupun
mengundang dari kementerian, lembaga
dan pemda lain untuk berkompetisi. Jadi,
lanjutnya, melalui cara ini, KemenPANRB mengurangi intervensi politik dalam
birokrasi. “Dengan cara ini kami membuka
objektivitas,” imbuh Eko.
Beberapa kementerian/lembaga
yang sudah menerapkan lelang jabatan,
menurut Eko, antara lain untuk posisi
Kepala Lembaga Administrasi Negara dan
Kepala BKN. Bahkan, beberapa kepala
deputi di KemanPAN-RB dan Arsip Nasional
pun sudah menerapkan pola tersebut.
Melalui sistem ini, siapapun bisa berkarier
di manapun. Dengan cara ini pula, selain
membuka kesempatan untuk berkompetisi
secara sehat, menghilangkan intervensi
kepala daerah. Tidak hanya itu, karena
seseorang bisa berkarier tidak hanya di
daerah, tetapi bisa juga di Kementerian dan
sebagainya.
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ASEP IWAN IRIAWAN
Mantan Hakim
Proses perekrutan dan tes CPNS harus
dilakukan secara transparan dan
akuntabel, misalkan jika ada suatu
Kementerian/ Lembaga (K/L) akan
melakukan perekrutan pegawai baru maka
prosesnya harus dilakukan di tempat lain
seperti kampus-kampus, NGO, dan tempat
lain yang dianggap netral agar bersih
dari KKN. Karena jika proses perekrutan
pegawai dilakukan di K/Lnya, maka ada
indikasi seseorang yang bekerja di K/L
tersebut akan memasukkan anaknya
sendiri melaui cara-cara yang tidak
baik. Sekarang setiap K/L harus berani
untuk jemput bola ke kampus-kampus,
mahasiswa terbaik di setiap kampus bisa
direkrut sehingga di pihak kampus sendiri
akan ada persaingan yang sehat karena
mereka sudah ditunggu di sejumlah K/L
setelah menyelesaikan studinya.

UDAR PRISTONO
Kepala Dinas Perhubungan DKI
Proses perekrutan CPNS itu harus
diperketat pengawasannya dan
sistemnya harus dibenahi jangan sampai
ada peluang-peluang untuk melakukan
hal yang menyalahi aturan. Dalam hal
pengawasan harusnya dilakukan oleh
lembaga-lembaga yang independen dan
bebas dari intervensi pihak manapun.
Jika prosesnya semakin ketat maka
akan didapatkan calon-calon pegawai
yang sesuai dengan keahlian dan
spesifikasinya terukur.

HARIS AZHAR
Koordinator KONTRAS
Proses perekrutan CPNS merupakan hal yang sangat
penting, karena negara pasti akan sangat membutuhkan
aparatur. Tapi aparatur seperti apa yang dibutuhkan,
melihat tren yang berkembang publik sepertinya orang
sudah capek dengan pejabat atau PNS yang tidak
kompeten, lamban, dan tidak efisien. Mereka sudah tidak
mempunyai sense of belonging untuk memperbaiki negara
ini. Jadi seharusnya pegawai yang akan direkrut harus
memiliki sifat yang sebaliknya, karena teknologi sekarang
sudah semakin canggih maka otomatis PNS pun harus bisa
mengikuti perkembangannya agar bisa mengimbangi dan
maksimal dalam pelayanannya kepada masyarakat.
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YUNUS HUSEIN
Mantan Kepala PPATK
Perekrutan CPNS itu harus bebas
dari KKN dan dibuat transparan,
sehingga publik bisa ikut
mengawasi dari awal. Jika salah
dalam memilih pegawai maka
itu bukannya menjadi aset malah
akan menjadi beban seumur
hidup, inilah yang selama ini terjadi
mengapa para PNS tidak produktif,
menjadi beban negara, dan hanya
menimbulkan masalah. Jika proses
perekrutan dibuat sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan,
dibuat transparan, tidak ada
KKN, maka insha allah kita akan
mendapatkan pegawai yang baik
dan berkualitas.

GANDJAR LAKSMANA
BONAPARTA
Pakar Hukum Pidana
Kita memang harus berhati-hati
dalam merekrut CPNS. Dimana
hati-hatinya? Catatan administratif
indeks prestasi misalnya memang
penting, tapi jangan dijadikan
sebagai alat pertama apalagi alat
utama untuk menggugurkan
kandidat CPNS karena itu hampir
tidak sejalan dengan integritas
seseorang. Sebenarnya banyak di
kampus-kampus itu yang memiliki
IP dibawah 3 akan tetapi memiliki
integritas yang bagus.
Jika melihat topologi korupsi dan
regenerasi koruptor, sebaiknya
proses seleksi CPNS jangan
menggunakan tahapan-tahapan.
Boleh ada namun saat di final saja,
ketika semua tes sudah dilewati.

PERINTIS

Mobil Dinas
untuk Mudik?
Foto: www harianjogja com

No Way!
Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas dan hal-hal yang terkait publik.
Penggunaan untuk mudik berarti melampaui kewenangan.

S

eiring dengan pernyataan KPK
bahwa pejabat atau PNS yang
mudik dilarang mempergunakan
mobil dinas, Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur NegaraReformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga
melakukan pelarangan serupa.
Mendagri Gamawan Fauzi
menegaskan, menggunakan mobil
dinas untuk mudik merupakan
penyalahgunaan wewenang. Oleh
karena itu, atasan pegawai negeri sipil
(PNS) yang mudik menggunakan mobil
dinas dapat memberi sanksi disiplin.
Berbicara di gedung Kemendagri, 2
Agustus 2013, Gamawan menegaskan,
penggunaan kendaraan dinas untuk
mudik, berarti melampaui kewenangan.
“Kepada PNS yang melanggar,
dapat dikenakan sanksi disiplin oleh
atasannya,” tegasnya.
Aturan itu, kata Gamawan, tertuang
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dia
mengatakan, mobil dinas tetap tidak
boleh digunakan untuk mudik, meski
menggunakan pelat hitam. “Silakan

gunakan kendaraan pribadi saja untuk
mudik,” lanjutnya.
Gamawan meminta, setiap Satuan
Kepala Pemerintahan Daerah (SKPD)
menjalankan fungsi pengawasan dan
pengendalian terhadap penggunaan
kendaraan dinas. Kendaraan dinas,
tegas dia, hanya boleh digunakan
untuk keperluan dinas seperti diatur
dalam Peraturan Mendagri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Wakil Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB) Eko Prasojo juga bersikap
sama. Dia mengimbau kepada semua
pegawai negeri (PNS dan non-PNS)
agar tidak menggunakan kendaraan
dinas untuk mudik lebaran. Alasannya,
kendaraan dinas operasional hanya
digunakan untuk kepentingan dinas
yang menunjang tugas pokok dan
fungsi.
“Kepada seluruh jajaran pegawai
negeri, diminta agar tidak menggunakan
kendaraan dinas untuk mudik, karena

hal itu melanggar ketentuan Permen
PAN No. 87/2005, yang sampai saat ini
masih berlaku,” kata Eko.
Menurutnya, penggunaan kendaraan
dinas diatur dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.
87/2005 tentang Pedoman Peningkatan
Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan
Disiplin Kerja.
Dalam lampiran II poin 5 peraturan
tersebut dinyatakan bahwa penggunaan
kendaraan dinas dibatasi hanya pada
hari kerja.
Eko menambahkan, kendaraan dinas
operasional juga hanya digunakan di
dalam kota. Penggunaan keluar kota
harus dengan izin tertulis dari pimpinan
instansi pemerintah, atau pejabat yang
ditugaskan sesuai kompetensinya.
Kepada pimpinan instansi
pemerintah dan pimpinan unit
organisasi, Eko meminta agar melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuan ini. “Pimpinan dapat
mengambil tindakan, baik berupa
teguran atau sanksi lain terhadap
pegawainya yang tidak mengindahkan
ketentuan ini,” tambah Wamen.
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SANG TELADAN

Haji Agus Salim

Agus Salim memiliki segalanya untuk bisa mengumpulkan kekayaan. Ia pintar, memiliki jaringan
yang luas, juga memiliki jabatan dan kekuasaan. Namun ia memilih hidup bersahaja tapi penuh
keriangan demi mempertahankan integritas.

S

epanjang hidup, Haji Agus Salim kesulitan mencari nafkah
karena kritis terhadap kebijakan pemerintah Hindia
Belanda. Hingga tutup usia, Agus Salim tinggal di rumah
kontrakan. Siti Aisah, salah seorang putri Agus Salim bercerita,
sejak kecil ia sudah terbiasa berpindah rumah. Sang ayah,
kata dia, telah berpuluh kali pindah rumah kontrakan. Ketika
keadaan keuangan membaik, ia pindah ke rumah yang lebih
baik. Namun ia lebih sering tinggal di kontrakan kecil dan
sederhana.
Keluarganya tidak cuma pindah di dalam Kota Jakarta,
tapi hingga pindah ke Majalengka, Surabaya, bahkan
Madura. Meski menjadi kaum “kontrakan”, kehidupan
keluarganya selalu diliputi keriangan. Menurut Bibsy
demikian perempuan 48 tahun ini biasa dipanggil, selama
hidupnya ia tidak pernah melihat kedua orangtuanya
bertengkar atau memperlihatkan sedang susah di depan
anak-anaknya. Sebaliknya, setiap berkumpul mereka
selalu bergembira dan menghibur anak-anaknya.
Kesederhanaan hidup Agus Salim juga terungkap
dalam buku Seratus Tahun Haji Agus Salim (1984). Dalam
buku itu, Kustiniyati Mochtar menulis, dengan pendidikan
dan kemampuan tinggi, sebenarnya Agus Salim dapat
hidup enak bila mau bekerja untuk pemerintah
Hindia Belanda. Namun, lantaran sikapnya yang kritis
terhadap kebijakan pemerintah Belanda, ia kesulitan
mencari nafkah.
Akibatnya, Zainatun, istri Agus Salim harus memutar
otak agar dapat member makan anak-anaknya karena
kerap kekurangan uang untuk belanja. Suatu ketika,
karena tak punya uang untuk membeli lauk-pauk, Zainatun
g lalu
pun membuat nasi g
goreng
makan bersama. Nasii goreng
enardimakud, memang benarauk
benar nasi saja, tanpa lauk
sebagai pelengkap.
Selain itu, mereka
juga pernah
hanya
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makan nasi panas plus kecap, karena
tidak punya uang untuk membeli sayur.
Kustiniayati juga menggambarkan
Zainatun sebagai istri dan ibu yang sabar
dan tidak pernah mengeluh. Misalnya,
suatu ketika, rumah kontrakannya bocor.
Zainatun tidak bersedih, ia kemudian
menampung air hujan dengan ember
lalu mengajak anak-anaknya membuat
perahu kertas untuk dimainkan di
ember yang berisi air hujan. Agus Salim
dan keluarganya memang selalu hidup
riang meskipun hidup sederhana yang
sebenarnya lebih mendekati hidup
dalam kemiskinan.
Menurut Agustanzil Sjahroenzah,
cucu Agus Salim, kakeknya sering pindah
rumah karena dia tidak kenal kompromi
dan teguh memegang prinsip. Misalnya
ketika menjadi redaktur di sebuah
media, kakeknya memilih keluar dari
media tersebut karena dilarang menulis
tentang sesuatu hal.
Keteguhan Agus Salim dalam
memegang prinsip juga diungkapkan
Mohamad Roem, mantan Menteri
Luar Negeri yang juga salah seorang
sahabat Agus Salim ini, mengatakan,
pada 1925, Agus Salim pernah diminta
menjadi Pemimpin Redaksi Hindia
Baroe. Koran ini dimiliki orang Belanda.
Salim menerima tawaran itu dengan
satu syarat: diberi kebebasan dalam
mengelola.
Syarat itu diterima. Namun seiring
waktu, para pemilik merasa gerah
dengan arus pemberitaan Hindia Baroe
yang kerap mengkritik pemerintah
Belanda dengan keras. Mereka meminta
Salim melunak. Mengetahui hal ini,
Agus Salim tak butuh waktu lama
untuk mengambil keputusan, keesokan
harinya, ia langsung mengundurkan diri.
Mohamad Roem, salah seorang
koleganya, sempat bertanya, “Mengapa
reaksinya begitu kontan? Mengapa tidak
berusaha mencari waktu agar tidak
tergesa-gesa mencari pindah rumah,
karena pendapatan sekonyong-konyong
berhenti dann tidak dapat membayar
sewa rumah lagi?
Salim menjawab, “Kalau saya terus
menulis, hanya ada dua kemungkinan:
saya tidak mempedulikan permintaan
pemilik harian atau saya menyerah
danberkompromi dengan hari nurani
saya,” ujar Salim (Mohamad Roem, 1977).
Dan ternyata pria kelahiran Koto Gadang
itu memilih opsi pertama.

