


Bagus Pura (SD Muhammadiyah Sapen)



vol. 37/  Th.vI  /JANUARI-FEBRUARI 2014  | 3

Edisi 37/ Th. Vi / JANUARi-FEBRUARi 2014

21 Mozaik
Karena Arloji, Pejabat Cina Dibui

28 Zoom
lawan Korupsi, lewat Kaos Rakyat Beraksi!

40 Sulur
Tangkap Tangan dan Penahanan

50 Resensi
Antara Politik Uang dan Dana Politik

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK,  Pengarah: Sekretaris Jenderal KPK,  Pemimpin Redaksi: Johan Budi SP,  Wakil Pemimpin Redaksi: Priharsa Nugraha,  Redaktur Pelaksana: 
Lufti Avianto, Staf Redaksi: Ayu Nurdiyani, Chrystelina, Iman Santoso, Shantika Embundini Akbari, Budi Prasetyo, Lira Redata, Yuyuk Andriati, Maryudi Setiawan, Ipi Maryati, 
Ramdhani, Angela Ayu Kuswardhani, Indra Gunawan, YD.Kurniawan Susanto, Dian H. Baay, Kontributor: Hotman Tambunan, Ari Septiningsih, Joko Santoso, I Putu Parwata, Arien 
Winiasih, Devi Angraeni, Heni Rosmawati, Sirkulasi: Afifudin 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

26Teladan
Fasilitas Dinas
hanya untuk Dinas

42Edukasi
Belajar Antikorupsi
lewat Aplikasi

22Khusus
Peran Masyarakat, Perkuat 
Pemberantasan Korupsi

06Utama
Memilih dengan Cerdas,
Memilih yang Berintegritas

@KPK_RI Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI

www.spora.co.id

44 Jeda
Mulai dari Diri Sendiri

Ebiet G. Ade

Korupsi lebih buruk dari prostitusi. 
Prostitusi membahayakan moral 

individu, tetapi korupsi membahayakan 
moral seluruh negeri. 
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PENGKHIANATAN & KUTUKAN

dariredaksi

“Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan terompet kehormatan, 
namun melepasnya dengan cacian, hanya untuk menyambut penguasa 

baru lain dengan terompet lagi.” (Bangsa Kasihan, Kahlil Gibran)

Ketika Gunung Kelud meletus, 
13 Februari 2014, kisah tentang 
kutukan dan pengkhianatan 

dalam kontekslegenda lokal, banyak 
beredar di akun media sosial 
masyarakat setempat. Di tengah 
hujan abu yang memaksa tujuh 
bandara di Pulau Jawa menghentikan 
operasionalnya dan juga di tengah 
tewasnya empat warga sebagaimana 
dilaporkan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), cerita 
tentang asal-muasal gunung setinggi 
1.731 meter itu kembali mengemuka.

Legenda Gunung Kelud memang 
sarat kutuk dan khianat. Masyarakat 
asli Kediri dan sekitarnya hafal betul, 
tentang pengkhianatan Dewi Kilisuci 
terhadap cinta Mahesa Sura dan Lembu 
Sura. Alih-alih meminta dibuatkan 
sumur kepada dua orang yang 
memilhnya menjadi istri, sang putri 
justru memerintahkan prajurit Jenggala 
untuk mengubur keduanya di dalam 
sumur yang mereka buat.

Keduanya tewas. Namun sebelum 
mengembuskan nafas terakhir, Lembur 
Sura mengeluarkan kutukan yang 
hingga saat ini masih ‘terngiang’ di 
telinga penduduk setempat. Begini 
bunyinya, ”Kediri bakal dadi kali, 
Blitar dadi latar, Tulungagung dadi 
kedung.” Artinya, Kediri akan menjadi 
sungai, Blitar menjadi daratan, 
dan Tulungagung menjadi danau. 
Setidaknya saban kali Kelud meletus, 
masyarakat kembali teringat legenda 
tersebut.

Pengkhianatan putri Jenggala 
Manik itu dan kutukan Lembu Sura, 
bukanlah satu-satunya. Di Yogyakarta, 
kisah serupa muncul. Manifestasinya 

dalam bentuk cerita Roro Jonggrang 
dan Bandung Bondowoso. Begitu pula 
dengan kisah Sangkuriang, yang amat 
terkenal di tataran Pasundan. Semua 
melengkapi legenda “suram” di negeri 
ini. Semua terangkai menjadi benang 
merah, mulai pemilihan yang keliru, 
pembayaran syarat, pengkhianatan, 
hingga kutukan sebagai konsekuensi 
logis atas prasyarat yang sudah 
dibayarkan tadi.  

Lantas kita bertanya, “Mungkinkah 
‘kutukan’ semacam itu berlaku 
hingga kini? Mungkinkah kita bisa 
menghindar?”

Pertanyaan tolol mungkin, terlebih 
di era digital yang mengedepankan 
rasionalitas. Tetapi faktanya, “kisah” 
semacam itu masih juga berlaku hingga 
saat ini. Terutama pada saat pemilihan 
umum. Pola memang berbeda dari 
legenda, namun benang merah tetap 
sama.

Lihat saja dalam setiap pemilu. 
Pengkhianatan terhadap esensi 
demokrasi selalu saja terjadi.

Pembelian suara dengan berbagai 
modus hampir selalu ditemui. Termasuk 
di antaranya, yang berbungkus bantuan 
kepada korban bencana alam, seperti 
letusan Gunung Kelud.  

Pengkhianatan terus berlanjut. 
Ketika para calon yang sudah 
mengeluarkan banyak modal itu kelak 
terpilih, maka saat itulah dia akan 
menguras seluruh kekayaan negeri 
ini. Tujuannya apalagi, kalau bukan 
untuk menutup modal yang sudah 
dikeluarkan. Alhasil, gemah ripah loh 
jinawi yang selalu diimpikan pun tak 
akan pernah terwujud. “Kutukan” mulai 
berlaku.

Tidak mudah melawannya, 
tetapi kita bisa. Syaratnya, antara 
lain, masyarakat harus memutus 
benang merah “kutukan” itu. Pilihlah 
calon berdasarkan kompetensi dan 
integritasnya, bukan berdasarkan 
berapa besar uang yang sudah 
dikeluarkan. Melalui cara itu, niscaya 
pemilih tidak akan keliru menentukan 
calon wakil rakyat dan calon pemimpin. 

Begitulah. Tidak salah pilih, pada 
akhirnya menjadi salah satu kunci. 
Karena salah pilih, sama artinya dengan 
bencana. Kekeliruan seperti itu pula 
yang dilakukan Zeus, yang ternyata 
mengakibatkan petaka besar. “Hanya” 
karena keliru memutuskan siapa di 
antara Hera, Athena, dan Afrodit, yang 
lebih berhak memiliki apel, perang 
Troya yang mahadahsyat pun terjadi. 
Akibat blunder sekejap yang dilakukan 
dewa “bintang lima” dalam mitologi 
Yunani tersebut, tak terbilang berapa 
pejuang yang tewas, termasuk Akhaia 
Akhilles dan Aias, sebelum akhirnya 
Hektor tampil sebagai pahlawan. 

Itulah sebabnya, masyarakat 
diharapkan tidak terbuai dengan 
berbagai hadiah dan iming-iming. 
Melalui cara itulah, investasi politik 
bisa dieliminasi. Para calon tak perlu 
mengeluarkan modal yang luar biasa, 
karena suara rakyat tak bisa dibeli. 
Kalau pun diangap perlu, maka modal 
yang harus disiapkan adalah integritas 
dan kompetensi itu tadi. Melalui upaya 
itu, tak akan ada pengkhianatan dan 
kutukan. Seperti juga Dewi Kilisuci. 
Seandainya tak mencari-cari berbagai 
syarat kepada kedua peminangnya, 
sangat mungkin Lembu Sura tak akan 
mengeluarkan kutukan pula. 



swarakicau

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

@KPK_RI
Berlangganan IntegrIto

Salam. Beberapa waktu lalu, seorang teman memberikan kepada saya, Majalah 
Integrito yang diterbitkan oleh KPK. Saya tertarik sekali dengan isinya dan ingin 
berlangganan majalah tersebut. Bagaimana caranya? Kalau surat/email ini bisa 
dianggap sebagai pendaftaran langganan, ini identitas saya.

Eko Susilo, Bali

Red:
Majalah Integrito adalah majalah resmi KPK yang terbit setiap dua bulan sekali. 
Majalah ini tidak diperjualbelikan. Untuk memperoleh Majalah Integrito, silakan 
mengirimkan surat permohonan berlangganan Majalah Integrito, dengan 
menyertakan alamat lengkap untuk pengiriman. Surat dapat dikirim melalui email ke: 
Informasi@kpk.go.id.  Terimakasih.

lowongan Kerja dI KPK

Selamat siang. Saya sedang mencari informasi, terkait lowongan kerja di KPK. 
Apakah saat ini terdapat lowongan kerja tertentu yang sedang dibuka di KPK? 
Terima kasih banyak atas informasinya.

