


Bagus Pura (SD Muhammadiyah Sapen)



VOL. 35/  TH.V  /SEPTEMBER-OKTOBER 2013  | 3H.V  /S TOBE 3

EDISI 35/ TH. V / SEPTEMBER-OKTOBER 2013

19Jeda
Terry Putri
Mencederai Sportivitas

24 Mozaik
Kua Siga Wunga
Keberanian Bersikap Jujur

25 Sulur
Tak Ada Status Saksi dalam Penyelidikan

26 Sang Teladan
Para Anak Buah Kol (Purn) AE. Kawilarang
Kejujuran Tentara Perang Kemerdekaan

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK, Pengarah: Sekretaris Jenderal KPK, Pemimpin Redaksi: Johan Budi SP, Wakil Pemimpin Redaksi: Priharsa Nugraha, Redaktur Pelaksana: Chrystelina 
GS, Staf Redaksi: Gumilar Prana Wilaga, Yuyuk Andriati, Maryudi Setiawan, Ipi Maryati, Ramdhani, Heni Rosmawati, Angela Ayu Kuswardhani, Yudhistira Massayu, YD.Kurniawan 
Susanto, Dian H. Baay, Kontributor: Hotman Tambunan, Ari Septiningsih, Joko Santoso, I Putu Parwata, Arien Winiasih, Devi Angraeni, Sirkulasi: Afi fudin Alamat Redaksi: KOMISI 
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920, Telepon: 021 2557 8498, Faks: 021 5290 5592, Email: informasi@kpk.go.id, Website: www.
kpk.go.id, Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi, Twitter : @KPK_RI

30Jejaring
Akademi Pemberantas 
Korupsi

46Cendekia
Kearifan Lokal 
Sungai Barito

28Zoom
”Sahabat Pemberani”
yang Mengedukasi

www.spora.co.id

20Khusus
Merekam Persidangan, 
Meningkatkan Kewibawaan

@KPK_RI Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI



|  VOL. 35/  TH.V  /SEPTEMBER-OKTOBER 20134

PENYUMBATAN

DARIREDAKSI

Bisa jadi, ini pertanyaan 
membingungkan. Apa persamaan 
antara keran air dan KTP? Karena 

membingungkan itulah, mungkin tak 
akan ada jawaban. Buat apa, toh tidak 
ada relevansi antara keduanya. 

Tetapi tungu dulu. Setelah ditelisik, 
terdapat “relevansi” antara keran air dan 
KTP. Keduanya, ternyata sama-sama 
berpotensi mengalami penyumbatan. 
Sebagai alat untuk menyalurkan air, 
keran bisa saja tersumbat mampat 
karena kotoran atau memang 
kondisi materinya yang 
mulai rusak. Sedangkan 
KTP, juga bisa mengalami 
penyumbatan dalam proses 
pengurusannya. Untuk 
yang terakhir, biasanya 
penyumbatan terjadi akibat 
pelayanan yang kurang baik. 

Namun, permasalahan-
nya memang bukan 
pada penyumbatan atau 
sesuatu yang membuat 
mampat/tidak lancar itu 
tadi. Permasalahannya 
adalah, mengapa keduanya 
bisa tersumbat? Jika 
penyumbatan pada keran air terjadi 
karena tanpa sengaja, hal sebaliknya 
justru pada (proses) pembuatan KTP. 
Pada proses tersebut, biasanya yang 
berlaku adalah, “Jika bisa dipersulit, 
mengapa harus dipermudah.” Atau 
dengan kata lain, “Jika bisa dibuat 
tersumbat, mengapa harus dilancarkan.”

Fenomena seperti itulah yang selalu 
menggelitik bangsa ini. Mengapa? 
Karena dari sanalah muncul praktik 
untuk melepaskan sumbatan itu dan 
syukur-syukur bisa memperlancar. 

Seperti keran yang tersumbat, pelayanan publik pun harus 
dilancarkan agar tak mampat. Cara terbaik, tentu dengan 

mengatasi penyebab munculnya penyumbatan.

Praktik itu adalah pemberian uang 
pelicin, uang semir, sogok, suap, atau 
apalah namanya. Praktik semacam itulah 
yang memprihatinkan. Sebab meski 
kecil, namun karena sebarannya amat 
luas, maka bersifat amat korosif. Bisa 
membuat habis.

Dengan demikian, proses 
pembuatan KTP pun pada akhirnya 
hanya merupakan contoh kecil. 
Karena selain itu, tak terkira betapa 
marak pelayanan publik yang buruk, 

yang disengaja karena berharap akan 
bermuara pada pemberian uang pelicin 
itu tadi. Bahkan tidak hanya terjadi 
di masyarakat, pada dunia bisnis pun 
praktik semacam ini pun marak. 

Siti Adiprigandari Adiwoso Suprapto 
dalam bukunya “Buku Panduan Melawan 
Suap” mengatakan banyak contoh suap 
yang terjadi. Pada dunia bisnis misalnya, 
“seperti untuk memperoleh perlakukan 
istimewa atau khusus dalam berbagai 
proses berbisnis, seperti percepatan 
perolehan izin, perolehan tender, 

pemasokan barang dan jasa, bahkan 
untuk memperoleh informasi dari dalam 
(‘inside information’) yang menyebabkan 
bisnis menjadi tidak sehat.”

  Kondisi seperti itu, sama seperti 
yang diungkapkan guru besar di 
sebuah sekolah bisnis di Barcelona, 
Antonio Argandona. Dalam hal ini 
Antonio menyebutkan karakteristik 
pelicin (facilitation payment), antara 
lain, bahwa pelicin ditujukan untuk 
membantu menyelesaikan suatu 

permasalahan, mempercepat 
proses adiministratif, atau 
pemberian izin. Dalam 
hal ini, lanjut Antonio, 
pelicin dipergunakan 
untuk menghindari 
atau mengurangi 
ketidaknyamanan terkait 
prosedur. 

Melihat maraknya 
uang pelicin, kita semua 
memang layak mewaspadai. 
Seperti keran air, yang 
paling utama tentu saja 
bukan memperlancar 
ketika penyumbatan sudah 
terjadi, namun menghindari 

sebab-sebab yang bisa menyebabkan 
tersumbat. Memeriksa berkala agar 
tidak ada kotoran yang menyumbat dan 
kemudian melakukan perawatan agar 
materialnya tetap bisa dipergunakan 
lebih lama. 

Begitu pun dengan uang pelicin. 
Yang terpenting adalah, mencegah 
terjadinya pelayanan yang buruk 
sehingga publik tak perlu lagi menge-
luar kan uang demi kelancaran berbagai 
urusannya. Ini tantangan buat kita 
semua. Saya dan Anda. Siapkah kita? 



SWARAKICAU

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

@KPK_RI
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PENIPUAN MENGATASNAMAKAN KPK

Tanya: 

Beberapa waktu lalu teman saya memberin tahu. Katanya, saat ini marak 
penipuan yang mengatasnamakan KPK, yang sasarannya adalah pejabat 
di daerah. Saya terus terang khawatir, karena beberapa keluarga di daerah, 
kebetulan menduduki jabatan tertentu. Benarkah semua itu? Apa yang harus 
dilakukan seandainya menemukan indikasi penipuan semacam itu? Terima kasih.

Suryadi, Surabaya

Jawab:

Benar sekali. Penipuan yang mengatasnamakan KPK memang sangat 
marak. Hingga September 2013, KPK menerima tidak kurang dari 100 
laporan masyarakat berkaitan dengan penipuan seperti itu. Biasanya, 
mereka mengatasnamakan KPK dan melengkapi diri dengan identitas palsu. 
Kemunculan pegawai KPK gadungan semacam itu, sebenarnya sudah lama 
terjadi, bahkan sejak KPK berdiri sekitar sepuluh tahun lalu. Namun,dalam 3-4 
tahun belakangan, kasus semacam itu bisa dikatakan mengalami peningkatan 
pesat. 

Dari berbagai kasus yang dilaporkan, KPK dapat mengkategorikan setidaknya 
ke dalam dua motif utama. Pertama, mereka biasanya melakukan penipuan 
tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Kedua, berkaitan dengan 
fasilitas tertentu, seperti kemudahan perizinan.

Kedok yang dipakai dalam penipuan cukup beragam. Mulai dari yang berpura-
pura sebagai pejabat atau pegawai KPK, mengaku-aku sebagai mitra KPK, 
hingga berperan seolah petugas yang menjual buku-buku antikorupsi yang 
diterbitkan oleh KPK. Padahal, semua produk KPK itu gratis.

KPK sendiri, sedikitnya menemukan adanya 14 modus penipuan berkedok KPK 
tersebut. Biasanya modus yang digunakan, mereka membuat kop surat atau 
identitas palsu. Mereka juga menghubungi pejabat-pejabat di daerah yang 
begitu mendengar nama KPK saja sudah takut. Selanjutnya, mereka meminta 
uang dan mengatakan bahwa bahwa pejabat tersebut dipanggil KPK. Dari sana, 
kemudian para penipu tersebut mengatakan, bahwa mereka bisa memfasilitasi 
supaya sang pejabat daerah tidak usah ke Jakarta. Cukup diperiksa di tempat. 
Tentu saja ada embel-embel, minta uang sekian.  

Untuk itu, jika terdapat keluarga Anda atau siapapun menemukan kejadian 
seperti itu, laporkan saja. KPK akan mengambil langkah serius dan tegas.  Setiap 
laporan yang masuk, selalu ditelaah dan ditinjaklanjuti, berkoordinasi dengan 
kepolisian. Hal inin dilakukan, sebagai langkah pencegahan agar masyarakat luas 
menjadi lebih waspada dan berhati-hati, KPK sendiri, telah menerbitkan surat 
edaran ke seluruh instansi pemerintah hingga lingkup terkecil yang berisikan 
berbagai modus penipuan berkedok KPK dan cara menanganinya. 

@gitaputrid  

Buat @KPK_RI terima kasih sudah 
membuktikan pemberantasan 
korupsi tidak mengenal libur lebaran.

@eLL_March   

makin lama, kualitas tangkapan @
KPK_RI makin mantap.. ditunggu nih 
tangkapan KAKAP lainnya.. :D

@hermaniueo   

Ketua MK Akil Mochtar, yg tertangkap 
tangan @KPK_RI,ini peristiwa langka 
& menakjubkan di dunia...salut salut 
salut....top dah buat kpk

@torob_62

@KPK_RI Bravo KPK! Hanya dirimu 
sekarang yg benar2 steril.Libas terus 
para koruptor itu!

@AgusSaptono  

Hormat dan salute! “@illiandeta: bravo 
buat temen2 @KPK_RI yg msh kerja 
ngejar2 koruptor disaat yg lain liburan 
mudik.. :)” 

@Robby_kalit 

Salut buat @KPK_RI atas 
penangkapan Kepala SKK Migas.. 
Berantas korupsi di birokrasi @
JohanBudiSP

@M1Yunus

Indahnya negeriku.. Hakim MA , 
Hakim MK, Kepolisian, Kejaksaan , 
DPR , Menteri , Gubernur, Bupati ..dll 
pada di tangkap @KPK_RI

@werdhiswara

@KPK_RI KERJA KPK LUAR BIASA.....!! 
Bekerja terus untuk Negeri RI yang 
lebih baik. Salam KPK dari Bali. 

@paralayang 

Salut untuk @KPK_RI atas kinerja 
menangkap tangan korupsi kaitan 
usaha hulu migas..shrsnya dr dulu ini..
ditunggu kasus besar migas brktnya

@BobbyEndhut 

Selamat untuk @KPK_RI . Satu lagi 
kejahatan birokrasi terbongkar.
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KECIL JUMLAHNYA, BESAR DAMPAKNYA

Agar tidak terjadi pemberian uang pelicin, masyarakat harus sadar bahwa mereka memiliki hak 
untuk dilayani dan aparat berkewajiban melayani.

Tidak banyak bicara, Suraji 
membuka dompet. Melirik 
sesaat ke dalamnya, kemudian 
mengambil selembar uang 
pecahan lima puluh ribuan. 

Masih tanpa suara, pedagang ayam di 
pasar tradisional tersebut, menyelipkan 
uang tersebut kepada petugas yang 
berada di balik loket. Dia pun berkata, 
“Tolong dibantu ya, Pak.” Sembari 
tersenyum kali ini. 

Suara Suraji memang cuma itu. 
Uang yang diberikan kepada petugas 
pelayanan, juga “hanya” segitu. Namun, 
di balik praktik ilegal yang jumlahnya 
kecil tersebut, justru tersimpan bahaya 
besar. Bahaya yang tidak hanya 
berpengaruh kepada si penerima dan 
pemberi. Lebih dari itu, juga terhadap 
tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

Dan, memang seperti itulah praktik 
uang pelicin (facilitation fee). Ibarat 
cendawan di musim hujan, tak terbilang 
banyaknya “Suraji-Suraji” lain dan 
petugas-petugas lain yang menerima. 
Hampir pada setiap sektor layanan 
masyarakat, ditemui praktik semacam 
itu. Bahkan, bukan hanya masyarakat 
yang berada di dalamnya. Satu lagi unsur 
yang kerap terlibat dalam praktik uang 
pelicin, adalah pihak swasta. Makanya, 
dalam praktik ini pun dikenal segitiga 
uang pelicin, yakni pejabat publik, 
masyarakat, dan swasta.

Begitu sulitnya melepaskan diri dari 
praktik uang pelicin, sampai-sampai 
seorang eksekutif Indonesia di Jepang, 
Albertus Prasetyo Heru Nugroho pun 
mengeluh. Menurut Presiden Indonesia 
Research Institute Japan, ini, berusaha di 
Indonesia memang harus menyediakan 
uang ekstra. Dia menyebut, sebagai 
uang bumper atau uang pelicin, yang 
besarnya menurut Albertus bisa sekitar 
10-15 persen. “Ya, tahu sama tahu deh. 
Supaya usaha kita lancar,“ katanya.

 Menurut Albertus, dia beberapa 
kali pergi-pulang ke Indonesia untuk 
membantu perusahaan Jepang 
membentuk usaha di Indonesia. Nah, 

Praktik uang pelicin melahirkan persaingan tidak sehat serta iklim kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang kotor dan korup. Tata kelola pemerintahan dan 

tata kelola perusahaan yang baik pun rusak karenanya.

di dalam pengurusan pembentukan 
perusahaan di Indonesia itulah, dia 
mengaku, tak bisa mengelak dari uang 
pelicin. Alasannya kurang lebih serupa 
dengan Suraji meski dengan jumlah 
yang berbeda. Kata Albertus, “Supaya 
urusan lancar.“ 

Meski tak bisa mengelak dan bahkan 
“turut  terlibat,“ Albertus tentu saja 
menyayangkan budaya uang pelicin 
tersebut. Karena selain berimbas 
pada ekonomi biaya tinggi, juga bisa 
mencoreng citra Indonesia di mata 
investor asing. Sayang sebenarnya, 
begitu katanya, karena banyak investor 
Jepang, saat ini tengah melirik Indonesia. 
Pangsa pasar yang luas, ketersediaan 
tenaga kerja, dan kondisi perekonomian 
yang relatif baik, menjadi salah satu 
alasan ketertarikan para investor. 
“Sayang sekali memang. Tapi mau apa 
lagi. Investor tidak bisa mengelak dari 
uang pelicin itu,“ katanya. 

 Begitulah fenomena uang pelicin. 
Apa yang terjadi dengan Suraji dan 
Albertus, merupakan potret maraknya 
perilaku ini. Ada yang memang nilainya 
kecil seperti Suraji, ada pula yang 
lumayan besar seperti penuturan 
Albertus. 

Yang jelas, semua memang serba 
memprihatinkan. Survei Global 
Corruption Barometer (GCB) 2013 yang 
dilakukan Transparency International 
Indonesia (TII), setidaknya memberikan 
gambaran tentang hal itu. Dari hasil 
survei diketahui, 36% dari 1.000 
responden Indonesia memberikan 
sesuatu untuk mengakses delapan 
jenis layanan dasar. Kedelapan layanan 
tersebut adalah: pendidikan, peradilan, 
medis dan kesehatan, polisi, catatan sipil 
dan perizinan, listrik/air/telepon, pajak, 
serta layanan pertanahan. 

Dan, di antara pemberian uang 
pelicin tersebut, 13% ditujukan sebagai 
tanda terima kasih atau hadiah, 6% 
untuk mendapatkan layanan yang lebih 
murah, dan 11% sebagai satu-satunya 
cara untuk mendapatkan layanan. 
Sedangkan alasan tertinggi, yakni 
71% responden mengaku membayar 
sejumlah uang untuk mempercepat 
proses layanan dari pemerintah, seperti 
yang dialami Suraji dan Albertus itu tadi. 

“Angka tersebut secara sistemik 
menunjukkan, betapa destruktifnya 
mental dan perilaku masyarakat 
Indonesia untuk melemahkan integritas 
dan pengelolaan yang bertanggung 
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Sumber: Survei Global 
Corruption Barometer (GCB) 
2013

jawab dalam kinerja pemerintah,“ begitu 
TII dalam laporannya.

Uang Pelicin, Gratifi kasi, dan Suap

Lantas, apa sebenarnya uang pelicin? 
Apakah bisa dianggap sebagai suap atau 
sekadar “uang terima kasih”? Apakah jika 
diberikan secara ikhlas, sebagaimana 
banyak terjadi saat ini, masih dianggap 
menyalahi aturan?

Direktur Gratifi kasi KPK, Giri 
Suprapdiono, menegaskan, sebenarnya 
dalam defi nisi hukum tidak dikenal 
istilah uang pelicin. Yang ada, lanjutnya, 
adalah suap  dan gratifi kasi. Dengan 
demikian, bisa saja uang pelicin 
dikategorikan suap, gratifi kasi, atau 
bahkan keduanya. 

Hanya saja memang tidak begitu saja 
bisa menilai. Kalau pun dikenal istilah 
suap besar dan suap kecil, bukan berarti 
uang pelicin serta-merta dikategorikan 
suap kecil. Sebab, meski masyarakat 
memberikan uang dalam jumlah kecil 
pada saat mengurus KTP, perizinan, dan 
sebagainya, misalnya, namun ketika 

dikumpulkan, akan diperoleh jumlah 
yang luar biasa besar. Sedangkan untuk 
kasus investor asing sebagaimana 
diceritakan Albertus, sudah jelas bahwa 
itu termasuk ke dalam suap. 

Di sisi lain, dalam perspektif 
pelayanan publik, Giri juga mengatakan 
bahwa uang pelicin pun bisa 
diklasifi kasikan sebagai gratifi kasi. 
Aturan tersebut tertuang dalam pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 
2010. Dalam pasal tersebut dikatakan, 
setiap pegawai negeri dilarang 
menerima hadiah dalam bentuk apapun 
dalam konteks apapun. Dan tidak 
hanya itu, dalam sumpah jabatan pun 
dengan eksplisit dinyatakan bahwa tidak 
akan menerima sesuatu dalam bentuk 
apapun. “Ada peraturan pemerintah, ada 
kode etik, ada undang-undang tentang 
gratifi kasi yang melarang,“ katanya.

Dalam konteks gratifi kasi itu pula, 
Giri menegaskan, uang pelicin sudah 
mengalami berbagai degradasi. 
Artinya, kata “uang“ pada uang pelicin, 
menjadikan hanya uang yang disebut 

sebagai pelicin. Sedangkan jika dalam 
bentuk lain, misal tiket, voucher, dan 
sebagainya, bukan merupakan pelicin. 
Padahal, sebenarnya sama saja.  

Bukan hanya itu. Degradasi lain 
adalah tanda terima kasih. Masyarakat, 
menurut Giri, cenderung menghalalkan 
“uang terima kasih“, padahal hal tersebut 
juga termasuk gratifi kasi. Misalnya, 
memberikan uang kepada petugas 
pelayanan setelah proses pembuatan 
KTP selesai. Juga, pemberian yang sama 
setelah satu pihak memenangkan tender. 
Apa yang diberikan, memang tidak 
berpengaruh terhadap proses pelayanan 
dan penentuan pemilih. Namun, tetap saja 
dalam sudut pandang gratifi kasi, “uang 
terima kasih“ semacam itu, dilarang. 

Pelayanan Publik

Dari berbagai pembahasan telah jelas 
bahwa buruknya pelayanan publik, pada 
akhirnya memang menjadi sumber dari 
permasalahan uang pelicin.  Masih ingat 
pameo “Kalau bisa dipersulit, mengapa 
harus dipermudah?” Begitu kira-kira yang 
terjadi.  

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto, pelayanan publik yang 
buruk, menjadi pendorong perusahaan 
memberikan uang pelicin. Ketika penye-
lenggara negara tidak menjalankan 
otoritas yang dimiliki secara cepat, utuh, 
dan paripurna, maka hal itu bisa menjadi 
ruang bagi siapa saja untuk masuk ke 
dalamnya.  

Celakanya, lanjut Bambang, kondisi itu 
justru menjadi semacam lingkaran setan. 
Di satu sisi penyelenggara negara akan 
terus memanfaatkan sistem pelayanan 
yang buruk untuk “menjual“ kelancaran 
pelayanan, sedangkan di sisi berbeda 
masyarakat dan swasta akan merasa 
tergantung dan merasa perlu untuk 
“membeli“ kelancaran pelayanan. 

 Giri Suprapdiono menambahkan, 
menurutnya, karena terdapat celah untuk 
“bermain-main” dengan pelayanan, 
publik pun cepat merespons. Dalam 
hal ini, terdapat keinginan masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan yang 
tidak dipersulit, yakni pelayanan yang 
lebih cepat, lancar, dan baik. Ada yang 
melakukannnya di “belakang proses” 
sebagai uang terima kasih, ada pula 
mem berikannya di “depan” sebagai uang 
pelicin. 

Namun dalam konteks hukum, lanjut 
Giri, tidak ada perbedaan. “Keduanya 

Sebagai hadiah/tanda 

terima kasih 13%

Untuk mendapatkan layanan 

yang lebih murah 6%

Untuk mempercepat 

layanan 71%

Satu-satunya cara 

memperoleh layanan 

11%

UNTUK APA PELICIN DIBERIKAN?

13%

71%

11%
6%
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Sebagai upaya pencegahan, spanduk ini 
merupakan hal yang positif. Perlu keseriusan 
dan tindakan tegas bagi pelanggar, agar 
tidak terjebak ke dalam jargon.

KECIL JUMLAHNYA, BESAR DAMPAKNYA

sama-sama suap, yakni pemberian 
terkait jabatan, dan itu dilarang oleh 
undang-undang,” lanjut Giri.

Mengapa dilarang? Menurut Giri, 
karena meski jumlahnya kecil, namun 
bersifat kolusif. Hal itu, lanjutnya, mem-
buat perilaku pegawai negeri tidak 
bermartabat dan menjadi pemilik 
mental sebagai peminta-minta. Jika 
seharusnya mereka memberikan secara 
gratis sebagai bentuk pengabdian, 
namun mereka mengorbankan martabat 
dan menjualnya dengan begitu murah. 
“Saya tidak bilang bahwa sebaiknya 
mereka diberi uang pelicin dalam jumlah 
esar dan mahal, namun ini menyangkut 
fungsi negara. Bahwa fungsi negara 
adalah mempermudah rakyatnya,“ kata 
Giri. 

 Untuk itulah Giri mengingatkan, 
hendaknya pegawai negeri tidak lagi 
bermain-main dengan pelayanan 
dan menolak setiap pemberian. 
Sedangkan pada sisi masyarakat 
dan swasta, seharusnya lebih paham 
bahwa pelayanan merupakan hak 
mereka dan kewajiban pejabat publik. 
Alasannya, karena pada dasarnya 
pejabat publik sudah dibayar oleh 
rakyat melalui uang pajak. Pajak-
pajak itulah yang kemudian melalui 
anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN), dipergunakan 
untuk membiayai operasional 
pelayanan.  

Dampak Besar

Batu besar tidak pernah 
menjadi sandungan, kerikil yang 
menyebabkan. Ungkapan yang 
banyak berkembang di masyarakat 
itu, sepertinya pas benar untuk 
mewaspadai keberadaan uang pelicin. 
Relatih kecilnya jumlah pemberian, 
bukan berarti bukan ancaman bagi 
pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Sebaliknya, justru yang relatif kecil 
itulah yang turut berkontribusi terhadap 
suburnya praktik ilegal tersebut. 
Dengan kondisi seperti itu, masyarakat 
sama sekali tidak berpikir, bahwa uang 

pelicin pada akhirnya akan melahirkan 
persaingan tidak sehat, iklim kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang kotor 
dan korup. Sebaliknya, masyarakat 
seperti tidak merasa “berat” dan bahkan 
tak jarang melakukannya dengan “ikhlas.” 
Tidak ada rasa bersalah, bahwa turut 
berkontribusi menyuburkan praktik 
koruptif semacam itu. Bahkan, tak sedikit 
justru merasa tak enak ketika tidak 
mem berikan sesuatu kepada petugas 
pada saat berurusan dengan pelayanan 
publik. 

Tentu saja sangat ironis. Karena uang 
pelicin, pada muaranya memang bisa 
merusak tata kelola pemerintahan dan 
tata kelola perusahaan yang baik dan 
menjunjung tinggi prinsip transparansi, 
akuntabilitas serta bertanggung jawab. 
Seperti percik api yang menempel 
pada jerami kering, jika dibiarkan akan 
menghabiskan jerami itu sendiri.

Ketua Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo) Sofj an Wanandi 
mengingatkan, dampak uang pelicin 
sangat mempengaruhi daya saing suatu 

perusahaan. Akibat praktik uang pelicin, 
otomatis berimbas pada mahalnya harga 
suatu produk yang ditawarkan. “Bagaimana 
suatu perusahaan bisa bersaing, kalau 
harga yang ditawarkan lebih mahal 
dibandingkan perusahaan lain. Misalkan 
menjual mobil, bagaimana bisa laku kalau 
dijual lebih mahal akibat main sogok. Dan 
kalau sudah tidak bisa bersaing, tentu saja 
akhirnya akan mati,”tegasnya.