Roem menyebut soal rumah,
lantaran selama di Jakarta, Salim
kerap berpindah dari satu rumah
kontrakan ke rumah kontrakan
lainnya. Ia menjalani “pola
nomaden” ini bersama istri
dan tujuh anaknya. Ia misalnya
pernah tinggal di kawasan yang
kini dikenal sebagai Jatinegara.
Di sana ia dan keluarganya hanya
menempati satu ruangan. Karena
aju
sempitnya ruangan, koper berisi baju
n
pun harus ditumpuk di pinggir dan
beberapa kasur harus digulung.
alu
Kemiskinan memang nyaris selalu
m dan
menghimpit kehidupan Agus Salim
but tak
keluarganya, namun kondisi tersebut
kan
membuat Agus Salim menggadaikan
integritas. Saat mengelola Hindia Baroe.
Ia tidak menjadikan harian itu sebagai
corong Sarekat Islam. Pemberitaan
tentang partai yang dipimpinnya
hanya muncul sejauh berkaitan dengan
kepentingan umum. Tulisan temantemannya di partai akan dimuat bila
dinilainya memang bermutu. Baginya
perkawanan bukan alasan untuk sebuah
perkongsian.
Keteguhan Salim dalam memegang

prinsip juga tergambar dari juga pernah
menolak tawaran untuk menjadi
menteri. Ia tidak mau menyerah pada
kekuasaan yang ia nilai waktu itu tidak
sejalan dengan tujuan demokrasi dan
kepentingan rakyat. Salim juga memilih
angkat kaki dari keanggotaan Volksraad,
karena merasa kritik-kritiknya tidak
pernah didengar. Ia pergi dan menyebut
kegiatan dewan perwakilan rakyat itu
sebagai “komedi omong yang disensor”.
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JEJARING

Pemberantas Korupsi

NEGERI GAJAH PUTIH
Meskipun masih
relatif muda, NCCC
relatif dikagumi
oleh masyarakat.
Memiliki
kewenangan untuk
mengusut dan
menuntut politisi,
selain pejabat.
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sia boleh muda, soal kinerja jangan ditanya.
Begitulah gambaran tentang lembaga
antikorupsi Thailand, National Counter
Corruption Commission (NCCC). Dibentuk 25 April
1999, lembaga ini menggantikan Commision of
Counter Corruption (CCC) yang telah ada sejak
tahun 1975. Pembentukan NCCC dilakukan,
karena lembaga sebelumnya dinilai tidak
independen karena berada di bahwa otoritas
Perdana Menteri sehingga dianggap tidak efektif
membasmi korupsi.
Soal pemberantasan korupsi, Thailand tak bisa
dilepaskan dari sejarah CCC dan tentu saja kiprah
NCCC sekarang. Begitupun, Thailand memang
memiliki kekhususan dibandingkan negara di
Asia Tenggara lain. Karena berbeda dengan
tetangganya seperti Vietnam, Laos, Kamboja,
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Burma, Malaysia, dan Indonesia, Thailand itu tidak
pernah dijajah oleh negara lain.
Di bawah pemerintahan Raja Mongkut yang
sangat ahli dalam berdiplomasi, bangsa ini berhasil
lolos dari penjajahan Inggris dan Prancis, walaupun
yang telah menjepitnya di sebelah barat berbatasan
dengan Burma yang dijajah oleh Inggris, sebelah
selatan berbatasan dengan Malaysia yang juga
dijajah inggris, sedangkan pada sebelah utara dan
timur terletak Indocina; Laos, Vietnam, dan Kamboja
yang dijajah oleh Prancis.
Di bawah pemerintah putra Raja Mongkut yang
bernama Chulalongkorn, Thailand yang semula
bernama Siam, memasuki abad ke-20 melakukan
pembangunan secara besar-besaran, seperti jalan
raya, jaringan rel kereta api, telEpon, dan listrik.
Bahkan Puskesmas yang dibangun oleh pemerintah

Orde Baru di Indonesia sesudah tahun
1966, sudah ada di Thailand pada masa
pemerintahan Chulalongkorn (18531910) yang naik tahta pada tahun 1868
pada usia 15 tahun.
Seumur Jagung
Melihat sejarah Thailand, maka
kita bisa melihat bahwa lembaga
antikorupsi yang dimiliki saat ini, NCCC,
ternyata memang masih seumur jagung.
Begitupun NCCC ternyata menjadi salah
satu lembaga mekanisme akuntabilitas
yang relatif dikagumi oleh masyarakat,
karena memiliki kewenangan yang
cukup besar dan mulai menampakkan
hasil-hasil nyata. Terdapat 8.000 kasus
diterima, 4.000 kasus sedang ditangani,
dan 10 % kasus sudah dilimpahkan ke
pengadilan.
NCCC merupakan manifestasi
pemberantasan korupsi dan sistem
akuntabilitas publik sudah menjadi
kebijakan publik. Yakni, sejak
diberlakukannya UUD 1997 yang
dirancang dan didesakkan oleh gerakan
rakyat sejak awal tahun 1990-an. Korupsi
yang menjadi ciri sistem pemerintahan
otorites selama 60 tahun, tidak lagi
ditangani secara konvensional, tapi
mulai ditangani oleh lembaga baru
dengan pendekatan luar biasa (extraordinary) yang lebih modern dan
komprehensif.
Sesuai dengan mandat konstitusi,
selain dibentuk NCCC yang berwenang
melakukan penyidikan dan penuntutan
kasus korupsi, juga perubahan dalam
sistem peradilan satu tahap untuk kasus
korupsi yang melibatkan pejabat tinggi
dan politisi. Bagian lain dari sistem
antikorupsi dan public accountability
yang penting adalah Lembaga Money
Laundering (AMLO), Ombudsman, dan
Mahkamah Konstitusi, Sistem Peradilan
Satu tahap untuk Korupsi Politik,
Kebebasan memperoleh Informasi, dan
Perlindungan Saksi.
Perubahan radikal yang terjadi di
Thailand, tidak bisa dilepaskan dari
gerakan reformasi konstitusi yang
dimotori oleh masyarakat madani di
sana. Selama lima tahun sejak awal
tahun 1990-an, gerakan tersebut
terus berjuang untuk mengakhiri
sistem pemerintahan otoriter menuju
pemerintahan demokratis. Selama 60
tahun di bawah pemerintahan otoriter,
ditandai dengan korupsi yang merajalela

dan sistem perencanaan terpusat yang
mengabaikan partisipasi masyarakat dan
kepentingan kebijakan publik. Sistem
hukum dan perundang-undangan
yang berlaku saat itu sudah menjadi
alat kekuasaan pemerintah yang
dahsyat untuk mengatur dan merepresi
masyarakat.
Pendek kata, konstitusi baru,
secara legal framework memudahkan
investigasi korupsi yang melibatkan
politisi dan pejabat tinggi. Meskipun
begitu, proses reformasi tidaklah
berjalan semulus yang diharapkan
gerakan sosial di sana. Kompromi politik,
Koalisi Pemerintahan yang mudah
retak pascapemerintahan otoriter, dan
masih berpengaruhnya elite-elite lama
dalam pemerintahan menjadi salah satu
faktor penghambat jalannya reformasi.
Namun karena tekanan terus menerus
dari media dan LSM, proses reformasi
terus berlanjut dan berhasil mencapai
kemajuan yang berarti.
Berdasarkan hasil studi banding
yang diselenggarakan Asia Foundation,
diketahui, berbeda dengan CCC yang
hanya berwenang untuk mengusut
korupsi yang dilakukan oleh aparat
birokrasi, maka NCCC memiliki
kewenangan untuk mengusut dan
menuntut politisi, selain pejabat. CCC
bersifat reaktif, memiliki kewenangan
yang terbatas dalam penyelidikan dan
tidak memiliki kewenangan penuntutan.
Tetapi NCCC tidak hanya
melakukan pendekatan represif
melalui penuntutan ke pengadilan,
namun juga punya kewenangan untuk
mengajukan pemecatan terhadap
politisi, pemeriksaaan kekayaan pejabat
atau politisi. Dalam menunjang fungsi
penyelidikannya, NCCC diberi kekuasaan
yang besar untuk mendapatkan
dokumen, menangkap dan menahan
tertuduh atas permintaan pengadilan.
Komisioner
Berbeda dengan KPK yang dipimpin
lima komisioner, NCCC dipimpin
sembilan komisioner, yang dipilih oleh
Senat dan diangkat oleh Raja. Mereka
dipilih dari 18 orang calon yang diajukan
oleh sebuah Panitia Seleksi. Panitia
Seleksi ini, antara lain terdiri atas Ketua
Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah
Konstitusi, Ketua Mahkamah Peradilan
Tata Usaha, dan seorang perwakilan
dari partai politik yang punya kursi di

parlemen (diilih oleh mereka sendiri).
Sementara Presiden NCCC dipilih dan
diangkat sendiri oleh para komisioner
terpilih tersebut.
Anggota komisioner selain
diisyaratkan harus berumur lebih dari 45
tahun, juga mereka memiliki integritas
yang tinggi. Salah satu syarat yang
banyak kritik dan kontroversial karena
secara tidak langsung melanggengkan
kekuatan-kekuatan lama adalah
ketentuan bahwa mereka harus pernah
menjadi pejabat tinggi, setara dengan
jabatan menteri, Ombudsman, anggota
Komnas, tidak lebih rendah dari deputi
Jaksa Agung (Prosecutor-General),
dirjen atau seorang profesor. Ketentuan
ini melahirkan kesulitan besar dalam
mencari kandidat anggota komisoner
karena terbatasnya jumlah calon
komisioner yang memiliki integritas
dan standar yang tinggi, sementara
sumber daya yang ada sudah terserap
di lembaga-lembaga baru seperti KPU,
Komnas Ham, Komisi Konstitusi dan
sebagainya. Masa jabatan mereka selama
4 (empat) tahun.
Pemeriksaan Kekayaan.
Pasal 291 UUD 1997 mewajibkan
kepada pejabat tinggi atau birokrat
senior dan mereka yang menduduki
jabatan-jabatan politik untuk
menyampaikan laporan kekayaan kepada
NCCC. Yaitu meliputi Perdana Menteri,
anggota parlemen, senator, gubernur
dan anggota eksekutif pemerintahan
lokal. Selain politisi , pejabat negara
seperti Ketua MA dan wakilnya, Ketua
Pengadilan Administrasi Negara dan
wakilnya, Jaksa Agung, Ombudsman dan
direktur jenderal dan yang selevelnya,
juga terkena ketentuan yang sama.
Laporan kekayaan tersebut, tidak saja
menyangkut dirinya, juga istri dan
anaknya, dan harus dikirimkan 30 hari
setelah menduduki jabatannya dan
setelah meninggalkan jabatannya, dan
setiap tiga tahun bagi pejabat yang
masih menduduki jabatannya.
Fungsi pemeriksaan kekayaan itu
membuat NCCC menjadi lembaga
yang sangat ditakuti para politisi dan
pejabat. Dalam mengundang partisipasi
masyarakat dalam pemeriksaan kekayaan
pejabat, NCCC selain membuka akses
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
memperoleh informasi dan menyebarluaskan laporan kekayaan tersebut.
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Perkembangan Penindakan

Tahan Anggota DPR,
Wali Kota, dan Pengacara

B

anyak hal mengejutkan dilakukan KPK
sepanjang Juli-Agusus 2013, khususnya
terkait peran penindakan. Di antara yang
cukup menyita perhatian masyarakat adalah,
operasi tangkap tangan terhadap Kepala SKK
Migas, RR serta pada kepada seorang pengacara,
MCB pada kasus berbeda.
Penangkapan terhadap RR dilakukan pada 13
Agustus 2013. Berdasarkan informasi masyarakat,
KPK menangkap RR dan A (swasta) di sebuah
rumah di wilayah Jakarta Selatan. Di lokasi, KPK
menemukan dan mengamankan barang bukti
berupa uang sejumlah 400 ribu dolar AS dan
sebuah motor besar. Dalam pengembangannya,
pada malam itu juga, KPK menangkap S di sebuah
apartemen yang berada di Jakarta Barat.
Seusai penangkapan, KPK melakukan
pemeriksaan dan gelar perkara. Hasilnya, KPK pun
menetapkan RR, S, dan A sebagai tersangka dalam
dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan
berkaitan dengan lingkup kerja SKK migas.
Sementara, penangkapan terhadap MCB,

dilakukan terlebih dahulu, yakni pada 25 Juli 2013.
Saat itu, KPK terlebih dahulu menangkap, staf
pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan
Mahkamah Agung RI. Ketika ditangkap, DS
sedang menumpang ojek di sekitar Monas,
Jakarta, setelah menerima sejumlah uang. Dari
DS, KPK menemukan barang bukti berupa uang
senilai 80 juta rupiah yang diduga merupakan
uang pemberian MCB untuk mengurus kasus di
tingkat kasasi. Selain itu, di rumah DS, KPK juga
menemukan sejumlah uang yang diduga terkait
dengan peristiwa tersebut. Tak lama setelah
menangkap DS, penyidik KPK juga menangkap
MCB di sebuah kantor pengacara di Jakarta Pusat.
Keduanya, baik MCB maupun DS akhirnya
ditahan di dua rumah tahanan KPK. MCB ditahan
di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur
Cabang KPK, sedangkan DS ditahan di Rumah
Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK
yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.
Pada kasus lain, yakni dugaan kasus Tempat
Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Kabupaten

Foto: Integrito

KPK melakukan
berbagai kegiatan
penindakan
selama JuliAgustus 2013.
Beberapa pejabat
yang sudah
dikenal publik,
bahkan ditahan.

Barang bukti uang senilai ratusan ribu dolar Amerika yang disita KPK dari tangan Kepala SKK Migas, RR.
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Bogor, KPK juga menetapkan SRS
(swasta) sebagai tersangka. Penyidik
menemukan, SRS diduga turut serta
tersangka SS (Direktur Utama PT. GP)
memberi suap terkait pemberian izin
lokasi kepada PT. GP. Perbuatan tersebut
dilakukan, untuk memperoleh tanah
sekitar 1.000.000 m2 yang diperlukan
untuk pembangunan TPBU di Desa
Antajaya, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Bogor.
Sementara dalam dugaan kasus
suap proyek dermaga Pelabuhan
Sabang, KPK meningkatkan statusnya
ke tingkat penyidikan. Dalam kasus
ini, KPK menetapkan dua orang
sebagai tersangka, yakni RI dan HS. RI
merupakan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang pada BPKS.
Sementara HS adalah Kepala PT. NK
Cabang Sumatera Utara dan Nanggro
Aceh Darusalam merangkap kuasa
Nindya Sejati Joint Operation. Dalam
dugaan kasus itu pula, KPK telah
melakukan penggeledahan terhadap
PT. NK.
Pada kasus berbeda, yakni dugaan
suap dana bansos Pemkot Bandung
Tahun Anggaran 2009-2010, KPK
akhirnya menahan tersangka DR
di Rumah Tahanan Negara Klas I
Cipinang, Jakarta Timur. Selaku Wali
Kota Bandung, DR diduga menjanjikan
sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk mempengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk
diadili berkaitan dengan perkara
penyimpangan bansos di Pemkot
Bandung. Pada kasus yang sama, KPK
juga menahan ES di Rumah Tahanan
Negara Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.
Selaku Sekda Pemkot Bandung periode
2006-2013.
Sementara pada dugaan kasus lain,
KPK menemukan minimal dua alat bukti
yang cukup untuk meningkatkan status
P (Hakim Tipikor pada PN Semarang) dan
A (Hakim Tipikor pada PN Semarang)
sebagai tersangka. Keduanya, diduga
turut serta dan/atau bersama-sama
terdakwa KJM (Hakim Adhoc pada
Pengadilan Tipikor Semarang)
melakukan tindak pidana suap terkait
penanganan perkara tindak pidana
korupsi terkait anggaran pemeliharaan
mobil dinas sekretariat DPRD Kabupaten
Grobogan tahun 2006-2008. Ketika