Adrian Mangunsong

Red:
Terima kasih atas email yang disampaikan kepada kami. Untuk menjadi pegawai 
KPK, harus melalui proses rekrutmen pegawai, dimana KPK menggunakan konsultan 
independen (pihak ke-3) sebagai pelaksana melalui program rekrutmen, “Indonesia 
Memanggil”. Rekrutmen di KPK dari berbagai disiplin ilmu, yang disesuaikan dengan 
kebutuhan organisasi. Informasi mengenai hal ini akan diumumkan kepada publik 
melalui media nasional dan website KPK. Sebagai informasi, KPK tidak setiap tahun 
melakukan rekrutmen, tetapi tergantung dengan kebutuhan organisasi. Silakan 
Saudara melamar apabila telah diumumkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. 
Silakan menghubungi kembali apabila ada pertanyaan lebih lanjut.

PermIntaaan data PenelItIan
Perkenalkan, saya Syahid Al Hasan, mahasiswa FISIP Unsoed. Saya memohon 
kepada pimpinan KPK, agar memperoleh data mengenai korupsi Bupati Brebes 
Indra Kusuma. Mulai dari awal pelaporan hingga putusan sidang. Terima kasih atas 
perhatiannya. Wassalamu’alaikum wa rohmatullahi wabarokatuh.

Syahid Al Hasan, Jateng

Red:
Untuk melakukan penelitian di KPK, silakan melihat mekanisme penelitian di website 
KPK: http://www.kpk.go.id. Demikian kami sampaikan, silakan menghubungi kembali 
apabila ada pertanyaan lebih lanjut.

Cept.Iman@CeptIman
@fadjroeL @KPK_RI : Rakyat dukung 
KPK walau KPK belum sempurna..
belum ada badan lain yg lebih baik 
dr KPK..  Kalau ada, rakyat akan 
mendukung pula.

Yugi abdee negoro@an_abdee
@KPK_RI : Masyarakat Indonesia lebih 
tahu mana yang benar dan mana 
yang salah. Maju terus KPK, miskinkan 
para koruptor!

muhamad sadzili@Sadzilimuha
@KPK_RI : KPK terus maju. Berantas 
para koruptor yang menyengsarakan.

rinaldinad05@rinaldyFahrial
@KPK_RI : Semangat berantas 
korupsi, KPK gak sendirian#KanalKPK

djoenaedy@djoenaedy4
@KPK_RI : Lanjutkan terus. Jangan 
takut, kebenaran selalu di sisi 
ALLAH SWT.

fakhrunnur thaha@
fakhrunnurthaha
@KPK_RI : Pokoknya maju trus & jgn 
pandang bulu, Tuhan dan rakyat 
bersamamu...

bengkelbejo.com@bengkelbejo
@KPK_RI @Johanbudi : langkah nyata 
tanpa pamrih. Sikat habis mereka yg 
terindikasi KORUPSI 2jempol ku.

dyasa Indartik@m_o_o_n_13
@KPK_RI : tegakkan kebenaran kami 
rakyat siap pasang badan untuk 
tumpas korupsi dengan cara apapun.

yogie piwahyuti @yogi_piwahyuti
@KPK_RI : keep on rock KPK. Setelah 
koruptor dibabat berharap&berusaha 
menjadi generasi yang straight 
forward&amanah.

mahasaksi Indonesia @
mahasaksiId
@KPK_RI : Memang lembaga super-
body, namun tidak semua hal bisa 
dilakukan KPK. Perjuangan melawan 
korupsi bkn hanya urusan KPK.
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MEMIlIH dENGAN CErdAs,

MEMIlIH yANG
BErINTEGrITAs
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MeMilih dengan Cerdas, MeMilih yang Berintegritas

Bukan hanya anak muda yang 
bisa galau. Menjelang Pemilu 
2014, Mahmud (49) juga 
mengalami. Warga Kampung 
Sawah, Jatimurni, Bekasi itu 

galau, karena memiliki pengalaman 
kelam terkait perhelatan akbar tersebut.  

Dulu, pria paruh baya itu adalah 
sosok yang selalu menunggu pesta 
demokrasi lima tahunan tersebut. 
Yang dinanti, apalagi kalau bukan 
saat menjadi penggembira kampanye 
dan terlebih ketika mendapat amplop 
menjelang pencoblosan dilakukan. 
Serangan fajar.

Bisa dimengerti. Karena dari sana, 
dia mampu meraup penghasilan jauh 
di atas perolehannya sebagai tukang 
ojek . Kalau narik seharian, paling banter 
mendapat Rp35 ribu, maka sekali ikut 
kampanye misalnya, pria asli Betawi 
tersebut rata-rata bisa meraup Rp80 ribu. 
Perhitungannya, jika seorang peserta 
mendapat uang saku Rp20 ribu, maka 
sudah bisa dikalkulasi, berapa rupiah 
masuk ke kantong Mahmud. Dengan 
“mengerahkan“ seluruh anggota 
keluarga, Ecih sang istri plus kedua 
anaknya yang kala itu masih duduk di 
bangku SMA dan SMP, Mahmud bisa 
pulang ke rumah dengan “kantong 
penuh“. “Sudah gitu, dapat kaos dan 
bisa joget-joget, lagi,“ begitu Mahmud 
mengaku.

Faktanya, apa yang dilakukan tak 
membuat nasibnya membaik. Hingga 
kini, tetap saja mengojek dengan susah 
payah, menunggu penumpang di ujung 
Jalan Angsana, Kampung Sawah, tak jauh 
dari kediamannya. Memang, selayaknya 
warga marjinal, Mahmud mulanya 
tak peduli politik uang. Tetapi setelah 
anak sulungnya tak kunjung mendapat 
pekerjaan, pikiran sehatnya mulai 
berjalan.  

Apa yang terjadi pada diri Mahmud 
kala itu, bisa jadi merupakan potret 
sebagian masyarakat kita. Berpola pikir 
naif dan pragmatis, yang penting bisa 
menambal pemasukan hari itu. Dia 
bukan simpatisan fanatik satu partai, 
bukan pula pendukung sosok tertentu 

untuk menjadi pemimpin di negeri 
ini. Itu sebabnya, bisa saja sekarang 
mengikuti kampanye partai A, esok 
partai B, lusa partai C, begitu seterusnya. 
“Perkara milih, ketika itu saya melihat 
siapa yang ngasih amplop paling gede, 
pas serangan fajar itu,“ ujarnya.

Apapun, Mahmud tetap bersyukur, 
bahwa telah sadar atas kekeliruannya. 
Hanya saja yang menjadi kegundahan, 
apa mungkin semua orang berpikir 
seperti dirinya. 

Kegundahan seperti itu memang 
cukup beralasan. Simak saja hasil 
berbagai survai,  yang memperlihatkan 
bahwa politik uang masih akan marak 
terjadi. Seperti yang digelar Polling 
Center, yang bekerja sama dengan the 
Asia Foundation untuk Pemilu 2014. Hasil 
survai menunjukkan, budaya politik 
uang masih tinggi. Dari hasil survai, 
25% responden menganggap bahwa 
menerima uang/barang dari calon 
adalah sesuatu yang pantas. “Survai ini 
menyoroti bahwa walaupun pemilih 
tetap tertarik untuk berpartisipasi dalam 
pemilu, praktik pembelian suara masih 
terus mempengaruhi kualitas pemilu,” 
terang Manager Research Polling Center, 
Heny Susilowati. 

Sementara, survai yang dilakukan 
Lembaga Survei Indonesia (LSI), juga 
nyaris serupa. Hasilnya, praktik jual-
beli suara diperkirakan makin marak 
menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Hal 
ini diindikasikan, dari mayoritas pemilih 
yang cenderung tidak melaporkan 
apabila menyaksikan praktik jual-beli 
suara, karena dianggap sudah umum 
terjadi. Sebanyak 51% responden tidak 
melaporkan karena dianggap biasa. 
Selain itu, hanya 1% yang melaporkan 
jika jumlah yang diterima kecil, dan 
1% lain melaporkan jika jumlah yang 
diterima besar.  

Cerdas dan Kritis
Praktik politik uang memang 

menjadi “hantu” demokrasi. Itu 
sebabnya, pemilih hendaknya kian 
cerdas dan kritis. Hanya melalui cara 
itu, sosok terpilih adalah mereka yang 
benar-benar memiliki integritas tinggi, 
bukan mereka yang berlomba-lomba 
memberikan amplop untuk menarik 
simpatik. Direktur Litbang KPK, Roni Dwi 
Susanto, bahkan mengingatkan, “Apalah 
artinya uang Rp100 ribu, jika hak-hak 
kita selama lima tahun ke depan akan 
digerogoti.”

seperti menghitung mundur, perhelatan akbar Pemilu 2014 tinggal menanti 
saatnya. Masihkah rela menjual suara dan tidak peduli masa depan bangsa?