Jika hal itu terus berlanjut, maka 
yang akan terancam adalah produk 
dalam negeri sendiri. Apalagi dalam era 
pasar bebas seperti sekarang, ketika 
berbagai produk luar negeri bisa masuk 
ke Indonesia. Dengan harga yang mahal, 
maka suatu produk lagi-lagi tidak bisa 
bersaing, bahkan di negeri sendiri.  
Akibatnya, orang akan lebih memilih 
impor. Aneh memang, namun hal seperti 
itu sudah lama terjadi di Indonesia.  

“Ekonomi kita termasuk tertinggi di 
dunia, belum lagi yang lainnya. Lama-
lama tutup aja. Karena lebih murah impor 
barang, daripada membuat sendiri. Lebih 
mahal bikin sendiri daripada kita impor,“ 
lanjutnya.

Hanya sampai di sana? Ternyata tidak. 
Jika hal itu terjadi, maka neraca ekspor-
impor Indonesia akan mengalami defi sit. 
Jika defi sit terus membengkak, akan 
berdampak pada kondisi moneter di 

dalam negeri. Muaranya, tentu harga 
semakin melambung, dan rakyat kian 
menderita. Benar-benar dampak yang 
luar biasa!

Dalam kaitan itulah Sofj an 
berharap, terdapat shock therapy yang 
dilakukan penegak hukum, termasuk 

KPK. Melalui upaya semacam itu, 
pengusaha akan memberikan uang pelicin 
dan penyelenggara juga tidak berani 
menerima. “Supaya ada efek jera,“ katanya. 

Khusus bagi pengusaha, Sofj an 
berpesan, hendaknya mereka mencipatkan 
kondisi persaingan yang sehat hingga 
tetap survive. Sofj an mengimbau, agar 
anggota Apindo dapat membantu aparat 
hukum dan tidak terjerat hukum agar 
tercipta lingkungan yang kondusif bagi 
pertumbuhan ekonomi. 

SEBANYAK 71% RESPONDEN MENGAKU MEMBAYAR SEJUMLAH UANG UNTUK MEMPERCEPAT 
PROSES LAYANAN DARI PEMERINTAH. ANGKA TERSEBUT SECARA SISTEMIK MENUNJUKKAN, BETAPA 

DESTRUKTIFNYA MENTAL DAN PERILAKU MASYARAKAT INDONESIA UNTUK MELEMAHKAN INTEGRITAS 
DAN PENGELOLAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM KINERJA PEMERINTAH.
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Seakan mengakar, praktik uang pelicin sudah menjadi keseharian tak terpisahkan 
dari masyarakat. Perlu kesungguhan dan tekad kuat untuk mengikisnya.

BERMULA DARI UPETI

Berbicara tentang suap dan uang 
pelicin ibarat membahas perilaku 
yang sudah turun-temurun. 

Banyak kalangan berpendapat, perilaku 
tersebut sudah ada sejak zaman kolonial 
atau bahkan sejak era kerajaan, dalam 
bentuk pemberian upeti. Begitu lama 
praktik itu terjadi, sehingga tak heran 
jika kemudian mebudaya dan seakan tak 
terpisahkan dari keseharian masyarakat.  

Mantan Jaksa Agung Ismail 
Saleh tidak menampik fenomena 
tersebut. Semasa hidup, dia pernah 
mengungkapkan, upeti dilakukan 
sejak zaman kuno sampai modern, dan 
berlangsung berabad-abad lamanya. 
Bersamaan dengan perkembangan 
peradaban manusia, tidak mustahil 
bentuk, jenis dan modus operandi upeti 
juga berkembang pula.  

Menurut Ismail, upeti juga seperti 
lagu wajib yang mau tak mau harus 
diberikan masyarakat.

Tanpa pemberian upeti, urusan 
akan terbengkalai atau bertele-tele. Itu 
berlangsung baik di sektor perizinan 
maupun pelayanan masyarakat. Pada 
tahap ini, lanjut Ismail, pemberian upeti 

sudah berlangsung bagaikan jual beli 
saja. Urusan yang sebenarnya dapat 
diselesaikan dalam satu hari menjadi 
berlarut-larut. Urusan yang tadinya 
sederhana dan bisa diselesaikan dengan 
cepat menjadi rumit. 

Dan, memang begitu nyatanya. 
Sekarang ini tak tekira, betapa banyak 
dan beragam praktik uang pelicin. 
Mulai yang dilakukan dengan “penuh 
keikhlasan“, hingga yang terpaksa 
dilakukan. Juga, mulai yang diberikan 
kepada aparat pemerintah, baik pusat 
maupun daerah, hingga kepada 
pengurus RT. Semua ada. Semua 
bermuara serupa, dilakukan demi 
mendapatkan pelayanan yang baik.

Pengusaha muda Sandiaga 
Uno pernah mengeluhkan masalah 
ini. Berdasarkan pengalamannya, 
dia mengaku, mau atau tidak mau 
pengusaha memang harus memberikan 

“upeti“ atau uang pelicin. Karena jika 
tidak, ancamannya tidak main-main. Jika 
pengusaha tidak memberi uang pelicin, 
lanjutnya, maka bisnis bisa terganggu.

“Perizinan, ini masalah sistemiknya. 
Kalau kita tidak memberikan fasilitasi, 
kita akan menghadapi gangguan dan 
tekanan yang dihadapi,“ tutur Sandiaga 
beberapa waktu lalu. 

Celakanya, praktik semacam itu 
tidak hanya dibebankan kepada 
pengusaha besar. Pengusaha berskala 
mikro atau home industry pun, tak 
luput menghadapinya. Sandiago pun 
menambahkan, Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) pernah melakukan 
penelitian terhadap kalangan usaha, 
khususnya usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM). Dari hasil penelitian 
menunjukkan, terjadi biaya-biaya tinggi 
dari permintaan “upeti“ yang jumlahnya 
luar biasa.

“UMKM ini kena. High cost ekonomi 
bisa mencapai 20% dari produksi UMKM. 
Untuk fasilitasi ini, adalah melalui cara 
menyogok, yakni memberikan upeti. 
Padahal kalau tanpa upeti sehingga 20% 
dihilangkan, tentu meningkatkan daya 
saing,“ tambahnya.

 Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) Sofj an Wanandi setuju. 
Menurutnya, sulit sekali mengelak dari 
praktik uang pelicin. Daripada industri 
tidak berjalan, ujarnya, pengusaha akan 
memilih untuk memberikan uang pelicin. 
Terlebih, pengusaha juga bertanggung 
jawab terhadap ribuan karyawannya.  

Sulitnya menghilangkan kebiasaan 
ini, menurut Sofj an, karena uang pelicin 
sudah menjadi kebiasaan bisnis di 
Indonesia. Praktik ini, lanjut Sofj an, dipicu 
oleh perilaku masyarakat birokrasi di 
dalam menjalankan fungsi pelayanannya. 
Namun yang perlu diingat, berapapun 
jumlahnya, kecil atau besar, tetap saja 
akan berpengaruh terhadap ongkos 
produksi. 
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Warga miskin seperti ini belum tentu bebas dari praktik uang pelicin ketika mereka mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Ironis. 

Beragam Modus

Sudah mengakarnya perilaku uang 
pelicin, memang amat berpengaruh 
terhadap perilaku bangsa ini. Bukan 
hanya pengusaha, namun masyarakat 
pun terkena imbasnya. Faktanya, hampir 
setiap berurusan dengan pelayanan, 
uang pelicin atau “upeti“ selalu ada. 
Bahkan, uang pelicin bukan hanya 
diberikan kepada aparat pemerintahan, 
baik pusat maupun daerah. Pada tingkat 
Rukun Tetangga (RT) pun, kerap ditemui 
praktik semacam itu. Dan seperti kata 
Ismail Saleh, tentu dengan modus yang 
semakin beragam.

Di wilayah Kecamatan Pondok 
Melati, Bekasi, ditemui praktik tersebut 
dalam bentuk pemilihan nomor rumah. 
Di salah satu wilayah yang memang 
masih tersedia lahan kosong tersebut, 
warga yang baru membangun rumah 
biasanya memberikan uang pelicin 
agar bisa memilih nomor rumah yang 
dikehendaki. Kondisi tersebut semakin 
parah, karena penomoran rumah tidak 
dilakukan secara berurutan sesuai lokasi 

terdekat. Entah disengaja atau memang 
kesalahan adiminstrasi, keadaan ini pun 
memicu praktik “upeti“ semacam itu. 

Di Gunung Sari, Surabaya, ditemui 
seorang warga miskin yang memberikan 
“upeti“ kepada pengurus RT setempat. 
Ironisnya, uang pelicin diberikan 
seorang warga, untuk mengurus surat 
keterangan tidak mampu (SKTM) yang 
akan dipergunakan untuk pengobatan 
suaminya yang dirawat di RS Dr. 
Soetomo. 

Begitu beragamnya modus uang 
pelicin. Sampai-sampai ada anggap an, 
sekecil apapun peluang, bisa diman-
faat kan untuk “memancing“ muncul nya 
praktik seperti itu. Akibatnya, peng-
kondisian untuk menciptakan modus 
pun kerap diberlakukan. Di Manu kan 
Kulon, Surabaya, misalnya, beberapa 
waktu lalu pernah seorang warga 
memberikan uang pelicin kepada 
pengurus RT setempat. Motivasinya 
sederhana, agar dirinya tidak mendapat 
giliran siskamling pada hari-hari 
tertentu. Luar biasa!

Ya, praktik uang pelicin memang 
sudah menguras banyak energi. Tidak 
mudah memberantasnya. Ismail Saleh 
mengakui, bukan pekerjaan mudah 
untuk mengikis habis mental upeti 
dari budaya hidup bangsa Indonesia. 
Karena sebagai etika tradisi, lanjutnya, 
pemberian upeti bukan pernah saja 
dihalalkan, tapi malahan dianjurkan 
dalam zaman feodal.

Karena itulah Ismail mengatakan, 
memberantas mental upetisme, perlu 
ada kemauan politik pemerintah 
yang kuat. Mental upetisme harus 
diberantas dengan tegas, karena 
merupakan mental buruk. Padahal, 
membiarkan keburukan sama 
halnya dengan merusak tata kelola 
pemerintahan yang baik (good 
administration governance).

Kalau pemerintah sudah 
bertekad memberantas KKN, lanjut 
Ismail, mengapa tidak sekaligus saja 
menindak praktik upeti, pungli dan 
berbagai bentuk persekong kolan yang 
semakin merajalela? 
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Salah satu pihak yang kerap berurusan dengan uang pelicin adalah 
pengusaha. KPK pun menggalang komitmen mereka untuk bersama-sama 
memberantas praktik ilegal itu.

KETIKA SWASTA BERKOMITMEN

Ini bukan jumlah main-main! Sebanyak 
300 chief executive offi  cer (CEO) 
berkumpul dalam satu ruangan. 

Pokok permasalahan yang dibahas 
sangat penting: terkait pemberantasan 
praktik suap, gratifi kasi, dan uang pelicin. 

Begitulah suasana yang terjadi di 
Santika Dyandra Hotel, Medan, dalam 
forum Anti Corruption and Transparancy 
Working Group Senior Offi  cials Meeting 
II APEC 2013. Dalam pertemuan yang 
diadakan pertengahan 2013, tersebut, 
para CEO anggota Asia-Pacifi c Economic 
Cooperation (APEC) berkomitmen, untuk 
tidak melakukan suap dan memberikan 
uang pelicin atau gratifi kasi dalam 
menjalankan usahanya di manapun 
termasuk di Indonesia. 

Luar biasa, tentu saja. Sebab, inilah 
kali pertama terjadi dalam konferensi. 
Dalam kesempatan tersebut, KPK 

berhasil mengundang para CEO untuk 
mendeklarasikan bersama. Menurut Wakil 
Ketua KPK Bambang Widjajanto, lebih dari 
setengah CEO berasal dari badan usaha 
milik Negara (BUMN). “Inilah langkah 
awal KPK untuk mendorong keterlibatan 
partisipasi dari sipil, dan sektor swasta 
untuk bersama-sama dengan lembaga 
negara membangun sistem antikorupsi,” 
katanya.

Selain penandatanganan deklarasi 
komitmen, pertemuan tersebut ditandai 
dengan pembacaan ikrar “Komitmen 
Menolak Suap, Gratifi kasi, dan Uang 
Pelicin” oleh 32 perusahaan swasta, 
kementerian/lembaga negara, dan BUMN. 
Mereka yang ikut mendeklarasikan 
komitmen tersebut di antaranya, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Perhubungan, Kementerian ESDM, 
Kementerian Kehutanan, Kementerian 

Agama, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Kadin, PT PLN, PT Pertamina, PT Unilever 
Indonesia, Perum Peruri, Perum Bulog, 
PT Jasa Raharja, PT Petrokimia Gresik, 
dan PT British Petroleum Indonesia.

Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji 
mengapresiasi komitmen bersama 
antiuang pelicin tersebut. Menurut dia, 
tindakan ini sangat baik untuk perbaikan 
penyelenggaraan pelayanan publik 
dan ekonomi. “Kami juga mendorong 
terwujudnya penyelenggaraan bisnis 
yang bersih secara korporasi,” ujarnya.

 Dalam kesempatan tersebut, KPK 
mengingatkan, agar kalangan dunia 
usaha tidak menjalankan bisnis dengan 
praktik suap atau uang pelicin. Praktik 
gratifi kasi dinilai memiliki peran besar 
dalam menciptakan ekonomi berbiaya 
tinggi yang merugikan masyarakat. 
Praktik-praktik semacam itu, menurut 

Dalam ajang APEC, para CEO anggota berkomitmen tidak melakukan suap dan memberi uang pelicin atau gratifi kasi.
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PLN meluncurkan buku tentang gratifi kasi. Wujud komitmen untuk 
berkinerja secara bersih dan bebas dari suap, pelicin, dan korupsi 
secara umum.

Ketua KPK Abraham Samad, sangat 
marak terjadi di masyarakat. Dan hal 
ini, tentunya tidak bisa dibiarkan terus-
menerus terjadi. “Praktik-praktik seperti 
inilah yang melahirkan persaingan tidak 
sehat, iklim kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang kotor, dan korup,” kata 
Abraham.

Mengapa? Karena seperti efek 
domino, begitu pula uang pelicin, suap, 
dan gratifi kasi. Menurut Abraham, jika 
fasilitas uang pelicin tidak dikendalikan 
dan diawasi, akan muncul praktik 
bisnis yang tidak fair. Imbasnya, 
menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 
Dengan demikian, bukan saatnya lagi 
mempedebatkan terminology uang 
pelicin. Karena pada prinsipnya, apapun 
yang terjadi, baik uang terima kasih, 
uang semir, atau apapun, tetap saja 
ditujukan untuk memperlancar urusan.  

Menurut Abraham, cara berbisnis 
seperti itu merusak tata kelola 
pemerintahan dan tata kelola 
perusahaan. Selain itu, perlu juga dikaji 
kerangka hukum internasional dan 
nasional untuk memerangi korupsi serta 
mendorong kerja sama internasional 

yang kuat. Dan itu pula sebabnya, 
mengapa KPK berusaha melibatkan 
pihak swasta untuk tidak melakukan 
gratifi kasi. KPK, lanjut Abraham, ingin 
menggerakkan sektor swasta untuk 
menciptakan pemerintahan yang bersih.

Kalau begitu, bisakah praktik 
gratifi kasi, suap, dan pelicin diperangi 
melalui komitmen bersama seperti 
itu? Mengapa tidak. Faktanya, 
beberapa BUMN di Indonesia mampu 

mencegah adanya 
praktik gratifi kasi, 
suap-menyuap atau 
pemberian uang 
pelicin. PLN yang 
mengelola dana 
pengadaan barang 
dan jasa senilai hampir 
Rp50 triliun, misalnya. 
Ternyata, dengan 
sistem yang baik, 
(pengelolaan anggaran 
sebesar) itu bisa 
dikontrol.

 Di sisi lain, melalui 
komitmen seperti itu, 
diharapkan juga bisa 

mengatasi keterbatasan peraturan yang ada. 
Karena melalui komitmen, para pengusaha 
tentu tidak akan menyuruh bawahan 
melakukan korupsi dan membiarkan 
kecurangan. Melalui cara ini, pihak swasta 
secara perlahan bisa meyakinkan publik 
tentang kredibilitas mereka? Bagaimana 
caranya? Banyak, antara lain melalui 
pengawasan internal serta pembuatan 
kode etik bisnis sehingga menjamin 
berlangsungnya praktik bisnis secara fair. 

Siapa bilang kalangan swasta tak 
bisa bertindak pro aktif melawan 
korupsi? Di saat KPK menggalang 

300 chief executive offi  cer (CEO) dalam 
perhelatan APEC di Medan beberapa 
waktu lalu, langkah proaktif justru 
dilakukan International Pharmaceutical 
Manufacture (IPMG). Asosiasi 
perusahaan farmasi tersebut, dengan 
tegas memberlakukan aturan ketat 
bagi anggotanya, untuk menghentikan 
praktik suap bagi tenaga kerja 
kesehatan. 

Allen Doumit, Ketua Sub Komite 
Praktik Pemasaran IPMG, mengatakan, 
bahwa organisasinya telah merevisi 
kode etik pemasaran obat. Dengan 
adanya kode etik ini, industri farmasi 
tidak diizinkan memperlakukan 
dokter dan tenaga kesehatan dengan 
berlebihan, karena akan memunculkan 
confl ict of interest.

Jika perusahaan farmasi ingin 

mensponsori keberangkatan dokter ke 
sebuah seminar atau konferensi di luar 
negeri, misalnya, dokter tersebut harus 
berangkat sehari sebelum acara dimulai 
dan kembali sesudahnya.

Selain itu, anggota IPMG juga 
dilarang keras memberikan hadiah untuk 
kepentingan dokter, termasuk liburan, 
barang mewah, honor pembicara yang 
kelewat tinggi, atau diskon obat yang 
berlebihan. Industri farmasi, juga tidak 
diperbolehkan membiayai dokter untuk 
kebutuhan hiburan, jalan-jalan. Selain 
itu, kegiatan yang berkaitan dengan 
profesi, tidak diperbolehkan mengajak 
keluarga. 

 Allen mengakui, selama ini larangan 
menjamu doker di hotel mewah atau 
penerbangan kelas bisnis tidak diatur 
secara tegas. Mereka memang tidak 
setuju, namun itu tadi, dengan tidak 
adanya aturan tegas, membuat praktik 
semacam itu masih terus berlangsung. 

“Dengan adanya kode etik yang baru 
inilah, aturan dibuat lebih ketat,” kata 
Allen. 

Bagaimana implementasinya? 
Apakah dengan kode etik ini, industru 
farmasi dengan serta-merta mematuhi? 
Sementara Parulian Simanjuntak, 
Direktur Eksekutif IPMG mengakui, 
tantangan IPMG memang cukup berat. 
Musababnya, IPMG hanya memiliki 24 
anggota, yang tentunya masih jauh 
ketimbang sekitar 200 perusahaan 
farmasi di Indonesia. Tetapi apapun, 
lanjut Parulian, kode etik tetaplah kode 
etik yang harus dipatuhi. Justru dari sini 
IPMG akan menunjukkan eksistensinya 
sebagai asosiasi yang mendukung 
penolakan terhadap praktik suap. “Kami 
sangat serius dalam menegakkan kode 
etik. Belum lama ini kami menegur 
perusahaan farmasi yang mengirimkan 
karangan bunga bagi rumah sakit,” kata 
Parulian. 

Melawan Melalui Kode Etik
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Uang pelicin merupakan musuh bersama 
dunia internasional. Bagaimana liku-liku 
pemberantasannya?

Pemberian uang pelicin adalah 
bentuk korupsi paling banyak 
dilakukan dan paling sering 

ditemui. Seorang guru besar di sebuah 
sekolah bisnis di Barcelona, Antonio 
Argandona, menyebutkan, hal  itu 
tidak hanya terjadi di negara-negara 
berkembang, namun juga di berbagai 
negara maju. 

Alhasil, selama puluhan tahun, uang 
pelicin merupakan sesuatu yang lumrah 
dilakukan. Pemberian uang pelicin 
lazim dicatatkan sebagai sebuah biaya 
dalam operasionalisasi perusahaan atau 
kegiatan yang dilakukan masyarakat. 

Amerika Serikat pada akhirnya 
mencatatkan diri sebagai negara 
pertama yang memiliki undang-undang 
yang mengatur pemberian uang pelicin. 
Hal itu terjadi, ketika pada 1977 Kongres 
AS mengesahkan Foreign Corrupt 
Practies Act (FCPA). Lahirnya undang-
undang tersebut, tidak lepas dari sejarah 
pemberian uang pelicin yang marak 
terjadi di negeri Paman Sam itu. Ketika 
itu, uang pelicin kerap dikaitkan dengan 
skandal korupsi yang menimpa sektor 
swasta.  

Setelah FCPA diberlakukan, 
nyaris tak ada perubahan berarti 

pemberantasan uang pelicin. Kalau pun 
ada, secara global hal itu berlangsung 
sangat lambat. Sampai akhirnya hadir 
permintaan untuk mengatur aktivitas 
pemberian uang pelicin melalui 
pengaturan hukum. 

Terutama, untuk menyatakan bahwa 
pemberian uang pelicin sebagai aktivitas 
ilegal.  

Dan akhirnya, sekitar 20 tahun sejak 
FCPA, Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) pun 
melahirkan OECD Convention Against 
Bribery 1997. Konvensi ini akhirnya 
berlaku efektif di seluruh negara 
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anggota OECD. Peraturan tersebut, yang 
akhirnya mengalami revisi pada 2009, 
memuat pasal-pasal tentang perlunya 
memikirkan aktivitas suap secara 
internasional.  

Dalam revisinya, OECD Convention 
Against Bribery berpandangan bahwa 
pemberian uang pelicin merupakan 
bentuk korosif dari supremasi 
hukum dan pembangunan yang 
berkelanjutan, khususnya di negara-
negara berkembang. Melalui revisi 
tersebut, OECD menekan negara-negara 
anggotanya untuk mengkaji kembalim 
kebijakan dan pendekatan terhadap 
uang pelicin. Kecenderungannya, tentu 
saja melalui pemberantasan pemberian 
uang pelicin.

Prioritas

Dan, seperti itulah praktik pelicin 
hingga sekarang. Meski OECD Convention 
Against Bribery sudah melakukan revisi, 
namun sampai kini praktik uang pelicin 
tetap menjadi momok menakutkan bagi 
pemberantasan korupsi. Tidak hanya 
Indonesia, namun juga banyak negara. 

Menurut Transparency International 
Indonesia (TII), dalam salah satu desk 
study-nya, “Menuju Indonesia Bersih dari 
Uang Pelicin,” suap merupakan salah satu 
kejahatan paling merusak iklim bisnis 

dan investasi di seluruh dunia. Laporan 
Bank Dunia pada 2004 mengatakan, 
suap mengambil sekitar 3% keseluruhan 
aktivitas ekonomi dunia.   

Begitupun, pengaruh revisi OECD 
Convention Against Bribery cukup besar. 
Terbukti, bahwa secara internasional, 
gerakan untuk membasmi uang pelicin 
secara menyeluruh, kian mengemuka. 
Karena semua sepakat, bahwa 
memprioritaskan pemberantasan uang 
pelicin, merupakan salah satu cara 
ampuh untuk membasmi suap.  

Salah satu negara yang sangat 
merespons revisi tersebut adalah 
Inggris. Bahkan, Inggris akhirnya muncul 
sebagai salah satu negara yang amat 
gencar memerangi uang pelicin. Melalui 
UK Bribery Act 2010, Inggris memaksa 
perusahaan-perusahaan entitas Inggris 
untuk tidak memberikan uang pelicin di 
negara-negara selain Inggris. 

Begitulah luar biasanya Inggris 
memerangi uang pelicin. Karena dengan 
demikian, secara tidak langsung,  UK 
Bribery Act turut memberi tekanan 
kepada negara lain agar bersikap serupa 
dengan Inggris, yakni melakukan perang 
terhadap uang pelicin. 

 Indonesia sendiri, tidak luput dari 
tekanan tersebut. TII melanjutkan, 
dampak yang bisa dirasakan adalah, 

adanya tekanan internasional yang 
semakin gencar ke negara-negara 
yang belum menerapkan pengaturan 
pemberantasan pemberian uang 
pelicin, termasuk Indonesia. Terlebih, 
dengan dilegakannya pemberantasan 
pemberian uang pelicin di Inggris, akan 
memaksa sektor privat asal negara 
tersebut untuk memperbesar tekanan 
ke pemerintah mereka. Tujuannya, 
agar memaksa negara-negara lain 
untuk menerapkan peraturan yang 
sama. Sektor privat tersebut tidak ingin 
kalah bersaing mengakses ekonomi 
karena tidak mampu memberikan uang 
pelicin. 

Ke depan, tekanan seperti itu tentu 
semakin dirasakan Indonesia. Untuk itu 
diharapkan, Indonesia bisa merespons 
secara positif. Dengan demikian, lanjut 
TII, diharapkan bisa memberikan 
stimulus bagi perekonomian Indonesia. 
Hal ini penting, akrena Indonesia 
masih membutuhkan aliran modal 
asing dan investasi langsung untuk 
menggerakkan perekonomian 
di tengah kelesuan global. Tentu, 
Indonesia tidak ingin kehilangan 
momen untuk mendapatkan investasi 
langsung dan aliran modal, hanya 
karena pejabat publiknya meminta 
uang pelicin. Bisakah Indonesia? 

Pernah mendengar perusahaan Owens-Illinois Inc (O-I)? 
Kalau belum, begini bocorannya: O-I  merupakan 
salah satu produsen wadah gelas terbesar di dunia. 

Berkantor pusat di Perrysburg, Ohio, Amerika Serikat (AS), 
O-I mempekerjakan tidak kurang dari 24.000 karyawan di 81 
pabrik yang tersebar di 21 negara. Jadi, bisa dibayangkan, 
betapa O-I memang merajai pasaran wadah gelas di seluruh 
dunia. 

Tapi itu bukan itu yang dimaksud. Ada bocoran lain yang 
tak kalah menarik. Sebagai perusahaan besar, ternyata O-I 
juga menerapkan kode etik yang sangat ketat bagi seluruh 
karyawan. Tanpa terkecuali, mulai jenjang tertinggi hingga 
terendah, semua harus mematuhi. Yang cukup krusial, 
mengenai kewajiban mematuhi undang-undang antikorupsi 
dan antipenyuapan yang berlaku di negara di mana O-I 
beroperasi.