itu, KJM, P, dan A masing-masing
bertindak sebagamajelis hakim yang
menyidangkan kasus itu.
Dalam kasus suap proyek
pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung
tahun 2004, KPK menahan IEM (anggota
DPR RI periode 1999-2004 dan/atau
anggota DPR RI periode 2004-2009).
Penahanan terhitung mulai hari ini di
Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta
Timur Cabang KPK yang beralamat di
Pomdam Jaya Guntur. Selaku anggota
DPR RI periode 1999-2004 dan/atau
anggota DPR RI periode 2004-2009, IEM
diduga menerima suap dalam proyek
pembangunan PLTU Tarahan Lampung
tahun 2004.
Dalam pengembangan penyidikan
dugaan kasus lain, KPK menetapkan
menetapkan TL (Direktur PT CCM)
sebagai tersangka. TL menjadi tersangka
pada dugaan kasus suap terkait proses
pengurusan hak guna usaha (HGU)
perkebunan atas nama PT CCM dan/
atau PT HIP yang terletak di Kecamatan
Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Dalam kasus ini, KPK sebelumnya sudah
menahan Bupati Buol, AB.
Persidangan
Pada persidangan dugaan kasus
simulator R2 dan R4, Jaksa penuntut
umum (JPU) dari KPK menuntut
terdakawa DS (mantan Kakorlantas
Polri), selama 18 tahun penjara.
Pada persidangan yang dilakukan
di Pengadilan Tipikor Jakarta, tersebut,
JPU juga menuntut terdakwa untuk
membayar denda Rp1 miliar subsider
satu tahun penjara. Menurut JPU,

rangkaian perbuatan terdakwa telah
memperkaya terdakwa sebesar Rp32
miliar. JPU, juga meminta adanya sanksi
secara politik kepada DS untuk tidak
menduduki jabatan sebagai pejabat
publik.
Pada pengembangan kasus itu sendiri,
KPK akhirnya juga menahan BS (Direktur
PT. CMMA) di Rumah Tahanan Negara
Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.
Masih di Pengadilan Tipikor Jakarta,
pada dugaan kasus lain, JPU dari KPK
menuntut mantan Direktur Bina Pelayanan
Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan,
RDU, selama lima tahun penjara.
Selain itu, dalam dugaan
kasus pengadaan alat kesehatan
penanggulangan flu burung tahun
anggaran 2006-2007, tersebut, JPU juga
menuntut terdakwa untuk membayar
denda sebesar Rp500 juta.
Pada dugaan kasus lain, Hakim
Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis kepada empat legislator
terdakwa kasus suap Pekan Olahraga
Nasional (PON) Riau. Tiga anggota DPRD
Riau itu, yakni ZH, TA, dan TM, divonis
empat tahun penjara. Sedangkan AAS
divonis 4 tahun 6 bulan penjara.
Sementara itu, terpidana kasus suap
alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur
Daerah (DPID) tahun anggaran 2011, Wa
Ode Nurhayati, pada 16 Juli dieksekusi ke
LP Pondok Bambu Jakarta Timur. Eksekusi
dilakukan, setelah Mahkamah Agung
menolak permohonan kasasinya. Dengan
demikian, Wa Ode Nurhayati tetap harus
menjalani hukuman enam tahun penjara
sama dengan putusan Pengadilan Tipikor
Jakarta.
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Peluncuran “KanalKPK”

Pimpinan KPK pun
Menjadi Penyiar

Bersama seniman Sudjiwo Tedjo, Busyro Muqoddas mengudara.

Radio streaming
“KanalKPK”
diluncurkan untuk
mendekatkan
diri dengan
masyarakat,
dari Sabang
sampai Merauke.
Membangun
sistem antikorupsi
yang kuat,
memang
hanya melalui
masyarakat.
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abtu, 17 Agustus 2013, tepat 68 tahun
setelah Soekarno membacakan teks
proklamasi. Saat itu pula, pada pukul
yang sama, secara resmi radio streaming KPK,
“KanalKPK” mengudara. Di tengah suasana
hangat karena masih dalam nuansa Idul Fitri,
pemotongan tumpeng yang dilakukan Wakil
Ketua KPK, Adnan Pandu Praja pun menjadi
penanda.
Ya, setelah sukses dengan berbagai program
dan kegiatan, KPK kembali membuat terobosan
baru. Dalam sambutannya Adnan menyatakan,
“KanalKPK” akan menjadi media penyebaran
informasi terkait kegiatan pemberantasan dan
pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK,
baik berupa kinerja KPK, produk-produk KPK,
kampanye antikorupsi, hingga laporan seputar
kasus-kasus korupsi. “Radio ini tidak hanya akan
mengkampanyekan program KPK, tapi juga
menjadi semacam second opinion mengenai
pemberitaan-pemberitaan yang ada di luar,”
urainya.
Radio streaming yang bisa diakses melalui
www.kpk.go.id/streaming tersebut, setiap
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harinya akan melakukan siaran live streaming
selama empat jam, pukul 10.00-14.00 WIB.
Radio ini diluncurkan, sebagai sarana perluasan
saluran informasi KPK tentang upaya-upaya
pemberantasan korupsi, baik di Indonesia
maupun di dunia internasional.
Dalam menjalankan fungsinya, radio ini
mengusung empat program utama, yakni
berita, feature, dialog (talkshow), dan dongeng
antikorupsi. Gaya penyiaran yang dipilih dalam
setiap program, adalah menggunakan bahasa
yang lugas dan sederhana, namun tetap
mengedepankan aspek aktual, informatif, dan
kasual agar dapat diterima oleh semua lapisan
masyarakat, khususnya para pengguna website.
Untuk memperkaya materi, “KanalKPK”
menerima konten dari radio komunitas dan
jaringan antikorupsi yang ada di seluruh
Indonesia. Untuk itu, radio tersebut juga bekerja
sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) serta
radio-radio di daerah. Selain itu, “KanalKPK” juga
terbuka sebagai penyedia konten siaran untuk
radio komunitas, satelit/jaringan, dan radio swasta
lainnya.

Di Sela-sela Car Free Day
Sebagai media baru dalam
pencegahan korupsi, KPK tentu

menganggap bahwa sosialisasi
mengenai keberadaan “KanalKPK”
perlu disosialisasikan. Itu sebabnya,
hanya sehari setelah peluncuran, KPK
menggelar acara sosialiasi kepada
masyarakat luas.
Mengambil tempat di dekat
Bundaran HI, acara sosialisasi
berlangsung di sela-sela Car Free Day,
Minggu, 18 Agustus 2013. Hadir pada
acara tersebut, Wakil Ketua KPK Adnan
Pandu Praja dan Bambang Widjodjanto,
serta Direktur RRI. Acara itu sendiri
menarik minat publik.
Acara yang dipandu oleh presenter
Terry Putri itu memang dibuat semenarik
mungkin. Faktanya, berbagai acara
dikemas untuk memberikan informasi
sekaligus hiburan bagi masyarakat yang
hadir. Salah satunya talkshow yang
disiarkan secara langsung oleh RRI,
dengan pemandu acara Ivy Batuta. Pada
talkshow tersebut, bertindak sebagai
narasumber adalah Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto, Direktur Program
dan Produksi LPPRI Kabul Priyono, dan
penyanyi sekaligus penggiat antikorupsi
Melanie Subono. Selain itu ada juga
suguhan musik dari Simponi dan
Jamaican Cafe, stand up comedy, serta
berbagai kuis interaktif dengan beragam
hadiah menarik.
Saat membuka acara di atas
panggung, Adnan mengungkapkan,
diluncurkannya radio “KanalKPK” ini
untuk mendekatkan KPK dengan
masyarakat, dari Sabang sampai

Merauke. Selain itu diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tentang
antikorupsi dan upaya melawan
korupsi yang akan mendorong
peningkatan partisipasi dan dukungan
masyarakat terhadap upaya-upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Di sini masyarakat bebas melaporkan
korupsi. Laporkan ke semua,
beritakan ke media massa agar semua
terbongkar,” ujarnya.
Sementara itu, Bambang menilai,
satu-satunya langkah yang tepat
untuk membangun sistem antikorupsi
yang kuat hanya melalui masyarakat.
Dengan demikian, sistem antikorupsi
yang akan terbentuk di tengah
masyarakat nantinya akan optimal
dalam mencegah terjadinya korupsi.
“Ini era komunikasi. Maka, KPK harus
bisa berkomunikasi dengan seluruh
rakyat Indonesia. Media memang
menyiarkan, tetapi ada bagian yang
belum tersentuh dan KPK yang
nanti akan bertugas menyentuhnya,”
jelasnya.
Bambang melanjutkan, radio ini
juga dimanfaatkan untuk membangun
sistem antikorupsi di tingkat
masyarakat, karena masih rendahnya
jumlah penegak hukum di KPK saat ini.
Dengan langkah itu, katanya, sistem
antikorupsi yang akan terbentuk di
tengah masyarakat nantinya akan
optimal dalam mencegah terjadinya
korupsi.

Foto-foto: Integrito

Studio “KanalKPK” terletak di lantai 3
gedung KPK. Di ruangan seluas sekitar
3x3 meter itu, tersedia peralatan radio
lengkap. Selain ruang siaran, terdapat
juga studio untuk melakukan wawancara
dan dialog. “Dalam beberapa bulan ke
depan, KanalKPK juga akan dilengkapi
dengan video streaming,” kata Juru
Bicara KPK, Johan Budi.
Johan menuturkan, “KanalKPK”
dirancang sebagai media bagi KPK untuk
menyebarkan virus antikorupsi yang
akan menghasilkan gerakan antikorupsi
yang lebih kuat di masyarakat. Semua
acara di radio, imbuh Johan, diisi oleh
personel KPK. Secara bergiliran seluruh
komponen pegawai KPK akan diajak
mengisi program-program tersebut,
tak terkecuali pimpinan, deputi dan
direktur di KPK. “Sebelum mengudara,
semua pemandu acara menjalani
pelatihan menjadi penyiar selama tiga
hari. Ternyata banyak juga yang suaranya
bagus, jadi enak kalau didengarkan,”
ucap Johan.
Tidak kurang Ketua KPK Abraham
Samad dan Wakil Ketua KPK Busyro
Muqoddas pun berkesempatan menjadi
pengisi acara. Tepat pada hari pertama
mengudara, pimpinan KPK tersebut
didaulat menjadi pemandu acara.
Pada sesi pertama, Busyro memandu
dialog tentang pemberantasan korupsi
di Indonesia. Sekitar satu jam, Busyro
mengudara bersama seniman Sudjiwo
Tedjo. Melalui program tersebut,
diperbincangkan segala hal tentang
pemberantasan korupsi. Dari ruang
tersebut, siaran diteruskan kepada para
pendengar yang mengakses website KPK.
Pada sesi lain, Abraham tidak
ketinggalan. Ketua KPK tersebut
memandu dialog dengan wartawan,
dengan tema “Media Memberantas
Korupsi”. Tentu saja dialog ini menarik.
Jika biasanya Abraham yang diserbu
wartawan dengan berbagai pertanyaan
seputar kasus yang sedang ditangani
KPK, kali itu justru Abraham yang
mengajukan berbagai pertanyaan
kepada wartawan yang menjadi
narasumber. Meski ini pengalaman
pertama, namun dialog yang dibawakan
pimpinan KPK tersebut berjalan sukses
sampai sesi terakhir.

Acara sosialisasi di dekat Bundaran HI.
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Kunjungan Sejumlah Tokoh

Usut Tuntas Korupsi
di SKK Migas

GMKN mengimbau
agar masyarakat
menyampaikan
informasiinformasi
tentang praktikpraktik korupsi,
penyimpangan
mafia migas.
Data-data bisa
disalurkan
melalui anggota
GMKN untuk
ditindaklanjuti
kepada KPK.
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ak seperti biasanya, siang itu Ketua Umum
PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
menyambangi KPK. Mengenakan batik
berwarna gelap yang dibalut jaket coklat, Din
datang bersama beberapa tokoh nasional lain.
Mereka adalah mantan Menteri Perindustrian
Fahmi Idris, mantan anggota Komisi I DPR
periode 2004-2009 Ali Mukhtar Ngabalin, dan
mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Selain
Bawazier yang mengenakan baju biru tua tanpa
motif, Fahmi dan Mukhtar juga tampil memakai
batik.
Bukan tanpa sebab para tokoh berkunjung
ke KPK. Mengatasnamakan Gerakan
Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN), Din
mengatakan bahwa mereka mendukung KPK
untuk mengusut tuntas korupsi di SKK Migas.
Menurut Din, langkah ini sebagai tindak lanjut
atas gugatan judicial review tentang UndangUndang Migas yang dilakukan GMKN beberapa
waktu lalu. “Hari ini kami datang ke KPK untuk
memberikan dukungan kepada KPK untuk
memberantas korupsi di sektor migas yang
sangat merugikan rakyat, baik pada era SKK
Migas maupun sebelumnya,” ujar Din.
Ya, kedatangan Din dan kawan-kawan,
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memang terkait
erat dengan
penangkapan
Ketua SKK Migas,
RR oleh KPK. Din
yang tiba sekitar
pukul 12.45 WIB,
mengaku, sudah
lama mencium
praktik tindak
pidana korupsi di
sektor migas. GMKN
pun berharap,
begitu ujar Din, KPK
mampu menyeret
para mafia migas
untuk diadili.
GMKN,
lanjut Din, juga
mendukung dan
mendorong KPK
untuk terus menangkap para pelaku dan para
mafia migas, untuk diseret ke jalur hukum dan
keadilan. KPK jangan berhenti kepada satu dua
orang saja, tetapi harus menyingkap korupsi di
sektor migas ini sampai ke akar-akarnya, bahkan
sampai ke pucuk-pucuknya.
Menurut Din, peristiwa dan kasus Ketua SKK
Migas tersebut, seharusnya dijadikan momentum
mawas diri terutama oleh pemerintah. Apalagi,
selama ini pemerintah, presiden, dan juga DPR
seperti enggan untuk membahas dan membentuk
Undang-Undang Migas baru yang sesuai dengan
konstitusi dan mencerminkan kedaulatan negara
atas energi. “Jangan main-main dengan dunia
migas, sumber daya alam anugrah Allah SWT”,
ujarnya.
Sementara itu, Fahmi Idris yang datang
sebelum Din mengatakan, salah satu unsur
kelemahan dari SKK Migas yakni faktor unsur
pengawasan. Pengawasan yang ada di SKK Migas
merupakan pengawasan internal yang dipimpin
oleh menteri. Itulah sebabnya, lanjut Fahmi,
harus dibentuk pengawas yang independen.
“Karena jika terdapat unsur pengawasan, tentunya
menterinya sudah bisa menkonstatir kelemahankelemahan yang akan terjadi,” katanya.

PORTAL

Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Sumbar Berkomitmen,
KPK Mendukung

Penandatangan
komitmen
berguna
mendorong
peningkatan
transparansi
penerimaan atau
penolakan hadiah
(gratifikasi)
di lingkungan
Pemprov Sumbar.
Komitmen
pemberantasan
gratifikasi dan
suap harus
dibangun di
seluruh lini
sampai ke daerah.