Pesta rakyat, harusnya pemimpin turut memperhatikan nasib rakyat.
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Afif Afifuddin, Koordinator Jaringan 
Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), 
sependapat. Dia mengatakan, pihaknya 
pun saat ini sedang menggelorakan 
kepada lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang berada di bawah jaringannya, 
untuk mengkampanyekan perang 
terhadap politik uang. “Jangan terima 
uangnya, jangan pilih orangnya, 
laporkan pemberinya,” begitu yang 
dikampanyekan. 

publik menghilangkan jauh-jauh logika 
pemilihan yang hanya didasarkan atas 
uang yang mereka terima. Terlebih, jika 
hal itu sudah berada pada alam bawah 
sadar, maka otomatis akan merusak esensi 
pemilu itu sendiri. 

Afif pun mengingatkan, bahwa 
dalam menentukan pilihan, masyarakat 
harus benar-benar cermat. Patokannya 
mudah sebenarnya. Selain mengetahui 
rekam jejaknya, juga mengamati perilaku 
pada masa kampanye dan menjelang 
pencoblosan. Jika sekali saja memberikan 
uang atau barang, masyarakat harus tegas 
untuk tidak memilihnya. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) 
juga memiliki pemikiran serupa. Menurut 
Abdullah Dahlan, peneliti ICW, pihaknya 
merangkul beberapa kelompok, tokoh 
masyarakat, kelompok ormas dan juga 
jaringan LSM untuk mengkampanyekan 
mengenai bahaya politik uang. Dalam hal 
ini,  pesan yang diangkat adalah, bah wa 
politik uang merupakan ancaman de-
mokrasi, sekaligus pintu awal dari korupsi. 

“Karena bagaimanapun, ketika orang 
membangun keterpilihan dengan cara 
mengiming-imingi dan mempengaruhi 
pemilih, bukan berdasarkan rekam jejak, 
integritas, ataupun agenda politik yang 
jelas, maka akan sangat berbahaya,” kata 
Dahlan.

Marak, kampanye penolakan politik uang.
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Keterlibatan KPK dalam mengawal pemilihan umum, mung kin 
memunculkan pertanyaan publik, terutama terkait hu bungan 
antara KPK dan pemilu. Sebab yang publik tahu, pemilu 

merupakan domain Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukan KPK. 
Jika dlihat dari sudut pandang penyelenggara pemilu, 

pendapat itu tentu benar. Namun, yang dilakukan KPK adalah 
melakukan pengawalan, agar publik tidak salah memilih. 
Terutama, agar yang terpilih nanti adalah mereka yang memang 
memiliki komitmen dan dedikasi tinggi terhadap bangsa dan 
negara. Bukan mereka yang tidak saja mempunyai track record 
buruk, namun juga memiliki integritas jeblok. 

Pengawalan KPK ini tentu sangat penting. Karena jika kursi di 
DPR diisi orang-orang yang memiliki integritas buruk, misal yang 
bermain dengan politik uang, tentu sangat berbahaya. Jika itu 
yang terjadi, maka DPR hanya akan menjadi ajang untuk mengeruk 
keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena anggota DPR seperti 
itu sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangan yang 
dimilikinya di DPR (abuse of power).

Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang 
Tri Sasongko tak kalah mengingatkan, betapa berbahaya jika 
caleg seperti itu yang terpilih. Sebab, pengunaan money politic 

Jika Mereka Terpilih, Berbahaya!

Menurut Afif, yang perlu didesak 
ada lah keberanian masyarakat untuk 
melapor. Selama ini, masyarakat merasa 
enggan jika diajak melapor, karena kerap 
bersinggungan langsung dengan orang 
terdekat. Masyarakat tidak mau ambil risi-
ko, karena tak jarang ancaman yang diteri-
ma adalah fisik, sementara yang diperma-
salahkan adalah uang dalam jumlah kecil.  

Dari sana, Afif mengatakan, 
bahwa dalam memilih, hendaknya 

mencerminkan bahwa kandidat tidak memiliki kompentensi, 
elektabilitas, dan kredibilitas yang diperlukan sebagai seorang 
anggota DPR. 

Hal itu, lanjutnya, juga mencerminkan ambisinya demi 
kekuasaan dan keuntungan pribadi semata. Maka, jika 
caleg seperti itu yang terpilih, akan sangat berpotensi 
menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya 
sendiri. Dan hal itu sangat berbahaya, karena DPR memiliki 
tiga fungsi yang sangat strategis, yakni fungsi legislasi, 
pengawasan, dan penganggaran (budgeting). 

Ketika menjalankan fungsi legislasi, anggota DPR seperti 
itu tentu punya kecenderungan membuat celah untuk 
korupsi, memperdagangkan pengaruhnya dalam pembuatan 
UU, yang memberikan landasan bagi praktik korupsi atau 
memperlemah upaya pemberantasan korupsi. 

Jika menjalankan fungsi pengawasan, lanjut Dadang, 
anggota DPR seperti itu cenderung melakukan kolusi de-
ngan mereka yang seharusnya diawasi. Sedangkan dalam 
penganggaran, akan mencari peluang untuk mendapatkan 
keuntungan dari anggaran di lembaga-lembaga pemerintah. 
“Misalnya saja, mempengaruhi alokasi anggaran agar perusa-
haan tertentu yang akan mendapatkan proyek,” katanya. 

 Berbahaya, bukan? Makanya, jangan salah pilih! 
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Melalui upaya tersebut, Dahlan berharap, 
kesadaran publik bisa terbangun. Langkah awal 
yang dilakukan adalah, dengan melakukan 
integrasi kepada masyarakat pemilih. Alasan 
mengapa masyarakat yang disasar, karena 
kampanye politik uang memang melibatkan secara 
langsung  posisi masyarakat. Dari sana, pihaknya 
merangkul kelompok masyarakat. Sebagai 
penguatan, warga tersebut juga bekerja sama 
dengan lembaga bantuan hukum (LBH)  sebagai 
pendampingan. “Itu merupakan simbol awal 
bahwa publik menginginkan pemilu yang bersih 
dan tidak terjebak politik transaksional dalam 
bentuk politik uang. Sampai warga bilang, kami 
butuh uang tapi bukan politik uang!” kata Dahlan. 

Upaya KPK
Sebagai lembaga yang concern terhadap 

pemilu bersih dan berintegritas, KPK tentu sadar 
akan pentingnya Pemilu 2014. Sebab dari sana 
akan ditentukan, apakah mata rantai korupsi akan 
putus atau terus berlanjut hingga lima tahun 
mendatang. 

Untuk itu, banyak hal dilakukan KPK. Termasuk 
di antaranya, ketika melakukan terobosan 
penting di bidang pencegahan. Dalam hal ini, 
KPK berusaha melakukan kampanye putih (white 
campaign). Dalam kampanye tersebut, KPK 
akan mengapresiasi para calon yang kooperatif, 
misalnya yang taat untuk melaporkan laporan 
harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), 
atau berani menandatangani pakta integritas. 

Dalam rangka pencegahan pula, KPK meng-
ingat kan partai politik soal gratifikasi. Selain itu, 
KPK, mengimbau jajaran kepala daerah untuk 
mengelola secara sungguh-sungguh dana ban tuan 
sosial dan hibah agar terhindar dari penyalah-
gunaan. Hal itu tertuang dalam surat imbauan 
bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 
2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur 
dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

KPK meminta kepada para kepala daerah agar 
pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu 
pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah 
menjadi Permendagri 39/2012. 

Selain mengirimkan imbauan kepada kepala 
daerah, KPK juga menyerahkan hasil kajian kepada 
BPK dan BPKP untuk dijadikan bahan dalam 
melakukan pengawasan dan audit terhadap 
penggunaan dana bansos dan hibah.  

Nah, melalui cara-cara itulah, diharapkan 
pemilu berintegritas akan bisa terwujud. Melalui 
upaya tersebut, para calon bisa menghilangkan 
perilaku politik uang dan bertarung secara jujur 
pada saat pemilihan. Melalui upaya itu pula, publik 
bisa memilih dengan cerdas, sehingga yang terpilih 
merupakan para pemimpin yang benar-benar 
memiliki integritas dan kompeten. 

Kalau begitu, siapkah Anda memilih? 

Bersepeda Tolak Politik Uang

Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu pagi itu terlihat ramai. 
Sembari bersepeda, puluhan aktivis antikorupsi mengajak 
masyarakat untuk menolak politik uang. Dalam aksinya tersebut, 

para aktivis menekankan bahwa demi mewujudkan pemilu yang bersih 
dan berintegritas, maka tidak ada toleransi sama sekali untuk praktik 
kotor tersebut. Dalam aksi yang dinamakan “Bike to Vote“ itu, para 
aktivis  mengenakan  kaos hitam bertuliskan “Tolak uangnya, ungkap 
pelakunya.” Rute yang ditempuh, bermula dari Silang Barat Daya 
Monas, sebelum berakhir di Bundaran HI. 