Selain itu, secara sepesifi k, kode etik O-I menyebut dua 

undang-undang antisuap di dunia, yakni FCPA yang berlaku di 
AS dan UK Bribery Act  di Inggris.  

 “Sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik bisnis 
yang etis, O-I tidak akan menoleransi penyuapan atau korupsi. 
Sikap nol toleransi ini ditujukan bagi semua pejabat, karyawan, 
agen, dan konsultan O-I, serta mereka yang melakukan bisnis 
dengan O-I. Kebijakan O-I berlaku untuk semua interaksi 
antara O-I dan pihak lainnya, baik antara O-I dan pihak 
swasta maupun antara O-I dan pejabat pemerintah. Pejabat 
pemerintah dapat mencakup staf dari badan yang dimiliki atau 
dikontrol pemerintah yang terlibat dalam aktivitas komersial 
biasa,” demikian salah satu bunyi kode etik O-I. 

 Jadi memang benar, bahwa untuk memerang suap 
dan pelicin, tidak cukup hanya good will dari pemerintah. 
Komitmen yang kuat dari pihak swasta, juga akan berpengaruh 
cukup besar. Kalau perusahaan kelas dunia bisa, seharusnya 
perusahaan di Indonesia pun bisa. 
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Sebagai bagian dari suap, praktik uang pelicin (facilitation payment) 
sungguh berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan 
bernegara. Uang pelicin  tidak hanya menyuburkan perilaku koruptif, 

namun juga mengganggu persaingan dunia usaha. Sebab, melalui uang 
pelicin, seseorang/badan usaha (berharap) bisa memperoleh layanan yang 

lebih cepat, lebih murah, dan fasilitas yang lebih banyak.
Lantas, apa sebenarnya bahaya uang pelicin dan bagaimana upaya yang 

bisa dilakukan untuk memberantasnya? Di sela-sela siaran radio streaming 
“KanalKPK“, Integrito mewawancarai Sekjen Tranparency International Indonesia 
(TII)), Dadang Tri Sasongko.  

 
Mengapa praktik uang pelicin sangat marak di Indonesia?

Menjamurnya uang pelicin sebenarnya bisa dipahami. Yakni, karena di 
Indonesia, risiko dari praktik uang pelicin sangat kecil. Baik dilihat dari sisi 

masyarakat (private sector) maupun dari sisi pejabat publiknya. Dan, 
memang inilah problemnya.  

Kecilnya risiko tersebut, karena pemberian dalam jumlah 
kecil seperti itu memiliki suatu pembenaran tradisi. 

Selain itu, karena jumlahnya yang kecil itu pula, praktik 
uang pelicin juga kerap luput dari perhatian penegak 

hukum. Sederhana logikanya: jika yang besar juga 
banyak yang tidak terurus, apalagi yang kecil.

 Oleh karena itulah, ke depan, ada beberapa 
hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi 

problem ini. Yang tak boleh dilupakan, tentu 
saja harus meningkatkan risiko terhadap 

pemberian uang pelicin. Artinya, harus 
ada pembenahan sistem, supaya 
baik si pemberi maupun penerima, 
mendapatkan sanksi. Minimal 

sanksi di tingkat administratif.  Jika 
menyangkut pejabat publik, 

hal itu bisa dikaitkan pada 
prasyarat kenaikan pangkat 

atau kenaikan gaji. Jika 
seorang pejabat publik 

menerima, misalnya, bisa 
saja kenaikannya ditunda. 

Kaitan-kaitan seperti 
itulah, yang selama ini 

tidak pernah ada. 
Jadi, selama ini 
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pula, selain tidak ada pengawasan, juga 
tidak pernah ada temuan terkait uang 
pelicin. Sebab, kalau pun ditemukan, 
juga tidak mempengaruhi karier pejabat 
yang bersangkutan. Dan penyebab 
semua itu adalah, kultur di birokrasi kita 
sendiri yang menganggap bahwa uang 
pelicin adalah sesuatu yang biasa.

Apakah kultur birokrasi semacam itu 

berimbas kepada masyarakat?

Tentu saja. Dinamika di dalam 
lembaga-lembaga publik itu memiliki 
imbas kepada masyarakat. Misalnya, 
kalau bisa memberi sejumlah uang, 
anggap saja Rp25 ribu, untuk mengurus 
kartu tanda penduduk (KTP) dan 
sebagainya, ya sudah tidak apa-apa. 
Semua itu sudah dianggap sebagai hal 
lazim. Masyarakat sama sekali tidak 
menyesal, apalagi merasa bersalah 
bahwa sudah berkontribusi terhadap 
praktik semacam itu.  

Mengenai kelaziman tersebut, 
Tranparency International Indonesia 
(TII) melakukan penelitian di beberapa 
daerah. Dalam penelitian tersebut, 
yang ingin diketahui adalah, apakah 
pengusaha sanggup untuk tidak 
membayar uang pelicin dalam 
mengurus sesuatu? Jawabannya, lebih 
dari 50 persen mengatakan, pemberian 
uang pelicin sudah dianggap lazim. 
Alasanya, pertama, mereka khawatir jika 
tanpa pelicin, jangan-jangan mereka 
nanti tidak dibantu. Kedua, ternyata 
berasal dari perasaan mereka sendiri. 
Mereka merasa tidak enak, karena hal 
itu sudah menjadi tradisi yang selalu 
berulang-ulang dan dalam waktu lama. 
Padahal, segala sesuatu yang dilakukan 
dalam kurun waktu lama, maka pada 
akhirnya dianggap sebagai suatu 
kebenaran. 

Jadi seperti itulah uang pelicin. 
Problemnya memang bukan terletak 
pada jumlah. Problemnya, kalau tidak 
diberi, berapapun besarnya, justru akan 
mengakibatkan macetnya pelayanan. 
Dan, sudah banyak contoh untuk hal 
itu. Bahkan, di beberapa daerah, dimana 
terdapat lembaga perizinan terpadu 
yang memiliki satu pintu, tenyata pada 
praktiknya hanya atapnya saja yang satu. 
Sedangkan pintunya masih banyak. 
Artinya, peluang untuk praktik uang 
pelican, masih tetap terbuka lebar.

Yang harus dipahami, sebetunya 
praktik ini muncul karena sistem tata 

kelola pada lembaga publik dan pada 
private sector yang memang buruk. 
Ditambah lagi mindset masyarakat yang 
mendukung, maka lestarilah persoalan 
uang pelicin itu.

Kalau begitu, bagaimana 

memberantas uang pelicin? 

Melihat jumlahnya yang kecil, tentu 
semua sudah mafhum, bahwa praktik 
semacam ini bukan menjadi ranah 
KPK. Karena dalam UU sudah jelas, 
bahwa yang ditangani KPK antara lain 
jumlahnya yang besar, minimal Rp1 
miliar atau kasus-kasus yang menjadi 
perhatian publik. 

Itulah sebabnya, jika “memaksakan” 
hendak memberantas uang pelicin 
melalui “pintu” penindakan, KPK 
tidak memiliki dasar hukum. Karena 
memang jelas, bahwa dalam kaitan 
ini, terminologi yang hendak dituju 
memang bukan terminologi legal untuk 
penegakan hukum. Sebaliknya, jika KPK 
merambahnya melalui pencegahan, 
maka memang wilayah itu yang paling 
memungkinkan. 

Dalam ranah pencegahan, terdapat 
tiga pilar yang harus menjadi fokus KPK. 
Pertama, lembaga publiknya sendiri, 
kedua, private sector-nya, dan ketiga, 
masyarakatnya. 

Pada lembaga publik, KPK harus 
memastikan bahwa proses reformasi 
birokrasi pada lembaga publik tersebut 
betul-betul diarahkan ke sana. Misalnya, 
apakah prosedurnya sudah transparan 
dan apakan pelayanannya sudah 
welcome. Dengan demikian, KPK bisa 
bekerja sama dengan pihak lain, . Misal 
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 
atau Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(KemenPAN –RB). Kerja sama dilakukan, 
untuk merancang atau mengevaluasi 
sistem yang ada.

Di sisi lain, KPK juga bisa memanfaat-
kan keberadaan orang-orang di daerah 
(lingkungan pemda) yang memiliki 
semangat perubahan. KPK harus 
mendukung mereka. Misalnya, memberi 
arahan dan memberi model-model yang 
baik. Sebagai contoh, mengenai upaya 
memberantas calo dan sebagainya. 
Dalam hal ini, orang-orang di daerah 
yang menginginkan perubahan, 
sebenarnya juga ingin memberantas 
berbagai praktik percaloan. Hanya saja 

mereka tidak mengerti, apa yang harus 
dilakukan. Di sinilah tugas KPK. Yakni, 
mencarikan pengalaman-pengalaman di 
daerah lain atau negara lain, mengenai 
cara mengatasi praktik seperti itu. Hal 
seperti itulah yang dibutuhkan. 

Bagaimana dengan pemberantasan 

pada private sector?

Untuk private sector, KPK harus 
bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi 
bisnis dan mendorong mereka untuk 
memainkan peran. Melalui cara ini, KPK 
bisa memberikan technical system kepada 
perusahaan-perusahaan yang belum 
memiliki standard procedur operation 
(SOP) tentang upaya pencegahan, 
peningkatan pengawasan internal, dan 
sebagainya. KPK bisa mendidik asosiasi 
dan mempersiapkan ahlinya, seingga 
bisa memberikan bantuan kepada 
perusahaan-perusahaan yang bernaung 
di bawah asosiasi itu.

Langkah selanjutnya, asosiasi turut 
melakukan pengawasan terhadap praktik 
bisnis anggota-anggotanya. Oleh karena 
itu, asosiasi harus membuka complaint 
handling mechanism. Mekanisme itu 
diperlukan, jika suatu saat terdapat 
perusahaan yang melakukan memberikan 
uang pelicin untuk berbagai keperluan. 
Misalnya, ketika mengurus perizinan, dan 
lain-lain..  

Di sinilah pentingnya aturan internal 
atau semacam kode etik. Dan untuk 
itu, asosiasi pun bisa membangunnya 
termasuk sanksi yang diberikan jika 
terdapat anggota yang melanggar. 
Misalnya, perusahaan yang setelah 
diverifi kasi, diinvestigasi, ternyata 
bersalah memberikan uang pelican atau 
penyuapan, maka bisa di-black list, dan 
sebagainya. 

Aktor yang ketiga yang tak kalah 
penting adalah masyarakat. Dalam hal ini, 
selain sebagai aktor yang tak jarang harus 
berurusan dengan pelayanan publik, 
masyarakat juga bisa menjadi pengawas 
jika diduga terdapat praktik uang pelicin 
atau suap yang dilakukan antara pejabat 
publik dan perusahaan.  

Pengaduan publik semacam itu 
sangat penting untuk ditampung,  
dan diefektifkan oleh lembaga- 
lembaga publiknya sendiri. KPK bisa 
mengefektifkan sistem-sistem pengaduan 
masyarakat di lembaga publik, karena 
selama ini pengawasan internal di 
lembaga publik memang lemah. I
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GANDA UPAYA
(Akademisi UI)
Praktik pemberian uang pelicin terjadi, 
karena prosedurnya dijadikan berbelit-
belit. Selain itu, juga tidak adanya 
pengawasan karena orang-orang yang 
berada di dalamnya pun ikut melakukan 
hal yang sama. Perlu adanya sanksi 
baik untuk pemberi maupun penerima. 
Hal ini bisa berubah jika pimpinan dan 
jajarannya mempunyai komitmen untuk 
memperbaiki keadaan. Karena dalam 
suatu demokrasi, perbaikan terhadap 
suatu kebijakan itu sebenarnya merupakan 
suatu sumbangan untuk perbaikan bagi 
Indonesia. Selain itu, harus ada juga sikap 
kritis dari masyarakat terhadap praktik-
praktik seperti ini.

YUDI LATIF 
(Pengamat Politik)
Uang pelicin menjadi wajar 
diberikan, karena setiap 
pengusaha/perusahaan yang ingin 
memenangkan dan memperlancar 
suatu kepentingannya dengan 
melakukan berbagai cara. Untuk 
itu harus ada institusi yang secara 
tegas dan ketat melakukan 
proses pencegahan. Sistemnya 
juga harus dibuat, bagaimana 
supaya hal-hal itu dapat dicegah. 
Dan, KPK-lah yang seharusnya 
membuat sistem tersebut. Sanksi 
yang bisa diberikan kepada 
pemberi mungkin mencapai pada 
pembekuan perusahaan agar dapat 
memberikan efek jera. 

HAEDAR NASHIR 
(Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah)
Uang pelicin itu sama saja dengan suap. Jadi, intinya tetap 
haram. Dan, sanksi yang diberikan harus sesuai dengan 
tingkatan tindakan yang dilakukannya. Jika semakin besar, 
maka sanksi yang diberikan semakin tinggi. Sanksi tersebut 
harus diberikan, baik kepada pemberi dan penerimanya. 
Bahkan dalam syariat Islam, perkara suap-menyuap ini 
sangat ditentang dan diancam dengan ancaman yang 
mengerikan. Seperti sabda Nabi Muhammad, “Allah 
melaknat orang yang memberi suap, dan yang menerima 
suap.”

HAIDAR BAGIR 
(Pendiri dan Chairman Mizan Group)
Korupsi itu mesti dibeda-bedakankan. 
Ada orang yang korupsi karena serakah 
dan ada juga orang yang korupsi untuk 
kepentingannya, seperti memberikan 
uang pelicin karena tanpa itu biasanya 
bisnisnya akan dihalangi. Walaupun 
levelnya berbeda, namun keduanya 
sama-sama melakukan korupsi dan itu 
sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jika 
orang ingin berbisnis secara benar tapi 
dihalangi maka kemudian dengan uang 
pelicin mungkin bisa diatasi, sehingga 
perlakuan terhadap mereka pun harus 
berbeda. Hal ini tentu berbeda dengan 
orang yang korupsi karena serakah. Tetapi, 
yang paling penting bukan pada memberi 
sanksinya. Namun, alangkah baiknya 
memperbaiki sistem yang sudah korup itu.

JALALUDDIN RAKHMAT 
(Pendiri “Tazkia Sejati”)
Praktik pemberian uang pelicin 
merupakan sumber-sumber dari 
tindakan korupsi. Di antara hal 
yang membuat adanya praktik 
korupsi, salah satunya adalah 
mempersulit suatu urusan. Ketika 
suatu urusan dipersulit, maka 
untuk memperlancarnya timbullah 
pemberian uang pelicin itu. Dan 
sanksinya harus diberikan kepada 
orang yang mempersulit bukan 
kepada yang memberinya.

KHUSUS
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Yang namanya olah raga (sport) seharusnya dipenuhi dengan berbagai 
tindakan sportif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan demikian 
jika fi losofi  itu sudah tertanam, tentu tak akan ada kecurangan, terlebih 

perilaku koruptif di dalamnya. 
Yang terjadi, sungguh jauh panggang dari api. Karena faktanya, pencederaan 

terhadap sportivitas justru semakin jelas terlihat. Ketika para atlet berjuang meraih 
prestasi dan masyarakat berbondong-bondong memberikan semangat agar 
impian untuk meraih hasil terbaik bisa menjadi kenyataan, dugaan korupsi malah 
membelit dunia olah raga itu sendiri.

Hal inilah yang membuat artis Terry Putri prihatin. Sebagai presenter acara 
olah raga, Terry berkeyakinan bahwa dugaan korupsi tersebut tentu membuat 
Indonesia semakin sulit mengukir prestasi di bidang olah raga. Dengan demikian 
memang seperti tak ada gunanya para atlet berjuang mati-matian di lapangan. 
Begitu pula dengan para supporter yang rela datang ke stadion demi mendukung 
pasukan merah-putih. “Karena jika fasilitasnya dikorupsi dan dananya tidak tersalur 
dengan sempurna maka semuanya akan berakhir dengan sia-sia,” ujar Terry.

Perilaku korupsi yang sudah merambah dunia olah raga tersebut, menurut 
Terry, merupakan bukti bahwa tindak kejahatan tersebut sudah demikian mewabah 
di negeri ini. Karena dari tahun ke tahun, lanjutnya, pelaku semakin bertambah dan 
menimbulkan berbagai kekacauan. 

Dari sanalah Terry merasa perlu memberikan kontribusi. Salah satunya, dengan 
mengajak keluarga dan teman-temannya untuk melakukan hal-hal kecil. Misalnya, 
membiasakan diri melakukan sesuatu tanpa mengharapkan bayaran. “Ini merupakan 
salah satu contoh sederhana untuk melatih diri, yang bersumber dari hati dan pikiran 
kita sendiri. Sehingga ketika sudah menjadi kebiasaan maka hal tersebut akan diwariskan 
kepada anak cucu kita,” paparnya.

Dalam kacamata Terry, peran masyarakat seperti itu memang sangat besar. Sebab, 
pemberantasan korupsi pada hakikatnya memang merupakan musuh bersama, sehingga 
harus dilawan bersama pula. Dari sana pula Terry berharap, agar KPK pun bisa lebih 
mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama kaum muda. “Jika KPK menyuarakan 
pemberantasan korupsi dengan melibatkan pemuda, Indonesia tentu bisa lebih maju,” 
pungkasnya. 

JEDA

2013  | 19



|  VOL. 35/  TH.V  /SEPTEMBER-OKTOBER 201320

KHUSUS

Dengan hasil rekam sidang, hakim merasa sangat terbantu dan panitera tidak dapat 
main-main lagi. Memori manusia terbatas, banyak berkas yang harus ditangani.

Surat Kaleng Menurun, 
Kewibawaan Meningkat

Seperti langit dan bumi, begitulah 
suasana persidangan kini dan 
sebelum era 2004-an. Saat ini, 

persidangan jauh lebih tertib, disiplin, 
jujur, dan terbuka. Adalah penggunaan 
alat rekam sidang, yang membuat 
kinerja hakim, panitera, dan perangkat 

persidangan lain, jauh lebih baik. 
Dengan adanya alat rekam audio visual 
tersebut, mereka tidak bisa sesuka hati 
ketika sedang bertugas. Jangankan 
berdiskusi yang mencurigakan, bahkan 
sekadar mengobrol atau mengutak-atik 
ponsel pun, sekarang harus berpikir 

berulang kali.
Adalah sinergi antara KPK dan 

Mahkamah Agung (MA) pada 2009, 
yang menjadi titik tolak semua itu. Kerja 
sama terjadi ketika era Pimpinan KPK 
jilid pertama hendak berakhir. Ketika itu, 
KPK yang sebelumnya telah menginisiasi 
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Peran mahasiswa dalam rekam sidang sangat besar. Hasil rekam sidang bisa disaksikan langsung.

perekaman persidangan sejak 2006, 
mengajak MA untuk menjadi bagian di 
dalamnya. Walhasil, rekam sidang pun 
tidak lagi hanya dilihat, diamati, dan 
dianalisis, namun juga bisa dijadikan 
berkas perkara.  

Menurut Direktur Pembinaan 
Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi 
dan Instansi (PJKAKI) Sudjanarko, 
kerja sama memang tidak begitu saja 
terjadi. Perlu pembicaraan yang intensif 
agar tidak terjadi kekeliruan persepsi 
mengenai maksud dan tujuan kerja 
sama. Ketika itu, KPK menyertakan 
usulan rekam sidang tersebut ke dalam 
konteks pencegahan. Selain itu, KPK 
meyakinkan MA, bahwa yang dilakukan 
KPK sama sekali tidak berkaitan 
dengan intervensi pengadilan. KPK 
tidak mengganggu proses pengadilan. 
Justru menurut KPK, cita-cita KPK 
adalah membuat proses persidangan 
berlangsung terbuka, adil, dan dan 
berwibawa. 

Gayung KPK, akhirnya memang 
bersambut. Sampai akhirnya, 
terbitlah SEMA Nomor 4 tahun 2012. 
Perkembangan ini benar-benar 
menggembirakan. Bahkan luar biasanya 
pula, pengaturan mengenai rekam 
sidang di AS belum sedetail yang dimiliki 
Indonesia. “Sedangkan di kita sudah 
sangat terbuka,” kata Koko, panggilan 
akrabnya.

Sementara Kepala Biro Hukum 
dan Hubungan Masyarakat, Ridwan 

Mansyur, mengakui, kerja sama antara 
KPK dan MA merupakan bukti bahwa 
KPK dan MA merupakan mitra. Menurut 
Ridwan, dengan bisa dijadikannya 
hasil rekam sidang ke dalam berkas 
perkara, merupakan perkembangan 
yang sangat berarti. Karena dengan 
demikian, hasil rekaman bisa dihadirkan 
ke dalam persidangan sebagai alat bukti. 
“Dengan demikian, ketika kesulitan 
menghadirkan saksi, satu-satunya 
cara adalah dengan menghadirkan 
keterangan yang ada terdapat dalam 
rekaman tersebut,” kata Ridwan. 

Begitupun, Ridwan mengakui, 
awalnya memang tidak mudah bagi para 
hakim untuk memimpin persidangan di 
bawah sorot kamera. Bahkan, mulanya, 
banyak hakim mengaku shock karena 
nuansa perekaman menjadikan suasana 
persidangan seolah-olah dibuat dalam 
fi lm. “Takut salah bicara dan juga 
khawatir rekaman ini akan beredar 
kemana-mana,” katanya. 

Tetapi setelah MA memberikan 
pemahaman bahwa rekaman tersebut 
merupakan standar pelayanan di 
pengadilan, para hakim pun bisa 
menerima. Apalagi, imbuh Ridwan, 
karena mereka mengetahui bahwa 
perekaman itu bukan sekadar 
kebutuhan berkas tetapi juga untuk 
transparansi, akuntabilitas, dan juga 
pengawasan.

Bagaimana hasilnya? Ternyata 
memang banyak sisi menarik dari 

keterbukaan semacam itu. Salah 
satunya, menurunnya surat kaleng dan 
pengaduan masyarakat. Pada tahun 
kedua setelah rekam sidang, menurut 
Ridwan jumlah yang masuk menurun 
drastia. 

Artinya apa? Ada dua kemungkinan. 
Menurut Ridwan, yang pertama, bisa 
jadi karena keingintahuan masyarakat 
sudah terpenuhi, mereka merasa tidak 
perlu lagi untuk mengadu. Yang kedua, 
perilaku. Dalam hal ini, ketika direka, 
sudah banyak berkurang hakim yang 
berperilaku tidak sesuai. Misalnya, main 
HP,mengobrol, berbicara kotor, dan 
sebagainya. “Dalam hal ini perekaman 
dalam persidangan juga berfungsi 
sebagai pengawasan,” kata Ridwan. 

Begitupun, meski mengakui fungsi 
perekaman audio visual, namun 
tidak semua PN bisa melakukannya. 
Penyebabnya apalagi, kalau bukan 
keterbatasan anggaran. Jika itu terjadi, 
maka tentun saja tidak semua perkara 
harus direkam. Ridwan mengambil 
contoh PN yang paling kecil, yang tentu 
saja tidak akan mampu. Terlebih jika 
banyak  perkara yang dipersidangkan. 

Hanya biaya? Tidak. Selain itu, 
masalah lain yang harus dihadapi 
adalah kesiapan sumber daya manusia 
(SDM). Kalau untuk seluruh pengadilan, 
tentun dibutuhkan operator yang andal. 
Tentu saja hal ini menyulitkan, karena 
operator yang ada saat ini, baru terbatas 
pada tenaga-tenaga untuk manajemen 
perkara, belum kepada audio visual.  

Kedua, Ridwan mengaku, MA 
kesulitan melakukan perawatan dan 
menjaga perangkat kerasnya. Karena 
faktanya, pengarsipan yang berbasis 

Ridwan Mansyur,
Kepala Biro Hukum dan Humas MA
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Rekam sidang mempunyai dampak yang cukup besar. KPK dan sejumlah civitas akademik sepakat 
melakukan kerjasama tentang perekaman sidang kasus tipikor.

SURAT KALENG MENURUN, KEWIBAWAAN MENINGKAT

elektronik ternyata juga sangat 
rawan. Artinya, disimpan di komputer,  
terancam kena virus, sedangkan jika 
disimpan di website terancam pula oleh 
hacker, dan sebagainya. 

Namun, berbagai kendala tentu 
bukan alasan untuk menghentikan 
program yang sudah berjalan. Terlebih, 
harus diakui, banyak sisi positif yang 
bisa dipetik dengana danya perekaman 
persidangan. Ridwan pun mengakui hal 
itu. Kata dia, “Begitupun, MA tetap komit. 
Mudah-mudahan semua bisa berbasis 
teknologi,” katanya.

 
Tidak Hanya Merekam

Yang menjadi banyak pertanyaan 
adalah, bagaimana kelanjutan hasil 
rekam sidang itu sendiri? Dipergunakan 
untuk apa?  

Untuk yang satu ini, Nisa Istiani, 
yang pernah menjadi researcher pada 
Masyarakat Pemantau Peradilan 
Indonesia Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia (MaPPI) berpendapat, bahwa 
memang harus ada tindak lanjut dan 
optimalisasi manfaat. 

Artinya, lanjut Nisa, hendaknya hasil 
perekaman tidak dibiarkan begitu saja 

dan menjadi mubazir. Perlu ada upaya 
lebih lanjut, misal melakukan analisis, 
penelaahan, bahkan menjadikannya 
sebagai bahan diskusi. Melalui berbagai 
upaya tersebut, Nisa meyakini bahwa 
manfaat dari rekam sidang akan jauh 
lebih besar ketimbang sekadar sebagai 
fungsi pengawasan. Makanya, Nisa pun 
memberin apresiasi ketika KPK, pada 
akhirnya juga melakukan kerja sama 
dengan berbagai universitas, tidak hanya 
sebatas sebagai “operator” perekaman 
semata, namun juga menjadikan 
hasilnya sebagai bahan diskusi. 