M

araknya suap dan gratifikasi, salah
satunya dipicu oleh kecilnya gaji
pegawai. Sehingga dengan pendapatan
yang minim, oknum pegawai negara sangat
rentan untuk terlibat dalam proses suap, bahkan
cenderung menjadikan suap sebagai lahan
pendapatan. Begitupun, meskipun gaji pegawai
dinaikkan tetap bukanlah hasil final. Masih
dibutuhkan pengawasan agar suap-menyuap
tidak terjadi lagi. “Saya yakin, jika gratifikasi dan
suap diakhiri, pasti akan meningkatkan per kapita
pendapatan,” ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri
Suprapdiono.
Berbicara pada acara penandatanganan
Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi
(PPG) Provinsi Sumatera Barat, Giri mengatakan,
upaya lain yang juga dapat dilakukan untuk
mencegah perilaku korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah dengan mendorong
dilaksanakannya reformasi birokrasi. Selain
Sumbar, acara serupa juga berlangsung di
Kementerian Agama dan Jasindo.
Dalam berbagai kaitan itulah Giri menegaskan,
KPK mendukung komitmen Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dalam upaya pencegahan korupsi
di lingkungan Pemprov Sumbar, salah satunya itu
tadi, dengan ditandatanganinya Komitmen PPG.
Penandatanganan yang dilakukan Gubernur
Sumbar Irwan tersebut, berlangsung 21 Agustus
2013 di Auditorium Gubernuran Pemprov

Sumbar. Menurut Giri,
penandatangan komitmen ini
guna mendorong Pemprov
Sumbar untuk meningkatkan
transparansi penerimaan
atau penolakan hadiah
(gratifikasi) di lingkungan
Pemprov Sumbar. “Komitmen
pemberantasan gratifikasi
dan suap harus dibangun
di seluruh lini sampai ke
daerah, mengingat pejabat
yang tersandung kasus
korupsi tidak hanya di pusat,
namun juga sampai ke
daerah. “Berdasarkan catatan
KPK, selama menegakkan
pemberantasan korupsi, telah
terdapat 4 duta besar, 8 menteri, 9 gubernur, dan
35 bupati/walikota yang dijadikan tersangka,”
paparnya.
Lebih lanjut Giri menjelaskan, gratifikasi adalah
sebuah pemberian dalam arti luas, baik itu berupa
barang, uang, komisi, dan fasilitas lainnya yang
tidak mempunyai ancaman pidana. “Jika gratifikasi
tersebut dilakukan oleh para pejabat negara,
barulah gratifikasi itu mempunyai ancaman
pidana, jatuhnya ke suap. Melihat rumusan pasal
12 B ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun
1999 juncto Undang-Undang nomor 20 Tahun
2001,” jelasnya.
Sementara terkait reformasi birokrasi, yang
bisa dilakukan adalah dengan penataan struktur
birokrasi, penataan jumlah dan distribusi pegawai
negeri sipil (PNS), sistem seleksi CPNS dan
promosi yang transparan serta profesionalisasi
PNS. Yang tak kalah penting adalah, lanjut Giri,
pengembangan sistem elektronik, peningkatan
pelayanan publik, peningkatan transparansi dan
akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan fasilitas,
sarana dan prasarana PNS.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat
Irwan Prayitno mengatakan, Pemerintah Provinsi
Sumbar masih terus berkomitmen memberantas
pungutan dan suap dalam pelayanan. Hal tersebut
telah direalisasikan dengan cara pemasangan
tanda atau spanduk antikorupsi, dan gratis
administrasi di setiap kantor pelayanan.
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Buka Bersama dan Halalbihalal

Menjaga Kebersamaan,
Menjalin Silaturahim

Berbagai kegiatan
dilakukan KPK
selama Ramadhan
dan lebaran. Mulai
buka bersama
wartawan, para
tokoh, hingga
halalbihalal.
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ebersamaan selalu indah. Begitu pula
dengan KPK yang berusaha menjalin
silaturahim sepanjang dengan berbagai
kalangan. Ketika Ramadhan, KPK menggelar
buka puasa bersama. Dalam acara tersebut,
KPK mengadakan buka bersama dengan awak
media dan para tokoh. Sedangkan ketika Lebaran
datang, KPK pun menggelar halalbihalal. Dalam
kesempatan itu, mantan pimpinan KPK pun hadir
dan saling bermaafan.
Pada 19 Juli 2013, buka bersama
dilakukan dengan insan pers. Pada acara yang
dilangsungkan di Auditorium KPK tersebut, hadir
para pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang
Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Zulkarnain.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan
bahwa selain untuk silaturahim, acara buka puasa
bersama ini juga untuk mendekatkan dan membina hubungan antara media dan KPK. “Terutama
dalam suasana Ramadhan yang penuh rahmat
dan maaf ini”, ucap Johan dalam sambutan acara.
Sebelum buka puasa bersama, Wakil Ketua
KPK Busyro Muqoddas menyampaikan refleksi
Ramadhan. Mengambil tajuk“Puasa SpiritualPuasa Politik,” Busyro mengatakan, puasa spiritual
merupakan penyucian jiwa (tazkiyatunnafsi),
dinaminasi spiritual, purifikasi ke arah manusia
fitrah, serta pembebasan dan perlawanan
“kuasa nafsu”. “Sementara itu, puasa politik
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mencakup spiritualisasi atau
pengaturan negara-rakyat,
yang mencakup moralitas
legislasi, kebijakan negara,
dan kebijakan pemerintah. Itu
harus berwatak transendental,
spriritual, etik, dan
kerakyatan,” ucap Busyro.
Namun, bagaimana realita
politik saat ini? Menurutnya,
saat ini telah terjadi kepalsuan
dan kedustaan kuasa serta
kemaksiatan politik. Efek
dari hal tersebut adalah
pada moralitas agama yang
terbatas pada individu
dan relasinya, sehingga
terasa hampa dalam ruang
publik. “Transendensi
politik, humanisasi politik, dan keadaban politik
menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut.
Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan
sinergitas kekuatan-kekuatan moral bangsa
untuk dekonstruksi sistem politik koruptif menuju
transformasi politik bermartabat,” tandasnya.
Selain dengan awak media, beberapa hari
kemudian buka bersama juga digelar bersama
para tokoh. Sebagaimana buka bersama dengan
wartawan, maka buka bersama dengan para
tokoh juga berlangsung dalam suasana penuh
kehangatan.
Sementara itu, dalam acara halalbihalal
yang diselenggaran 21 Agustus 2013, selain
dihadiri pimpanan dan pegawai KPK, juga
dihadiri para mantan pimpinan di KPK jilid I dan
II. Mereka di antaranya Chandra M. Hamzah,
Mochammad Jasin, Taufiqurrahman Rukie, Mas
Achmad Santosa, Sjahruddin Rasul, dan Tumpak
Hatorangan Panggabean. Tampak pula para
mantan penasihat KPK, yakni Suryohadi Julianto,
Abdullah Hehamahua, dan Said Zaenal Abidin,
serta beberapa mantan pejabat struktural.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Busyro
Muqoddas mengatakan, agama apapun secara
universal mengajarkan nasihat bahwa orang yang
beruntung adalah orang lebih baik daripada hari
kemarin, sehingga ke depan kualitas diri sendiri
dan keluarga semakin perlu ditingkatkan.

PORTAL

Peringatan Hari Anak Nasional

Keluarga Kumbi pun
Diperkenalkan

B

elasan siswa berseragam putih merah memenuhi stan KPK. Dengan antusias mereka
melihat-lihat buku cerita tentang Keluarga
Kumbi. Tak sedikit yang di antara bocah lugu
tersebut merespons penjelasan dengan mata
berbinar.
Ya, hari itu anak-anak memang memenuhi stan
KPK. Turut berpartisipasi dalam peringatan Hari
Anak Nasional, KPK antara lain memang memperkenalkan buku seri “Tunas Integritas”, yang
di antaranya bercerita tentang Keluarga Kumbi.
Peringatan tersebut diadakan di Gedung SMESCO
Jakarta, 23-27 juli 2013. Tema yang diambil cukup
mudah diterima anak-anak, “Indonesia Tanah
Airku.”
Pada event yang dibuka oleh Presiden SBY
ini, KPK memperkenalkan Keluarga Kumbi yang
merupakan ikon dari buku “Tunas Integritas”,
sebuah buku bacaan ramah anak sebagai salah
satu media pembelajaran.

Foto-foto: Integrito

Kumbi merupakan
simbol yang
menggambarkan
semangat
KPK dalam
pemberantasan
korupsi.
Membersihkan
Indonesia dari
korupsi yang
mirip Kumbi yang
membersihkan
kotoran.

Direktur Pendidikan
dan Pelayanan Masyarakat
(Dikyanmas) KPK, Dedie A.
Rachim, mengatakan, buku
tersebut memang ditujukan
untuk anak-anak. Dalam
seri buku yang terdiri atas
enam buku sarat gambar
tersebut, nilai-nilai antikorupsi
ditanamkan kepada anak-anak.
“Tentu saja melalui beragam
cerita yang menyenangkan dan
tidak menggurui,” ujarnya.
Karakter Kumbi memang
terinspirasi dari kumbang
pemakan kotoran (dung
beetle). Menurut Dedie, Kumbi merupakan simbol
yang menggambarkan semangat KPK dalam
pemberantasan korupsi. KPK didirikan untuk
membersihkan Indonesia dari korupsi, mirip
dengan kumbang pemakan kotoran yang berperan
dalam membersihkan kotoran. Keluarga Kumbi
sendiri, lanjut Dedie, terdiri atas Kumbi Wer, Kumbi
Rak, Kumbi Emu, Kumbi Tuk, Kumbi Jan, Kumbi Kut,
Kumbi Hil, Kumbi Rob, dan Kumbi Ole.
Selain berkenalan dengan Keluarga Kumbi,
pengunjung juga bisa membaca secara langsung
buku “Tunas Integritas” dan buku anak lainnya
yang dikeluarkan oleh KPK, seperti buku dongeng,
modul pendidikan antikorupsi, dan lain lain-lain.
“KPK juga menggelar berbagai aktivitas lain yang
melibatkan langsung anak-anak, diantaranya
lomba yelyel antikorupsi, lomba TweetPic Twitter,
mewarnai, permainan ular tangga antikorupsi, dan
aneka permainan lain dengan hadiah menarik,” kata
Dedie.
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Ramon Magsaysay Award 2013

Pengakuan Dunia kepada KPK

Ramon
Magsaysay Award
merupakan
penghargaan
bergengsi.
Diberikan kepada
individu dan
organisasi yang
luar biasa dan
dianggap telah
menyebarluaskan
integritasnya
dan mendorong
lingkungan
masyarakat yang
demokratis.
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engakuan itu memang nyata! Ketika banyak
serangan diterima, KPK justru mendapat
penghargaan yang sangat bergengsi. Ramon
Magsaysay Award, merupakan bukti bahwa pihak
kinerja KPK sangat diakui dunia internasional.
Bertempat di Main Theater, Cultural Center of
the Philippines, Manila, Filipina, penghargaan
diserahkan Chief Justice of the Supreme Court of the
Philippines, Maria Lourdes Sereno, kepada Ketua
KPK, Abraham Samad.
KPK menjadi satu-satunya lembaga negara
di Indonesia yang menerima
penghargaan Ramon Magsaysay.
KPK meraih penghargaan ini
karena dinilai sebagai lembaga
antikorupsi yang independen
dan berhasil dalam
mengkampanyekan gerakan
antikorupsi di Indonesia
dengan mengombinasikan
upaya penegakan hukum
yang tidak mengenal
kompromi terhadap pejabat
yang berbuat salah dengan
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kampanye antikorupsi yang edukatif terhadap
seluruh masyarakat Indonesia.
Pemberian penghargaan itu, memang tidak
lepas dari kiprah KPK selama ini. Dalam situsnya,
Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF)
menilai, KPK memiliki rekam jejak yang impresif
dalam pemberantasan korupsi. Sejak 2003-2012,
KPK telah menangani 332 kasus yang melibatkan
pejabat tinggi dan penyelenggara negara, di mana
169 di antaranya sudah disidangkan dan seratus
persen diputus bersalah oleh pengadilan. Dari
2004-2010, KPK juga telah mengembalikan
kekayaan negara senilai 805,6 miliar
rupiah. Dan, tidak kalah penting
program pencegahan korupsi yang
dilakukan untuk mendorong
transparansi dan akuntabilitas
pejabat publik melalui wajib
lapor LHKPN, pengendalian
gratifikasi, kajian sistem untuk
menutup potensi korupsi dalam
birokrasi, pendidikan antikorupsi
pada setiap jenjang pendidikan,
serta kampanye antikorupsi yang

berperan dalam memberikan solusi yang
berkelanjutan atas permasalahan sosial
yang mengakar di negaranya masingmasing. Permasalahan-permasalahan
yang telah merusak kehidupan
masyarakat sehingga menciptakan
kemelaratan dan kebodohan,
termasuk konflik bersenjata, penyakit
yang mematikan, eksploitasi dan
perdagangan manusia, korupsi dengan
impunitas, serta instabilitas politik dan
sistem tata pemerintahan yang buruk.
Dubes Filipina pun Terkesan
Nyatanya, bukan hanya RMAF yang
terkesan dengan kinerja KPK. Duta
Besar Filipina untuk Indonesia, Rosario
Aguinaldo pun memiliki kesan yang
sama. Hadir ketika mengunjungi KPK,
21 Agustus 2013, Rosario mengatakan
bahwa pemberian award tersebut jelas
merupakan kebanggaan kepada Indonesia, khususnya kepada KPK. Sebab,
KPK adalah organisasi pertama yang
diberikan penghargaan ini. “Diharapkan
KPK mewarnai lembaga antikorupsi lain
di Asia Pasifik,” ungkap Rosario.
Rosario menambahkan, KPK
dipilih sebagai salah satu penerima
penghargaan karena keberaniannya
dan rekam jejak yang impresif dalam
pemberantasan korupsi. Rosario juga
mengatakan, KPK merupakan lembaga
pertama di Indonesia yang menerima
Mangsaysay Award. “KPK dipilih karena
rekam jejak dan mendorong antikorupsi
dan sangat diakui oleh Ramon
Foundation,” katanya.
Selain menyampaikan langsung
ucapan selamat kepada KPK atas
penghargaan tersebut, Rosario
juga datang untuk memastikan