Bertepatan dengan hari tanpa kendaraan bermotor (car free day), 
para aktivis juga melakukan orasi, membentangkan tulisan besar “Tolak 
politik uang” di depan Tugu Selamat Datang, membagikan pin, dan 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menandatangani 
pernyataan menolak money politic. Para aktivis tersebut berasal dari 
Indonesia Corruption Watch (ICW), KPK, Jari Ungu, Perkumpulan untuk 
Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ayo Vote, Transparency International 
Indonesia (TII), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Masyarakat menyambut antusias ajakan tersebut. Setelah 
memasang pin pada dada masing-masing, mereka juga terlihat 
bergantian membubuhkan pesan penolakan terhadap politik uang dan 
tanda tangan pada spanduk putih. 

Menurut Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 
Wuryono Prakoso, gerakan tersebut digelar untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang pada Pemilu 2014. 
Baik yang berasal dari partai maupun calon pemimpin. Termasuk di 
antaranya, mewaspadai berbagai bentuk hadiah dan iming-iming 
menjelang pencoblosan.  “Melalui kegiatan ini, kami mengajak 
masyarakat  untuk menggunakan hak pilih. Kami juga mengajak 
masyarakat untuk menolak politik uang. Harapannya, jangan sampai 
masyarakat salah pilih,” ujar Wuryono.

 Melalui penolakan tehadap praktik politik uang, Wuryono berharap, 
akan tercipta pemilu bersih dan berintegritas. Harapannya, pemilu kali 
ini bisa menghasilkan wakil rakyat dan presiden yang berintegritas 
pula.

Sementara itu, Almas Sjafrina dari ICW menilai politik uang 
merupakan salah satu sumber terjadinya korupsi. Untuk itu, tidak 
ada cara lain, kecuali memang harus zero tolerance terhadap praktik 
tersebut. Masyarakat harus tegas dan berani melaporkan jika 
menemukannya. 

Dalam kaitan itu pula, ICW siap memantau dan mengamankan 
pemilu.  ICW, lanjut Almas, memiliki program pemantauan politik 
uang di 15 
provinsi. “Untuk 
memperluas 
gerakan ini, 
kami bersama 
KPK dan 
komunitas-
komunitas 
bergabung di 
bawah payung 
besar Gerakan 
Pemilu Bersih 
2014,” kata 
Almas. 

vol. 37/  Th.vI  /JANUARI-FEBRUARI 2014  | 9



|  vol. 37/  Th.vI  /JANUARI-FEBRUARI 201410

utama

Jangan ditanya, betapa rumit 
mengawal pemilu, perhelatan akbar 
lima tahunan itu. Bagaimana tidak, 

karena hampir di seluruh tahapan: 
mulai masa persiapan, pelaksanaan, 
dan bahkan sesudahnya, sangat rawan 
dinodai berbagai pelanggaran. Ada 
pelanggaran pidana, pelanggaran 
administrasi, pelanggaran etik, dan 
sengketa pemilu. Dan yang lebih 
runyam, dari berbagai pelanggaran 
tersebut, hampir seluruhnya berpotensi 
terjadi tindak pidana korupsi. 

Pemetaan pelanggaran dan potensi 
korupsi versi Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) seperti itu, tentu menjadi 
peringatan bagi semua pihak untuk 
waspada. Karena sesempit apapun celah, 
bisa dimanfaatkan untuk pelanggaran 
dan tindak pidana korupsi. Baik yang 
dilakukan secara terang-terangan 

maupun disamarkan melalui berbagi 
modus. Dan yang tak kalah penting, 
itu tadi, bahwa semua bisa terjadi di 
seluruh tahapan, di seluruh titik. 

Sedangkan menurut Indonesia 
Corruption Watch (ICW), bercermin dari 
pemilukada yang sudah berlangsung, 
praktik korupsi yang mengintai 
adalah pada dua sisi. Pertama, 
sisi penerimaan yang berkaitan 
dengan aspek pengumpulan modal 
pemenangan. Dan kedua, sisi belanja 
atau pengeluaran yang juga berkaitan 
dengan proses pemenangan. 

Jadi, memang begitu banyak 
potensi korupsi pada pemilihan umum 
yang dilakukan melalui berbagai 
modus. Wakil Ketua KPK Zulkarnain, 
melihat, berbagai potensi korupsi 
tersebut berada pada seluruh tahapan 
pemilu. Mulai hulu hingga hilir.  

Pada tahap persiapan misalnya, 
salah satu yang harus dicermati adalah 
mengenai pendanaan partai politik. 
Menurut Zulkarnain, kendati persoalan 
pendanaan secara normatif sudah 
diatur melalui undang-undang, namun 
di luar aturan normatif tersebut, 
ternyata belum terpantau. 

Kurangnya publikasi tentang 
rekening dana parpol, menurut 
Zulkarnain juga menjadi penyebab. 
Padahal, di dalam Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 
tahun 2013 tentang Peraturan Dana 
Kampanye, jelas disebutkan bahwa 
setiap partai politik wajib membuat 
rekening khusus dana kampanye. “Jadi, 
memang ada yang belum berjalan 
sebagaimana mestinya. Ada yang 
masih ditutup-tutupi,” kata Zulkarnain. 

Dari sisi para calon, Zulkarnain 
menyebut bahwa sistem proporsional 
terbuka sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pemilu 
Nomor 8 Tahun 2012, juga berpotensi 
menimbulkan persaingan tidak sehat. 
Bukan hanya antar calon legislator 
dari partai berbeda, namun juga dari 
partai yang sama. Penyebabnya, 
karena urutan nomor peserta dalam 
satu partai, tidak otomatis menentukan 
siapa yang terlebih dahulu terpilih. 
“Dalam persaingan yang ketat seperti 
ini, masing-masing calon tentu harus 
mempersiapkan modal yang tidak 
kecil. Potensi persaingan tidak sehat, 
tentu sangat besar,” katanya. 

Saat pelaksanaan juga setali tiga 
uang. Menurut Zulkarnain, pada tahap 
ini suap dan politik uang memang 
sangat rawan. Bahkan, sebagai 
penyelenggara, KPU, mulai tingkat 
pusat hingga daerah, sangat rawan 
menjadi sasaran penyuapan. Untuk itu, 
lanjutnya, agar KPU bisa melaksanakan 
tugas dengan baik, tak ada jalan lain 
kecuali harus di bawah pengawasan 
ketat.  

Sementara, pada tahapan pasca 
pencoblosan, potensi pelanggaran 
dan korupsi pun tetap besar. Pada 
saat tersebut, suap-menyuap sangat 
mungkin terjadi. Bahkan, bisa berlanjut 
ketika terjadi sengketa pemilu. 

KPK tentu tak tinggal diam. 
Menurut Wakil Ketua KPK, Adnan 
Pandu Praja, peran KPK adalah pada 
upaya pencegahan. Dalam hal ini 
KPK berperan secara tidak langsung, 

Banyak Titik, 
Beragam Modus

Pelaksanaan pemilihan umum senantiasa menghasilkan 
potensi korupsi di berbagai titik. Seperti aliran air, tak 

terhingga dari hulu sampai hilir.
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Saat pemilihan, salah satu titik rawan korupsi.



vol. 37/  Th.vI  /JANUARI-FEBRUARI 2014  | 11

sesuai fungsi trigger mechanism yang dimiliki. 
Tujuannya, selain mencegah terjadinya 
penggerogotan keuangan negara untuk 
biaya pemilu, juga mendorong terjadinya 
pemilu yang benar-benar bersih. Karena 
hanya melalui pemilu bersih, akan diperoleh 
pemimpin dan wakil rakyat yang bersih pula, 
sehingga bisa memutus siklus korupsi. 

aneka modus  
Tak dimungkiri, salah satu faktor pemicu 

terjadinya korupsi pada pemilu adalah 
besarnya dana yang dibutuhkan. Bahkan 
bukan rahasia, bahwa untuk bisa bertarung 
dalam pesta demokrasi, seorang calon harus 
mempersiapkan dana hingga miliaran rupiah. 

Seperti lingkaran setan, kondisi ini memicu 
para calon (dan juga parpol) untuk menggali 
dana sebanyak-banyaknya. Akibatnya, ketika 
mereka sudah terpilih, maka orientasi awal 
adalah mengembalikan modal tersebut. 
Tidak hanya balik modal, namun juga harus 
untung demi persiapan menghadapi pemilu 
berikutnya. Begitu seterusnya, tanpa ujung.

Guna menutupi permodalan yang besar, 
para calon tentu harus berpikir keras. Berbagai 
upaya dilakukan, termasuk di antaranya 
melakukan penghematan. Dalam hal ini, 
yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan 
penggunaan fasilitas dinas. Sebut saja 
pemakaian kendaraan dinas untuk kampanye, 
ruang kantor untuk “posko” tim sukses, 
telepon dinas untuk operasional kampanye, 
atau bahkan komputer dan jaringan internet 
milik dinas untuk kepentingan kampanye, dan 
sebagainya.  