Ya, saat ini, selain dengan Mahkamah 
Agung, KPK memang melakukan kerja 
sama juga dengan berbagai universitas 
dan organisasi antikorupsi. Termasuk di 
antaranya, Fakultas Hukum Universitas 
Sriwijaya Palembang, Fakultas Hukum 
Universitas Mulawarman Samarinda, dan 
sebagainya. Bahkan, pertengahan 2013, 
kerja sama tersebut juga terkait dengan 
pengambilan sampel penanganan kasus 
korupsi. Tujuannya, sebagai evaluasi 
kinerja pengadilan tipikor yang tersebar 
di 33 provinsi di Indonesia.

Menurut Nisa, pihak kampus dan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), 

harus selalu didorong untuk melakukan 
pemantauan dan penelitian dengan 
memanfaatkan hasil rekam sidang 
tersebut. Dengan demikian, seluruh pihak 
yang terlibat dalam persidangan akan 
merasa terus merasa di awasi. Secara 
psikologis, hal itu akan berdampak 
sangat besar, karena yang seharusnya 
ditingkatkan adalah pengawasan dari 
masyarakat.  

 Di sisi lain, Nisa juga memberi 
apresiasi terhadap upaya rekam sidang itu 
sendiri. Menurutnya, hal itu menunjukkan 
keinginan dari pengadilan untuk menjadi 
lebih baik. Apalagi, mereka sendiri sudah 
merasakan pentingnya hasil rekam sidang.

Mengenai pentingnya rekam 
sidang, Nisa mengatakan bahwa proses 
persidangan membutuhkan waktu 
yang lama. Bahkan, dalam beberapa 
persidangan, bisa sampai digelar pukul 
02.00 dini hari. Jika sudah demikian, tentu 
tak akan ada anggota masyarakat yang 
melihat dan memantau. Ujung-ujungnya, 
hanya hakim, pengacara, dan terdakwa 
yang mengikuti. 

Dengan adanya rekam sidang, 
jalannya persidangan selalu terpantau 
walaupun publik tidak bisa hadir. Mereka 
akan bisa melihat dan menilai, apakah 
para hakim bersikap wajar atau tidak. 
Begitu pula dengan jaksa, pengacara, dan 
terdakwa.  

Benarkah demikian? Peneliti Indonesia 
Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, 
menilai upaya KPK dalam perekaman 
sidang, termasuk ketika melibatkan 
mahasiswa untuk memantau sidang 
korupsi di daerah, merupakan hal yang 
baik. “Program itu membuat masyarakat 
lebih terlibat dalam upaya pemberantasan 
korupsi,” kata Emerson.

Ide Awal

Demikianlah rekam sidang, yang 
terbukti memiliki banyak manfaat. Melalui 
upaya tersebut, publik sudah bisa melihat 
betapa persidangan bisa berjalan lebih 
jujur dan transaparan, 

Dan, memang seperti itulah cita-cita 
awal Amien, Pimpinan KPK jilid pertama 
sebagai penggagas rekam sidang. Ketika 

HENDAKNYA HASIL PEREKAMAN PERSIDANGAN TIDAK DIBIARKAN BEGITU SAJA DAN MENJADI 
MUBAZIR. PERLU ADA UPAYA LEBIH LANJUT, MISAL MELAKUKAN ANALISIS, PENELAAHAN, DAN 

BAHKAN MENJADIKAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI. 
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Yang Tidur 
Saat Sidang 
pun Ada

Sebelum adanya rekam sidang, berbagai perilaku 
hakim sangat memprihatinkan. Bukan hanya 
persoalan ketidakjujuran dan kecurangan saja 

menghantui, namun juga berbagai perilaku yang tidak 
selayaknya dilakukan saat persidangan berlangsung. 
Tetapi itu dulu, sebelum ada rekam sidang. Sekarang, 
tentu saja kualitas persidangan sudah membaik. 

Seperti disampaikan Dio Ashar Wicaksana, Plt 
Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Pemantau 
Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia (MaPPI FHUI). Menurutnya, rekaman 
video di persidangan memang sangat diperlukan 
untuk meningkatkan kualitas persidangan. 
“Dampaknya benar-benar positif. Karena hakim lebih 
memperhatikan sikap dan profesionalisme mereka di 
persidangan,” katanya. 

Hanya saja Dio juga mengingatkan, dampak positif 
tersebut bukan jaminan bahwa tidak ada permainan 
di luar persidangan. Faktanya, menurut data tracking 
MaPPI, mengenai perkara korupsi, justru menemukan 
adanya permainan pada perumusan pasal-pasal. 

 Nisa Istiani, yang pernah menjadi researcher pada 
MaPPI juga setuju bahwa rekam sidang memiliki 
dampak positif. Membandingkan antara sebelum 
dan sesudah adanya rekam sidang, Nisa mengatakan, 
perubahan itu memang ada. Sejak melakukan 
pemantauan sidang, 2004, MaPPI melihat banyak 
perilaku aneh yang dilakukan hakim saat sidang. 
Misalnya saja, hakim tidur, mengobrol, menelepon, 
meninggalkan ruang sidang secara tiba-tiba, dan 
masih banyak lagi.  

Namun itu dulu, ketika belum ada rekam sidang. 
Sekarang, tentu saja banyak perubahan terjadi. Saat 
ini, kata Nisa, MaPPI jarang melihat perilaku yang 
tidak seharusnya dilakukan hakim, jaksa, pengacara, 
dan terdakwa di persidangan. “Mengenai adanya 
kecurangan, keberpihakan, dan lain-lain, tidak terlihat/
terpantau oleh kami. Yang terlihat hanya kesalahan-
kesalahan kecil seperti di atas. Itu pun dengan 
frekuensi yang jauh berkurang,” papar Nisa.

Itulah sebabnya Nisa berpesan, jangan sampai 
hasil rekam sidang tidak dimanfaatkan sama sekali 
untuk penelitian atau pengawasan. Karena, perilaku 
membaik yang sudah dilakukan hakim, jaksa, 
terdakwa, dan pengacara bisa jadi akan kembali pada 
perilaku semula jika mereka mengetahui bahwa hasil 
rekam sidang hanya dipergunakan untuk dokumentasi 
saja. 

itu, Amien berkeinginan bahwa di Indonesia terdapat pengadilan 
yang benar-benar adil dan berwibawa. Bukan tanpa alasan Amien 
ketika itu berpikir. Sebab, pengadilan di Indonesia memang sangat 
memprihatinkan. Bukan hanya dari segi fi sik yang mengesankan 
angker, namun juga dari kinerja yang ternyata jauh dari harapan.  

Pada saat itu, terdapat fenomena yang sangat memprihatinkan. 
Terutama di PN Jakarta Selatan, yang seolah-olah menjadi 
merupakan kuburan bagi penegak hukum tindak pidana korupsi. 
Pasalnya, sebagian besar kasus korupsi yang ditangani di PN Jaksel, 
dibebaskan atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangat 
rendah. 

Dari sanalah KPK mengevaluasi. Dan memang benar, bahwa 
terdapat beberapa permasalahan di sana. Pertama, terkait hakim. 
Pada sistem civil law, maka berkas bisa bertumpuk. Hal ini tentu 
berbeda dengan command law, yang berkasnya sedikit dan hakim 
bisa lebih mengelaborasi. Tetapi justru di sanalah beratnya hakim. 
Karena pada civil law, hakim tidak boleh menyimpang dari berita 
acara yang dibuat penyidik dan penuntut. Bisa dibayangkan, 
betapa keras beban hakim karena berkas yang demikian banyak 
itu. 

Tetapi, kelemahan utama memang terletak pada di panitera. 
Tidak hanya lemah dalam akurasi merekam jalannya persidangan, 
namun juga merebaknya isu bahwa panitera menjadi ladang 
yang empuk untuk disalahgunakan, dalam arti bisa dibeli oleh 
pengacara. Sehingga tak heran, terkadang notulasi sidang bisa 
di-drive selain dari hakim. “Nah, berangkat dari situlah, muncul ide 
rekam sidang,” kata Koko.

Dari berbagai proses itulah, akhirnya KPK mulai melakukan 
rekam sidang sekitar tahun 2006, yakni sebelum berdirinya 
Pengadilan Tipikor. Hasilnya, sejak itulah PN Jaksel menghukum 
berat para koruptor. Tidak hanya itu. Menurut Koko, suasana 
persidangan pun berubah total. Yang semula malas-malasan dan 
banyak yang tidak terekam, sejak itu berubah menjadi sangat 
serius. Tentu saja, perubahan itu sangat menggembirakan. 

Lantas, bagaimana dengan hasil perekaman? Menurut Koko, 
karena tujuan semula untuk fair trial, maka awalnya CD hasil 
rekaman dibagikan kepada seluruh stakeholder pengadilan. Seperti 
hakim, jaksa, panitera, bahkan pengacara. Tujuannya, agar mereka 
semua menerima info secara simetris. 

Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ada sisi negatif yang 
ditemui. Ketika itu, pembagian tersebut justru disalahgunakan 
oleh beberapa pihak. Koko menuturkan, dalam beberapa kasus, 
ternyata hasil rekam sidang dimanfaatkan oleh pengacara untuk 
melakukan penggalangan terhadap saksi. Dan hal itu memang 
sangat memungkinkan, karena kode etik tentang pengacara ketika 
itu memang belum sebaik sekarang. “Maka, kemudian Pimpinan 
KPK memutuskan, pengacara tidak diberi lagi hasil rekam sidang,” 
kata Koko. 

Di sisi lain, pemberlakuan rekam sidang memang berdampak 
sangat positif. Dalam hal ini, lanjut Koko, hakim merasa lebih 
nyaman karena bisa mengingat secara detail proses persidangan 
sebelumnya. Dengan adanya hasil rekam sidang, hakim merasa 
sangat terbantu dan panitera sudah tidak dapat main-main lagi. 
Karena sebelumnya, hakim sepenuhnya tergantung pada catatan 
yang dibuat panitera, meski tak jarang catatan tersebut tidak 
lengkap dan banyak yang terlewatkan.  “Banyaknya persidangan 
yang ditangani serta terbatasnya memori manusia, terkadang 
membuat hakim kesulitan untuk mengingat seluruh proses 
persidangan sebelumnya,” kata Koko. 
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Kisah tentang Kua Siga Wunga, begitu 
melekat pada masyarakat Bajawa Ngada, 
Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Cerita rakyat mengenai pemuda sakti yang 
merupakan penjelmaan rajawali merah, tersebut, 
ternyata memang mengajarkan banyak nilai. Di 
antaranya keberanian dan tanggung jawab. 

Cerita bermula, ketika Kua Siga Wunga 
merasuk ke dalam mimpi seorang putri cantik, 
Bue Gae. Di alam mimpi, keduanya bertemu dan 
bercengkerama. Dan, keanehan terjadi, ketika 
sang putri terjaga dari mimpinya. Kondisinya mulai 
berubah, selayaknya tengah berbadan dua.

Sebagai perempuan yang selalu menjaga 
kehormatan, tentu saja Bue Gae terkejut. Di 
hadapan petinggi adat dan masyarakat, dia 
bersumpah, belum pernah berhubungan dengan 
pria manapun. Tetapi, hukum adat tetap berlaku. 
Tak seorang pun percaya. Bue Gae harus dibuang 
ke tengah hutan (laa sala).

Sembilan bulan berlalu, sang putri kemudian 
melahirkan anak laki-laki yang gagah berani. Dari 
tahun ke tahun, sang buah hati tumbuh menjadi 
anak lelaki yang gesit dan cekatan. Pada usia tujuh 
tahun, sang bocah sudah mahir berburu dan 
menyadap tuak. 

Pada suatu saat, anak lelaki itu mendapati 
tuaknya hilang. Penasaran, keesokan harinya 
dia bersembunyi di bawah pepohonan, untuk 
mengetahui siapa yang telah mengambil tuaknya. 
Apa yang ditemui? Ternyata seekor rajawali merah 
hinggap di pucuk pohon tuaknya. Tak lama sang 
rajawali turun ke permukaan tanah, dan kemudian 
menjelma menjadi seorang pria. Putra Bue Gae 
pun bertanya, “Apa yang kau lakukan?” 

Melihat kemunculan sang empunya tuak, 

tentu saja pria jelmaan rajawali merah itu 
terkejut. Sempat terjadi pergolakan pada diri 
Kua Siga Wunga, apakah akan mengakui atau 
berkelit mencari berjuta alasan. Tetapi, akhirnya 
secara ksatria Kua Siga Wunga memutuskan 
untuk mengaku, bahwa memang dirinya yang 
mengambil tuak yang disadap anak lelaki itu. 
Lelaki jelmaan rajawali merah tersebut juga 
berjanji, tidak akan mengulangi lagi perbuatan 
tidak terpujinya. “Hukumlah aku! Aku sudah 
bersalah mengambil tuakmu,“ katanya kepada 
anak lelaki tersebut. 

Bukannya menghukum, anak lelaki itu justru 
mengajak berteman dengan Kua Siga Wunga. 
Menurutnya, tidak pantas hukuman diberikan 
kepada seseorang yang berterus terang atas 
kesalahannya. “Aku justru ingin mengenalmu 
lebih jauh. Siapa dirimu sebenarnya?“ tanya 
lelaki kecil itu.

Mendengar permintaan anak lelaki itu, Kua 
Siga Wunga pun berjanji akan kembali dua hari 
lagi. Syaratnya, lelaki kecil itu harus datang ke 
tempat penyadapan tuak bersama ibunya. Kua 
Siga Wunga pun berpamitan dan kemudian 
menjelma kembali menjadi rajawali merah. 
Terbang. 

Sampailah pada waktu yang ditentukan. 
Ketika itulah, Bue Gae yang menemani putranya  
merasa sangat terkejut. Betapa tidak, karena 
yang muncul di hadapannya, ketika rajawali 
mengubah diri, adalah sosok yang sangat 
dikenalnya dalam mimpi. Kua Siga Wunga 
pun menghampiri sang putri dan mencium 
keningnya. Keduanya kemudian hidup 
berbahagia, bersama bocah lelaki perkasa, yang 
ternyata putra mereka. 

Tidak mudah 
bersikap jujur, 
terlebih ketika 

harus mengakui 
perbuatan 

tercela yang 
dilakukan. Berani 

mengakui, 
berani pula 

memperbaiki 
diri.
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1. Menemukan bukti 
permulaan yang 
cukup.

7 (tujuh) hari
Memenuhi 
unsur TPK

2. Tidak ditemukan 
bukti permulaan 
yang cukup;

Melaporkan 
kepada KPK 
(pimpinan)

KPK 
menghentikan 
penyelidikan

Melimpahkan 
kepada kepolisian/

Kejaksaan

Koordinasi dan melaporkan 
kepada KPK

KPK melaksanakan 
penyelidikan 

sendiri

SULUR

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

Penyelidik melakukan :

“Kasusnya masih dalam 
tahap penyelidikan, begitu 
ditingkatkan menjadi 

penyidikan. Dengan demikian, belum 
ada tersangka di dalamnya,” begitu 
ungkapan yang bisa jadi kerap didengar 
publik. 

Penyelidikan? Benar. Begitulah 
salah satu tahapan dalam upaya 
penindakan yang dilakukan KPK. 
Sebagai bagian dari tugas pokok dan 
kewenangan KPK, penyelidikan memang 
dilakukan sebelum KPK menetapkan 
status seseorang menjadi tersangka. 
Dengan demikian, ketika KPK meminta 
keterangan seseorang pada tahapan 
ini pun, belum dapat disebut sebagai 
tersangka atau saksi. 

Sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-

Penyelidikan merupakan bagian dari tahapan penindakan. 
Dilakukan oleh penyelidik pada KPK, yang diangkat dan 
diberhentikan oleh KPK.

undang  Nomor 30 Tahun 2002, 
penyelidikan dilakukan oleh penyelidik 
pada KPK, yang diangkat dan 
diberhentikan oleh KPK. Jika penyelidik 
menemukan bukti permulaan yang 
cukup adanya dugaan tindak pidana 
korupsi, maka dalam waktu paling 
lambat tujuh hari kerja terhitung sejak 
tanggal ditemukan bukti permulaan 
yang cukup tersebut, penyelidik 
melaporkan kepada KPK.

Menurut pasal 44, bukti permulaan 
yang cukup dianggap telah ada apabila 
telah ditemukan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti, termasuk dan tidak 
terbatas pada informasi atau data 
yang diucapkan, dikirim, diterima, 
atau disimpan baik secara biasa 
maupun elektronik atau optik. Jika 

tidak diketemukan bukti permulaan 
yang cukup, penyelidik menghentikan 
penyelidikan.

Dalam hal perkara tersebut 
diteruskan, KPK melaksanakan 
penyidikan sendiri atau dapat 
melimpahkan perkara tersebut kepada 
penyidik kepolisian atau kejaksaan. 
Jika penyidikan dilimpahkan kepada 
kepolisian atau kejaksaan, sesuai pasal 
44 pula, kepolisian atau kejaksaan 
wajib melaksanakan koordinasi dan 
melaporkan perkembangan penyidikan 
kepada KPK.

 Lantas, berupa apa bukti yang 
sah tersebut? Pasal 184 KUHAP 
menyebutkan bahwa alat bukti yang sah 
adalah: keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, dan petunjuk. 
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SANG TELADAN

Jika berada di tengah hutan dan menemukan harta karun, apa yang Anda 
lakukan? Mengambilnya karena tak seorang pun mengetahui, melaporkan 
kepada pihak berwenang, atau membiarkan begitu saja? 
Bertanya tentang “uji“ kejujuran seperti itu, bisa jadi memang seperti 

membicarakan sesuatu yang hampir punah. Kadang berada di awang-awang dan 
hanya bisa membayangkan, terkadang cuma dapat mereka-reka. Apa mungkin 
di era sekarang masih ada kejujuran? Seperti apa wujudnya? Dan banyak lagi 
pertanyaan lain.   

Seperti itu pula yang dihadapi para tentara kita pada saat perang kemerdekaan. 
Di tengah peperangan yang nyaris tak ada aturan yang berlaku, ternyata para 

tentara masih menyimpan nilai-nilai kejujuran yang sangat tinggi. Alhasil, 
hukum yang seakan berlaku pada situasi perang, yakni yang kuat 

berkuasa, yang memegang senjata bisa menindas dan 
merampok rakyat, menjadi tidak berarti. 

Akhirnya fakta juga yang berbicara. Dalam perang 
kemerdekaan, banyak kisah teladan para prajurit 

TNI. Kejujuran yang mereka perlihatkan, sungguh 
membuat kita semua angkat topi. Bayangkan, 

di tengah terbukanya kesempatan, jika saja 
mereka mau, tidak sulit rasanya membawa 

lari uang negara dan memperkaya diri 
sendiri. Tapi hal itu tak dilakukan. 

Tidak berhenti sampai di sana. 
Keteladanan juga berlanjut, ketika 
terdapat tentara yang tak mau 
menyantap makanan hasil rampasan, 
hanya karena menganggapnya tidak 

halal. Luar biasa, memang. Karena 
di tengah perang dan kelaparan, 
iman ternyata masih bisa 
dipegang. Hal itu tentu bertolak 
belakang dari kondisi kekinian 
negeri ini, bahkan setelah 68 
tahun Indonesia merdeka. Di 
tengah suasana ekonomi yang 
jauh lebih baik ketimbang perang 

kemederkaan, ternyata pejabat 
masih juga melakukan korupsi dan 

makan uang haram. Tak ada lagi 
rasa malu, ketika mereka merampok 

Kejujuran yang sekarang menjadi barang langka, tenyata banyak dimiliki para tentara pada 
era perang kemerdekaan. Memiliki banyak kesempatan, tetapi integritas tetap dikedepankan.
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uang rakyat demi memperkaya diri 
sendiri.

  Lalu, bagaimana cerita tentang 
keteladanan para tentara saat perang 
kemerdekaan itu sendiri? Berikut 
beberapa kisahnya, sebagaimana seperti 
dituturkan Kolonel (Purn) Alex Evert 
Kawilarang dalam biografi  Untuk Sang 
Merah Putih.

Mulai Makanan Hingga Permata

Merampas makanan saat perang, 
sering kali dimaklumi. Jangankan 
makanan, harta pun kerap pula 
menjadi sasaran perampasan. Sapi milik 
penduduk, kambing, atau bahkan sayur 
dan buah-buahan yang ditanam, sering 
diambil paksa oleh tentara. Namun, 
tidak demikian dengan anak buah 
Kawilarang, Letnan Gojali. Integritasnya 
yang tinggi seakan mematahkan semua 
“permakluman“ tersebut. 

Peristiwa itu sendiri terjadi pada 
1946. Tepatnya, ketika Kepala Staf 
Resimen Divisi II TNI Mayor Alex Evert 
Kawilarang menumpas gerombolan 
perampok di Cibarusah Bogor. Setelah 
baku tembak, mereka pun mengalahkan 
para perampok yang meresahkan warga. 

Di sanalah keteladanan Gojali 
terlihat. Setelah berjaga semalaman, 
Kawilarang mencari sarapan. Dia 
melihat ada anak buahnya yang makan 
pisang di markas itu, Kawilarang lalu 
ikut makan. Tetapi yang membuatnya 
heran, Gojali justru tidak ikut bergabung 
untuk makan. Kawilarang pun bertanya, 
mengapa memisahkan diri. Apakah tidak 
lapar?

Dan, jawaban Gojali sungguh di 
luar dugaan. “Neen Mayoor, die pisang is 
gekocht met gerampokt geld. Ik eet dat 
niet (Tidak mayor, pisang itu dibeli dari 
uang hasil rampokan, saya tidak mau 
makan),” begitu jawabnya. Mendengar 
pengakuan Gojali, Kawilarang terkagum-
kagum mendengar jawaban Gojali. 
Kepercayaan pada anak buahnya itu 
makin besar

Tidak hanya makanan. Emas permata 
pun, ternyata tidak membuat tentara 
silau. Ketika itu, anak buah Kawilarang 
melakukan penggalian di bekas markas 
Jepang di sekitar Cigombong. Mereka 
mencari senjata Jepang yang biasanya 
disembunyikan dengan cara dikubur 
dalam tanah. Tapi bukannya senjata, 
para prajurit TNI itu malah menemukan 
sebuah guci besar. Lebih mengejutkan, 

isi guci itu ternyata penuh emas dan 
permata dan berkilauan.

Walau harta itu bisa membuat kaya 
tujuh turunan, para tentara jujur itu 
tak mau mengambilnya. Mereka lalu 
lapor dan menyerahkan harta itu pada 
Kawilarang, sang komandan. Kawilarang 
juga begitu. Dia tak mau menguasai 
emas permata peninggalan Jepang 
tersebut. Untuk itu, kemudian dia berniat 
menyerahkan harta temuan pasukannya 
pada pemerintah Indonesia yang saat itu 
masih morat-marit.

Di sanalah kemudian Kawilarang 
memanggil Gojali yang jujur. Kawilarang 
mengutus Gojali menyerahkan harta 
karun itu ke Kementerian Dalam Negeri 
di Purwokerto. 

Gojali pun melaksanakan tugas 
dengan baik. Dia menyerahkan harta 
karun pada Sumarman, yang kala itu 
menjabat Sekretaris Mendagri. Berapa 
nilai harta karun tersebut, sebuah 
majalah pernah mencoba menghitung 
berdasar bukti-bukti otentik yang 
ditemukan. Isinya tak kurang dari 
tujuh kilogram emas dan empat 
kilogram permata. Nilainya kala itu saja 
diperkirakan Rp6 miliar. Bandingkan 
besarnya jumlah itu dengan gaji seorang 
tentara yang kala itu berkisar Rp50.

Uang Gaji tak Dibawa Lari

Pada 23 Januari 1950, tentara 
Divisi Siliwangi di Bandung tengah 
berbahagia. Untuk kali pertama, 
mereka akan menerima gaji. Setelah 
Indonesia merdeka, memang TNI 
belum sempat menerima gaji rutin. 
Mereka selalu direpotkan oleh Agresi 
Militer Belanda I dan II. Tak ada yang 
berpikir gaji, semuanya mementingkan 

mempertahankan Indonesia dan 
berjuang demi bangsa.

Maka hari itu semua perwira 
keuangan Divisi Siliwangi berkumpul 
di kamar divisi keuangan. Tiba-tiba 
terdengar tembakan di luar markas. 
Tentara Angkatan Perang Ratu Adil 
(APRA) pimpinan Kapten Westerling 
menyerang Bandung. Dengan keji 
pemberontak ini menembaki semua 
anggota TNI yang ditemui. Situasi lebih 
buruk karena menjelang penyerahan 
kekuasaan dari Belanda, TNI dilarang 
membawa senjata jika berada di kota.

Pasukan APRA bergerak melewati 
Braga, hampir menuju markas Divisi. 
Maka Kepala Keuangan Siliwangi 
bertindak cepat. Dia membagikan 
uang pada stafnya, yang memasukkan 
uang ke dalam kantong dan segera 
melompat menyelamatkan diri. Mereka 
diperintahkan kembali ke markas 
esok hari setelah situasi aman dengan 
membawa uang itu.

“Keesokan harinya semua kembali 
ke staf dengan membawa uang untuk 
pasukan-pasukan dan dinas-dinas untuk 
melaksanakan secara resmi timbang 
terima uang itu. Ternyata tidak kurang 
satu sen pun. Begitulah tanggung jawab 
anggota TNI,” kata Kolonel AE Kawilarang 
yang pernah menjadi Panglima 
Teritorium III Siliwangi. Bayangkan 
berapa besar uang itu. Ketika itu paling 
tidak Divisi Siliwangi mempunyai 8.000 
prajurit. Tapi tak seorang pun punya niat 
membawa kabur uang tersebut.