Foto-foto: Integrito

kreatif dan inovatif.
Selain KPK, penerima Ramon
Magsaysay Award 2013 lainnya adalah
Ernesto Domingo, yaitu seorang dokter
yang melakukan misi sosial melalui
bidang medis di Filipina; Habiba Sarabi,
perempuan yang menjadi gubernur
pertama di Provinsi Barnyan di
Afghanistan; Shakti Samuha, organisasi
masyarakat yang berjuang dalam
gerakan antiperdagangan manusia
di Nepal; dan Lahpai Seng Raw, yang
merupakan perempuan pendiri
organisasi kemasyarakatan untuk
masalah kesehatan, pertanian dan
perdamaian di Provinsi Kachin, Myanmar.
Penghargaan Ramon Magsaysay
memang diambil dari nama mantan
Presiden Filipina. Award tersebut
bertujuan untuk menyebarluaskan
keteladanan integritas Ramon
Magsaysay dalam menjalankan
pemerintahan dan kegigihannya
dalam memberikan pelayanan umum
dalam lingkungan masyarakat yang
demokratis. Ramon Magsaysay Award
diberikan kali pertama pada 1958.
Hingga 2008, penghargaan yang banyak
disebut sebagai Nobel Asia ini diberikan
kepada individu dan organisasi dalam
enam kategori, yaitu government
service, public service; community
leadership; journalismliterature and
creative communication arts; peace
and international understanding; dan
emergent leadership.
Mereka yang menerima
penghargaan adalah individu dan
organisasi yang luar biasa dan dianggap
telah menyebarluaskan integritasnya
dan mendorong lingkungan masyarakat
yang demokratis. Mereka juga dinilai

Duta besar Filipina untuk Indonesia, Rosario Aguinaldo (tengah), member apresiasi kepada KPK.

pimpinan KPK dapat hadir dalam
acara penyerahan penghargaan
bergengsi di Asia ini. “Sebagai salah
satu penerima penghargaan, KPK akan
diberi kesempatan untuk berbagi
pengalamannya dalam acara serah terima
award penghargaan secara simbolik pada
2 September mendatang,” paparnya.
Sementara itu, Ketua KPK Abraham
Samad mengatakan bahwa penghargaan
ini merupakan bentuk perhatian dunia
luar terhadap pemberantasan korupsi di
Indonesia dan menandakan bahwa KPK
di mata dunia internasional punya arti
luar biasa. “Kami sangat mengapresiasi
pemberian Ramon Magsaysay
Award ini. KPK akan menjadikan
penghargaan ini sebagai motivasi untuk
terus meningkatkan kinerja untuk
memperkuat diri menyatukan persepsi
agar pemberantasan tindak pidana
korupsi terus berjalan selamanya”, lanjut
Abraham.
Adnan Pandu Praja menambahkan,
penghargaan ini merupakan hasil
kerja panjang KPK selama 10
tahun lebih. “Bukan hanya periode
kepemimpinan kami saja, tapi periode
sebelumnya juga bagian dari kesuksesan
KPK,” katanya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
juga mengapresiasi penghargaan
tersebut. Menurutnya, penghargaan itu
bukan hanya untuk seluruh jajaran KPK
dari awal berdiri, tetapi juga jerih payah
masyarakat, NGO, penggiat antikorupsi,
dan juga media massa di Indonesia dalam
memerangi korupsi bersama KPK.
Penghargaan ini, begitu Bambang
melanjutkan, juga merupakan penilaian
pihak Ramon Magsaysay dalam melihat
kinerja sejak awal berdiri KPK sampai kini.
“Kami di KPK hanya menjalankan tugas
memberantas korupsi secara sungguhsungguh, independen, dan tanpa
pandang bulu,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, KPK akan
menjadikan penghargaan ini sebagai
pemicu untuk bekerja lebih keras dalam
memberantas tindak pidana korupsi.
Penghargaan Ramon Magsaysay ini juga
akan dijadikan pengingat agar KPK dapat
tetap berada pada rel yang benar dan
memenuhi harapan masyarakat. “Pada
Allah juga semua ditujukan. Semoga
penghargaan ini terus menumbuhkan
optimisme membangun Indonesia yg
lebih baik ditengah kecemasan masa
depan kita,” pungkas Bambang.
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Penandatanganan Rencana Aksi 12 K/L

Agar Hutan tak Lagi Digerogoti

Sebagai
tindak lanjut
penandatanganan
nota kesepakatan
bersama
(NKB) tentang
Percepatan
Pengukuhan
Kawasan Hutan,
dilakukan
penandatanganan
rencana aksi.
Diharapkan bisa
mengurai korupsi
yang selama ini
tidak berujung.
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awasan hutan yang mencapai sekitar 128
juta hektare serta meliputi 70% wilayah
darat Indonesia, merupakan salah satu
kekayaan negara yang harus dikelola sebaikbaiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Namun demikian, buruknya tata kelola
sektor kehutanan, bukan hanya belum mampu
mewujudkan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD
1945 tersebut, namun juga menjadi penyebab
kerusakan hutan secara masif.
Berbicara pada rapat pleno bersama 12
kementerian/lembaga (K/L) yang terkait
kehutanan, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas,
mengatakan, hal itu diperparah dengan belum
mantapnya kawasan hutan di Indonesia. Dari
luas hutan yang ada, baru 16,18 persen kawasan
hutan yang telah ditetapkan dan masih tersisa 63
ribu kilometer kawasan hutan belum ditata batas.
“Belum lagi batas administratif daerah, baru selesai
130 segmen dari total 957 segmen,” papar Busyro.
Busyro pun menambahkan, buruknya tata
kelola di sektor kehutanan dan korupsi menjadi
lingkaran tak berujung. Keduanya dianggap terus
menggerogoti hak rakyat untuk mendapatkan
manfaat sebesar-besarnya atas hutan. Kerugiannya
yang terjadi pun sangat tinggi. Pada 2005,
misalnya, Kemenhut memperkirakan akibat
illegal loging saja, negara dirugikan Rp35 triliun
per tahun. Sedangkan pada 2010, hanya dengan
menghitung tiadanya izin pinjam-pakai, KPK
mengkalkulasi hilangnya potensi penerimaan
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negara bukan pajak akibat
pertambangan di dalam
kawasan hutan sebesar Rp15,9
triliun per tahun. “Ini karena
ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan
yang tidak melalui prosedur
pinjam-pakai,” papar Busyro.
Pada acara yang
berlangsung Auditorium
KPK, 31 Juli 2013, tersebut,
selain rapat pleno, juga
dilangsungkan penandatanganan rencana aksi dari K/L
tersebut. Kedua belas K/L itu
adalah Kementerian Kehutanan,
Kementerian Lingkungan
Hidup, Kementerian
Pertanian, Kementerian ESDM,
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam
negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan
Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial,
Komnas HAM, dan UKP4.
Rencana aksi tersebut, merupakan tindak lanjut
dari penandatanganan nota kesepakatan bersama
(NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan
Hutan. Sebelumnya, pimpinan kedua belas K/L telah
menandatangani NKB di Istana Negara beberapa
waktu lalu. Ketika itu, penandatanganan disaksikan
presiden dan wakil presiden.
Pakar tata kelola kehutanan, Prof. Hariadi
Kartodihardjo, menambahkan bahwa dari 93
rencana aksi tersebut, kemudian di-cluster menjadi
lima bagian. Yakni, cluster kawasan hutan, kesatuan
pengelolaan hutan (KPH), penyelesaian konflik,
perencanaan nasional, dan perizinan.
Pada cluster kawasan hutan, misalnya yang
dilakukan adalah penyempurnaan kebijakan dan
peraturan serta percepatan pengukuhan kawasan
hutan, termasuk kepastian status pihak ketiga
dalam kawasan hutan negara. Sementara pada
kesatuan pengeloan Hutan (KPH), yakni dengan
mendorong beroperasinya 120 KPH model serta
berjalannya program-program kemasyarakatan di
dalam KPH itu. “Untuk penyelesaian konflik, yang
dilakukan adalah menyusun regulasi penyelesaian
sengketa kehutanan dan terwujud konsensus
penyelesaian konflik oleh 12 kementerian atau
lembaga,” papar Hariadi.

PORTAL

Kajian Sistem Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara

Rp6,7 Triliun Potensi Kerugian
Negara Ditemukan

Hasil kajian KPK
tentang sistem
pengelolaan
PNBP mineral
dan batubara
menemukan
permasalahan
sistemik pada
aspek regulasi,
kelembagaan, dan
ketatalaksanaan.
KPK memberikan
sejumlah saran/
rekomendasi
kepada
kementerian
terkait, untuk
selanjutnya
diminta membuat
rencana aksi
perbaikan.

KPK tentu tak berdiam diri. Berdasarkan
rencana strategis tahun 2011-2015, KPK
berfokus pada pelaksanaan tugas antara
lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi
ketahanan energi dan lingkungan (migas,
pertambangan dan kehutanan) serta penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta
PNBP).
Terkait hal tersebut, KPK melakukan
Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan
Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara Kementerian ESDM, Ditjen
Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen
Perdagangan Luar Negeri Kementerian
uar biasa! Rp6,7 triliun kerugian negara
Perdagangan, dan Ditjen Perhubungan Laut
ditemukan KPK terkait Penerimaan Negara
Kementerian Perhubungan. Kajian dilakukan pada
Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara.
April 2012 hingga Agustus 2013.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan,
Pemaparan hasil kajian dilaksanakan 29 Agustus
kerugian tersebut berdasarkan temuan tim
2013 di gedung KPK, di hadapan Wakil Menteri
optimalisasi penerimaan negara (OPN). Yaitu, PNBP
ESDM, Dirjen Minerba KemESDM, Kepala Badan
dari hasil royalti dan iuran tetap dari sektor mineral
Litbang ESDM, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen
dan batubara pada 2003-2011. Angka sebesar itu,
Perbendaharaan Kemkeu, Dirjen Bea Cukai Kemkeu,
lanjutnya, dihitung berdasarkan nilai tukar dolar Rp9 Dirjen Pajak Kemkeu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal
ribu saat itu.
Kemkeu, Irjen Kemkeu, Dirjen Perdagangan Luar
Sementara itu, lanjut Busyro, potensi kerugian
Negeri Kemendag, Dirjen Pemerintahan Umum
negara dari royalti yang belum dibayar sepanjang
Kemendagri, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub,
2010-2012 adalah 1,22 miliar dolar AS. Dan dari
Deputi SDA dan Lingkungan Hidup Bappenas, dan
lima produksi mineral terbesar, yaitu nikel, bijih
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
besi, timbal, bauksit, dan mangan, sebesar 24,6 juta Perekonomian BPKP.
dolar AS. “Belum ada pemberian sanksi administratif
Hasil kajian setidaknya menemukan permasalahan
seperti pencabutan izin perusahaan, apalagi sanksi
sistemik pada aspek regulasi, kelembagaan,
pidana,” ungkap Busyro.
dan ketatalaksanaan. Terhadap permasalahanMenurut Busyro, terdapat ironi dalam pengepermasalahan yang ditemukan, KPK memberikan
lolaan sumber daya alam seperti batubara. Dalam
sejumlah saran/rekomendasi kepada kementerian
hal ini, Indonesia yang hanya memiliki cadangan 20 terkait untuk selanjutnya diminta membuat rencana
miliar ton atau 2,63 persen cadangan dunia, ternyata aksi perbaikan yang pelaksanaannya dalam waktu
memproduksi 376 juta ton pada tahun 2011 dengan satu bulan akan dipantau dan diverifikasi oleh KPK.
lebih dari 80 persen produksi untuk tujuan ekspor.
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 30
“Ada 309 juta ton batubara diekspor per tahun.
tahun 2002 yang memberikan KPK wewenang
Ada upaya sistematis yang terindikasi adanya
melakukan pengkajian sistem pengelolaan adminisekploitasi, sehingga dikhawatirkan 20 tahun ke
trasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
depan, batubara di Indonesia akan ludes. Selain
Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK
itu ada keengganan pelaku usaha tambang untuk
memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara
melakukan renegosiasi di kontrak sebagaimana
dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika
amanat UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba,”
berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan
ungkap Busyro.
administrasi tersebut berpotensi korupsi.

L
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Penempatan Drop Box Ditjen Bea Cukai

Bukan Tidak Boleh Kaya

Pelaporan LHKPN
merupakan
sinergi positif
antara Ditjen Bea
Cukai dan KPK.
Wujud komitmen
awal agar bisa
transparan dalam
bekerja.
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tu bukan kotak biasa. Meski terkesan
sederhana, namun di sanalah salah bentuk
pertanggungjawaban publik. Drop box, kotak
berbahan plastic itu, memang ditujukan sebgai
sarana pengisian Laporan Harta kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN). Terutama, bagi
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan
Cukai, Kemenkeu).
Seperti disampaikan Direktur Pendaftaran
dan Pemeriksaan LHPKN KPK, Cahya Hardianto
Harefa, LHKPN memang dimaksudkan sebagai
pertanggungjawaban para pelayan publik. KPK,
lanjut Cahya, tidak melarang pejabat menjadi
kaya. “Tetapi pendapatannya harus dari sumbersumber yang jelas,” lanjut Cahya, di Kantor Pusat
Ditjen Bea dan Cukai, Rawamangun, 15 Agustus
2013
Dalam konteks itulah Cahya juga memberi
apresiasi kepada Ditjen Bea dan Cukai yang
berusaha terus meningkatkan kepatuhan pegawai
terkait pengisian LHKPN. Menurut Cahya,
pengisian laporan tersebut merupakan salah
satu bentuk program pencegahan korupsi sejak
dini, khususnya untuk para pejabat negara di Bea
Cukai. “Kami juga sangat mendukung program
drop box dan asistensi pelaporan harta kekayaan
pejabat Bea Cukai, karena merupakan tindak
lanjut kesepakatan yang ditandatangani Menteri
Keuangan dan pimpinan KPK beberapa waktu
lalu,” paparnya
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Menurutnya, tingkat
kepatuhan pelaporan LHKPN
di Ditjen Bea dan Cukai
cukup tinggi. Buktinya, untuk
pengisian form A, tinggal 50
orang yang belum mengisi
atau sudah mencapai 98,74
persen. Sedangkan untuk
pengisian form B, yakni untuk
memutakhirkan data pejabat
yang sudah dua tahun
menjabat, masih terdapat
dua ribuan yang belum
mengisi.
Sementara Dirjen Bea dan
Cukai, Agung Kuswandono,
mengatakan, pelaporan
LHKPN ini merupakan sinergi
positif dengan KPK untuk
mewujudkan bea dan cukai sebagai lembaga
yang bersih di mata masyarakat. Kewajiban
penyampaian laporan harta kekayaan ini, ujarnya,
merupakan wujud komitmen awal pegawai Bea
dan Cukai agar bisa transparan dalam bekerja.
“Sehingga secara publik bisa bertanggung jawab
atas apa yang dimiliki selama bekerja di institusi
ini,” kata Agung.
Agung merinci, pegawai Bea dan Cukai
yang melakukan pelaporan ini ditambah dari
sebelumnya hanya sampai eselon 3, sekarang
melibatkan eselon 4. Sehingga dari total 10 ribu
pegawai Ditjen Bea dan Cukai, yang diwajibkan
mengisi serta menyerahkan LHKPN ini sebanyak
4.120 pegawai.
Kehadiran KPK, menurut Agung, sangat
membantu pegawai untuk mempermudah
dan mempercepat proses pengisian LHKPN.
Dengan adanya dukungan dari KPK, dia berharap
pelaporan harta kekayaan tersebut jauh lebih
lancar dan lebih mudah mengisinya karena ada
pendampingan (guidence). “KPK adalah lembaga
kredibel dan bekerja sama dengan kita untuk
mewujudkan Ditjen Bea Cukai yang bersih,
berwibawa, dan bebas KKN,” ujar Agung.
Terhadap pengawai yang belum melaporkan
LHKPN, Agung menegaskan pihaknya akan
memberikan sanksi disiplin dan teguran tertulis
yang mempersulitnya ketika akan dipromosikan
atau kenaikan pangkat. “Yang tidak menyerahkan
akan dikenakan sanksi,” tegasnya.