 Tetapi itu belum seberapa. Yang juga 
layak disoroti adalah penggerogotan APBN 
dan APBD yang dilakukan dengan segala 
cara. Sebut saja penyelewengan dana bansos 
dan hibah APBN, atau cara-cara lain yang 
modusnya demikian beragam. 

Terkait hal itu, Pusat Kajian Anti Korupsi 
(PUKAT) UGM mengumumkan sejumlah 
sektor yang rawan menjadi lahan korupsi 
menjelang Pemilu 2014. Sektor tersebut 
adalah BUMN, perbankan, pajak, dan migas.

BUMN, misalnya, menurut Zaenal Arifin 
Mochtar, peneliti senior PUKAT, merupakan 
obyek jarahan korupsi untuk biaya politik 
yang potensial. Karena itu, di tengah situasi 
menjelang pemilu, dia berharap Mahkamah 
Konstitusi tidak mengabulkan gugatan 
judicial review yang menghendaki kekayaan 
BUMN berada di luar anggaran negara. 
Alasannya, karena jika posisi BUMN lepas dari 
pengawasan Badan Pengawasan Keuangan 
(BPK) RI, tentu akan membuka peluang lebar 
korupsi politik. Massa peserta kampanye, rawan menjadi sasaran politik uang. 
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Salah satu modus penggerogotan APBN/APBD adalah melalui dana 
bansos dan hibah APBD. Hasil kajian KPK menunjukkan, adanya relasi 
yang erat antara dana bansos dan hibah APBD terkait pelaksanaan 

pemilukada.  
Hasil kajian KPK menunjukkan nominal dana hibah dalam APBD yang 

cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp15,9 triliun pada 
2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) dan Rp49 triliun (2013). Juga ditemukan 
adanya pergeseran tren penggunaan dana bansos terhadap pilkada, menjadi 
dana hibah yang memiliki korelasi lebih kuat. Dari data APBD 2010-2013 dan 
pelaksanaan pilkada 2011-2013, terjadi peningkatan persentase dana hibah 
terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana hibah di daerah 
yang melaksanakan pilkada pada tahun pelaksanaan pilkada dan satu tahun 
menjelang pelaksanaan pilkada.

Dan, ini yang fantastis! Kenaikan dana hibah terhadap total belanja, 
ternyata sangat luar biasa. Ada daerah yang persentase kenaikannya 
mencapai 117 kali lipat pada 2011-2012, dan 206 kali lipat pada kurun 2012-
2013. Sedangkan dana bansos, mencapai 5,8 kali lipat pada 2011-2012 dan 
4,2 kali lipat pada 2012-2013. Bila dilihat dari persentase dana hibah terhadap 
total belanja, nilainya juga cukup signifikan. Terdapat sebuah daerah yang 
anggaran dana hibahnya mencapai 37,07 persen dari total APBD.

Bermula dari sana, dan juga sebagai salah satu bentuk keseriusan KPK 
dalam mencegah korupsi khususnya yang berkaitan dengan agenda politik, 
KPK meminta jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-
sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. 

 Selain itu, KPK juga menyerahkan hasil kajian kepada BPK dan BPKP 
untuk dijadikan bahan dalam melakukan pengawasan dan audit terhadap 
penggunaan dana bansos dan hibah. Khususnya, pada daerah dengan 
persentase hibah dan bansos terhadap total belanjanya besar serta pada 
daerah dengan lonjakan dana hibah dan bansos yang fantastis. 

selamatkan dana Hibah dan Bansos!
Nominal dana hibah dalam APBd cenderung meningkat 
dalam tiga tahun terakhir. KPK menemukan pergeseran tren 
penggunaan dana bansos terhadap pilkada.
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Ibarat petarung, permodalan adalah 
senjata andalan bagi para calon 
legislator yang akan berlaga pada 

Pemilu 2014. Tidak sepenuhnya 
pendapat itu benar. Namun, seperti 
itulah yang jamak ditemui di negeri ini. 
Apalagi pada pemilu sekarang, yang 
menganut sistem proporsional terbuka 
sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang Undang 
Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. 

Menurut Ketua Panitia Pengawas 
Pemilu Yogyakarta Agus Triyanto, 
dalam sistem seperti ini, hampir 
seluruh biaya kampanye dibebankan 
pada caleg yang maju. “Partai sudah 
tak banyak cawe-cawe (ikut campur) 
pendanaan. Caleg yang modalnya 
besar bisa jor-joran tanpa kontrol,” kata 
Agus.

Mengenai jumlahnya, tentu 
tidak sama, antara satu caleg dan 
lainnya. Seorang Wakil Ketua DPR 
mengungkapkan, rata-rata pengeluaran 
seorang politisi yang akan berlaga 
dalam sistem politik proporsional 
terbuka, antara Rp1,5-2 miliar. 
Jumlah pastinya memang tidak sama, 
tergantung antara lain dari popularitas 
dan latar belakang caleg. “Calon dari 
pengusaha membutuhkan Rp1,2-6 
miliar,” katanya.

Angka-angka itu diperoleh dari 
penelitian untuk disertasi doktornya. 
Penyebabnya, karena adanya politik 
pragmatis, yang mengedepankan 
jalan pintas dan main terabas. Sebut 
saja money politics, yang menganggap 
bahwa untuk menjaring pemilih, bisa 

dilakukan melalui upaya sangat 
praktis, yakni memberikan uang 
atau barang kepada calon pemilih. 
Yang harus diingat, biaya tersebut 
hanya rata-rata yang diperoleh dari 
respondennya. Ia meyakini ada politisi 
yang membutuhkan biaya jauh lebih 
tinggi.  

Anggota dewan lain 
membenarkan. Menurutnya, setiap 
calon legislator memang harus 
mempersiapkan modal miliaran 
rupiah. Anggota DPR dari fraksi besar 
itu, mengungkapkan, memang tak 
murah untuk bisa menduduki kursi di 
Senayan. Untuk pemilihan langsung 
seperti sekarang ini, katanya, kalau 
caleg benar-benar serius, butuh paling 
sedikit Rp1 miliar. “Kecuali kalau hanya 
iseng-iseng berhadiah,” katanya.   

Lebih rinci, caleg yang wajahnya 
sering muncul di layar kaca itu, 
menyebutkan, beberapa pos biaya 
yang harus disiapkan calon. Pertama, 
biaya akomodasi ke daerah pemilihan. 
Termasuk ke dalam pos ini adalah 
biaya transportasi, penginapan, dan 
lain-lain. Menurutnya, kunjungan 
minimal dilakukan 1-2 kali sejak 
persaingan internal, sebelum 
penyusunan daftar calon sementara 
(DCS) hingga Desember 2013. 
“Kunjungan ke dapil pada Januari-April 
2014, tentu lebih intensif,” kata dia.

Pos kedua adalah biaya kampanye. 
Termasuk di dalamnya, adalah biaya 
logistik atau atribut, seperti kaos, 
spanduk, kalender, umbul-umbul, 
baliho, iklan di media lokal, alat peraga 
berupa kartu suara, lomba kesenian, 
lomba olah raga dan lain lain. Pos ini 
lumayan besar jumlahnya. Anggap 
saja biaya pembuatan kaos sebesa 
Rp25 ribu per kaos. Jika membuat 5 
ribu kaos saja, biaya yang dibutuhkan 
sudah mencapai Rp125 juta. 

Pos ketiga adalah, biaya bantuan 
sosial. Misalnya, perbaikan mushola, 
masjid, gereja, jalan desa, dan lain-

Mahalnya Kampanye & 
Pengusaha Hitam

Tingginya ongkos pemilu, menggiring kolaborasi kotor 
pengusaha-politisi. Mengubah esensi pesta demokrasi 
menjadi ajang investasi. 
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lain. Keempat, biaya pengumpulan 
massa pada putaran terakhir masa 
kampanye. Dan kelima, biaya saksi 
di setiap tempat pemungutan suara 
(TPS). Untuk yang terakhir ini, dia 
menyebutkan angka Rp50 ribu - Rp100 
ribu per-orang.  Bayangkan, lanjutnya,  
di setiap dapil biasanya terdapat 
5.000-10.000 TPS. “Tinggal kalikan saja 
jumlah itu,” tegasnya.

Begitupun, sang anggota dewan ini 
enggan menyebut, berapa total biaya 
pasti yang disiapkan dirinya untuk 
kembali bertarung pada pemilu kali ini. 
Karena secara pribadi, dia mengaku, 
tidak memperhitungkan lagi biaya 
tersebut. Semua dikeluarkan sesuai 
dengan keperluan. “Saya biasanya 
tidak menghitung-hitung dan tidak 
menyiapkan. Yang pasti, mengalir saja 
sesuai kebutuhan dan kemampuan,” 
katanya. 

Kolaborasi Kotor
Ada supply, ada demand. Hukum 

ekonomi tersebut sepertinya 
ditangkap dengan baik oleh beberapa 
pengusaha. Mereka melihat, tingginya 
biaya kampanye merupakan peluang 
yang bisa dimanfaatkan. Sebab, tentu 
tak semua caleg memiliki dana yang 
cukup untuk membiayai kampanye. 