“Waktu itu jangan coba anggota 
keuangan kembali ke pasukannya tanpa 
uang dengan alasan yang bukan-bukan. 
Pasti hukum rimba berlaku. Dan tidak 
ada sogok menyogok waktu itu,” kata 
Kolonel Kawilarang. 
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D
onald Bebek dan fi lm sejenis adalah 
inspirasi. Lucu dan menggelitik, 
menjadikannya tetap digemari banyak 
kalangan hingga kini. Maka, seperti itu 
pula peran fi lm animasi diharapkan. 
Melalui cerita-cerita sederhana tetapi 

mengena, fi lm animasi ”Sahabat Pemberani” bisa menjadi 
media efektif untuk menanamkan karakter antikorupsi 
kepada anak-anak. Muaranya, ”Berani jujur untuk hebat,” 
seperti tagline yang menghiasi.
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Seperti itulah suasana Studio XXI Taman Ismail 
Marzuki, awal Oktober lalu. Sejumlah pelajar sekolah 
dasar (SD) menyaksikan fi lm animasi “Terdampar 
di Hutan Lindung” dan “Misteri Pesawat Mainan,” 
dua episode fi lm animasi tersebut. Maka, suasana 
santai yang tergambar ketika para bocah menunggu 
pemutaran fi lm, mendadak berubah menjadi sorot 
mata yang berbinar-binar seusai menyaksikan 
bersama. ”Filmnya bagus. Saya ingin menjadi sahabat 
pemberani,” ujar Hasna, seorang pelajar. 
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JEJARING

International Anti Corruption Academy

Sebagai salah 
satu founding 

members, 
Indonesia 

memiliki peran 
besar dalam 

pendirian IACA. 
Memiliki hak 

suara pada proses 
pengambilan 

keputusan atau 
pembahasan isu-

isu krusial.

Akademi Pemberantas 
Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan internasional, 
dunia pun bersatu memberantasnya. 
Semangat itulah yang terjadi pada konferensi 

internasional, “From Vision to Reality,” awal 
September 2010. Sekitar seribu peserta dari 120 
negara sepakat mendukung pendirian akademi 
pemberantasan korupsi. Dari kesepakatan tersebut, 
36 negara pertama menandatangani perjanjian 
pendirian akademi dimaksud. Indonesia diwakili 
Haryono Umar, yang ketika itu menjabat sebagai 
wakil ketua KPK.

Setahun kemudian, akademi yang diberi nama 
International Anti Corruption Academy (IACA), itu pun 
diluncurkan, tepatnya pada 8 Maret 2011. Akademi 
yang kampusnya terletak di Laxenburg, Austria, 
ini, merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah 
Austria dan sejumlah mitra, seperti United Nations 
Offi  ce on Drugs and Crime (UNODC), European Anti-
Fraud Offi  ce (OLAF), dan Interpol.

Akademi global pertama yang mendedikasikan 
diri untuk mendidik para ahli di bidang 
pemberantasan korupsi, tersebut, memberikan 
pendekatan yang baru dan holistik terhadap 
pendidikan antikorupsi dan penelitian, memberikan 
dan memfasilitasi pelatihan antikorupsi bagi 

para praktisi dari semua sektor masyarakat, dan 
menyediakan dukungan teknis dan bantuan kepada 
berbagai pemangku kepentingan. 

 Sekarang, tiga tahun berselang, sudah banyak 
yang dilakukan IACA. IACA memberikan program 
gelar akademik, melakukan dialog, melakukan 
berbagai kegiatan benchmarking, dan menjadi think-
tank antikorupsi. IACA juga mencari kemitraan yang 
luas dengan lembaga-lembaga publik dan swasta, 
organisasi internasional dan non-pemerintah, serta 
masyarakat sipil. 

Selain itu, tak kalah penting, adalah 
pemberlakuan mata kuliah yang bersifat menyeluruh, 
lintas disiplin, lintas wilayah, lintas kultural, dan 
lintas sektor. Berbagai keragaman tersebut menjadi 
perhatian, karena IACA sadar bahwa korupsi terkait 
budaya setempat. Dengan demikian, meski bahasa 
pengantar perkuliahan adalah Bahasa Inggris, namun 
peluang untuk mempergunakan bahasa lain sangat 
terbuka. Terlebih, ke depan direncanakan dibuka 
cabang-cabang IACA di berbagai negara, yang 
sudah barang tentu akan mempergunakan bahasa 
setempat.

Dalam kurikulumnya, terdapat beberapa jenjang 
yang ditawarkan IACA. Yang pertama dalam bentuk 
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Berbicara tentang sejarah 
International Anti 
Corruption Academy 

(IACA), tak lepas dari ide 
yang dimunculkan Interpol, 
khususnya para pakar korupsi 
yang tergabung dalam Interpol 
Group of Experts of Corruption 
(IGEC).

 Interpol merasa bahwa 
kerjasama internasional 
memerangi kejahatan belum 
efektif, terutama kejahatan 
yang memerlukan penyidikan 
administrasi pemerintah 
maupun lembaga swasta. 
Apalagi, ketika itu korupsi 
sudah berkembang menjadi 
kejahatan yang melintas batas 
negara. 

 Segera, gagasan tersebut 
ditangkap Michael Hershman, 
presiden Fairfax Group. Yakni, 
lembaga yang bergerak di 
bidang risiko perusahaan 
dan etika bisnis, di Virginia, 
AS. Hershman adalah tokoh 
penting pemberantasan 
korupsi. Dia merupakan salah 
satu pendiri Transparency 
International.

 Dalam suatu pertemuan 
Interpol, Hershman kemudian 
membeberkan konsep 
akademi antikorupsi tersebut. 
Rupanya gagasan ini menarik 
pemerintah Austria yang 
segera menawarkan tempat 
untuk kampus, yakni sebuah 
bangunan kuno dari abad ke-
17.  

Singkat cerita, ide bergulir. 
Setelah itu, dibentuklah 
Panitia Pengarah dan Tim 
Transisi Internasional, yang 
kemudian membentuk Dewan 
Senior Penasihat dan Dewan 
Penasihat Akademi IACA. 
Pertemuan awal September di 
Wina, dimana Indonesia juga 
hadir, adalah hasil kerja Panitia 
Pengarah dan Tim Transisi 
Internasional. 
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pelatihan, Taylor-Made Training. Selain itu, 
juga dalam program master, seperti Master 
in Anti-Corruption Studies (MACS) atau Kajian 
Antikorupsi. 

Jenis pelatihan yang dikembangkan dan 
disampaikan dalam Taylor-Made Trainning 
tersebut bersifat sangat fl eksibel. Artinya, 
diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta. 
Selain itu, metode yang diberikan pun bersifat 
berkelanjutan dan unik untuk setiap kasus 
tertentu.

Sementara, melalui MACS, IACA  melatih 
para profesional dari berbagai bidang 
atau masyarakat untuk lebih memahami 
fenomena korupsi dan menerapkan perangkat 
inovatif dalam merancang berbagai strategi 
berkesinambungan untuk mencegah dan 
menanggulanginya.  

MACS merupakan suatu wadah 
multidisiplin yang memberikan bantuan 
teknis, pengetahuan, dan kemampuan untuk 
membangun kapasitas pada bidangnya, dan 
peralatan untuk membantu menjembatani 
jarak antara teori dan praktek. MACS mengga-
bungkan pembelajaran jarak jauh dengan 
tujuh modul on-site. Enam di antaranya ber-
tem pat di Laxenburg, Austria, dan satu di 
Kuala Lumpur, Malaysia. Unsur-unsur vital 
prog ram akademi tersebut, mencakup kerja 
tim, pem belajaran interaktif, dan jaringan kerja 
profesional.        

 
Peran Indonesia 

Sebagai salah satu dari 36 negara pertama 
yang menandatangani perjanjian pendirian 
IACA  (founding members), posisi Indonesia 
dalam akademi tersebut sangat besar. 

Dalam pernyataannya saat 
penandatanganan, Indonesia menegaskan 
bahwa partisipasi Jakarta dalam pendirian 
IACA adalah bagian dari political will 
pemerintah yang secara konsisten berperan 

aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, 
baik pada tingkat nasional, regional maupun 
internasional. Dengan menjadi bagian dari 
“pendiri” akademi tersebut, Pemerintah Indonesia 
juga menegaskan kebijakan prioritas nasionalnya 
untuk membangun budaya antikorupsi yang 
maju dan progresif.

Prakarsa pendirian IACA juga mengirim sinyal 
kuat Indonesia untuk semakin meningkatkan 
kemampuan aparat penegak hukum yang 
menangani isu korupsi pada tataran nasional. 
Pada pada tataran internasional, hal itu 
menunjukkan adanya komitmen kuat untuk 
mengembangkan kerjasama internasional 
dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam 
mengimplementasikan UNCAC.

 Pengakuan atas peran Indonesia tersebut, 
ditandai dengan penyerahan piagam Piagam 
Pengesahan Persetujuan Pendirian IACA, pada 
September 2013.  “Melalui penyerahan Piagam 
Pengesahan ini, Indonesia telah memenuhi 
persyaratan untuk menjadi negara pihak 
sebagaimana diatur dalam Persetujuan Pendirian 
IACA, yang akan mulai berlaku 60 hari sejak 
tanggal penyerahan Piagam Pengesahan,” ujar 
Dubes RI untuk Austria, Rachmat Budiman.

Menurut Rachmat, penyerahan Piagam 
Pengesahan tersebut menindaklanjuti berlakunya 
Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2013 tentang 
pengesahan Agreement for the Establishment of 
the Anti-Corruption Academy as an Internasional 
Organization (Perjanjian Pembentukan Akademi 
Anti Korupsi Internasional sebagai Organisasi 
Internasional), yang menandai selesainya proses 
ratifi kasi nasional bagi berlakunya Persetujuan 
Pendirian IACA. 

Rachmat melanjutkan, dengan menjadi 
negara pihak pendiri pada Persetujuan Pendirian 
IACA, Indonesia memiliki hak suara pada proses 
pengambilan keputusan atau pembahasan 
isu-isu krusial dalam pertemuan negara pihak 
pendiri.  
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Perkembangan Penindakan

Selama 
September-

Oktober, KPK 
melakukan 
penindakan 

terhadap beberapa 
aparat penegak 

hukum. Dua 
bulan yang 

banyak kejutan di 
dalamnya.

KPK Tahan Ketua MK

Inilah penangkapan dan penahanan paling 
tidak terduga! Bukan hanya pada September-
Oktober, namun juga sepanjang 2013.  

Adalah kasus pilkada Kabupaten Gunung 
Mas dan Kabupaten Lebak, Banten yang 
menyebabkan. Dalam kedua kasus tersebut, 
KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi 
AM, 2 Oktober 2013. Ketika itu, AM bersama CN 
(anggota DPR RI) ditangkap di kediamannya di 
bilangan Jakarta Selatan, sesaat setelah menerima 
uang. Di lokasi, KPK menemukan barang bukti 
berupa uang senilai kurang lebih Rp3 miliar dalam 
bentuk dollar Singapura. 

Selain AM dan CN, KPK juga menangkap 
HD (Bupati Gunung Mas), CNA (pengusaha), 
STA (swasta), dan TCW (swasta). HD dan CNA 
ditangkap di sebuah hotel di bilangan Jakarta 
Pusat. Sedangkan STA (swasta) dan TCW (swasta) 
ditangkap di dua tempat terpisah. 

Terkait kasus pilkada Kabupaten Gunung Mas, 
AM dan CN ditetapkan sebagai tersangka karena 
diduga telah melakukan tindak pidana korupsi 
menerima hadiah atau janji dari HD dan CNA. 
Sementara, pada kasus pilkada Kabupaten Lebak, 
Banten, AM dan STA diduga menerima hadiah dan 
janji dari TCW.  

 Selaku penerima, AM, CN dan STA 
disangkakan melanggar pasal 12 huruf c Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, selaku 
pemberi, HD, CNA dan TCW diduga melanggar 
pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-
mana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim Adhoc Tipikor

AM, bukanlah satu-satunya 
penegak hukum yang harus 
berurusan dengan KPK. Dalam 
pengembangan penyidikan 
korupsi di Pengadilan Negeri (PN) 
Semarang, misalnya, penyidik 
KPK menahan tersangka A 
(mantan Hakim Adhoc Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada PN 
Semarang).

Dalam kasus tersebut, A 
selaku majelis hakim diduga 
menerima hadiah atau janji 
padahal patut diketahui atau 
patut diduga bahwa hadiah 

atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan 
atau kewenangan yang berhubungan dengan 
jabatannya. Diduga pemberian tersebut terkait 
dengan penanganan perkara tindak pidana 
korupsi terkait anggaran pemeliharaan mobil dinas 
sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 
2006–2008.

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah 
menetapkan KJM (Hakim Adhoc Tipikor pada PN 
Semarang), HK (Hakim Adhoc Tipikor pada PN 
Pontianak), SD (Swasta), dan P (Hakim Tipikor pada 
PN Semarang) sebagai tersangka. 

Sementara, dalam pengembangan penyidikan 
dugaan kasus pengurusan perkara hubungan 
industrial (PHI) PT OI pada Pengadilan Negeri 
Bandung, KPK menahan tersangka IW. IW 
merupakan mantan Plt Panitera Muda pada Peng-
adil an Hubungan Industrial pada PN Bandung. Atas 
perbuatannya, IW disangkakan melanggar pasal 
12 huruf a atau huruf b atau huruf f dan/atau Pasal 
11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Dalam kasus tersebut, KPK juga telah 
menetapkan ID (Hakim Ad Hoc PHI pada PN 
Bandung), OD (Manajer HRD PT. OI) dan ST (Presiden 
Direktur PT. OI) sebagai tersangka. Saat itu ID dan 
OD ditangkap tangan seusai transaksi penyerahan 
uang di Bandung. Ketiganya telah diajukan ke 
pengadilan. Oleh Majelis Hakim Kasasi yang 
menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PT 
Bandung, ID divonis hukuman 6 tahun penjara dan 
denda Rp200 juta dan OD divonis 4 tahun 6 bulan 
penjara dan denda Rp150 juta. Sedangkan, ST 
divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh 
Pengadilan Tipikor pada PN Bandung. 
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Sejak pertama kali diputar hingga kini, 
ternyata fi lm tidak hanya sekadar menjadi 
medium penyampaian cerita. Pada 

perkembangannya Film kian bertransformasi 
menjadi medium untuk menyebarluaskan 
gagasan, ideologi, kepercayaan, agama, 
kebangsaan, hingga fenomena sosial-budaya. 
KPK pun menyadari fi lm yang merupakan 
bagian dari seni budaya, merupakan medium 
kreatif yang sangat strategis dalam kampanye 
antikorupsi. 

Untuk mengulang kesuksesan tersebut, kali 
ini KPK mengajak masyarakat untuk berperan 
aktif dalam pemberantasan korupsi dengan 
menuangkan pemikiran dan apresiasinya ke 
dalam sebuah bentuk fi lm. Masih bekerjasama 
dengan MSI-USAID, KPK menyelenggarakan 
Festival Film Antikorupsi (Anti-Corruption Film 
Festival – ACFFest) 2013. Peluncurannya sendiri 
secara resmi dilakukan di Jakarta, pada Selasa 
(24/9) bertempat di Auditorium Gedung KPK, 
Jl. HR. Rasuna Said, Kav C-1. Hadir dalam acara 
tersebut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan 
Adnan Pandu Praja, Sineas Tino Saroengallo, dan 
sejumlah awak media cetak maupun elektronik.

Dalam sambutannya, Busyro menyatakan 
bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari 
pengembangan strategi pencegahan korupsi 
yang dilakukan oleh KPK melalui pendekatan 
seni budaya. Ia melanjutkan, walaupun di segi 

penindakan KPK bisa 
dikatakan cukup berhasil 
dalam memberantas 
korupsi, namun realita di 
lapangan menunjukkan 
ada proses-proses 
reproduktif tentang 
permasalahan korupsi. 
“Film pertama KvsK 
yang diluncurkan tahun 
lalu merupakan bentuk 
dinamika tafsir terhadap 
problem korupsi di 
Indonesia,” tuturnya. 
Sementara itu, Adnan 
menyebutkan bahwa 
kampanye anti korupsi 
melalui film dinilai lebih 
efektif. “Karena sebagai 
media, fi lm dapat 
memberikan kesan 

yang mendalam dan itulah alasan kami untuk 
mengadakan festival fi lm tentang korupsi ini,” 
paparnya.

Menurut Tino, para sineas sangat menyambut 
baik gagasan untuk membuat sebuah festival 
baru, dengan tema yang lebih spesifi k yaitu 
tentang anti korupsi dan diharapkan nantinya 
fi lm-fi lm tersebut bisa mengingatkan kembali 
akan bahayanya korupsi. Tino melanjutkan 
harusnya ide pembuatan fi lm antikorupsi 
berangkat dari nurani dan kepekaan terhadap 
pengamatan di masyarakat. Sehingga dari awal 
sudah merekam kasus korupsi yang dialami 
selama hidup mereka. “Kesuksesan fi lm KvsK 
salah satunya karena ide awalnya berasal dari 
pengalaman pribadi masing-masing pembuatnya, 
dan diharapkan pada festival ini akan muncul fi lm-
fi lm yang sejenis,” pungkasnya.

Roadshow ACF Fest yang dimulai dari Malang 
itu akan dilanjutkan ke sejumlah kota besar di 
Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 
Padang Panjang, Palu, dan Balikpapan. Puncak 
kegiatan akan digelar pada peringatan Hari 
Antikorupsi Sedunia pada 9-12 Desember 2013 di 
Jakarta dengan pemutaran film-film terbaik dan 
ditutup penganugerahan bagi para sineas muda 
terbaik. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran 
dengan menghubungi panitia atau mengakses 
www.acff est.org dan email info@acff est.org untuk 
informasi lengkapnya. 

ACFFest 2013

KPK membuka 
kesempatan 

seluas-seluasnya 
kepada 

masyarakat 
dan fi lm-maker 

di seluruh 
Indonesia. Film 

yang bertemakan 
kejujuran, 

integritas dan 
transparansi 

maupun 
perlawanan 

terhadap 
korupsi.

Agar Kampanye Lebih Efektif

PORTAL
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Upaya Meminimalisasi 
Korupsi di Parlemen

Melalui FGD, 
KPK menggali 

beberapa 
kelemahan 

utama dalam 
sistem partai 
di Indonesia.  

Idealnya wakil 
rakyat tidak hanya 

menjadi politisi 
namun juga 

manusia politik.

FGD Politik

Makna politik telah menyempit. Bagi 
sebagian orang, dewasa ini politik 
semata-mata diartikan sebagai cara 

mencapai kekuasaan atau jabatan untuk 
menentukan kebijakan publik. Walhasil, panggung 
politik pun menjadi ajang perebutan kekuasaan, 
kedudukan, dan kekayaan, demi kepentingan diri 
sendiri. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan 
cukup banyak politisi, baik yang menjabat sebagai 
anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah pun, pada 
akhirnya menjadi fakta yang tidak terbantahkan. 

Guna merespons fenomena itu, selama 
September 2013, KPK mengadakan serangkaian 
focus group discussion (FGD). Digelarnya FGD 
bertajuk “Sistem dan Fenomena Politik di 
Indonesia,” tersebut, karena selain pada bidang-
bidang yang menjadi national interest, KPK 
juga memfokuskan diri pada isu strategis yang 
berkaitan dengan partai politik dan parlemen. 

Berbicara saat membuka FGD sesi pertama, 
4 September 2013, Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto mengatakan, sejak reformasi bergulir, 
posisi parlemen menjadi sangat kuat. Dan, 
untuk itu pula, saat ini KPK sedang mempelajari 
semua bisnis proses di parlemen. “Harapannya,” 
lanjut Bambang, “Kami bisa memetakan potensi 
kerawanan korupsi pada bisnis proses parlemen 
ini.” 

Melalui berbagai upaya itulah, KPK bisa 
mengetahui perlakuan apa yang harus diajukan 
sebagai alternatif kebijakan untuk meminimalisasi 
korupsi di parlemen. Melalui FGD, imbuh 

Bambang, KPK menggali 
beberapa kelemahan utama 
dalam sistem partai di 
Indonesia. Apa saja? Pertama, 
sistem rekrutmen partai 
yang hingga kini belum bisa 
menghasilkan kader partai 
yang bagus. Kedua, pendanaan 
dan sistem keuangan partai 
yang belum jelas darimana 
asalnya. Dan, ketiga, sistem 
pemilihan umum yang andal.

Sementara, Budiman 
Sudjatmiko, menjelaskan, 
berbicara tentang rekruitmen 
dan kaderisasai politik 
adalah berbicara tentang 

sumber kemaslahatan atau sumber petaka 
sebuah negara. Karena dalam proses tersebut, 
akan terpilih seseorang yang nantinya akan 
menjadi wakil rakyat, pemimpin daerah, bahkan 
pemimpin negara. Sedemikian penting dan 
strategisnya persoalan kepemimpinan politik, 
sehingga setiap partai politik dituntut untuk 
menyusun sebuah mekanisme yang baik dalam 
perekrutan kader. Idealnya, demikian lanjut 
politisi PDIP itu, seorang wakil rakyat harus 
menjadi manusia politik. Jangan hanya menjadi 
seorang politisi. 

Mengapa? Karena manusia politik memiliki 
kesukaan terhadap ide-ide besar, mau bergaul 
dengan orang-orang biasa (rakyat), mau 
berorganisasi dan memiliki kehendak untuk 
berkuasa. “Sayangnya, di Indonesia kebanyakan 
hanya kehendak untuk berkuasa saja. Dan inilah 
yang menjadi sumber korupsi,” tegasnya. 

Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei 
Indonesia, Kuskridho Ambardi, berpendapat, 
korupsi politik bukan hanya soal moral individu 
karena dilakukan oleh sekelompok orang di 
pemerintahan lintas fraksi dan lintas partai. 
Sehingga di dunia politik ada kecenderungan 
kelompok-kelompok tersebut menjadi sebuah 
kartel di pemerintahan yang melakukan sebuah 
kerjasama saling menguntungkan di antara 
anggotanya. “Jalan keluarnya adalah harus ada 
upaya untuk menginduksi partai dan politisi agar 
dapat mempertanggungjawabkan tindakannya 
di parlemen,” pungkasnya. 
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tersebut 
adalah untuk 
mendapatkan 
masukan mengenai 
kelemahan 
maupun kekuatan 
yang dimiliki KPK 
terkait integritas 
organisasi. Dan, 
tidak berhenti 
sampai di sana. 
Karena ke depan, 
diharapkan hasil 
survei akan menjadi 
improvement bagi 
organisasi KPK. 

 Itulah 
sebabnya, kegiatan 

pun tidak berhenti hingga survei, namun akan 
dilanjutkan dengan assessment. Assessment, 
lanjutnya, lebih merupakan pendekatan audit 
kepada organisasi yang akan difasilitasi oleh 
direktorat PI. “Sifatnya adalah self assessment 
yaitu masing-masing responden akan menilai 
sendiri direktoratnya, kemudian diverifi kasi 
dan hasilnya akan digabung sehingga muncul 
sejumlah angka yang menjadi indikator 
integritas organisasi secara keseluruhan,” papar 
Aida. 

Menurut Aida, terdapat 10 aspek yang 
menjadi penilaian survei. Yaitu, kepemimpinan; 
nilai, visi dan tujuan organisasi; panduan dan 
peraturan integritas; dukungan struktur dan 
fungsi organisasi; manajemen risiko; monitoring 
dan pengawasan; penegakan aturan; 
sumberdaya dan infrastruktur; komunikasi; dan 
dukungan lingkungan. 

Mengenai responden yang mengikuti 
survei, Aida menjelaskan seluruh pegawai KPK 
memiliki kesempatan menjadi bagian dari 
kegiatan ini. Namun tidak secara keseluruhan 
pegawai diwajibkan untuk ikut, karena sifat dari 
kegiatan ini adalah survei bukan sensus jadi 
akan dilakukan random proporsional dimana 
setiap direktorat akan diwakili sesuai dengan 
proporsinya masing-masing. “Ini merupakan 
bagian dari implikasi keterbukaan/ transparansi 
yang ada di KPK, sehingga akan menjadikan KPK 
lebih berintegritas dan lebih baik untuk bekerja,” 
ujarnya. 

PORTAL

Untuk kali 
pertama sejak 

berdiri, KPK 
akan melakukan 
survei integritas 

terhadap 
KPK sebagai 

organisasi. 
Tujuannya, guna 

mengetahui 
kelemahan dan 
kekuatan yang 

dimiliki.

Saatnya Menilai Diri Sendiri

Survei Integritas Organisasi KPK

Dalam rangka optimalisasi pencegahan 
korupsi, KPK kerap melakukan 
survei integritas terhadap lembaga 

publik. Dalam survei tersebut, KPK berupaya 
menelusuri akar permasalahan korupsi, serta 
mendorong dan membantu lembaga publik 
mempersiapkan upaya-upaya pencegahan 
korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan 
yang rentan terjadinya korupsi. 

Lantas, bagaimana jika survei integritas 
dilakukan terhadap KPK sendiri? Bisakah hal itu 
dilakukan? Mengapa tidak. Bertempat di Ruang 
Auditorium gedung KPK 18–24 September 
2013, sejumlah pegawai KPK melakukan 
kegiatan penilaian yang ditujukan kepada KPK 
sebagai sebuah organisasi. 

Menurut ketua panitia, Aida Ratna Zulaiha, 
kegiatan ini dilakukan, karena selama tujuh 
tahun berdiri, KPK belum pernah melakukan 
penilaian terhadap organisasi sendiri. Selain 
itu, karena salah satu amanat dari rencana 
dan strategi (Renstra) KPK 2011-2015, adalah 
menghasilkan indeks integritas organisasi 
yang menunjukkan posisi integritas KPK. 
“Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama 
dan kolaborasi lintas direktorat dan biro. Di 
antaranya Direktorat Pengawasan Internal 
(PI), Direktorat Penelitian dan Pengembangan 
(Litbang), Sumber Daya Manusia (SDM), dan 
Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu),” kata 
Aida. 

Aida menambahkan, tujuan dari kegiatan 
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PPG Kementerian Agama

Demi Meningkatkan 
Kemashalatan

Kementerian 
Agama memiliki 

dana terbesar 
dari pengelolaan 

ibadah haji, 
yakni  lebih dari 

Rp58 triliun. 
Jika sistem 

pengendalian 
antikorupsi baik, 

bisa menjadi aset 
birokrasi terbaik 

di Indonesia.