CENDEKIA

Banyak kearifan lokal
terkait momen Idul
Fitri, mulai sungkeman
hingga ater-ater. Perlu
dipelihara, agar tak
sebatas perayaan
seremonial belaka.

Pertama, kupat lepat menjadi simbol
perjalanan ruhani manusia untuk
kembali pada fitrahnya, atau sangkan
paraning dumadi yang diwujudkan
menyerupai lingga. Artinya, setelah
sebulan berpuasa dan beribadah
kepada Allah SWT, secara vertikal dosadosa manusia dihapus. Selanjutnya,
untuk menghapus dosa-dosa yang
berkaitan dengan kemanusiaan atau
sosial kemasyarakatan (horizontal),
diwujudkan dengan bersalamsalaman atau sungkeman. Kedua, kupat
luar menjadi simbol terlepas atau
terbebasnya manusia dari noda dan
dosa. Maknanya, dengan memakan
kupat luar, diharapkan orang akan ingat
bahwa mereka sudah terlepas dan
terbebas dari dosa atau kesalahan.
Bagaimana dengan tradisi lain?
Banyak sekali sebenarnya. Di antaranya,
tradisi munjung/ater-ater atau weweh.
Kata ater-ater, berasal dari bahasa Jawa
yang artinya antar atau mengantar.
Maksudnya, tradisi mengantar,
mengirim, atau memberi sesuatu
(umumnya berupa makanan) kepada
tetangga dan saudara.
Selain sebagai ungkapan syukur,
ater-ater/ munjung juga bertujuan
meningkatkan rasa persaudaraan
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eunikan itu milik kita. Nyaris tak
ada negara lain yang merayakan
Idul Fitri sebagaimana dilakukan
masyarakat Indonesia. Tidak juga Arab
Saudi, tempat di mana Islam bermula.
Lihat saja sungkeman, nyadran, unjungunjung, ater-ater, telasan topak, dan
sebagainya. Di tengah kemajuan zaman
yang kian pesat, berbagai kearifan lokal
tersebut masih terpelihara. Mengenai
pertanyan apakah nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya masih ada atau
tidak, itu lain persoalan.
Budayawan kenamaan Dr. Umar
Khayam, semasa hidupnya pernah
menyatakan, tradisi seputar lebaran
atau syawalan merupakan terobosan
akulturasi budaya Jawa dan Islam.
Menurutnya, kearifan para ulama di
Jawa mampu memadukan kedua
budaya tersebut demi kerukunan dan
kesejahteraan masyarakat. Akhirnya,
tradisi itu meluas ke seluruh wilayah
Indonesia dan melibatkan penduduk
dari berbagai pemeluk agama.
Terdapat banyak hal unik dalam
tradisi syawalan. Seperti jamuan makan
dengan menu utama kupat lepat dan
kupat luar. Para pemerhati budaya Jawa
sebagian sepakat bahwa kupat lepat dan
kupat luar sebagai salah satu simbol.

antarwarga masyarakat. Ini tercermin
dari kegiatan pertukaran menu masakan,
artinya masing-masing anggota
masyarakat bisa merasakan tetangganya,
demikian sebaliknya. Lebih khusus lagi,
tradisi ater-ater menjadi penanda bahwa
momentum penting syawalan telah
datang atau dimulai.
Ada lagi tradisi unjung-unjung. Di
Jawa Timur, unjung-unjung biasanya
didahului oleh anak-anak yang berkeliling
silaturahmi ke tetangga. Anak-anak
tersebut berbaur menjadi satu, kemudian
mendatangi satu rumah ke rumah lain.
Bagi orang tua yang didatangi, biasanya
akan memberikan uang kepada anakanak tersebut. Unjung-unjung semacam
ini, sekaligus sebagai ajang uji kejujuran.
Sebab, bisa saja seorang anak mendatangi
tempat yang sama lebih dari sekali,
dengan harapan bisa memperoleh uang
lebih banyak.
Tradisi lain adalah nyekar atau nyadran.
Kendati lebih banyak ditemui pada harihari menjelang Ramadhan, namun nyekar
juga jamak dilakukan setelah Idul Fitri.
Dalam nyekar ini, sesorang akan berziarah
ke makam orang tua atau kerabat
dekatnya. Secara bersama-sama mereka
berziarah dan mendoakan. Bagi beberapa
kalangan, nyekar juga sebagai ajang
kontemplasi, bahwa dirinya kelak juga
akan meninggal dunia. Dengan demikian,
mereka akan lebih mawas diri dalam
menjalani kehidupan, tidak semena-mena
terhadap orang lain, dan lebih santun
dalam bersikap.

VOL. 34/ TH.V /JULI-AGUSTUS 2013

| 45

Foto: sxc.hu

MOZAIK

Menyimak
keteladanan
pemimpin dalam
kuadran cerita
rakyat, rasanya
belum lengkap
tanpa menyebut
Raja Tilungaha.
Ketika berkelana
hingga ke Danau
Limboto, sang
raja memberikan
banyak teladan
mengenai nilainilai.
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ahulu, di Gorontalo terdapat kerajaan
bernama Bolango yang dipimpin Raja
Tilahunga. Pada suatu hari, sang raja yang
gemar berkelana, melakukan perjalanan panjang.
Rombongan berangkat dengan membawa bekal
makanan secukupnya. Selain itu, mereka juga
membawa alat-alat perkebunan seperti cangkul,
linggis, kapak dan sebagainya. Peralatan tersebut
akan dipergunakan untuk membuka lahan
perkebunan, jika menemukan lahan subur. Karena
panjangnya perjalanan, mereka pun beberapa kali
beristirahat di tempat berbeda.
Peristirahatan pertama dilakukan di bukit
yang indah. Di tempat itu, beberapa hulubalang
sibuk menyiapkan tempat beristirahat untuk
sang raja. Namun, Raja Tilahunga menolak. Dia
memilih untuk berbaur dengan seluruh anggota
rombongan dan melepaskan pakaian kebesaran
yang dikenakannya. Dengan cara itu, seluruh
anggota rombongan bisa berkomunikasi dengan
raja tanpa canggung. Mereka bisa berkeluh-kesah
tentang apa yang dirasakan. Karena itulah, tempat
tersebut, kemudian diberi nama Bukit Tapa. Nama
tersebut diambil dari kata tapatopo, yang berarti
meletakkan (jabatan) sementara.
Peristirahatan kedua dilakukan di padang
rumput yang luas. Di tempat ini, rombongan yang
mulai haus dan lapar bersemangat membuka
perbekalan mereka. Namun, raja mengingatkan,
hendaknya seluruh anggota rombongan tidak
bersantap berlebihan, karena perjalanan masih
panjang. “Kita semua harus menghemat,” kata
sang raja yang juga bersantap secukupnya saja.
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Tetapi, meski raja sudah memberi contoh,
ternyata ada anggota rombongan yang tamak.
Denggi, begitu anggota rombongan itu, secara
curang merebut makanan temannya. Akibatnya
terjadi kegaduhan. Dan sang raja pun akhirnya
mengetahui apa yang terjadi. Dengan arif dan
bijaksana, raja menasihati Denggi tanpa membuat
pengawalnya itu tersinggung. Akhirnya, Denggi
mengakui kesalahannya dan segera meminta maaf.
Sejak itu, padang rumput itu diberi nama Tuladenggi.
Diambil dari kata tula yang berarti rakus dan nama
Denggi.
Setelah masalah itu selesai, Raja Tilahunga dan
rombongannya melanjutkan perjalanan hingga
akhirnya tiba di tepi Danau Limboto. Di tempat
tersebut, raja kemudian meminta rombongan
mengeluarkan peralatan untuk kerja, seperti cangkul,
dan sebagainya. Sejak saat itu pula, daerah tersebut
diberi nama Panthungo, yang berarti alat berkebun.
Tanpa segan-segan, Raja Tilanguha turut
bekerja, sehingga seluruh anggota rombongan pun
mengikutinya. Di darat, mereka membuka semaksemak dan bercocok tanam. Sedangkan di danau, raja
juga tak segan memasang jarring untuk menangkap
ikan. Setelah tinggal di sana untuk waktu beberapa
lama, rombongan pun berhasil membawa hasil
palawija dengan baik dan memperoleh ikan yang luar
biasa banyak.
Mereka pun, akhirnya kembali ke istana. Seluruh
anggota rombongan senang. Tidak hanya karena
mereka mendapatkan hasil yang menggembirakan,
namun juga karena banyak keteladanan yang didapat
dari sang raja.

EDUK ASI

adalah pemangku kepentingan bidang
pendidikan, civil society organization
(CSO), pemda, blogger, dan sebagainya.
Sebagaimana disampaikan Sandri
Justiana, Fungsional Pendidikan dan
Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas)
KPK, ketujuh kota tersebut adalah
Cilacap, Surabaya, Semarang, Manado,
Palembang, Balikpapan, dan Pontianak.
Tetapi memang tidak berhenti sampai
di sana. Beberapa kota lain akan
menyusul, antara lain Bandung, Jakarta,
dan Palangkaraya.
Melalui FGD, demikian Sandri
memaparkan, KPK berupaya memantik
kesadaran para stakeholder bahwa
korupsi sudah menghambat citacita mulia bangsa ini. Dari sanalah

kemudian KPK mengajak untuk meraih
impian, yakni seandainya bangsa ini
bebas dari korupsi. Dan, tidak hanya itu.
“Karena muaranya, apalagi kalau bukan
menggugah mereka bahwa semua
itu adalah tanggung jawab bersama,”
lanjut Sandri.
Sebagai tindak lanjut, KPK
berencana menggelar workshop
kolaborasi yang juga melibatkan
multistakeholders. Melalui kegiatan
itu, akan diketahui apa saja tanggung
jawab masing-masing pemangku
kepentingan, terkait pemberantasan
korupsi. Melalui kegiatan itu pula, akan
diketahui, apa saja yang dibutuhkan
stakeholders dalam menjalankan
tanggung jawab tersebut.

Foto: Integrito

kehancuran. Bagaimana kondisi bangsa
kita saat ini?
Bangsa kita adalah bangsa yang
kaya namun rakyatnya masih miskin.
Sadarkah kita terhadap beragam
kekayaan yang dimiliki bangsa
Indonesia? Betapa luasnya negara

Indonesia. Panjangnya dari ujung barat
hingga ke ujung timur Indonesia, dari
Sabang sampai Merauke. Jika diukur
mencapai 5.120 kilometer. Jarak
tempuhnya, hampir sama kalau orang
Indonesia naik haji ke Jeddah, Arab Saudi.
Dua belas jam, itulah lamanya perjalanan
dari Sabang ke Merauke.
Indonesia kita adalah negara
kepulauan terbesar di dunia yang
memiliki lebih dari 1.300 pulau. Setiap
pulau di Indonesia menyimpan potensi
dan kekayaan alam yang tak ternilai
harganya. Mulai dari kekayaan flora dan
fauna, bahan mineral yang beraneka
macam, hingga budaya.
Bayangkan jika semua potensi dan
kekayaan tersebut kita manfaatkan.
Bukan hal yang mustahil impian
kemerdekaan untuk mewujudkan
Indonesia yang adil, makmur, dan
sejahtera akan tercapai. Namun, apa yang
sekarang terjadi?
Kondisi paradoks saat ini, salah
satunya dikarenakan korupsi. Tapi kita
masih bisa mengubah itu semua. Dari
mana memulainya? Kita awali dengan
bermimpi. Apa impian kita mengenai
Indonesia yang bebas dari korupsi?
Sudahkah semua elemen bangsa
memiliki impian yang sama? Pertanyaan
pamungkas, apa yang bisa kita lakukan
untuk mewujudkan impian tersebut?
Oleh karena itu, agar keadaan itu
tidak terjadi maka hal penting yang
harus diperhatikan secara konsisten dan
konsekuen dalam kehidupan sehari-hari.
(Sandri Justiana/Fungsional Dikyanmas
KPK)

Berani Basmi Korupsi,
Berani Bermimpi
Korupsi adalah biang keterpurukan bangsa ini.
Tanggung jawab kita semua untuk memberantasnya.

A

da ungkapan sederhana namun
sarat dengan makna. Maju
mundurnya suatu bangsa sangat
bergantung kepada tanggung jawab
warga negaranya. Sebagai warga negara
Indonesia tentu kita tidak ingin negara
kita mengalami kemunduran apalagi

Bermula dari
Tujuh Kota

T

ujuh kota, satu tujuan.
Demikianlah upaya yang
dilakukan KPK ketika menggelar
focus group discussion (FGD) inisiasi
kepada multistakeholders masyarakat.
Melalui kegiatan yang dilakukan AprilAgustus lalu, KPK berharap bahwa
para stakeholder berani bermimpi. Dari
sana, KPK berharap bisa menanamkan
nilai-nilai antikorupsi, termasuk
nilai tanggung jawab terhadap
upaya pemberantasan korupsi.
Multistakeholder dimaksud, di antaranya
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KOMUNITAS

Sosialisasi integritas di Sebatik, bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin.