Di sinilah, mereka berharap, bisa 
menjalankan “simbiosis mutualisme.” 
Jika kelak para caleg terpilih, maka 
modal yang sudah diberikan itu 
bisa saja bermanifestasi menjadi 
berbagai bentuk. Bisa saja sebagian 
dikembalikan atau sebagian 
dibiarkan namun berubah menjadi 
kemudahan dalam pengurusan 
perizinan. Sebaliknya bila tidak terpilih, 
maka sang caleg gagal tetap harus 
mengembalikan seluruh pinjaman 
yang diterima.  

“Perselingkuhan” antara pengusaha 
dan politisi tersebut, tentu memiliki 
akibat yang sangat buruk. Karena, bisa 
menjadi salah satu pemicu suburnya 
perilaku korupsi. Bahkan, menurut 
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, 
mahalnya biaya politik yang harus 
dikeluarkan para calon legislator dan 
partai politik saat menjelang pemilu, 
menjadikan kekuasaan kelak hanya 
dijadikan sebagai ajang pungutan dan 
pengurasan. Hal itu dilakukan, selain 
untuk menutup utang permodalan, 
juga untuk “membalas jasa” kepada 

Mengenai pencegahannya, di 
sinilah pentingnya keterbukaan. 
Sebagaimana disampaikan Afif, 
pihaknya sudah mendorong para 
caleg dan peserta pemilu untuk 
melakukan transparansi biaya 
kampanye, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
(PKPU) Nomor 17 tahun 2013. Melalui 
keterbukaan itu, maka akan terdapat 
pula kejujuran dalam membelanjakan 
dana kampanye. Sehingga pada 

Tidak hanya ketika menerima. 
Selain itu, KPK juga mengimbau 
untuk tidak memberikan gratifikasi 
kepada penyelenggara pemilu. Mulai 
dari pimpinan atau pegawai Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) hingga seluruh 
jajarannya di daerah dan atau pihak 
lain yang termasuk dalam kualifikasi 
penyelenggara negara. 

Mahalnya KaMpanye & pengusaha hitaM

pihak-pihak yang sudah membantu 
selama masa kampanye. 

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

Sementara menurut Afif Afifuddin, 
Koordinator Jaringan Pendidikan 
Pemilih Rakyat (JPPR), salah satu 
penyebab maraknya korupsi, karena 
penggunaan dana kampanye yang 
luar biasa memang memiliki relasi 
dengan tingkat keterpilihan. Semakin 
masif partai politik atau calon legislator 
melakukan kampanye, semakin besar 
pula dana kampanye yang dibutuhkan. 

akhirnya, tidak akan terjadi praktik-
praktik yang melanggar aturan, 
seperti pembelanjaan untuk politik 
uang, dan sebagainya. “Jika peserta 
pemilu transparan dan akuntabel 
dalam melaporkan dana kampanye, 
niscaya Pemilu 2014 akan semakin 
berkualitas,” kata Afif.

Langkah antisipatif juga dilakukan 
KPK. Untuk mendorong terlaksananya 
pemilihan umum yang berintegritas 
dan antikorupsi, KPK mengingatkan 
seluruh partai politik peserta pemilu 
berkaitan dengan potensi penerimaan 
gratifikasi oleh caleg. 

Melalui surat imbauan, KPK 
mengingatkan, jika ada caleg DPR, 
DPD, dan DPRD yang masih menjabat 
sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD 
atau posisi lainnya yang dikategorikan 
penyelenggara negara atau pegawai 
negeri menerima dana kampanye atau 
penerimaan dalam bentuk lain, maka 
termasuk dalam kategori gratifikasi 
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Jangan pilih calon ini, dia pernah 
terlibat korupsi! Atau: Jangan pilih 
kandidat itu, karena dia pernah 

selingkuh! 
Pernah mendengar berbagai kampa-

nye seperti itu menjelang pemilu?  Ka lau 
be lum, mari membuka-buka kemba li 
catatan yang sudah ada. Dari sana ter-
li hat, bahwa kampanye hitam (black 
campaign) se macam itu memang ham-
pir se lalu marak terjadi. Ajakan kepa-
da masya rakat untuk menolak calon 
terten tu, di satu sisi memang memiliki 
nilai posi tif karena bisa jadi merupakan 
salah satu bentuk keterbukaan. Namun, 
ja ngan lupa, tak jarang pula yang justru 
mengandung fitnah dari lawan politik dan 
tidak memberikan nilai edukasi kepada 
publik. Bahkan, yang tidak nyam bung juga 
banyak. Yang penting memberi kan stigma 
dan memantik resistensi masyarakat. 

Untuk itulah, pada 2014 ini, KPK mela-
kukan terobosan penting di bidang pen-
cegahan. Melalui inovasi tersebut, KPK 
me nyuguhkan kampanye yang tidak saja 
kon dusif dan persuasif, namun juga le bih 
edu katif. Namanya, kampanye putih. 

Sesuai sebutannya, kampanye ini 
tidak akan membicarakan sisi buruk para 
calon. Sebaliknya, KPK mengapresiasi 
para calon yang kooperatif. Misalnya, 
kandidat yang melaporkan harta kekaya-
an dan pajaknya. Selain itu, juga yang 
memiliki semangat antikorupsi. Terma-
suk hal ini adalah, kesediaan mereka 
menandatangani pakta integritas, bah-
wa jika melanggar, mereka bersedia 
dilakukan pergantian antar waktu (PAW). 
Kampanye putih tersebut, akan dilakukan 
dengan masif melalui sejumlah elemen 
masyarakat. Seperti Forum Rektor, KPUD, 
dan Bawaslu.

tersebut, berisi mengenai 
pandangan KPK terkait peran 
legislatif di masa yang akan 
datang. Alasan mengapa 
ketua umum parpol yang 
akan diinduksi, karena KPK 
memandang mereka sebagai 
posisi strategis secara politis. 
Dalam hal ini, ketua umum 
parpol akan mempengaruhi 
kepemimpinan di masa yang 
akan datang. “Bisa jadi dia 
sebagai calon presiden, baik 
melalui parpolnya atau yang 
dipilih secara koalisi. Yang 
pasti dia orang yang bisa 
mewarnai anggota dewan,” 
papar Adnan.

Tidak hanya ketua umum 
parpol. Yang tak kalah penting 
adalah para anggota dewan. 
Bedanya, induksi dilakukan 
ketika mereka telah terpilih. 
Alasannya, karena KPK tidak 

yang lain Boleh Hitam,
  Ini yang Putih!
Mengantisipasi tahun politik 2014, beragam cara 
dilakukan. Agar tak salah pilih, publik harus mengenal 
track record calon yang hendak dipilih.

Melalui cara itu, KPK berharap, publik 
bisa mengenal lebih jauh dan tidak 
keliru memilih pemimpinnya. “Jangan 
beli kucing dalam karung,” begitu Wakil 
Ketua KPK Adnan Pandu Praja, berpesan. 

Adnan menjelaskan, white campaign 
diawali dengan proses induksi kepada 
para ketua umum parpol. Induksi 

memiliki wewenang dalam “merekrut” 
anggota legislatif. 

Begitu pula dengan calon presiden. 
KPK akan mengundang para kandidat 
dan tim suksesnya, setelah para capres 
resmi diumumkan. Fokus KPK, akan 
memaparkan evaluasi pemerintahan 
sebelumnya, hasil kajian internal 
tentang potensi korupsi dan kasus-kasus 
korupsi yang telah terjadi. Selanjutnya, 
para capres dan tim suksesnya akan 
memasukkan hasil induksi ini ke dalam 
visi-misi dan program kerja.

Survai Persepsi dan Kajian 
Kampanye putih memang terobosan. 

Namun, bukan satu-satunya upaya yang 
dilakukan KPK untuk mencegah korupsi 
terkait tahun politik ini. Lainnya tentu 
banyak. Di antaranya adalah Survai 
Persepsi Masyarakat (SPM) terhadap 
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integritas pemilu, kajian pelaksanaan 
fungsi-fungsi DPR, kajian, dan studi 
sistem politik berintegritas. 

Ketiganya, tentu saja terkait 
erat dengan Pemilu 2014. Seperti 
diungkapkan Direktur Litbang 
KPK Roni Dwi Susanto, pemilu 
merupakan arena di mana 
rakyat berhak memilih secara 
langsung. Yang dipilih, tentu 
saja calon wakil rakyat dan 
kandidat presiden yang menurut 
pemilih mampu memperbaiki 
nasib rakyat. 