Agar gratifi kasi lebih bisa dipahami oleh 
seluruh unsur yang ada di Kementerian 
Agama, KPK dan Kementerian Agama 

(Kemenag) sepakat untuk menggelar program 
pengendalian gratifi kasi. Program tersebut 
ditandai dengan penandatanganan komitmen 
untuk implementasi Program Pengendalian 
Gratifi kasi (PPG) oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian Agama Bahrul Hayat dengan 
disaksikan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali 
dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa, 
3 September 2013 di Kantor Kementerian Agama, 
Jakarta.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, 
Bambang Widjojanto, berharap Kementerian 
Agama dapat menjadi “champion” di antara 
kementerian lainnya dalam hal pemberantasan 
korupsi. Alasannya, karena kedudukan 
kementerian ini sangat strategis dengan 
banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki 
dan besarnya keuangan yang dikelola. 

Lebih jauh Bambang mengungkapkan, 
Kemenag memiliki dana terbesar dari pengelolaan 
ibadah haji lebih dari Rp58 triliun. Dana sebesar 
itu merupakan sumber dana yang paling besar 
dari seluruh Kementerian yang ada. Kemudian, 
Kemenag juga memiliki jumlah satuan kerja 
terbesar dari semua kementerian di seluruh 

Indonesia, yakni 
4.460 orang 
karyawan. “Jadi kalau 
sistem pengendalian 
antikorupsi di 
Kemenag baik, 
maka Kemenag 
bisa menjadi aset 
birokrasi terbaik yang 
dimiliki Indonesia,” 
katanya.

Untuk itulah, 
Bambang juga 
meminta agar 
seluruh pejabat di 
Kemenag memahami 
gratifi kasi. Dan, inilah 
pentingnya sosialisasi 
pengendalian 
gratifi kasi, agar 
semua tahu aturan 

mainnya dan tidak melanggar. KPK, lanjut Bambang, 
menginginkan agar Kemenag menjadi kementerian 
terbaik yang bisa diandalkan seluruh masyarakat 
dan user kementerian ini. “Sehingga kemashlahatan 
keagamaan ini bisa dirasakan umat beragama di 
Indonesia,” harap Bambang.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali 
menyambut baik program pengendalian gratifi kasi 
ini. Untuk itu Menag juga berkomitmen bahwa 
program tersebut akan diteruskan ke tingkat paling 
bawah pada kementeriannya. 

Di sisi lain, Surya Dharma menyatakan, sejak 
2011-2013 Kementerian Agama telah melakukan 
tindakan tegas terhadap 2088 orang pegawai yang 
tidak disiplin dengan memberikan hukuman ringan, 
sedang hingga berat. “Program pengendalian grati-
fi kasi ini penting sebagai pembenahan kemenag 
menjadi kementerian yang bersih,” ujarnya.

Dalam implementasi Program Pengendalian 
Gratifi kasi ini, kementerian atau lembaga akan 
menyusun aturan terkait gratifi kasi, juga akan 
diselenggarakan training of trainers (ToT), sosialisasi/
diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan 
hadiah/fasilitas, serta monitoring dan evaluasi. 
Sedangkan KPK akan mendukung dalam kegiatan 
asistensi, konsultasi, bimbingan serta monitoring 
evaluasi atas penerapan PPG di setiap kementerian/
lembaga. 
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Pondok pesantren 
menyimpan 

potensi yang 
besar untuk 

sosialisasi 
antiorupsi. Bisa 

berkolaborasi 
dengaan nilai-

nilai yang sudah 
terlebih dahulu 

diajarkan kepada 
para santri.

Ketika Pesantren 
Menjadi Mitra Strategis

Workshop Ponpes Tebu Ireng Jombang

Selama ini pondok pesantren sangat 
identik dengan lembaga pendidikan 
yang mengajarkan dan mengembangkan 

nilai-nilai keimanan Islam. Namun, pola 
tradisional semacam itu telah berubah. Seiring 
perkembangan zaman, pondok pesantren 
pun turut berkembang. Tidak sedikti di antara 
pesantren yang juga mengajarkan ilmu 
pengetahuan yang diajarkan pada kurikulum 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud). Bahkan, tak sedikit para santri 
yang sangat mahir tidak hanya berbahasa Arab, 
namun juga Bahasa Inggri. Itulah sebabnya, 
hingga kini, minat orang tua untuk memasukkan 
anaknya ke pesantren seakan tidak surut.

Menyadari potensi yang besar itu, KPK pun 
mulai merambah pondok pesantren untuk 
menjadi salah satu mitra strategis dalam sosialisasi 
pencegahan korupsi. Apalagi nilai-nilai antikorupsi 
di antaranya kejujuran, kesederhanaan, dan 
tanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai yang 
diajarkan di pesantren. Akibatnya, para santri 
tentu lebih mudah diajak menularkan nilai-nilai 
tersebut, melalui dakwah-dakwah yang akan 
dilakukan mereka.

Bermula darin sana, KPK pun mengadakan 
acara workshop teknologi informasi dan diskusi 
pencegahan korupsi, di Pondok Pesantren Tebu 
Ireng, Jombang Jawa Timur, 20 September 
2013. Kegiatan tersebut terselenggara, berkat 
kerja sama antara KPK dan Pondok Pesantren 

Tebu Ireng Jombang, Relawan 
Teknologi Informasi, serta 
Komunikasi (TIK), yang dimotori 
oleh Universitas Pembangunan 
Nasional (UPN) Surabaya, 

Workshop diikuti oleh 
sekitar 100 santri dan 
santriwati, yang berasal dari 
4 empat kecamatan di Jawa 
Timur.  Melalui workshop, para 
santri diajarkan untuk melek 
IT dan membangun website 
untuk pengembangan dakwah. 
Sedangkan KPK, memberikan 
pelatihan pendidikan karakter 
untuk membentuk tunas-tunas 
integritas yang baru. 

Workshop dan pelatihan 
pendidikan karakter di Tebu Ireng ini merupakan 
yang pertama dilakukan oleh KPK dan TIK. Menurut 
rencana, kegiatan ini akan dilanjutkan di beberapa 
pesantren lain di Jawa Timur sebagai salah satu cara 
penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil. 

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, dalam 
sambutannya mengatakan KPK sangat antusias 
menjalin kerja sama dengan pondok pesantren 
lewat berbagai kegiatan yang menarik dan 
bermanfaat untuk para santri. Di sisi lain, Abraham 
juga menyatakan keprihatinannya dengan kondisi 
yang ada sekarang, karena ternyata sekarang banyak 
jebolan pesantren berurusan dengan KPK. “Ini 
menunjukkan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan di 
pesantren sudah luntur begitu dia menjadi pejabat,” 
paparnya. 

Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren 
Tebu Ireng Solahuddin Wahid yang akrab dipanggil 
Gus Sollah, mengungkapkan bahwa dipondok 
pesantrennya sejak dulu telah menanamkan nilai 
kejujuran, anti kekerasan dan kebersihan. “Tiga nilai 
inilah yang menjadi dasar untuk diajarkan kepada 
santri yang akan menjadi pegangan semur hidupnya 
kelak” katanya. 

Ia pun menyambut gembira dengan workshop 
yang diadakan oleh KPK berkolaborasi dengan 
TIK ini. Menurut dia, pesantren harus mengikuti 
perkembangan teknologi untuk memperluas 
dakwahnya. “Sedangkan isi dakwah juga harus 
diperdalam dengan memperkuat penyampaian nilai-
nilai kejujuran yang lambat laun pudar,” katanya. 
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Diskusi Media RUU KUHP & KUHAP

Bukan untuk 
Melemahkan KPK

Sejak berdiri sepuluh tahun lalu, KPK selalu 
menghadapi berbagai rintangan berat. 
Di antaranya, upaya pelemahan melalui 

pemangkasan kewenangan KPK sebagai garda 
terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. 
Salah satunya, sebagaimana isu yang berkembang 
di masyarakat, adalah terkait revisi Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab 
Undang-undan Hukum Pidana (KUHP) yang 
sedang dibahas DPR. 

Bermula dari sana, pada Selasa 29 Oktober 
2013, KPK menyelenggarakan diskusi media 
bulanan yang bertema “RUU KUHP dan KUHAP 
Serta Implikasi Hukum Terhadap Praktik 
Pemberantasan Korupsi” di Auditorium Gedung 
KPK, Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam 
acara tersebut, Menkumham Amir Syamsuddin 
dan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar 
Nudirman Munir. 

Pada kesempatan itu, Amir menegaskan, 
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) dan DPR menjamin tidak akan 
mempreteli kewenangan KPK, termasuk melalui 
Revisi Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP. 
Hanya saja menurut pemerintah, lanjut Amir, 
terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan, 
khususnya mengenai kewenangan KPK. Selama 
ini, ujarnya, telah muncul persepsi seakan-akan 
RUU KUHP dan KUHAP akan sangat mengurangi 

Sejak berdiri 
hingga sekarang, 

KPK mengalami 
banyak dinamika. 

Jika pada awal 
berdiri masih 

terlihat lemah, 
namun pelan tapi 
pasti, KPK secara 

konkret mampu 
menyentuh 

puncak-puncak 
kekuasaan.

kewenangan KPK. Artinya 
akan berakibat pada kurang 
primanya kinerja KPK, baik 
soal penyadapan maupun 
penahanan seseorang 
dalam proses penyidikan. 
“Saya kira tidak mungkin 
pemerintah mempertaruhkan 
kredibilitasnya dengan 
mengurangi kewenangan 
khusus yang dimiliki oleh 
KPK. Bahkan, kami akan 
cenderung mendukung,” 
katanya.

Sementara itu dalam 
paparannya, Nudirman 
menuturkan, perjalanan KPK 
sejak berdiri hingga sekarang 
memang mengalami 

dinamika. Jika pada awal berdiri masih terlihat 
lemah, namun pelan tapi pasti, KPK secara 
konkret mampu menyentuh puncak-puncak 
kekuasaan dan berani menohok kekuasaan 
yudikatif yang dianggap bersih. Ia melanjutkan, 
ketika digulirkan revisi UU KUHP dan KUHAP 
ini, muncul kekhawatiran di masyarakat bahwa 
ada upaya pelemahan terhadap KPK. “Kita tetap 
mendukung pemberantasan korupsi dan KPK 
dalam RUU KUHP dan KUHAP. Apa pun yang 
terbaik bagi pemberantasan korupsi, tentu itu 
harus ada dan tertuang dalam KUHP dan KUHAP,” 
tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil 
Ketua KPK Bambang Widjojanto, mengatakan, 
pemerintah secara jelas telah memastikan bahwa 
hal-hal khusus terkait pemberantasan korupsi 
dalam KUHAP/ KUHP akan dipertahankan, 
termasuk terkait kewenangan KPK. Delik-delik 
umum dalam revisi itu, ujarnya, harus dilihat 
dengan lex specialis, baik dengan UU Tipikor 
maupun UU Pencucian Uang. Terkait dukungan 
DPR terhadap KPK dengan tidak mempreteli 
kewenangan, Bambang meminta rakyat tidak 
memilih mereka jika RUU yang jadi UU itu 
nantinya tidak mendukung pemberantasan 
korupsi. “Jangan pilih anggota dewan yang tidak 
berpihak pada pemberantasan korupsi dan 
rakyat,” pungkasnya. 
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Administrasi
Bukan Satu-Satunya

Korupsi adalah musuh bersama. Untuk itu, 
tak ada cara lain bahwa upaya pencegahan 
yang dilakukan pun, harus secara bersama 

pula. Seperti itu pula yang dilakukan KPK, 
ketika menyelenggarakan Semiloka Koordinasi 
Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi, di 
Balaikota Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2013.  Bekerja 
sama dengan Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta, semiloka digelar dalam rangka 
memberantas korupsi melalui tata kelola 
pemerintahan yang baik. 

Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur 
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kepala BPKP 
Mardiasmo, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(PP LHKPN) KPK Cahya Hardianto Harefa, Kepala 
Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Kepala Kanwil 
Pertanahan DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Jakarta 
Selatan dan Jakarta Timur, Inspektur Provinsi 
DKI Jakarta, dan sejumlah pegawai Pemprov DKI 
Jakarta.

Setelah dibukan secara resmi oleh Basuki, 
acara dilanjutkan dengan diskusi panel serta 
paparan dan rencana aksi hasil kegiatan koordinasi 
supervisi pencegahan tahun 2012. Selain itu, 
juga dipaparkan hasil pengamatan perubahan 
APBD yang dilaksanakan pada 2013, dan hasil 
pengamatan pada sektor ketahanan pangan dan 
sektor pendapatan  di DKI Jakarta. 

Semiloka Korsupgah

Jangan takut 
melapor jika 

terdapat 
indikasi 

korupsi. Kalau 
atasannya 

lurus, 
bawahannya 

pasti lurus.

Pemprov DKI Jakarta sendiri, dinilai cukup 
memuaskan. Berdasarkan Indonesia Government 
Index, Pemprov DKI memiliki nilai 6,37 atau lebih 
tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang 
memiliki “hanya” 5,7. “Pemprov DKI Jakarta sudah 
memperoleh hasil baik dalam pelaksanaan tata 
kelola keuangan” jelas Cahya. 

Selain itu, dalam pengelolaan anggaran 
2012, DKI juga menerima predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Namun opini WTP bukan 
berarti Pemprov DKI tidak lagi mengupayakan hal-
hal yang berkaitan dengan pencegahan korupsi 
di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Cahya, 
tindak pidana korupsi harus dicegah dengan 
meningkatkan tata kelola yang lebih baik lagi.

Sementara  menurut Mardiasmo, berdasarkan 
hasil audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap 
APBD DKI 2012, ternyata ditemukan beberapa 
anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur 
anggaran normal atau tidak ada di dalam 
pembahasan keuangan sebelumnya. Agar temuan 
serupa tak terulang, Mardiasmo menyarankan 
Pemprov DKI untuk segera menerapkan e-budgeting 
dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI. 
“Dalam proses penyusunan hingga penetapan 
APBD sangat rawan terjadi penyelewengan. Meski 
sudah disahkan, bisa saja di dalamnya tiba-tiba 
muncul anggaran siluman. Dengan e-budgeting, 
diharapkan keberadaan anggaran siluman itu dapat 
dihilangkan,” pungkasnya. 

Direktur PPLHKPN Cahya Hardianto Harefa memberikan paparan 
tentang pencegahan korupsi.

 Menurut Basuki, 
Pemprov DKI Jakarta sangat 
mendukung tata kelola 
pemerintahanj yang baik, 
sebagai upaya pencegahan 
korupsi. Antara lain, mengajak 
semua pegawai negeri sipil 
(PNS) di lingkungan Pemprov 
DKI Jakarta untuk berani 
melaporkan dugaan praktik 
korupsi. Selain itu, pihaknya 
bersama BPKP sedang 
menyiapkan e-budgeting, 
sehingga nantinya semua 
kinerja secara individu akan 
diukur agar tidak ada lagi yang 
namanya markup anggaran. 

Tata kelola pemerintahan 
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Film Animasi “Sahabat Pemberani”

Kian Banyak 
Segmentasi Dituju

Perkenalkan... Krisna, Panji, dan Kirana. Mereka 
tiga sahabat yang bersekolah di SD Negeri 
Pondok Sembilan. Krisna anak yang baik hati 

dan pintar, meski memang gampang gemetar. 
Kirana, sosok cantik yang periang, sedangkan Panji 
bawaannya serius namun berjiwa pemimpin. 

Tetapi, siapa sebenarnya mereka? Ya, ketiganya 
merupakan tokoh dalam fi lm animasi yang 
diproduksi KPK, “Sahabat Pemberani.”  Dalam fi lm 
tersebut, ketiganya seakan berupaya menularkan 
berbagai karakter penuh integritas kepada anak-
anak Indonesia. Yakni, karakter agar “berani jujur”, 
“berani disiplin”, dan “berani bertanggung jawab” 
untuk mewujudkan impian menjadi orang hebat.

Tentu bukan tanpa sebab KPK meluncurkan fi lm 
animasi. Media tersebut dipilih sebagai pembangun 
karakter antikorupsi, karena pada dasarnya anak- 
memang merupakan pengamat yang aktif. Ketika 
menonton fi lm, mereka mengingat, merasakan 
sensasi, meletupkan kegembiraan, bahkan seolah-
olah mengolah pesan di dalamnya.  

Fungsional KPK, Sandri Justiana, 
mencontohkan, ketika menonton fi lm animasi 
seperti Doraemon, Sponge Bob, dan sebagainya, 
anak-anak dengan piawai bisa segera menirukan 
karakter berbagai tokoh dalam fi lm tersebut. 
Begitu pula dengan tokoh-tokoh lain, seperti 
Naruto dan Dora “The Explorer”, dan sebagainya. 
Hal itu terjadi, karena tokoh fi lm animasi, dapat 
berperan sebagai teman sebaya anak atau 
model dari tingkah laku yang baik.

Nah, dari sanalah ide itu muncul. KPK 
berharap, pada saat anak-anak menonton 
“Sahabat Pemberani,” mereka bisa menirukan 
karakter para tokohnya. Karena sebagai media 
edukasi, fi lm animasi ini memang diharapkan 
dapat membentuk anak-anak Indonesia sebagai 
anak-anak yang antikorupsi. 

Sementara menyangkut target usia, Sandri 
mengatakan, konsep fi lm ini ditujukan bagi 
anak-anak dalam jenjang pendidikan sekolah 
dasar. Artinya, baik konsep cerita maupun 

Anak-anak 
adalah 

pengamat 
aktif. Ketika 

menonton 
fi lm, mereka 

mengingat, 
merasakan 

sensasi, 
meletupkan 

kegembiraan, 
bahkan seolah-
olah mengolah 

pesan di 
dalamnya.  
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Meski anak-anak merupakan 
target pembentukan 
karakter antikorupsi, 

namun pendampingan orang tua 
dan guru, tetap penting. Bagaimana 
pun, orang tua atau guru bisa 
melakukan diskusi dengan seputar 
fi lm animasi tersebut. Melalui 
diskusi, diharapkan semakin 
memotivasi anak untuk bersikap 
seolah-olah sebagai tokoh fi lm 
tersebut dan meniru pula karakter 
antikorupsi sang tokoh. Lantas, 
apa saja yang harus dilakukan 
agar karakter antikorupsi anak bisa 
efektif terbangun?

Pertama, menonton bersama 
anak. Menonton bersama 
ini, merupakan langkah awal 
membangun karakter antikorupsi. 
Tujuannya, mentransfer nilai-nilai 
yang ada dalam fi lm ke dalam 
pikiran anak, dengan cara yang 
menyenangkan dan disukai anak. 

Kedua, menerapkan kebiasaan. 
Agar nilai-nilai kebaikan dalam 
fi lm yang telah disampaikan 
kepada anak tetap melekat, perlu 
diterapkan kegiatan pembiasaan. 
Tujuannya agar anak terbiasa untuk 
bertingkah laku, berbicara, berpikir 
dan melakukan aktivitas sesuai 
nilai-nilai tadi. Mereka akan merasa 
bersalah jika tidak melakukannya. 

Ketiga, mencontohkan 
keteladanan. Karakter antikorupsi 
yang sudah terbangun melalui 
tahapan menonton dan diskusi 
melalui fi lm serta pembiasaan, akan 
roboh kembali seandainya tidak 
ada keteladanan dari guru, orang 
tua, dan lingkungan. Ingat! Anak 
adalah peniru ulung. Mereka mudah 
sekali meniru apa yang dia lihat dan 
menjadikan lingkungan sebagai 
model kehidupan. Oleh karena itu, 
mari kita jadikan diri kita teladan 
untuk anak-anak kita demi masa 
depan ndonesia yang lebih baik.  
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karakter tokoh, memang di-setting untuk 
anak-anak tersebut meski tidak menutup 
kemungkinan anak di luar usia tersebut 
turut juga menonton.

Dan, faktanya memang demikian. 
Yang tidak terduga, pada saat pemutaran 
fi lm, ternyata tidak sedikit anak-anak 
usia taman kanak-kanak (TK ) yang ikut 
hadir. Bukan berarti konsep fi lm dan 
sasaran penonton turut berubah. Hanya 
saja, lanjut Sandir, KPK melihat bahwa di 
sinilah sisi positif fi lm tersebut, yang bisa 
mencakup lebih luas dari target yang 
disasar semula.  

 
Workshop Kampanye Antikorupsi

Menjadikan fi lm sebagai media 
edukasi antikorupsi, tentu bukan sekali 
ini dilakukan KPK. Sebelumnya, KPK juga 
sukses menggelar fi lm serupa, yakni “KvK.”

Terkait itulah KPK menggelar 
workshop kampanye antikorupsi di Hotel 
Harris, Tebet, Jakarta Selatan. Acara yang 
digelar pertengahan September 2013 
lalu, sebagai mata rantai dari acara Anti 
Corruption Film Festival. Puluhan peserta 
yang terdiri atas pelajar SMK dan para 
guru serta sejumlah mahasiswa, antusias 
mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. 

Tidak saja mendapat pemahaman 
tentang apa itu korupsi, dalam kegiatan 
itu, para peserta juga diberikan 
pengetahuan cara memberantasnya, 
melalui hal yang kreatif dan 
menyenangkan. Hadir sebagai pemateri, 
antara lain animator, praktisi perfi lman, 
pelaku industri dan dari internal KPK 

sendiri.
Dalam pembukaannya, Ketua 

Panitia workshop, Dotty Rahmatiasih 
mengatakan, dengan telah masuknya 
perilaku koruptif ke berbagai kalangan 
masyarakat, kampanye antikorupsi pun 
tentu saja memiliki banyak segmentasi 
yang dituju. Tidak hanya aparatur, kata 
Dotty, tetapi banyak tipikal masyarakat 
yang berbeda. Mulai ibu-ibu rumah 
tangga sampai kalangan pelajar. 

“Berdasarkan trending yang 
ditangkap oleh KPK, mereka yang 
melakukan korupsi tidak sedikit dari 
kaum perempuan dan orang-orang yang 
masih tergolong muda. Dan ternyata 
para pemuda ini sangat berbahaya kalau 
tidak diisi dengan karakter dan values 
yang baik,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan itu, kata 
Dotty, semua lapisan masyarakat dapat 
berkontribusi dalam hal pemberantasan 
korupsi. Ia juga berharap, bahwa 
kegiatan tersebut dapat menciptakan 
sebuah program dan karya baru yang 
dihasilkan, khususnya dalam gerakan 
pencegahan korupsi  di Indonesia. 

“Mudah-mudahan kita bisa 
mengambil menfaatnya sehingga ke 
depan akan ada kontribusi kita semua 
dan bersama-sama mendedikasikan 
karya kita untuk negara. Selain itu, 
dengan adanya kegiatan ini tentunya 
kita menjadi punya komunitas baru 
dan mudah-mudahan ke depan kami 
berharap tidak berhenti sampai di sini,” 
katanya. 
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Gerakan Puisi Menolak Korupsi

Penyair Bersaksi,
Langit Bersaksi…

Tak seperti biasa, Auditorium KPK terdengar 
riuh. Alunan musik beriring gendang, jimbe, 
dan gitar, seakan bersahut-sahutan. Sungguh 

kontras dengan situasi yang biasa terjadi, ketika 
ruangan tersebut dipergunakan diskusi dan 
konferensi pers. 

Pria-wanita, tua-muda, memang berbaur 
menjadi satu, ketika itu 27 September 2013. 
Dan, ketika suara musik perlahan melemah, tiba-
tiba perempuan paruh baya berdiri di tengah 
kerumunan. Hening sesaat, sampai dia memecah 
kesunyian. Ucapnya penuh getar, “Penyair bersaksi, 
langit bersaksi, masyarakat Indonesia bersaksi, 
dengan kejujuran negara ini pasti akan maju. Kami 
semua menolak korupsi. Penyair tidak korupsi, tidak 
korupsi dengan kata-kata.”  

Diah Hadani, perempuan itu, anggota dari 
Komunitas Sastra Indonesia. Bersama para penyair 
dan seniman lain dari berbagai kota di Indonesia, 
Diah sengaja datang ke KPK. Tujuannya satu, 
mendukung pemberantasan korupsi. Diah dan 
teman-teman pun, menamai aksinya, “Gerakan Puisi 
Menolak Korupsi.”

Tetapi, pembacaan puisi bukanlah satu-satunya 
yang dilakukan. Dalam kegiatan tersebut, juga 
digelar diskusi bedah buku kumpulan puisi mereka. 
Judulnya, “Puisi Menolak Korupsi.” Buku tersebut 
berisi pandangan dari para penyair dan seniman 
Indonesia yang dituangkan dalam bentuk puisi 
tentang perlawanan terhadap korupsi. Hadir 

Roadshow 
pembacaan 

puisi antikorupsi 
dilakukan ke 

berbagai kota 
di Indonesia. 

Para pimpinan 
KPK turut 

berpartisipasi 
bersama para 

penyair.

dalam acara yang digagas 
oleh Wadah Pegawai KPK 
dan Klubaca KPK, tersebut, 
seluruh pimpinan KPK, 
penyair kondang Taufi k Ismail, 
budayawan Eka Budianta, 
serta perwakilan Kementerian 
Pendidikan.

Ketua KPK, Abraham 
Samad dalam sambutannya 
mengatakan, seni adalah 
bahasa universal yang 
gampang diterima telinga 
masyarakat dalam setiap 
jenjang usia. Karena itu, 
kampanye antikorupsi sangat 
tepat melalui media seni, 
termasuk puisi. Sedangkan 
Wakil Ketua KPK, Busyro 

Muqoddas, berpendapat, sastra dan sastrawan 
adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan, yang 
lahir dari hati sanubari yang paling dalam. ”Saya 
mengapresiasi atas kehadiran rekan-rekan seniman, 
yang memberi kontribusi luar biasa kepada KPK,” 
ujarnya.

Sementara itu Taufi k Ismail menuturkan, buku 
“Puisi Melawan Korupsi” adalah karya yang sangat 
luar biasa. Sembari membaca satu puisi ”Malulah 
pada Korupsi,” Taufi k menuturkan, betapa sulitnya 
menerangkan arti korupsi kepada anak-anak. “Kalau 
anak-anak kita menonton tv atau membaca berita 
yang kemudian bertanya tentang korupsi, apa dan 
mengapa bisa terjadi? Apakah seperti jajanan di 
pasar?” katanya.  