LKAK Makassar

Dari Lembaga Kecil
untuk Perubahan Besar
“Kami terlahir dan
merangkak di sini.
Kemudian kami
diajar, bagaimana
berdiri dengan
benar agar kelak
kami dapat
berjalan ke arah
yang benar pula,”
(Motto LKAK).
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B

anyak yang beranggapan untuk melakukan
sebuah perubahan yang besar, harus
dengan jumlah dan dukungan yang
besar pula. Namun apa yang dilakukan oleh
Lembaga Kajian Anti Korupsi (LKAK) Makassar
adalah sebuah pengecualian. Dengan jumlah
anggota yang relatif sedikit, mereka dengan
gigih memperjuangkan nilai–nilai antikorupsi di
masyarakat.
Begitulah LKAK, yang merupakan lembaga
kecil yang terbentuk dari kesadaran beberapa
pemuda Makassar yang ingin terlibat secara
langsung melalui ranah kajian dan usaha preventif
dalam mencegah prilaku koruptif. LKAK dibentuk
dan didirikan tujuh mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. Dari kelompok kecil itu,
kemudian secara resmi dideklarasikan 16 April
2012 di Gedung Lembaga Administrasi Negara
Antang Makassar.
“Mimpi indah kami adalah menciptakan
sebuah kota yang terbebas dari korupsi serta
tercapainya tujuan pembentukan zona integritas
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pada khususnya, agar dapat dijadikan teladan
di seantero Nusantara,” ujar salah satu presidium
LKAK, La Said Sabiq.
Besarnya tekad LKAK dibuktikan pada saat
itu juga. Mereka tidak hanya melakukan deklarasi
komunitas semata, namun dibarengi aksi nyata.
Menurut Said, pada waktu bersamaan, LKAK
melaksanakan training of trainer (ToT) bagi seluruh
anggota yang didampingi oleh pihak KPK sebagai
fasilitator.
Struktur organisasi LKAK terdiri atas beberapa
presidium yang masing masing-masing
bertanggung jawab atas wilayah kerjanya. Antara
lain Divisi Kaderisasi, Divisi Dana dan Usaha, Divisi
Investigasi dan Advokasi, serta Divisi Komunikasi
dan Informasi.
Selayaknya sebuah organisasi, LKAK
pun memiliki visi dan misi. Visi LKAK adalah
mewujudkan suatu bangsa dan negara yang
berintegritas, berbudaya arif dan memahami
dampak korupsi dalam pembangunan bangsa
dan negara. Sedangkan misinya, ingin menjadikan

LKAK sebagai penyuara antikorupsi
yang berdasarkan hukum analitis,
objektif, rasional, dan progresif dalam
melaksanakan upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi di Sulawesi
Selatan secara khusus dan Indonesia
secara umum.
Sebelum membentuk LKAK, Said
dan kawan-kawan termasuk sosok
yang muak dengan pemberitaan di
media massa mengenai korupsi di
Indonesia. Terlebih, ketika mereka hanya
bisa memandang bangsa ini dalam
kaca mata pesimisme. Namun setelah
sering berkumpul dan berdiskusi,
mereka kemudian mulai mengerti
bahwa ternyata tak ada gunanya hanya
mengutuk kegelapan. Sebab, pada
dasarnya perubahan terjadi dengan
didahului adanya usaha-usaha kecil
yang dilakukan. “Mungkin benar tingkat
korupsi di Indonesia begitu masif dan
menggelisahkan. Namun, tak ada guna
kita hanya terus gelisah pada keadaan
ini. Kemuakan ini mesti berhimpun dan
bergerak dalam sebuah usaha bersama
melawan segala bentuk tindak koruptif,”
papar Said.
Penanggung Jawab Divisi Kaderisasi
Andi Surya Nusantara Djabba, menambahkan, setelah pendeklarasian dan
pembentukan struktur kerja organisasi
dilakukan, sebagai bentuk konsistensi,
LKAK pun mulai melaksanakan serangkaian kegiatan antikorupsi dalam bentuk
sosialisasi, aksi solidaritas, diskusi publik
dan upgrading kader. Menurut Surya,
dalam perjalanan keorganisasian tak
jarang hambatan menghalangi langkah
LKAK. Kurangnya anggota, dana

Menggelar diskusi pelataran.

serta dinamika internal dan eksternal
adalah sebagian hambatan itu. “Tapi
kami bersyukur karena hambatan
tersebut tidak membuat kami berhenti
bergerak, rintangan itu yang malah
mendewasakan kami,” katanya.
Surya melanjutkan, LKAK diharapkan
mampu menjadi organisasi antikorupsi
yang kokoh secara ideologi dan mampu
memberikan kontribusi penyadaran
kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Sehingga segala lapisan masyarakat
sadar akan dampak buruk perilaku
koruptif serta menggunakan hukum
kritis sebagai metodologi untuk
memberikan pemecahan terhadap
perilaku koruptif yang tidak dapat
diselesaikan atau terombang-ambing
oleh jalur prosedural,” urainya.
Kerjasama KPK
Keberadaan komunitas antikorupsi
seperti LKAK, tentu saja menjadi angin
segar bagi upaya pemberantasan
korupsi. Bahkan dalam perspektif
KPK, misalnya, komunitas seperti
LKAK sangat diperlukan agar persepsi
bisa sama, sehingga kampanye
pemberantasan korupsi membuahkan
hasil optimal dan lebih menyeluruh
keseluruh pelosok negeri.
Jadi seakan gayung bersambut,
LKAK tentu saja gembira dengan
upaya KPK untuk saling bersinergi.
Mereka pun berkomitmen, untuk
mendukung KPK yang tengah
berupaya mengembangkan strategi
baru pemberantasan korupsi korupsi
itu. Melalui upaya saling sinergi ini,
diharapkan agenda pemberantasan

korupsi bisa membuahkan hasil
maksimal.
Dari perspektif LKAK sendiri,
sinergi memang dibutuhkan. Terlebih,
karena mereka memang memandang
bahwa Makassar harus bersih. Sebagai
kota yang dikukuhkan menjadi Zona
Integritas, diharapkan Kota Makassar
bisa menjadi kiblat percontohan sebagai
kota yang terbebas dari korupsi. Dalam
hal ini, tentu saja peran pemuda dan
seluruh unsur masyarakat, termasuk
LKAK, sangat dibutuhkan untuk
mewujudkannya.
Dalam konteks kebersamaan dengan
KPK, berbagai kegiatan yang sudah
dilakukan LKAK, antara lain sosialisasi
antikorupsi di sekolah-sekolah, aksi
kepedulian “Koin Untuk KPK”, ngabuburit
“Sucikan Hati Tanpa Korupsi,” dan diskusi
pelataran di Universitas Hasanuddin
bertema “Kesenian Sebagai Langkah
Preventif Terhadap Upaya Pencegahan
Prilaku Koruptif”. “Selain itu LKAK juga
mengundang para calon gubernur
Sulawesi Selatan dalam forum diskusi
untuk memaparkan dana dan aliran
dana kampanye, mengadakan sosialisasi
dan ikrar Integritas bekerja sama dengan pihak universitas Hasanuddin di
Miangas, Sebatik dan Padang,” papar
Said.
Menurut Said, berbagai suka duka
yang dialami bersama teman-temannya
adalah hal yang wajar dalam bergerak
memerangi musuh bersama, yaitu
korupsi. Dia selalu berpesan agar jangan
pernah berputus asa, karena kemuliaan yang sesungguhnya ada pada
keteguhan, kesungguhan, dan konsistensi seluruh anggota LKAK dalam
mewujudkan Indonesia yang bebas dari
korupsi.
Ke depan, Said berharap, LKAK
dapat menjadi sebuah lembaga yang
senantiasa mewadahi aspirasi-aspirasi
mahasiswa/rakyat. Yakni, dengan
selalu menyuarakan kebenaran tanpa
mengenal rasa lelah. Mengapa? Karena
pada dasarnya LKAK merupakan salah
satu unsur penting yang menghiasi
kelembagaan, dimana suara-suara
atau kritikan-kritikan mahasiswa dapat
diwadahi oleh LKAK melalui kajian-kajian
kritis. “Semoga LKAK akan menjadi
organisasi yang mampu memberikan
kontribusi sebesar-besarnya untuk
memberantas korupsi di ibu pertiwi yang
kita cintai ini,” pungkasnya.
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RESENSI

Perusahaan yang berbisnis dengan cara yang bersih di negaranya, belum
tentu menerapkan standar yang sama ketika berbisnis di negara lain. Sebuah
tantangan bagi Indonesia, negara yang menjadi tujuan investasi asing.

S

uap-menyuap dan penggelapan dana milik publik
seringkali dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar
dari tindak pidana korupsi. Tindakan suap diasumsikan
sebagai keputusan independen dan rasional yang dibuat
oleh agen individual. Keputusan individual itu didasarkan
atas analisis keuntungan dengan tujuan untuk mendapatkan
atau memaksimalkan keuntungan atau manfaat bagi
personal. Secara filosofis, perbuatan suap merupakan mala
per se atau mala in se dan bukan mala prohibitia. Tindak
pidana suap merupakan mala per se karena penyuapan
selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi
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(influencing) agar yang disuap berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau
juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajibannya.
Ada kesepakatan di kalangan pengamat mengenai
situasi yang mudah mengundang korupsi harus mulai
dari penyebab-penyebabnya yang paling inti. Kita perlu
memahami insentif bagi orang yang berpotensi memberi
suap dan pihak yang dirugikan oleh korupsi yang dilakukan
pihak lain yang digolongkan dalam empat kategori.
Pertama, suap yang diberikan untuk mendapatkan
keuntungan yang langka atau menghindari biaya; Kedua,
suap yang diberikan untuk mendapat keuntungan (atau
menghindari biaya), tetapi memerlukan kebijakan yang
harus diputuskan oleh pejabat publik; Ketiga, suap yang
diberikan tidak untuk mendapatkan keuntungan tertentu
dari publik, tetapi untuk mendapat layanan yang berkaitan
dengan perolehan keuntungan (atau menghindari risiko),
misalnya layanan yang cepat atau informasi dari orang
dalam; Keempat, suap yang diberikan untuk mencegah
pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan, atau
untuk membebankan biaya pada pihak lain.
Esensi bisnis adalah suatu transaksi barang atau
jasa antara paling sedikit dua pihak. Kedua belah
pihak melakukan negosiasi untuk menentukan dan
mencapai kesepakatan nilai atas barang atau jasa yang
diperjualbelikan. Proses transaksi murni bisnis dapat
menyimpang atau menjadi tidak murni lagi jika dalam
proses transaksi yang berjalan,
khususny
khususnya dalam
peng
pengambilan keputusan
da
dan pencapaian
kesepakatan,
diwarnai oleh upaya
mempengaruhi
ataupun
memperoleh
manfaat yang
ttidak transparan
da
dan tidak dapat
dipe
dipertanggungjawabkan

untuk kepentingan diri, orang lain,
atau kelompok. Tindakan demikian
membawa dampak yang merugikan
konsumen maupun kondisi ekonomi
secara makro, karena yang menanggung
biaya untuk melakukan suap ini adalah
konsumen, sehingga pada akhirnya daya
beli konsumen berkurang. Perusahaan
dapat melakukan suap untuk
memperoleh perlakuan istimewa dalam
berbagai proses bisni seperti percepatan
perolehan izin, perolehan tender,
pemasokan barang dan jasa, bahkan
untuk memperoleh informasi dari dalam
yang menyebabkan persaingan bisnis
menjadi tidak sehat.
Pada 1999, Komite Nasional
Kebijakan Corporate Governance
kan
(KNKCG) yang dibentuk berdasarkan
keputusan Menko Ekuin Nomor:
KEP/31/M.EKUIN/08/1999
mengeluarkan Pedoman Good
Corporate Governance (GCG)
yang pertama. Pedoman
tersebut telah beberapa kali
disempurnakan, terakhir pada
2001. Sampai akhirnya pada
November 2004 pemerintah
dengan Keputusan Menko
Bidang Perekonomian Nomor:
KEP/49/M.EKON/11/2004
e
menyetujui pembentukan Komite
Nasional Kebijakan Governance
te
(KNKG) yang terdiri atas Subkomite
Publik dan Subkomite Korporasi. Dengan
enko
dibentuknya KNKG, keputusan Menko
Ekuin tentang KNKCG dinyatakan tidak
berlaku lagi
Berdasarkan pedoman KNKG
tersebut, masing-masing perusahaan
perlu membuat manual yang lebih
operasional. Regulator juga diharapkan
dapat menggunakan pedoman ini
sebagai acuan dalam menyusun
peraturan terkait serta sanksi yang perlu
dikenakan.
Perlawanan oleh dunia bisnis dalam
melawan korupsi sebenarnya sudah
dilakukan oleh banyak kelompok bisnis,
tetapi masih secara individu dan belum
terintegrasi sebagai suatu gerakan
bersama. Salah satu kesulitan yang
dihadapi adalah banyaknya pemain
bisnis yang menganggap suap adalah
hal yang wajar dan dianggap sebagai
biaya usaha. Selain itu, banyak kelompok
bisnis yang merasakan penerapan
GCG secara total akan mengancam
kelangsungan atau perkembangan

bisnisnya. Salah satu upaya melawan
korupsi dalam dunia bisnis adalah
dengan pengembangan kode etik.
Untuk dapat melakukan peralihan
pola transaksi bisnis ke arah yang sehat,
diperlukan upaya bisnis atau perusahaan
untuk melakukan transformasi
budaya perusahaan. Transformasi
budaya berarti menanamkan nilainilai dan norma budaya perusahaan
yang mengharamkan. Transformasi
budaya perusahaan atau korporasi
untuk menciptakan iklim etikal
(ethical climates) yang kondusif untuk

menerapkan
bisnis tanpa suap,
menuntut perubahan
pada empat komponen utama
perusahaan yang saling terkait, yaitu (1)
struktur, (2) sistem, (3) prosedur, dan (4)
sumber daya manusia perusahaan. Agar
staf dan karyawan suatu perusahaan
dapat menunjang tindakan bisnis
melawan suap, budaya perusahaan
harus pula kondusif sehingga pegawai
tidak memiliki keraguan apapun
dan dengan mantap mengambil
keputusan untuk mengambil tindakan
bisnis melawan suap. Ini juga berarti

bahwa kualitas sumber daya manusia
perusahaan harus memiliki integritas
tinggi.
Dunia bisnis terkait erat dengan
efisiensi, bagaimana mendapatkan
akses terhadap sumber daya (modal,
bahan baku, pasar, dll.) dengan
cara yang efisisen. Sehingga, jika
dunia bisnis ditengarai sebagai
pihak yang turut menyuburkan
korupsi bukanlah suatu hal yang
luar biasa. Upaya menekan tingkat
korupsi perlu melibatkan berbagai
stakeholder bangsa, di antaranya
adalah pemerintah dan para pebisnis.
Pemerintah berupaya menciptakan
lingkungan yang bersih dan
nyaman untuk berbisnis melalui
penerapan public policy yang
benar, yang umumnya bersifat
makro. Sedangkan dunia bisnis
sebagai pelaku diharapkan
meresponsnya dengan
menepati ketentuan yang
ada dan selalu memperbaiki
diri secara internal agar good
corporate governance tidak
hanya diterapkan ketika
perusahaan bersangkutan
dengan pihak eksternal, tetapi
juga untuk berbagai urusan
internal perusahaan.
Berbagai uraian dalam tulisan
di atas mengindikasikan betapa
pentingnya kalangan bisnis untuk
memulainya secara bersama. Menunda
upaya menerapkan praktik bisnis
yang bersih sama halnya bunuh diri
pelan-pelan. Korupsi perusahaan
apabila dilaksanakan secara berjamaah
dan terus menerus, apalagi saat
penegakan hukum tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya, akan
membawa dunia bisnis memasuki
lingkaran setan yang secara perlahan
akan membenamkan komunitas
bisnis dalam kondisi dunia bisnis
yang sulit,dengan keuntungan yang
tidak ditentukan oleh siapa yang
paling efisien tetapi oleh siapa yang
paling besar menyuap. (Erry Riyana
Hardjapamekas dan Aan Rukmana)