Tetapi kondisi ideal tersebut 
memang tidak mudah dilakukan. 
Musababnya, pemilu hampir selalu 
diwarnai dengan berbagai praktik 
politik uang. Pada saat itu, bisa saja 
rakyat hanya memilih calon yang bisa 
memberinya uang paling besar. Juga, 
pada saat itu bisa saja parpol merekrut 
calon legislatif atau kandidat presiden 
karena memiliki modal uang ketimbang 
modal kualitas. Dan, pada saat itu pula, 
bisa saja pengawasan terhadap dana 
kampanye pemilu relatif lemah. Jika itu 
yang terjadi, lanjut Roni, dengan mudah 
bisa diperkirakan bagaimana keadaan 
parlemen dan eksekutif setelah pemilu. 

“Oleh karena itu, dalam rangka ikut 
memperkuat integritas pemilih, calon 
legislatif dan kandidat presiden, serta 
penyelenggaraan pemilu itu sendiri, 
maka hasil-hasil kegiatan terkait politik 
yang telah dilakukan KPK di tahun 2013, 
diharapkan menjadi dasar berpijak 
bagi KPK dan pihak-pihak lain dalam 
mengarahkan pemilu 2014 ini menjadi 
pemilu yang berintegritas,” lanjutnya.

Lantas, apa saja yang harus 
diperkuat? Menurut Roni, untuk 
membangun pemilu berintegritas, 
KPK wajib memperkuat ketiga aktor 
utama pemilu. Pertama, peserta pemilu, 
yakni partai politik dan calon. Kedua, 
penyelenggara pemilu, yakni KPU/D 
(serta Bawaslu/Panwaslu). Dan, ketiga, 
konstituen pemilu, yakni mereka yang 
akan menjadi calon pemilih.  

Pertama, penguatan peserta pemilu, 
yakni parpol dan para calon. Uang 
mahar (candidacy buying) yang biasanya 
dijadikan syarat bagi kandidat untuk 
memperoleh dukungan parpol, wajib 
dihapuskan. Karena itu, parpol harus 
didorong untuk mampu memajukan 
kadernya atau mereka yang mempunyai 
kualitas kepemimpinan dan integritas. 

Kedua, lanjut Roni, adalah penguat-
an penyelenggara pemilu, yakni KPU/D 
dan Bawaslu/Panwaslu. Yang paling 
pen ting dalam penguatan penyeleng-
ga ra pemilu adalah meningkatkan 
independensi KPU/KPUD dan Banwaslu/
Panwaslu. Oleh sebab itu, rekrutmen 
komisioner dan pegawai KPU dan 
Panwaslu haruslah melalui proses yang 
terbuka, kompetitif, dan adil, dengan 
panitia seleksi yang independen.  

Ketiga, penguatan pemilih. Hal 
paling penting dalam upaya penguatan 
pemilih adalah pendidikan politik 
bagi pemilih. Hal ini bertujuan agar 
pemilih tidak sekadar menjadi objek, 
namun memiliki kesadaran dan 
kecerdasan dalam memilih calon-calon 
pemimpinnya. 

Publik tentu mengapresiasi 
berbagai upaya yang dilakukan KPK. 

Terkait kampanye putih, misalnya, 
Direktur Program Transparency 

International Indonesia (TII), M 
Ilham Saenong menyambut 
baik. Menurutnya, program 
tersebut memiliki semangat 
untuk memperbaiki masa 
depan bangsa.. 

“Sekarang saatnya, komit-
men anti korupsi itu bukan di 

hadap an KPU, tapi di depan 
publik. Apa lagi saat ini KPK 

mendukung nya lewat gagasan kam-
pa nye putih. Nantinya, akan ada kontrak 
politik yang bisa ditagih,” ungkap Ilham. 

Sementara, pengamat politik 
Yunarto Wijaya pernah berpendapat 
bahwa kajian politik seperti yang 
dilakukan KPK, bisa menjadi salah satu 
alternatif untuk mengurangi korupsi 
politik. Karena, lanjutnya, kajian bisa 
membuktikan dari sisi logika hukum, 
tentang penyalahgunaan model apa 
saja yang dilakukan para politisi. 

“Termasuk di antaranya, kapan 
terjadinya penyalahgunaan dan hitung-
hitungan mengenai besarnya dana 
yang harus dikeluarkan kontestan 
dalam pemilu,” lanjut Yunarto. 

Selain itu Yunarto menambahkan,  
dalam melakukan kajian, KPK memang 
seharusnya fokus pada pemilu dan 
pemilukada. Mengapa? Karena me-
mang melalui dua pintu itulah masuk-
nya korupsi politik di Indonesia. 

yang lain Boleh hitaM, ini yang putih!
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Selayaknya primadona, begitulah 
para pemilih pemula (first time 
voter). Mereka adalah warga 

negara berusia 17-21 tahun, yang baru 
kali pertama memiliki hak pilih. Mereka 
memang pantas menjadi rebutan. Selain 
karena jumlahnya yang relatif besar, 
sekitar 20-30 persen dari total pemilih, 
juga karena karakteristiknya yang unik. 

Unik, karena meski di satu sisi 
mereka memiliki idealisme yang tinggi 
dan memilih berdasarkan kapabilitas 
para calon, namun di sisi lain, karena 
usia muda itulah menjadikan mereka 
mudah terombang-ambing. Pemilih 
pemula selalu rindu akan kondisi ideal 
sosok pilihannya. Makanya, diharapkan 
para calon untuk selalu berkata jujur 
kepada para pemilih, tidak terkecuali 
pemilih pemula yang memang sangat 
kritis. 

Pengamat politik Universitas 
Indonesia Boni Hargen bahkan menilai, 
pemilih pemula sebagai pemilih yang 
potensial, namun sekaligus “berbahaya”. 
Memberi tamsil seperti cinta monyet, 
Boni mengingatkan, sekali saja pemilih 
pemula dikecewakan, selamanya akan 

mengingat dan membenci. Sebaliknya, 
lanjut Boni, jika calon yang dipilih 
memang sesuai dengan ekspektasinya, 
maka akan selamanya dia jatuh cinta 
dan menjadi pemilih yang setia.  

Dalam konteks ini, tak jarang pula 
pemilih pemula bersikap apatis. Seperti 
disampaikan pengamat CSIS, J Kristiadi, 
maraknya pejabat korup, baik yang 
menjadi tersangka atau terpidana, 
menjadi catatan tersendiri bagi pemilih 
pemula. Termasuk di antaranya, 
banyaknya kepala daerah yang 
tersandung kasus korupsi. “Maka, salah 
satu upaya meyakinkan para pemilih 
pemula adalah, dengan memperbaiki 
citra partai, yakni menghapus persepsi 
korupsi,” katanya.

Tetapi di sinilah uniknya pemilih 
pemula. Berbagai kondisi ideal tersebut, 
bukan berarti membebaskan mereka 
dari ancaman money politic. Bahkan, 
karena pemahaman politik yang masih 
kurang, kelompok ini pun tak kalah 
mengkhawatirkan. Seperti dikatakan 
pakar politik Universitas Tadulako, 
Darwis, pemilih pemula pun rawan 
dimobilisasi dengan menggunakan 

pendekatan uang dan panggung 
hiburan. “Kalau cara-cara seperti ini 
dilakukan, maka akan menggerus 
demokrasi kita,” katanya.

Peran KPK 
Mengingat kekhasan karakteristik 

itulah, banyak pihak memberi perhatian 
lebih kepada pemilih pemula. Bagi 
para kandidat yang akan bertarung, 
pemilih pemula merupakan lahan untuk 
mendulang suara sebanyak-banyaknya. 
Sedangkan bagi elemen bangsa yang 
concern terhadap pemberantasan 
korupsi, termasuk KPK, pemilih pemula 
adalah salah satu kelompok terpenting 
yang harus dibina dan diedukasi agar 
terhindar dari jerat praktik kotor yang 
biasa merebak selama pemilu. Intinya, 
pemilih pemula harus diberi pendidikan 
politik yang benar, sesuai asas demokrasi.  

Untuk mewujudkan tujuan itu, 
setidaknya program-program yang 
diadakan harus bertitik tolak pada empat 
hal. Pertama, mampu menumbuhkan 
kesadaran berpolitik sejak dini. Kedua, 
mampu menjadikan pemilih pemula 
menjadi aktor politik dalam lingkup 

Galau suara Pemilih Pemula
Besarnya 

jumlah pemilih 
pemula, 

menjadikannya 
sebagai 

kelompok 
strategis 

dalam 
pemilihan 

umum.
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galau suara peMilih peMula

peran dan status yang disandangnya. 
Ketiga, memahami hak dan kewajiban 
politik sebagai warga negara secara 
baik. Keempat, secara bijak mampu 
menentukan sikap dan aktivitas 
politiknya. 

Seperti aksi Bike to Vote, beberapa 
waktu lalu. Dalam acara tersebut, 
Indonesia Corruption Watch (ICW), KPK, 
Transparency International Indonesia 
(TII), dan berbagai elemen antikorupsi 
lain, mengajak masyarakat, termasuk 
pemilih pemula untuk menjadi pemilih 
yang cerdas. “Gerakan Pemilu Bersih: 
Tolak Politik Uang!” begitu yang 
dikampanyekan.