Pada kesempatan selanjutnya, Eka Budianta 
juga memberi apresiasi kepada. Menurutnya, 
menjadi satu-satunya lembaga atau institusi 
negara yang mempelopori penyatuan para penyair. 
Selain itu, Eka juga mengatakan, penyusunan 
buku puisi-puisi terkait korupsi, tidak hanya untuk 
kepentingan bangsa dan negara, tetapi juga agama 
dan kemanusiaan. Karena melalui puisi, seseorang 
bisa memahami negara, pejabat, dan masyarakat 
Indonesia. “Bukan Kementerian Agama, bukan 
DPR, bukan juga Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Puisi menjembatani kita dengan 
keadaan masyarakat, masa depan, kebangsaan dan 
keberadaban kita. Puisi itu alat yang betul-betul 
memupuk kejujuran,” pungkasnya. 
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Kerja sama ini 
merupakan bukti 

nyata peran 
serta civitas 

akademica dalam 
pemberantasan 

korupsi. 
Universitas 

mengembangkan 
perpustakaan 
sebagai pusat 

informasi.

Empat Universitas 
Satu Informasi

Akuisisi Informasi dan Data

PORTAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menggandeng empat perguruan tinggi 
(PT) di Yogyakarta terkait akuisisi dan 

pemanfaatan publikasi lokal universitas dalam 
upaya pemberantasan korupsi. Keempat 
universitas tersebut adalah Universitas Islam 
Negeri (UIN) Yogyakarta; Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogyakarta; Universitas Islam 
Achmad Dachlan (UAD) Yogyakarta; dan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). 

Kerja sama ini ditandai dengan 
penandatanganan nota kesepahaman dan 
perjanjian kerjasama yang dilakukan langsung 
oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja bersama 
pimpinan empat PT. Keempatnya adalah Rektor 
UIN Sunan Kalijaga Musa Asy’ari, Rektor UAJY 
Maryatmo, Rektor UAD Kasiyarno dan Wakil Rektor 
UII, Nandang Sutrisno, Jumat, 25 Oktober 2013, di 
Ruang Sambisari Hotel Inna Garuda, Jl. Malioboro, 
Yogyakarta. 

Adnan menjelaskan bahwa tujuan kerja 
sama ini adalah agar KPK dapat melakukan 
akuisisi informasi dan data serta memanfaatkan 
publikasi lokal Universitas seperti skripsi, tesis, 
disertasi, hasil kajian/penelitian, literatur/buku 
dan dokumen lainnya, baik dalam bentuk cetakan 
maupun fi le digital yang terkait dengan tindak 

pidana korupsi. “Kerja sama 
ini menjadi langkah awal 
menuju pusat informasi dan 
pengetahuan antikorupsi 
terbesar di dunia,” ujarnya.

Diakui Adnan, kerja sama 
ini merupakan bukti nyata 
peran serta civitas academica 
dalam pemberantasan korupsi. 
Universitas mengembangkan 
perpustakaan sebagai pusat 
informasi dan pengetahuan 
di kampus untuk memenuhi 
kebutuhan intelektualitas 
penggunanya yang sejauh 
ini, pemanfaatannya masih 
mengandalkan kunjungan fi sik 
penggunanya. “Perluasan dan 
kemudahan akses terhadap 
koleksi perpustakaan akan 
menjadi investasi bersama 

dalam upaya pencegahan korupsi dengan 
membangun sistem perpustakaan yang berbasis 
dan berorientasi sebagai community information 
intermediary,” tegasnya.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
Musa Asyi’ari mengatakan, pihaknya dalam dua 
tahun terakhir sudah mempersiapkan standar  
spiritual assesment untuk mengukur integritas 
penyelenggara Negara dan hal ini sudah 
didiskusikan dengan KPK. “Negara Indonesia ini 
berketuhanan, tetapi kalau dilihat realitas sosial 
seperti maraknya korupsi maka berketuhanan ini 
tidak ada. Karenanya UIN mencoba bagaimana 
persyaratan utama bagi pejabat di negeri ini harus 
beriman dan bertaqwa. Ke depan, kata dia, untuk 
menyeleksi pejabat negara bukan hanya kesehatan  
darah, daging dan tulang yang bisa diukur tetapi 
juga spiritualnya,” ujarnya. 

Sementara itu Rektor UAJY, Maryatmo, 
mengatakan kerjasama tersebut sangat strategis 
karena korupsi yang semakin masif sehingga 
pemberantasannya tidak mungkin dilakukan 
sendiri KPK. Hal senada diungkapkan Rektor UAD, 
Kasiyarno. Menurut dia, sebagai perguruan tinggi 
Islam, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk 
menegakkan moral serta integritas lulusan bukan 
hanya sisi intelektualnya saja. 
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KPK berkomitmen penuh terhadap upaya 
perlindungan saksi dan pelapor dalam 
rangka mendukung pengungkapan kasus-

kasus korupsi. Untuk itu kerja sama maksimal di 
antara lembaga penegak hukum serta Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi 
poin penting dalam mengungkap berbagai 
kejahatan,  khususnya kejahatan tindak pidana 
korupsi. 

Maka, sebagai bentuk tindak lanjut dari nota 
kesepahaman yang telah ditandatangani pada 
Agustus lalu, KPK dan LPSK kembali melakukan 
kerjasama. Senin, 16 September 2013, disepakati 
petunjuk teknis (juknis) tentang perlindungan 
saksi atau pelapor. Penandatangan kesepakatan 
ini dilakukan oleh Wakil Ketua LPSK  Lies 
Sulistiani dan Sekretaris Jenderal KPK Annies Said 
Basalamah dengan disaksikan Wakil Ketua KPK 
Zulkarnain, di  Gedung KPK Kuningan, Jakarta.

Annies mengatakan,  petunjuk teknis ini 
merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman 
yang sudah ditandatangani oleh KPK dan LPSK. 
“Dengan adanya juknis ini diharapkan kedua 

Jumlah saksi 
dan pelapor 

kasus semakin 
meningkat. Peran 

mereka sangat 
penting, dalam 

mengungkap 
kasus korupsi.

Demi Melindungi 
Sang Pengungkap

Kerja Sama KPK dan LPSK

lembaga bisa bersinergi untuk 
penanganan perkara yang 
melibatkan saksi pelapor dan 
saksi pelaku yang bekerjasama,” 
kata Annies.

Sementara itu, Wakil 
Ketua LPSK Lies Sulistiani 
mengatakan, saksi dan 
pelapor untuk kasus korupsi 
jumlahnya semakin hari 
semakin meningkat. Untuk 
itu, kata dia, petunjuk teknis 
ini diperlukan agar kedua 
belah pihak baik KPK maupun 
LPSK bisa mengatur tata cara 
perlindungan untuk para 
saksi. Lies menambahkan, 
kerjasama yang sudah dijalin 
antara KPK dan LPSK akan 

bisa ditingkatkan melalui peningkatan kordinasi, 
komunikasi dan informasi mengenai status 
perkara dan status saksi. 

Apalagi, lanjut dia, saat ini muncul isu yang 
penting, yaitu perlindungan terhadap justice 
colabollator (pelapor pelaku) dan whistleblowers 
(peniup peluit), “Perlindungan terhadap justice 
collaborator ini penting karena peran mereka 
merupakan kunci keberhasilkan pengungkapan 
kasus korupsi,” katanya.

Pada 9 Agustus 2010 kedua belah pihak secara 
resmi telah menandatangani nota kesepahaman 
(MoU) sebagai bentuk kerjasama, lalu diperkuat 
dengan Peraturan Bersama Menkumham, Polri, 
KPK, LPSK dengan Nomor KEPB-02/01-55/12/2011 
tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi 
Pelapor dan, Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, 
yang ditandatangani pada 14 Desember 2011. 
Kemudian pada bulan Januari 2012, Ketua LPSK 
kembali mengunjungi KPK untuk membahas 
kelanjutan MoU tersebut sekaligus  mendiskusikan  
mekanisme penyusunan  petunjuk teknis 
pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor. 

Petunjuk teknis merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sudah 
ditandatangani antara KPK dan LPSK. Diharapkan, kedua lembaga bisa bersinergi 

untuk penanganan perkara yang melibatkan saksi dan pelapor.

PORTALPORTAL
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CENDEKIA

Tak ada hiperbolisme ketika 
masyarakat Banjarmasin 
mengatakan, “sungai adalah 

urat nadi kehidupan.” Besarnya 
ketergantungan penduduk sekitar 
terhadap sungai, sudah cukup 
menjadi bukti. Lihat saja, bukan cuma 
bantarannya yang menjadi tempat 
bagi pijakan bagi kayu ulin untuk 
menyangga hunian mereka. Alirannya 
pun, menjadi tempat utama bagi 
perputaran roda ekonomi masyarakat 
setempat.

Berbagai pasar terapung, misal 
Pasar Terapung Muara Kuin, adalah 
contoh nyata betapa sungai memiliki 
peran besar. Pada pasar yang berada 
di muara Sungai Kuin, Banjarmasin,  
ini, para pedagang dan pembeli 
melakukan aktivitas jual beli di atas 
perahu tradisonal. Perahu tersebut 
biasa disebut dengan nama jukung. 
Adapula jenis kapal bermotor yang ikut 
meramaikan aktivitas pasar ini, yakni 
klotok.

Sebagai salah satu kearifan 
lokal, terdapat banyak nilai yang 
terkandung di dalamnya. Nilai tersebut 
termanifestasi ke dalam bentuk pola 
interaksi jual-beli masyarakat yang 
hidup di atas air. Pasar ini dimulai 
setelah shalat Subuh dan akan berakhir 
ketika matahari telah beranjak naik 
atau sekitar jam 09.00 Wita. Apabila 
lewat dari jam tersebut, dapat 
dipastikan bahwa pasar bakal sepi. Hal 
ini dikarenakan para pedagang telah 
berpencar menyusuri sungai-sungai 
kecil, untuk menjual barang dagangnya 
kepada penduduk yang rumahnya 
berada di bantaran sungai.

Pasar terapung ini sudah ada lebih 
dari 400 tahun lalu dan merupakan 

Masih memberlakukan sistem barter, pasar terapung membutuhkan kejujuran di antara 
penjual dan pembeli. Tidak adanya organisasi yang menaungi, juga membuat pasar ini 
terbebas dari pungutan liar atau perilaku koruptif lain.

sebuah bukti aktivitas jual-beli manusia 
yang hidup di atas air. Seperti halnya 
pasar-pasar yang ada di daratan, di 
pasar terapung ini juga dilakukan 
transaksi jual beli barang seperti sayur-
mayur, buah-buahan, segala jenis ikan, 
dan berbagai kebutuhan rumah tangga 
lainnya. Pembelian dari tangan pertama 
disebut dukuh, sedangkan tangan kedua 
yang membeli dari para dukuh untuk 
dijual kembali disebut panyambangan.

Salah satu keunikan pasar terapung 
adalah perahu-perahu dimainkan arus 
Sungai Barito, yang saling berdesakan 
dengan perahu lain. Pasar terapung 
tidak memiliki organisasi seperti pasar di 
daratan, sehingga tidak tercatat berapa 
jumlah pedagang dan pengunjung atau 
pembagian pedagang bersarkan barang 
dagangan. 

Di sisi lain, kondisi tersebut justru 
mendukung nilai-nilai kejujuran. Sebab, 

tak ada yang namanya pungutan liar 
atau perilaku koruptif lain. Siapa saja 
pedagang yang ingin berjualan di 
pasar terapung, silakan saja. Mereka tak 
memerlukan perizinan sehingga tak ada 
pula oknum yang memanfaatkan untuk 
menarik pungutan. 

Tidak hanya itu. Pada pasar 
terapung, juga masih berlaku sistem 
barter. Terutama, yang dilakukan antar-
pedagang. Sedangkan antara penjual 
dan pembeli, yang berlaku adalah 
jual-beli dengan alat tukar (uang). 
Sistem barter itu sendiri, melestarikan 
nilai kejujuran dan kepercayaan. Misal, 
pedagang semangka yang hendak 
menukar kelapanya dengan semangka, 
cabe, tentu akan mengatakan dengan 
sebenarnya kondisi komoditas yang 
dimiliki. Sebab, dia juga berharap akan 
menerima komoditas barteran yang 
berkualitas pula. 
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Pelayanan Informasi Perizinan secara online,  merupakan upaya untuk meningkatkan 
pelayanan publik yang efi sien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Guna 
mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak.

Sistem birokrasi di Indonesia saat 
ini memiliki struktur, norma, nilai 
dan regulasi yang belum berpihak 

kepada kepentingan publik. Hal ini 
dicirikan dengan rendahnya kualitas dan 
kuantitas dalam memberikan pelayanan 
publik, serta budaya pelayanan publik 
yang belum berorientasi kepada 
kebutuhan pelanggan. Dengan 
demikian, praktik-praktik korupsi 
cenderung terjadi dan seakan menjadi 
kelaziman. 

Layanan birokrasi seperti itu, tentu 
saja mengakibatkan masyarakat harus 
membayar mahal. Implikasinya, minat 
investasi dan pertum buhan ekonomi 
nasional menjadi menurun. Adalah 
Kementerian Kehutanan, yang kemu-
dian merasakan dampaknya. Akibat 
birokrasi, mengakibatkan ketidakpastian 

usaha, ketidak  pastian hukum, dan 
ketidakjelasan pengelolaan hutan. 
Pada periode 2003-2006, hutan pun 
mengalami degradasi hingga 1,17 juta 
ha/tahun. 

Menurut Kepala Biro Umum 
Kementerian Kehutanan, Djati 
Witjaksono Hadi, kondisi demikian 
disebabkan ketika itu Kementerian 
Kehutanan masih menerapkan sistem 
birokrasi yang belum mengakomodasi 
aspirasi. Salah satunya, pelayanan 
publik dalam pemberian perizinan 
usaha di bidang kehutanan. Padahal, 
sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, terdapat 54 jenis 
perizinan yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Kehutanan, mulai dari 
perizinan penggunaan kawasan hutan, 
pemanfaatan hutan, pemanfaatan 

PERINTIS

hasil hutan, 
hingga kepada 
perizinan 
masuk kawasan 
hutan. “Proses 
pemberian 
izin ini masih 
terkesan lambat, 
berbelit-belit, 
dan belum 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
prosedur kerja 

yang telah ditetapkan ,” tuturnya.
Djati menjelaskan sebelumnya 

proses pengurusan perizinan harus 
melalui berbagai pintu yang dilakukan 
sendiri oleh pemohon. Akibatnya, 
antara petugas dan pemohon sering 
bertatap muka secara langsung 
sehingga menyebabkan sangat rentan 
terhadap praktik suap-menyuap. Atas 
rekomendasi KPK, KemenPAN-RB, dan 
BPK RI, maka Kemnehut pun akhirnya 
menyederhanakan proses pelayanan 
perizinan. Pada sistem yang baru itu 
pula, pelayanan hanya menjadi satu 
pintu serta berbasis teknologi informasi 
(TI). “Sebenarnya pelayanan informasi 
perizinan secara online sudah dimulai 
secara bertahap sejak tahun 2010, dan 
secara resmi diluncurkan 11 September 
2013 lalu,” ujarnya. 

Djati berpendapat, Pelayanan Infor-
masi Perizinan secara online Kementerian 
Kehutanan merupakan upaya untuk 
meningkatkan pelayanan publik yang 
efi sien, efektif, transparan, akuntabel dan 
partisipatif. Hal ini, lanjutnya, sebagai 
implementasi Undang-undang No. 25 

Djati Witjaksono Hadi
Kepala Biro Umum 
Kemeterian Kehutanan

Salah satu banner  di sudut Kantor Kementerian Kehutanan.  Seluruh pegawai berkomitmen. 
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Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
yang mengamanatkan terwujudnya 
sistem penyelenggaraan pelayanan 
publik yang layak sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan dan korporasi 
yang baik. 

Dengan pelayanan online tersebut, 
Kementerian Kehutanan bertekad 
memperbaiki diri dari citra birokrasi 
yang umumnya dikenal lamban, berbelit 
belit dan biaya tinggi. Melalui upaya itu 
pula, Kemehhut berupaya memperbaiki 
dari persepsi publik dalam Laporan Bank 
Dunia, dari sebelumnya berpredikat 
“tidak kompetitif” menjadi citra birokrasi 
yang cepat, tepat, mudah, transparan, 
dan akuntabel. 

“Dengan demikian melalui portal 
pelayanan informasi perizinan tersebut, 
informasi tentang persyaratan untuk 
memperoleh izin di bidang kehutanan, 
lamanya waktu proses pelayanan dan 
besarnya biaya dapat diakses melalui 
website http://Ipp.dephut.go.id.” kata 
Djati.

Enam Perizinan

Lantas, pelayanan apa saja yang 
diberikan melalui sistem online? 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan No. SK.324/Menhut-
II/2012, terdapat enam pelayanan 
perizinan yang bisa memanfaatkan 
sistem tersebut. Pelayanan itu adalah 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin 
Usaha Pemnafaatan Hasil Hutan Kayu - 
Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), 
Izin Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu - Restorasi Ekosistem (IUPHHK-
RE), Izin Pinjam Pakan Kawasan Hutan 
untuk Kegiatan Operasi Produksi 
Pertambangan dan Kegiatan Non 
Tambang, Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan untuk Kegitanan Survei atau 
Eksploitasi dan Pelepasan Kawasan 
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 
(HPK). Secara bertahap, lanjut Djati, akan 
dikembangkan pada sistem pelayanan 
informasi perizinan yang lainnya. 

Prinsip Pelayanan Informasi Perizinan 
Satu Pintu Secara Online Kemenhut ini 
adalah masuk dan keluar perizinan dari 
satu pintu (fi rst in fi rst out), sedangkan 
pengolahannya berada pada pada unit 
kerja yang telah ada sesuai dengan 
tugasnya masing-masing. “Hal ini 
dilakukan untuk mencegah kontak 
antara pemohon dengan pemroses. 

Sehingga kedepan tidak akan terjadi 
lagi praktik-praktik korupsi dalam proses 
pengurusan perizinan ini,” tegas Djati. 

Mengenai lamanya proses 
pengurusan izin, menurutnya 
tergantung dari jenis perizinan yang 
diajukan. Ada beberapa perizinan yang 
memang bisa diproses oleh direktorat 
tertentu, melalui Dirjen, dan berdasarkan 
keputusan Menteri, sehingga tahapan 
dan waktunya akan berbeda. Namun 
selama ini, urusan perizinan juga sering 
terlambat karena ulah pemohon sendiri, 
yang kurang lengkap dalam memenuhi 
segala syarat dan berkas yang harus 
disiapkan. Mengenai hal ini pihaknya 
telah menyediakan sebuah ruangan 
khusus untuk pemohon jika ingin 
berkonsultasi mengenai kelengkapan 
berkas yang harus dipenuhi serta tata 
cara pengajuan perizinan dari awal 
sampai akhir. “Kami sediakan tempat 
khusus tak jauh dari loket penerimaan 
berkas pengajuan perizinan agar mudah, 
dan staf kami selalu siap kapan pun 
dibutuhkan,” jelasnya.

Prosedur Pengajuan Perizinan

Menyangkut prosedur pelayanan 
perizinan secara online, Djati 
menjelaskan terdapat dua mekanisme 
yang harus dilalui pemohon. Keduanya 
dibuat sederhana, sehingga masyarakat 
bisa dengan mudah  memahami dalam 
mengurus perizinan yang dibutuhkan. 
Pertama, mekanisme pendaftaran 
untuk mendapatkan username dan 
password, pemohon mengakses situs 
web pelayanan perizinan online dan 
melakukan registrasi/pendaftaran 
online. Setelah melakukan registrasi, 

admin perizinan akan mengecek berkas 
yang diberikan oleh pemohon. Jika 
persyaratan yang diberikan lengkap/
memenuhi syarat, pemohon akan 
dikirimkan User ID dan Password melalui 
E-mail. Jika persyaratan tidak lengkap/
tidak memenuhi syarat maka pemohon 
akan dikirimkan pemberitahuan 
ketidakvalidan persyaratan melalui 
email.

Kedua, mekanisme pengajuan 
perizinan online itu sendiri. Dalam 
hal ini, pemohon pertama kali harus 
mengakses situs web portal perizinan 
dan melakukan permohonan izin. 
Pemohon mengirimkan persyaratan-
persyaratan terkait perizinan yang 
dipilih secara online melalui situs 
web portal perizinan. Selanjutnya 
admin system akan menerima berkas 
dari pemohon dan cek kelengkapan 
persyaratan. Jika persyaratan tidak 
lengkap/tidak memenuhi syarat 
maka pemohon akan dikirimkan 
pemberitahuan ketidaklengkapan data 
persyaratan melalui e-mail oleh admin 
system. 

Jika persyaratan lengkap, admin 
system akan mengirimkan berkas 
pemohon kepada admin perizinan 
yang dipilih. Admin perizinan akan 
melakukan validasi sesuai dengan 
peraturan yang sudah ditetapkan 
terkait perizinan yang dipilih. Jika data 
pemohon valid maka admin perizinan 
akan memberikan informasi kepada 
pemohon dan memberikan surat izin. 
“Namun jika data persyaratan pemohon 
tidak valid maka admin perizinan 
akan memberikan informasi kepada 
pemohon,” terangnya. 

Seorang pengunjung saat dilayani oleh petugas di loket pelayanan perizinan satu pintu 
kementerian kehutanan.
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KOMUNITAS

Komunitas Cilegon Creative (CC)

Penanaman nilai-nilai antikorupsi pada siswa sekolah dilakukan komunitas CC.

Mantan Presiden RI pertama, Soekarno 
pernah berujar bahwasanya jika ia 
diberikan 10 orang saja pemuda niscaya 

ia akan bisa mengguncangkan dunia. Ucapan 
tersebut menggambarkan betapa sangat 
berpengaruh kehadiran pemuda dan dapat 
menjadi tonggak sejarah dalam pergantian 
zaman. Hal itulah yang ingin diimplikasikan oleh 
sekumpulan pemuda yang berdomisili di Cilegon 
provinsi Banten, mereka memiliki kepedulian untuk 
bergerak aktif dalam upaya meningkatkan sumber 
daya manusia dan pemenuhan pengetahuan 
masyarakat di sekitarnya.

Komunitas yang berisikan sejumlah pemuda 
dan pemudi yang mayoritas anggotanya masih 
berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa ini, 
dibentuk berawal dari sebuah grup/ perkumpulan 
yang ada di media sosial. Dalam grup ini ternyata 
anggotanya sering melakukan share berbagai 
informasi yang semakin hari semakin beragam. 

Dengan banyaknya informasi yang dishare 
tersebut, kemudian terbersit pemikiran bagaimana 
caranya agar informasi itu bisa lebih bermanfaat 
bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia 
adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. 
Maka digagaslah ide untuk melakukan aksi yang 
lebih nyata dengan tujuan untuk mengedukasi 
masyarakat, yaitu dengan pembentukan sebuah 
komunitas yang diberi nama Cilegon Creative (CC). 

Usia boleh 
seumur jagung, 

namun Komunitas 
CC tetap 

berharap, semua 
programnya 

bermanfaat bagi 
masyarakat. 

Anggota 
hendaknya tidak 

cepat berpuas diri.

“Kita sepakat untuk membentuk komunitas ini 
yang resmi berdiri pada tanggal 13 Mei 2013,” ujar 
Nurcholis Ketua komunitas CC, kepada Integrito 
beberapa waktu lalu.

Menurut Nurcholis, komunitas CC merupakan 
sebuah wahana bagi seluruh pemuda yang 
memiliki kesamaan visi dan misi untuk lebih 
mengasah kreativitas dan menunjukkan 
kepedulian terhadap sekitarnya. Ia mencontohkan 
banyak orang yang memiliki kekurangan secara 
fi sik malah bisa untuk menginspirasi orang 
lain, lalu kenapa kita yang normal tidak bisa 
melakukannya?

Komunitas ini juga bersifat universal dan tidak 
dibatasi dengan status dan latar belakangnya 
apakah pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat 
umum, “sehingga sangat memungkinkan bagi 
siapapun yang memiliki kemauan dan kreativitas 
ingin ikut bergabung,” katanya. 

Karena belum lama berdiri, komunitas CC pun 
baru memiliki anggota sejumlah 15 orang. Untuk 
menambah jumlah anggotanya, komunitas ini aktif 
melakukan pengkaderan dengan cara jemput bola 
ke sekolah-sekolah dan berbagai kampus yang 
ada di Cilegon. Pun tak lupa lewat berbagai media 
social yang menjadi awal kehadiran Komunitas CC, 
berbagai cara dilakukan. Walaupun hasilnya belum 
terlalu menggembirakan Nurcholis dan kawan-
kawan tidak patah semangat untuk terus berjuang.
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Bekerja sama dengan KPK dan Ombudsman, menggelar diskusi pelataran.

Suasana saat komunitas CC memberikan pelatihan

Diskusi dan sosialisasi

Sebagai sebuah komunitas, CC pun 
tidak ingin hanya menampilkan nama 
saja namun juga memiliki berbagai 
aktivitas agar semakin dikenal secara luas 
di masyarakat. Adapun berbagai kegiatan 
yang dilakukan diantaranya mengadakan 
diskusi ataupun dalam bentuk sosialisasi 
melalui kerjasama yang dijalin dengan 
berbagai pihak. Dalam menjalankan 
program pertamanya, komunitas CC 
langsung menggarap tentang pendidikan 
anti korupsi bagi masyarakat bekerjasama 
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan Ombudsman Republik 
Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 29 juni 2013 bertempat 

masalah tersebut,” jelasnya. 
Untuk menambah wawasan dan 

pemahaman angggotanya mengenai 
pencegahan korupsi, komunitas CC 
juga sering mengikuti berbagai diskusi 
dan seminar mengenai korupsi di 
berbagai tempat. Selain itu dalam rangka 
memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 
Oktober lalu, anggota CC juga melakukan 
kegiatan sosialisasi di lampu merah 
simpang tiga Cilegon dengan membagi-
bagikan sticker dengan berbagai pesan 
anti korupsi dari KPK di dalamnya.

Selain itu, karena beberapa anggota 
Komunits CC juga memiliki pengetahuan 
dan keahlian di bidang kesehatan, 
maka sosialisasi tentang kesehatan pun 

di aula DPRD Kota Cilegon, dengan 
jumlah peserta yang hadir mencapai 150 
orang dari berbagai LSM, OKP, Pelajar, 
Mahasiswa dan Masyarakat umum. 