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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et recht hinkt achter de feiten
aan. Sebuah ungkapan
dalam Bahasa
Belanda, yang berarti
hukum ketinggalan dari
peristiwanya. Penulis
tidak sependapat
dengan ungkapan
tersebut. Sebab,
recht is geen person
(hukum bukanlah
orang) melainkan
sistem yang
terdiri atas sub-sub
sistem. Jika terdapat
kekurangan pada satu
subsistem akan dilengkapi
subsistem lain.
Dalam konteks
pemberantasan korupsi,
perubahan undang-undang telah
dilakukan pasca-reformasi. Pertama,
UU Nomor 31 tahun 1999 yang secara tegas
mencabut dan menggantikan UU Nomor 3
tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Kedua, UU Nomor 20 tahun 2001
yang mengubah dan menambahkan beberapa
pasal yang sudah ada dalam undang-undang
sebelumnya.
Sementara itu, dalam rangka memperkuat
instrumen pemberantasan korupsi, selain
membentuk KPK, Pemerintah Indonesia juga
meratifikasi United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi
PBB melalui UU Nomor 7 tahun 2006. Menjadi
perdebatan, apakah UNCAC serta-merta dapat
diberlakukan sebagai instrumen pemberantasan
korupsi di Indonesia atau harus disesuaikan
dengan undang-undang nasional baru kemudian
dapat diberlakukan? Melalui ruang yang sangat
terbatas ini, penulis mencoba mengulas diskursus
panjang tersebut.
Internasionalisasi Kejahatan Korupsi
Istilah internasionalisasi kejahatan dapat
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diartikan sebagai proses
penetapan tindakan-tindakan
tertentu sebagai kejahatan
internasional. Proses
pembahasan suatu
tindakan tertentu
sebagai kejahatan
internasional
tersebut, biasanya
dilakukan oleh
international law
commission atau
komisi hukum
internasional yang
berada di bawah PBB.
Secara garis besar,
terdapat dua kategori
kodifikasi kejahatan
internasional dalam berbagai
treaty. Pertama, treaties yang
secara tegas menyatakan perbuatanperbuatan yang dilarang dan
dinyatakan sebagai kejahatan di
bawah hukum internasional. Kedua,
treaties yang tidak menyatakan perbuatanperbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan,
tetapi mewajibkan para negara peserta untuk
menuntut atau mengekstradisi para pelaku
tindakan tersebut berdasarkan hukum nasional
(Illias Bantekas and Susan Nash, International
Criminal Law).
Dan dalam hal ini, sebagaimana termaktub
dalam Pasal 30 UNCAC, yang sesuai dengan
konteks kejahatan korupsi adalah kategori kedua.
Sementara dalam konteks hukum
pidana internasional, masih berdasarkan
internasionalisasi kejahatan, M. Cherif Bassiouni
(Introduction to International Criminal Law)
membagi hirarki kejahatan internasional menjadi
tiga. Pertama, international crimes adalah bagian
dari jus cogens. Kedua, international delicts. Dan,
ketiga, international infractions. Secara normatif,
kategori ini tidak termasuk dalam international
crime dan international delicts.
Saat ini, kejahatan korupsi memang berada

pada hiraki terakhir, yakni international
infractions. Tetapi, International Law
Commission sedang membahas
narkotika dan korupsi untuk menjadi
yurisdiksi International Criminal Court.
Jika Majelis Umum PBB menyetujui
dua kejahatan internasional tersebut
sebagai yurisdiksi International
Criminal Court, maka akan membawa
konsekuensi hirarki, yang tadinya
sebagai international infractions menjadi
international crimes. Tegasnya, kejahatan
korupsi akan berada pada hirarki teratas
dari kejahatan internasional. Empat
kejahatan lain yang terlebih dahulu
dikategorikan sebagai international
crimes adalah agresi, genosida, kejahatan
terhadap kemanusiaan dan kejahatan
perang.
Antara Monisme dan Dualisme
Hubungan antara hukum pidana
internasional dan hukum pidana
nasional secara mutatis mutandis tidak
terlepas dari hubungan antara hukum
internasional dan hukum nasional,
yang merujuk pada dua teori. Keduanya
adalah, pertama, teori monisme yang
menyatakan bahwa hukum internasional
dan hukum nasional merupakan dua
aspek dari satu sistem hukum. Kedua,
teori dualisme yang menyatakan bahwa
hukum internasional dan hukum
nasional masing-masing merupakan dua
sistem hukum yang berbeda (Sugeng
Istanto, Hukum Internasional).
Teori monisme melihat hukum
internasional dan hukum nasional
merupakan satu kesatuan sistem hukum
berupa kaidah-kaidah yang mengikat
individu, negara maupun kesatuan
lainnya yang bukan negara (J.G. Starke,
Pengantar Hukum Internasional). Hukum
internasional mengikat individu secara
kolektif, sedangkan hukum nasional
mengikat individu secara perorangan.
Teori dualisme melihat hubungan
antara hukum internasional dan hukum
nasional sebagai dua hal yang terpisah,
terlebih dalam dunia modern yang
mana negara mempunyai kedaulatan
dan kesederajatan (Malcolm N. Shaw,
International Law).
Sementara itu, dalam hukum
pidana internasional, pertentangan
pendapat antara paham monisme

dan paham dualisme perihal subjek
hukum sudah tidak relevan lagi. Dalam
perkembangannya, subjek hukum
internasional yang dapat dikenakan
pertanggungjawaban pidana antara lain
adalah individu. Artinya, hukum pidana
internasional mengikat individu secara
perorangan dalam kaitannya dengan
tindakan-tindakan yang dikualifikasikan
sebagai kejahatan internasional.
Hubungan antara hukum pidana
internasional dan hukum pidana
nasional, bersifat komplementer antara
satu dengan yang lain. Hal ini jelas
terlihat dari banyaknya asas dalam
hukum pidana nasional diadopsi
sebagai asas-asas dalam hukum pidana
internasional. Dalam ketentuan KUHP
di semua negara, khususnya berkaitan
dengan asas berlakunya hukum pidana
menurut tempat, tidak hanya meliputi
teritorial negara tersebut tetapi juga
meliputi tempat-tempat tertentu
yang dianggap perluasan teritorial,
kendatipun berada di wilayah negara
lain. Demikian pula sebaliknya, tindakantindakan yang dikualifikasikan sebagai
kejahatan internasional oleh hukum
pidana internasional kemudian diadopsi
ke dalam ketentuan-ketentuan dalam
hukum pidana nasional, agar kejahatan
tersebut tidak terjadi di negaranya.
Raison D’Etre Implementasi UNCAC Di
Indonesia
Sebagaimana diuraikan di
awal tulisan ini, diskursus terkait
implementasi UNCAC, apakah UNCAC
yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 dapat
serta merta berlaku di Indonesia sebagai
instrumen pemberantasan korupsi
ataukah UNCAC yang telah diratifikasi
harus disesuaikan dengan undangundang nasional baru kemudian dapat
diberlakukan? Berdasarkan berbagai
uraian di atas, Penulis berpendapat
bahwa UNCAC dapat serta merta
diimplementasikan sebagai instrumen
pemberantasan korupsi.
Setidaknya, terdapat tujuh
argumentasi sebagai analisis teoritis
untuk memperkuat pendapat tersebut.
Pertama, berdasarkan UNCAC, korupsi
adalah kejahatan internasional. Artinya,
berlaku asas universal dalam hukum

pidana bahwa setiap negara wajib
melakukan penuntutan dan penghukuman
terhadap pelaku kejahatan internasional.
Kedua, ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah
Indonesia tentunya sudah didasarkan
pada pertimbangan yang matang bahwa
isi konvensi tersebut sesuai dengan
situasi dan kondisi negara yang sedang
giat-giatnya melakukan pemberantasan
korupsi. Ketiga, ratifikasi yang dilakukan
terhadap UNCAC berlaku sebagai self
executing treaty. Artinya, dapat serta merta
diberlakukan sebagai hukum positif.
Keempat, ratifikasi suatu konvensi
internasional tunduk pada prinsip umum
hukum internasional yakni pacta sunt
servanda yang berarti perjanjian yang
dibuat oleh para pihak mengikat ibarat
undang-undang. Menurut Oppenheim,
sebagaimana yang dikutip oleh Anthony
Aust, di dalam asas pacta sunt servanda
tercakup asas keadilan dan itikat baik
untuk melaksanakan isi suatu perjanjian
atau konvensi yang telah dirativikasi.
Kelima, dalam konteks hubungan antara
hukum pidana internasional dengan
hukum pidana nasional, hukum pidana
internasional berfungsi sebagai pelengkap
terhadap hukum pidana nasional, bilamana
aturan-aturan yang berada dalam konvensi
internasional yang telah diratifikasi belum
diatur dalam undang-undang nasional.
Keenam, berdasarkan asas hukum
pidana internasional yakni asas civitas
maxima secara tegas menyatakan bahwa
hanya ada satu sistem hukum universal
yang dianut oleh semua bangsa di dunia
dan harus dihormati serta dilaksanakan.
Ketujuh, korupsi sebagai kejahatan
internasional yang merupakan substansi
dari hukum pidana internasional dalam
hubungan dengan paham monisme
dan paham dualisme, hukum pidana
internasional lebih menitikberatkan
pada paham monisme bahwa hukum
internasional dan hukum nasional
merupakan satu kesatuan sistem hukum
berupa kaidah-kaidah yang mengikat
individu, negara maupun kesatuan lainnya
yang bukan negara.
Dengan demikian, keberlakuan UNCAC
yang telah diratifikasi dengan UU Nomor
nomor 7 tahun 2006 adalah hukum positif
yang dapat diterapkan dalam rangka
memperkuat instrumen pemberantasan
korupsi di Indonesia.
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angat menyudutkan, begitulah tuduhan kepada KPK beberapa waktu lalu.
Dalam tuduhan tersebut dikatakan, KPK memberikan bantuan dana corporate
social responsibility (CSR) kepada beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM)
antikorupsi.
Begitupun, sebenarnya lontaran dilakukan asal jadi. Pesan yang ditangkap,
apapun dilakukan, yang penting bisa menjatuhkan kredibilitas KPK. Perkara bahwa
hal itu dilakukan tanpa dilandasi pengetahuan yang memadai sekalipun, tak jadi
soal. Namanya juga tuduhan, fitnah. Bukankah fitnah selalu melenceng dari kondisi
sebenarnya.
Yang bisa dijawab adalah, bagaimana mungkin memberikan dana CSR, sebab KPK
sendiri tidak mempunyai program CSR. Hal ini sebenarnya sudah jelas, yakni karena
KPK merupakan lembaga publik, lembaga pemerintahan yang sumber dananya berasal
dari APBN. KPK tidak mencari keuntungan dan dalam bekerja sesuai dengan aturan
perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Jadi, yang benar adalah, KPK memang menggandeng civil society organization
(CSO) dan LSM antikorupsi. Mereka diajak bekerja sama melalui program yang
dirancang KPK, seperti focus group discussion (FGD), youth camp, dan sebagainya.
Dengan demikian, sama sekali tidak ada pemberian dana tunai. Semua melalui kerja
sama program.
Kalau pun yang diajak bekerja sama tidak sebatas lembaga yang memiliki
kredibilitas saja, KPK juga memiliki landasan. Sebab, yang menjadi dasar adalah,
apakah lembaga-lembaga tersebut memiliki kegiatan nyata terhadap pemberantasan
korupsi atau tidak.
Seluruh kegiatan tersebut, masuk ke dalam anggaran belanja KPK di ranah
pencegahan melalui program Dikyanmas. Semua kegiatan program terukur, dan
perencanaannya tidak hanya dalam hitungan tahunan saja.
Jadi, begitulah KPK bekerja dan melaksanakan program. Dalam hal ini, KPK ibarat
kereta yang selalu berjalan pada relnya. Sebagai pengemban amanah Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002, dalam bekerja, KPK senantiasa berpegang pada UU tersebut.
Begitu pula ketika melaksanakan tugas pencegahan, termasuk ketika
menggandeng CSO dan LSM tadi. Dalam hal ini, KPK berpedoman Pasal 13 huruf c, d,
dan e. Pasal tersebut mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, KPK berwenang melaksanakan langkah
atau upaya pencegahan, sebagai berikut:
Pertama, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang
pendidikan. Kedua, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi
pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ketiga, melakukan kampanye antikorupsi
kepada masyarakat umum.
Pelaksanaan teknis atas hal tersebut, diturunkan dalam Perpres No. 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014. Utamanya, pada Bagian KPK Sub Bagian Direktorat Pendidikan dan Pelayanan
Masyarakat. Dikatakan, bahwa salah satu indikator dari program /kegiatan prioritas
penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi, adalah
peningkatan komunitas antikorupsi. Indikator lain adalah, jumlah sekolah/lembaga
pendidikan yang menerapkan modul antikorupsi dan instansi/lembaga yang
melaksanakan zona antikorupsi. Tentu saja, masih berdasarkan Perpres tersebut, KPK
memiliki target yang harus dicapai, sejak 2010 hingga 2014.
Dari uraian di atas jelas sudah, bahwa tidak ada aturan yang dilanggar. Semua
memiliki indikator, sehingga semuanya jelas dan terukur.
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