Nurcholis menjelaskan yang salah 
satu yang melatarbelakangi diadakannya 
kegiatan tersebut, karena ditangkapnya 
mantan Walikota Cilegon oleh KPK yang 
terseret dalam kasus tindak pidana 
korupsi. Dari acara tersebut diharapkan 
adanya output bagi masyarakat agar 
mengetahui jenis-jenis korupsi dan 
bagaimana meminimalisir bahkan 
melawan korupsi. “Pemahaman tentang 
korupsi ataupun hukum ini sangat 
penting bagi masyarakat, jangan sampai 
kita menjadi apatis terhadap masalah-

kerap di lakukan di beberapa sekolah 
di kota cilegon. Berbagai materi dan 
pemahaman diberikan kepada para 
siswa, seperti kesehatan lingkungan, 
kesehatan pribadi, sex education, donor 
darah, dan kepedulian sosial dibidang 
kesehatan. 

Nurcholis menambahkan, karena 
kota Cilegon yang sebagian wilayahnya 
merupakan kawasan industri, sehingga 
menjadikan kota ini kehilangan banyak 
lahan hijau yang berdampak udara 
semakin panas karena polusi yang tak 
terkendali. Hal ini sering dikeluhkan 
oleh masyarakat, bahkan sebuah media 
local pernah merilis berita bahwa 
hampir sekitar 3000 orang di kecamatan 

ciwandan terjangkit Insfeksi Saluran 
Pernafasan Akut (ISPA). “Menyikapi hal 
ini, kami tergerak untuk melakukan 
penanaman pohon bersama dengan 
mengundang sekolah-sekolah dan 
organisasi kemahasiswaan yang ada 
dicilegon untuk aktif menjaga dan lebih 
peduli dengan lingkungan,” jelasnya.

Mengenai budaya, Komunitas CC 
pun memasukkan beberapa program 
dalam kegiatannya. Hal ini dilakukan 
agar budaya asli jangan sampai luntur 
oleh budaya luar khususnya bagi 
pemuda dan masyarakat Cilegon 
secara umum. Perlu sinergitas antara 
masyarakat, pemerintah daerah dan 
pusat untuk meminimalisir dampak 
buruk dari masuknya berbagai 
pengaruh dari luar kota Cilegon. Ke 
depan berbagai program telah siap 
dilaksanakan oleh Komunitas CC, salah 
satunya mengenai pemahaman tentang 
empat pilar berbangsa dan bernegara 
(Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhineka 
Tunggal Ika) dengan bekerjasama 
dengan MPR RI.

Walaupun Komunitas CC 
merupakan komunitas kecil yang baru 
seumur jagung, Nurcholis berharap 
semua program yang telah dan akan 
dilaksanakan komunitasnya memiliki 
manfaat besar bagi masyarakat. Ia selalu 
mengingatkan kepada seluruh anggota 
komunitas agar tidak cepat berpuas 
diri dengan apa yang telah dilakukan 
sekarang. “Karena ini hanyalah langkah 
awal untuk langkah yang lebih besar 
kedepannya. Pemuda adalah harapan 
bangsa, untuk itu mari berbuat sesuatu 
untuk Indonesia yang lebih baik” 
pungkasnya. 
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RESENSI

Tindakan suap merupakan upaya mempengaruhi untuk 
melakukan sesuatu yang tidak wajar dan tidak sah. Yang 
dimaksud dengan “tidak wajar” dan “tidak sah” adalah, 

jika terjadi konversi dana atau barang yang diberikan menjadi 
kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bersifat tidak 
adil dan tidak transparan. Walaupun suap merupakan suatu 
tindakan transaksi, tetapi tidak dapat dianggap sebagai 
transaksi bisnis. Transaksi suap ditandai oleh keterlibatan 
minimal dua orang, dengan sedikitnya salah seorang bertindak 

atas kewenangan mewakili perusahaan atau sebagai 
agen dari perusahaan. Bila agen dari perusahaan tidak 
melaporkan atau menyerahkan dana atau barang yang 
diterima dari pihak yang bertransaksi kepada principal, 
maka yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak 
transparan, tidak wajar, dan tidak sah. Perusahaan sebagai 
principal dapat menganggap telah terjadi pelanggaran 
kepercayaan maupun wewenang. Baik pihak pemberi 
maupun pihak penerima suap terlibat dalam tindakan 
suap. Pihak pemberi dianggap berupaya mempengaruhi 
pihak penerima untuk melakukan tindakan tidak etis 
yaitu menyalahgunakan wewenangnya. Pihak penerima 
melakukan tindakan tidak etis karena tidak memberikannya 
pada principal dan diambil sebagai hak miliknya sendiri. 

Suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang 
hadir di Indonesia dan sudah berada pada taraf yang 
sangat parah. Suap tidak hanya terjadi dalam hubungan 
pelaku bisnis dengan instansi pemerintah, tetapi juga 
dalam hubungan antar-pelaku bisnis sendiri, dan dalam 
kehidupan sehari-hari. Efek suap dan korupsi terlihat dalam 
kondisi makro perekonomian Indonesia. Untuk tahun 2004 
Indonesia dipersepsikan berada di urutan kelima negara 
korup dengan indeks persepsi korupsi 2.0. Dampak berupa 
kebocoran dalam arus dana perkonomian Indonesia tinggi 
karena sifat perekonomiannya menjadi ekonomi mencari 
‘rente’ (rent-seeking). Dana yang seharusnya diperuntukkan 
baik kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan 
kegiatan ekonomi, khusus bisnis di Indonesia, hilang dan 

menjadi  milik pribadi.
Dalam dunia bisnis, 
contoh suap seperti 

untuk memperoleh 
perlakukan istimewa 

atau khusus 
dalam berbagai 
proses berbisis 
seperti percepatan 

perolehan izin, 
perolehan tender, 

pemasokan barang 
dan jasa, bahkan untuk 

memperoleh informasi 

menjadi  mi
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dari dalam (‘inside information’) yang 
menyebabkan bisnis menjadi tidak 
sehat.

Upaya melawan suap pada dasarnya 
menghendaki perusahaan untuk 
melakukan pembenahan budaya 
organisasi dan seringkali disebut sebagai 
perubahan administrasi. Perubahan 
budaya organisasi merupakan proses 
yang bersifat ‘top-down’. Artinya, 
harus dimulai dari jajaran tertinggi di 
perusahaan dan kemudian menjajar 
ke bawah. Jajaran tertinggi dalam 
perusahaan memberikan bukan saja 
ketentuan arah perubahan dalam 
falsafah, misi dan visi perusahaan, tetapi 
juga menggodok strategi perusahaan 
untuk  memberikan gambaran jelas 
budaya perusahaan yang diinginkan dan 
bagaimana proses perubahan dilakukan 
dan menentukan prioritas tindakan. 
Dengan kata lain, penentuan strategi 
pada tingkat korporasi (corporate level 
strategy).

Sementara, dalam lingkungan pasar 
yang bersih dari suap, transaksi bisnis 
terutama diwarnai oleh persaingan yang 
sehat di mana keunggulan komparatif 
perusahaan dalam berbisnis berperan. 
Ini berarti efi siensi internal serta 
efektivitas bisnis yaitu ketanggapan 
bereaksi terhadap kebutuhan konsumen 
lebih menentukan daripada perlakuan 
istimewa yang diperoleh melalui 
kekuatan dan ikatan yang bersifat 
politik dengan pemerintah atau 
lembaga lainnya dalam masyarakat luas. 
Perusahaan yang telah membuat dan 
menetapkan perilaku suap harus dengan 
teguh memegang prinsip sesuai ujaran 
dengan tindakan yang berlaku pula 
terhadap mitra bisnis maupun pesaing 
di lingkungan pasar sehingga taat asas 
karena tindakan suap sudah merupakan 
tindakan pidana dan melawan hukum di 
Indonesia.

Langkah awal untuk dapat 
menegakkan regulasi sendiri antar bisnis 
dapat dilakukan dengan cara terbuka 
dan konsisten menegaskan pada mitra 
bisnis perusahaan memiliki ketentuan 
kode dan peraturan perilaku melawan 
suap. Pada mitra bisnis terdekat yaitu 
anak perusahaan atau subsidiary, 
perusahaan patungan, agen, kontraktor 
dan pemasok, perusahaan dapat 
melanjutkan proses sosialisasi mengenai 
ketentuan melawan suap perusahaan.

Lingkungan non-pasar merupakan 

konteks di mana lingkungan pasar 
berada. Transaksi bisnis dalam 
lingkungan pasar bergantung pada 
bagaimana faktor-faktor makro-
ekonomi, politik, hukum, sosial dan 
budaya berinteraksi. Transaksi yang 
sehat diwarnai oleh tingkat kepercayaan 
tinggi bahwa tiap komponen dalam 
masyarakat, termasuk bisnis berperan 
serta secara aktif menyehatkan 
kehidupan bermasyarakat dan 
berbangsa khususnya menyehatkan 
iklim berbisnis. Demikian pula, kondisi 
makro ekonomi hanya dapat berubah 
dengan dukungan kondisi politik, 
hukum dan sosial-budaya. Bisnis yang 
sangat berkepentingan dengan kondisi 
ekonomi yang sehat karenanya perlu 
beraliasi dan bergabung dengan 
komponen masyarakat peduli pada 
suap.

Di dalam buku ini memuat tahap 
demi tahap bisnis melawan suap, 
komitmen pimpinan perusahaan 
melawan suap; melakukan penilaian 
(assessment) atau diagnose kondisi 
budaya perusahaan; penyelarasan 
nilai inti, misi dan visi; menentukan 
prinip-prinsip bisnis melwan suap 
dan menyelaraskan kode perilaku 
(codes of conduct); penentuan 

strategi perusahaan melawan suap; 
pembenahan manajemen sumber daya 
manusia bagi upaya bisnis melawan 
suap; pembenahan struktur perusahaan 
agar kondusif bagi upaya bisnis 
melawan suap; penegakan sistem dan 
prosedur organisasi untuk melawan 
suap; pengembangan sistem teknologi 
informasi dan sistem kendali internal 
yang mendukung upaya bisnis melawan 
suap; pengembangan kepedulian 
sosial perusahaan melalui upaya bisnis 
melawan suap; proses sosialisasi dan 
internalisasi nilai-nilai bisnis melawan 
suap.

Skala prioritas melawan tindakan 
suap diberikan pada tindakan suap 
yang terjadi di pimpinan puncak 
perusahaan walaupun upaya melawan 
suap pada tataran ini tersulit dan 
seringkali terselubung. Hal ini penting 
karena bukan saja tindakan suap 
demikian dampaknya besar terhadap 
reputasi perusahaan tetapi juga pada 
iklim etis dalam perusahaan. Ini berarti 
perusahaan segera menerapkan 
prosedur yang mengharuskan tiap 
anggota jajaran manajemen menengah 
ke atas untuk memberikan peluang bagi 
mereka untuk menunjukkan kejujuran 
dan kebersihan dirinya dari tindakan 
suap. Mereka dapat menjadi panutan 
atau contoh bagi semua pegawai. Di 
sisi lain, laporan harta kekayaan ini 
dapat dijadikan alat bukti bagi diri 
mereka bahwa harta yang dimilikinya 
dan diakumulasikan di kemudian hari 
bersifat bersih dari suap.

Upaya melawan tindakan suap 
utama di jajaran pimpinan puncak 
perusahaan dapat dilakukan dengan 
menerapkan prinsip dasar prosedur ‘chek 
and balances’, yaitu adanya anggota 
pimpinan puncak lain yang menyaksikan 
tindakan atau suatu proses transaksi 
yang terjadi. Selain itu, keterlibatan 
komisaris independen penting dalam 
proses persetujuan atas suatu transaksi 
skala besar. Hal ini perlu dilakukan 
terutama jika berkaitan dengan tender 
proyek pemerintah sesuai dengan 
prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

Anda tertarik dengan buku ini? Atau ingin mencari mencari buku lainnya? 

Segera kunjungi  Perpustakaan KPK di lantai 2  atau bisa mengunjungi 

katalog online kami di http://perpustakaan:8080/kpk/ atau http://

perpustakaan.kpk.go.id.
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KOLOM

Tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) telah menjadi kredo birokrasi 
pemerintahan pasca Orde Baru. Sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi 
spirit sistem kepolitikan kontemporer, proses 
penyelenggaraan negara pun tidak boleh 
mengabaikan norma-norma yang menghargai 
kemajemukan, kesetaraan, akuntabel, 
transparan, dan taat azas. 

Yang menjadi masalah, mungkinkah semua 
diwujudkan ketika fenomena korupsi dan 
berbagai kecenderungan penyalahgunaan 
jabatan masih menjadi bagian tak terpisahkan 
dari jalannya pemerintahan? 

Faktanya, kendati pergantian 
pemerintahan berulang kali terjadi serta 
suksesi kepemimpinan pun berlangsung 
damai dan demokratis, ternyata perilaku 
korup para pemegang kekuasaan masih 
mewarnai proses pengambilan keputusan yang 
mengatasnamakan kepentingan publik. 

Di sisi lain, karena desentralisasi kekuasaan, 
korupsi pun mengalami desentralisasi. Bukan 
hanya pemegang kekuasaan tertinggi dan 
di pusat pemerintahan saja yang melakukan 
korupsi, tetapi telah menyebar ke berbagai 
pusat kekuasaan baru, di DPR, DPRD, 
pemerintahan daerah, dan bahkan partai politik 
yang sejak awal diharapkan menjadi prime 
mover demokrasi.

Di sinilah good governance memberi jaminan 
terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. 
Dengan memperhatikan sejumlah elemen 
berikut, diharapkan secara lambat namun 
pasti, praktik korupsi, yakni penyalahgunaan 
kekuasaan untuk kepentingan diri dan 
kelompoknya, akan dapat dimonitor. Dan, pada 

gilirannya, akan dianggap sebagai tata kelola 
pemerintahan yang buruk dan tidak pantas 
untuk dipertahankan. 

Pertama, perlunya transparansi. Dalam 
masyarakat yang tidak demokratis, peran 
pemerintah sangat dominan, bahkan menjadi 
kekuatan yang hegemonik di mata masyarakat. 
Pemerintah dianggap sebagai perwujudan 
negara, yang memiliki kekuasaan absolut atas 
rakyat, wilayah, dan segala kekayaan yang 
dimiliki. Tindakan aparatur negara dianggap 
sebagai manifestasi dari kekuasaan negara. 
Dan semua tindakan negara, termasuk korupsi, 
akan dianggap sah karena demi kepentingan 
nasional. 

Dalam masyarakat tertutup inilah, 
kontrol terhadap penggunaan kekuasaan 
sangat lemah. Informasi yang beredar di 
negara seperti ini hanyalah informasi yang 
dikehendaki pemerintah dan mengabdi 
kepada kepentingannya. 

Kedua, peradilan dan aturan hukum 
harus kuat. Sebuah lembaga peradilan yang 
independen menjadi salah satu tonggak 
demokrasi. Dengannya kita dapat memperkuat 
akuntabilitas dan melindungi hak warga 
negara dalam menghadapi kebijakan yang 
tidak adil. Kita sudah memiliki aturan terbaru 
untuk menangani penyakit politik tersebut. 
Paling tidak, dalam beberapa tahun terakhir, 
tindak pidana korupsi sudah dapat dihadapi 
oleh UU Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
merupakan perbaikan atas UU Nomor 31 
tahun 1999. Kemudian, dikeluarkan lagi UU 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
tampaknya lebih sulit lagi untuk “disiasati.”

OLEH:
INDRIA SAMEGO
PROFESOR 
RISET BIDANG 
PERBANDINGAN 
DAN PEMIKIRAN 
PEMBANGUNAN
LEMBAGA ILMU 
PENGETAHUAN 
INDONESIA (LIPI)
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Lewat aturan terakhir ini, pelaku 
korupsi tidak hanya diincar dari satu sisi 
saja, terutama berapa banyak dia korupsi, 
melainkan juga untuk apa hasil korupsi 
digunakan. Bahkan, sejak reformasi 
pemerintah dan DPR telah membentuk 
komisi khusus yang ditujukan untuk 
mengatasi korupsi di Tanah Air, yaitu KPK. 
dalam tubuh pemerintah sendiri, sudah 
dibentuk Tim Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Timtas Korupsi). Namun 
sayang, sampai sekarang RUU mengenai 
Pengadilan Tipikor masih belum tuntas 
pembahasannya. Selain lembaga 
pemerintahan di atas, civil service 
organization (CSO) juga membentuk 
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan 
Gerakan Masyarakat Pencegahan Tindak 
Pidana Korupsi (GMPTK).

Namun demikian, pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi bukanlah persoalan sederhana. 
Penulis berpendapat, proses penegakan 
hukumnya dihambat oleh sejumlah faktor 
berikut: 

Yang paling utama, betapa sulitnya 
para penyidik dalam menemukan alat 
bukti materialnya. 

Selain itu, korupsi menjadi sulit 
ditindak manakala dilakukan oleh orang 
“kuat” dan berpengaruh. Tatkala publik 
mencium adanya praktik tersebut, 
sebagai orang kuat, yang bersangkutan 
dapat dengan mudah berlindung di 
balik posisi yang diembannya. Atas nama 
stabilitas politik, sang penguasa tidak 
terlalu mudah didekati secara hukum.

Ketiga, penerapan strategi reward and 
punishment secara sistemik, menyeluruh, 
dan konsisten, akan sangat membantu 
program penanggulangan persoalan 
korupsi. Sebagian yang terangkat ke 
media dan dilakukan oleh orang kuat 
serta pejabat, merupakan bentuk 
korupsi yang harus diberantas tanpa 
ampun. Sementara, sebagian besar 
jenis penyalahgunaan yang ditujukan 
hanya untuk memenuhi kebutuhan 
pribadi, keluarga, dan dilakukan 
oleh pegawai rendahan, disebabkan 
rendahnya penghasilan mereka sebagai 
pegawai negeri. Dengan demikian, 
bila imbalan kerja (rewards) dinaikkan 
secara proporsional, maka sudah 
waktunya pula untuk menjatuhkan sanksi 

kepada siapapun (punishment) yang 
melanggarnya. Langkah Kementerian 
Keuangan untuk memberi remunerasi, 
dipandang sebagai salah satu usaha 
yang rasional, meski beberapa waktu 
lalu citranya dirusak kasus pegawai 
pajaknya. 

Keempat, lemahnya elemen 
pengawasan di negeri ini. Secara 
kelembagaan, kita sudah memiliki 
Badan Pengawas Keuangan (BPK), 
Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), institusi 
pengawas internal, baik inspektorat 
maupun Badan Pengawas Daerah 
(Bawasda), dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Namun, sampai 
sekarang, semua masih tidak bergigi. 
Terbukti, praktik korupsi jalan terus dan 
menjadikan Indonesia sebagai salah 
satu negara terkorup di dunia.   

Kelima, proses penyelenggaraan 
pemerintahan yang memperhatikan 
aspek akuntabilitas. Elemen good 
governance ini dapat ditafsirkan 
dalam bentuk checks and balances di 
antara lembaga-lembaga demokrasi 
yang ada. Secara resmi, mekanisme 
ini terwujud  melalui hubungan 
fungsional antara ketiga cabang 
kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif. Namun, tidak bisa pula hanya 
diserahkan kepada ketiganya. Perlu 
pengawasan dari lembaga-lembaga 
lain yang mewakili kekuatan civil 
society. Lembaga-lembaga negara 
yang ada harus terbuka dan siap 
dimintakan pertanggungjawaban atas 
segala praktik yang dilakukan. Laporan 
kepada publik dan partisipasi warga 
di dalamnya, mesti menjadi sebuah 
imperatif  politik. Dengan cara ini, niat 
untuk menyalahgunakan kekuasaan, 
termasuk korupsi akan dipikir ulang. 
Namun juga harus diperhatikan, 
kekuatan yang disebut sebagai civil 
society tersebut harus sungguh-
sungguh memiliki legitimasi, jangan 
hanya klaim subjektif saja. 

Keenam, proses demokratisasi 
harus dikembangkan terus untuk 
mengikis struktur sosial yang 
elitis. Dalam masyarakat yang 
tidak demokratis, keadilan-- dalam 
konsep John Rawl adalah kesetaraan 

kebebasan dan kesetaraan kesempatan--  
menjadi sebuah barang langka. Kalaupun 
ada, semua tergantung pada penafsiran 
dari kalangan elite yang berkuasa. 
Akibatnya, tidak terlalu mengherankan 
jika korupsi terjadi di dalam kelas yang 
berkuasa. Karena adanya hak istimewa 
dan lemahnya pengawasan sosial, maka 
praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh 
elite tidak pernah terungkap. Publik 
menganggapnya sebagai hal yang tidak 
perlu dipersoalkan, karena menyangkut 
privilese penguasa. 

Ketujuh, corporate governance 
menjadi menjadi elemen penting lain 
dalam pemberantasan korupsi. Aturan 
perundangan yang jelas dan tegas harus 
dibuat, demikian pula penindakannya. 
Tidak boleh lagi ada pembedaan antara 
penguasa dan yang dikuasai dalam 
konteks penyelenggaraan pemerintahan. 
Semua mesti taat azas dan hukum 
berlaku tanpa pandang bulu. Hubungan 
antara pemimpin dan yang dipimpin 
hanya terbatas pada sistem korporasi 
yang dibentuk. Tak ada yang merasa 
paling penting. Semua bergerak secara 
sistemik menuju satu arah yang telah 
ditentukan organisasi. 

Kedelapan, birokratisasi 
penyelenggaraan negara harus 
diminimalisasi. Mindset birokrat yang 
sering dipengaruhi oleh jargon “kalau 
bisa dipersulit kenapa harus dipermudah,” 
sudah saatnya disingkirkan. Praktik 
semacam ini sering memihak kepada 
kepentingan birokrasi ketimbang 
masyarakat. Karena dalam masyarakat 
yang tidak demokratis, biasanya 
pemerintah dominan, maka rakyat 
tergantung kepada penyelenggara 
pemerintahan. Penguasa berupaya 
mempertahankan cara ini agar dapat 
mengakumulasi dan menyatukan 
kekuasaan. Pendekatan top-down 
dan tidak demokratis akan mampu 
melindungi kepentingan penguasa. Oleh 
karena itu, hanya lewat debirokratisasi 
itulah, segala bentuk penyalahgunaan 
kekuasaan oleh aparatur pemerintahan 
dapat diminimalisasi dan ketergantungan 
rakyat kepada mereka dapat dikurangi. 
Debirokratisasi akan menjamin partisipasi 
masyarakat secara lebih luas dalam 
praktik bernegara. 
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OLEH:
ADNAN PANDU PRAJA
WAKIL KETUA KPK

Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (Saya mempunyai suatu formulasi 
yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini). Sembari memberikan secarik 
kertas kepada Sugondo Djojopusito, begitulah M. Yamin berbisik. Setelah 

membaca dan setuju, Sugondo kemudian meneruskan kepada seluruh peserta lain pada 
Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, untuk bersama-sama memberikan paraf. 

Dari secarik kertas itulah, kongres melahirkan Sumpah Pemuda. Bunyinya aslinya 
seperti yang sering kita dengar, yang tertulis pada prasasti Museum Sumpah Pemuda. 
“Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, 
tanah Indonesia. Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang 
satoe, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa 
persatoean, bahasa Indonesia.”

Kini, delapan puluh lima tahun berselang, masihkah semangat Sumpah Pemuda 
relevan bagi pemuda masa kini? Tentu saja. Meski sekarang menghadapi tantangan 
berbeda, namun semangat seperti itu bisa menjadi modal penting bagi pemuda 
sekarang untuk menghadapi musuh bersama, yakni korupsi. Melalui semangat persatuan 
semacam itu, pemuda bisa menyatukan persepsi antikorupsi.  

Benar. Melalui semangat itu, pemuda memang bisa melakukan banyak hal. Antara 
lain, pertama, sadar bahwa memiliki falsafah sendiri dalam regenerasi. Kedua, sebagai 
calon pemimpin, mereka juga bisa menjaga jarak. Tidak hanya dengan partai politik, 
namun juga dengan pemerintah dan para senior. Mereka harus menyatakan, pemuda 
Indonesia adalah generasi berbeda, yakni generasi yang antikorupsi.  

Mengapa demikian? Karena fakta yang ada sungguh membuat kita semua prihatin. 
Yang bisa diamati sekarang, generasi tua saat ini seperti tidak memberikan kesempatan 
kepada pemuda untuk tampil. Mereka memang menjaring para tokoh muda potensial, 
antara lain melalui organisasi kepemudaan yang dimiliki hampir setiap parpol. Namun, 
sesungguhnya keberadaan pemuda hanya dipakai untuk kepentingan partai politik. 
Setelah pemuda berada di dalamnya, terlebih ketika pada akhirnya menjadi anggota 
legislatif, partai politik kemudian mengkooptasi tokoh-tokoh muda tersebut, sehingga 
mereka pun terperosok ke dalam jurang korupsi. Ironis.

Dari sini, sebenarnya ada satu sisi yang agak mengherankan. Yakni, mengapa tokoh 
pemuda begitu gampang masuk ke dalam parpol? Apakah karena ingin cepat kaya dan 
berkuasa tanpa harus melewati proses pendewasaan, entahlah. 

Yang jelas, andai saja semangat Sumpah Pemuda menjadi ruh dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, tampak bahwa masih banyak ruang kosong yang bisa diisi 
oleh para pemuda untuk berkarya, menjadikan Indonesia maju dan bebas dari korupsi. 
Di bidang teknologi informasi (IT), misalnya, mereka dikenal memiliki kemampuan yang 
cukup andal. Belum lagi banyak bidang lain, dimana pemuda pun dikenal memiliki 
kemampuan yang baik. Dengan masuk ke dalam ruang kosong, pemuda akan bisa 
mengaktualisasikan diri sebagai generasi yang cerdas dan kreatif menangkap peluang. 

Kalau begitu, siapkah para pemuda menjadi mewarisi semangat Sumpah Pemuda, 
meski dengan formulasi berbeda dibandingkan 85 tahun silam? Siapkah menjadi 
generasi yang berbeda, menjaga jarak, dan mampu mengisi  ruang kosong? Harus! 
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