Sesuai namanya, gerakan tersebut 
dilakukan dengan cara bersepeda. 
Mulai dari Monumen Nasional (Monas), 
Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran 
Senayan, dan kembali lagi ke Bundaran 
HI. Agar semakin mencolok, kaos 
yang digunakan juga seragam hitam. 
Tulisannya lugas, “Tolak Uangnya, 
Ungkap Pelakunya.”

KPK tentu tidak sekali itu saja terlibat 
aktif dalam kampanye pemilu bersih 
kepada pemilih pemula. Terlebih, karena 
memang “Pemilu Berintegritas” yang 
dilakukan KPK merupakan program 
berkesinambungan, yang dilakukan 
sejak pilkada DKI Jakarta beberapa 
waktu lalu. Saat itu, KPK juga melakukan 
kampanye pemilu bersih. Dalam 
kegiatan yang dilakukan di Gelora Bung 
Karno, tersebut, KPK juga menyasar 
pemilih pemula.

Menurut Direktur Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas) KPK, Dedie A Rachim, 
melalui kampanye tersebut, KPK 
berupaya menanamkan awarness 
kepada pemilih pemula. Yakni, 
bahwa pilkada yang berintegritas 
sangat menentukan masa depan 
mereka. 

Dedie meyakini, jumlah pemilih 
pemula yang cukup signifikan 
menjadi sasaran penggalangan 
suara oleh semua kandidat 
dengan strategi masing-masing. 
Itulah sebabnya, KPK berupaya 
mengawal agar jangan sampai 
strategi yang diterapkan oleh tim 
sukses para kandidat mengandung 
unsur tipu-tipu dengan kemasan 
yang tak mendidik. Sebaliknya, KPK 
mendorong para kandidat untuk 
bisa menyelenggarakan proses 

pemilu dalam bingkai yang mendidik 
dan mencerahkan. “Untuk memilih 
pemimpin yang berintegritas, harus 
melalui proses sosialisasi. Mulai dari tata 
cara Pilkada yang berintegritas, sampai 
bagaimana mengenal latar belakang 
kandidat,” kata Dedie.

Peran media Sosial 
“Siapa menguasai media, dia akan 

menguasai dunia,” begitu kata Noam 
Chomsky, profesor linguistik dari Institut 
Teknologi Massachusetts.

Sekitar setengah abad mengemuka, 
pendapat tersebut tetap diyakini 
kebenarannya. Termasuk di antaranya, 
pada saat Pemilu 2014 ini. Tak lepas 
dari fakta bahwa sebagian besar 
pemilih pemula merupakan pengguna 
aktif media sosial, para kandidat pun 
seakan berlomba-lomba memanfaatkan 
media tersebut untuk meraih simpati 
pemilih berusia muda itu. Lihat saja tren 
media sosial yang berkembang saat 
ini. Tak terhitung lagi, betapa banyak 
kandidat yang memanfaatkan untuk 
berkampanye. Akibatnya, penggunaan 
media sosial pun bukan lagi hanya 
sekadar percakapan pertemanan, 
namun sudah membahas tentang isu-
isu politik, kebijakan pemerintah, dan 
bahkan percakapan seputar pemilu. 

Berdasarkan survai MarkPlus Youth, 
76,7 persen pemilih pemula di Indonesia 
memang rajin meng-update status di 
media sosial. Dilihat dari angka absolut 

juga cukup besar, yakni mencapai 
53 juta jiwa. Sebagai negara yang 
menduduki peringkat kelima pengguna 
media sosial, rupanya para kandidat 
sudah mengetahui potensi besar 
penggunaan media tersebut.

KPK tentu tak mau ketinggalan. 
Melalui berbagai akun media sosial yang 
dimiliki, KPK berupaya menyuarakan 
kampanye mengenai pemilu 
berintegritas kepada para pengguna 
media sosial, utamanya para pemilih 
pemula.  Mulai dari facebook, tweeter, 
hingga youtube, semua dimanfaatkan 
KPK untuk memberi edukasi. Tujuannya 
sama dengan apa yang dilakukan secara 
off line, yakni mengajak pemilih pemula 
untuk menjadi pemilih yang cerdas. 
Melalui upaya itu, diharapkan yang 
terpilih kelak benar-benar pemimpin 
yang memiliki integritas tinggi, 
sehingga bisa memutus salah satu mata 
rantai penting korupsi. 

Apa yang dilakukan KPK, mendapat 
dukungan dari berbagai pihak. Pakar 
komunikasi Universitas Indonesia, Ari 
Junaedi mengatakan, ajakan melalui 
media sosial dapat menjadi ajang 
pendidikan politik baru bagi pemilih 
pemula. Hanya saja, karena yang disasar 
adalah anak muda, hendaknya bahasa 
yang dipakai juga menyesuaikan. 
“Bahasa yang dipakai sebaiknya 
informal, atau bahasa gaul yang biasa 
digunakan anak muda. Bukan bahasa 
yang formal dan kaku,” kata Ari. 
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Muhammad, Ketua Badan Pengawas Pemilu rI

  Selamatkan 
Pemilu Indonesia!

Guna menjamin 
penyelenggaraan pemilu 
yang benar-benar jujur, adil, 

dan bebas dari korupsi, dibutuhkan 
peran pengawasan terhadap 
penyelenggaraan perhelatan akbar 
tersebut. Untuk itu, keberadaan 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
Republik Indonesia, menjadi demikian 
krusial. Betapa tidak, karena Bawaslu 
harus memantau dan mengawasi 
seluruh proses di seluruh wilayah 
Republik Indonesia. Mulai persiapan, 
pelaksanaan, hingga evaluasi.  

Lantas, apa saja yang 

utama

dilakukan Bawaslu? Untuk membahas 
masalah ini, Integrito berkesempatan 
menemui Ketua Bawaslu, Muhammad. 
Di dalam ruang kerjanya, pria yang 
menyelesaikan program doktoralnya 
di Ilmu Politik Universitas Airlangga 
ini, bertutur banyak. Berikut petikan 
wawancaranya.

Beberapa waktu lalu, KPK 
menandatangani memorandum 
of understanding (MoU) dengan 
Bawaslu. Seberapa penting MoU 
tersebut?

Bawaslu mempunyai 
tugas yang sangat berat 
dengan dinamika yang 
begitu tinggi, yakni 

mengelola kepentingan 
publik dan partai politik 

dalam proses pemilu. 
Seperti tercermin dari 

tagline-nya, “Kita selamat kan 
pemilu Indonesia,” Bawaslu 

ingin mengambil peran yang 
signifikan, yakni agar pemilu 

kita bisa menjadi pemilu yang 
reformis.  

Untuk itu, kami melihat 
bahwa kerja sama dengan KPK, 

teramat penting. Yakni, untuk 
memastikan agar peserta pemilu 

“bertanding” secara fair. 
Tujuannya, supaya kami 

mempunyai pengetahuan, 
keterampilan, dan pandangan 

yang sama mengenai cara 
mendeteksi dan mengetahui 

pelanggaran-
pelanggaran pemilu 

di negeri ini. 
Setelah itu, kami 
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menyiapkan aparat diterjunkan 
sampai ke desa agar setiap tahapan 
pemilu bisa dilakukan secara jujur, 
objektif, dan berintegritas.

Dalam mengemban tugas yang 
demikian besar tersebut, apa saja 
yang dipersiapkan Bawaslu?

Bawaslu bekerja berdasarkan 
kewenangan dalam UU, yakni 
mengawasi seluruh tahapan pemilu: 
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
Termasuk di dalamnya, adalah pada 
tahap penyiapan regulasi. Pada tahap 
persiapan, kami mencermati regulasi 
pemilu agar sesuai dengan asas 
pemilu, yakni agar regulasi tersebut 
tidak menjadi potensi diskriminasi. 
Selain itu, tentu saja agar regulasi 
tersebut terhindar dari praktik-praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Sementara, pada pelaksanaan 
lebih jelas lagi. Pada tahapan ini, 
Bawaslu mengawasi, apakah KPU 
dengan seluruh aparatnya, termasuk 
yang di luar negeri, konsisten 
menjalankan peraturan yang sudah 
ada. Sedangkan pada evaluasi, kami 
mengawasi apakah KPU tetap mampu 
menegakkan aturan tersebut atau 
tidak. Kami harus mengawasi, apakah 
KPU mampu memenangkan yang 
memang harus menang, dan tidak 
memaksakan atau berlaku curang 
terhadap perolehan hasil pemilu.

Bagaimana hasil pengawasan 
yang sudah dilakukan, termasuk 
mengenai dana kampanye? Apakah 
sudah ada yang terindikasi korupsi? 

Terkait dana kampanye, yang 
berpotensi melanggar adalah peserta 
pemilu. Sebab, KPU hanya menerima 
laporan dan kemudian menyampaikan 
kepada Bawaslu. Dalam hal ini, 
kami melihat, apakah partai sudah 
melaporkan dengan benar dan sesuai. 
Dalam konteks ini, juga kesesuaian 
antara dana yang dilaporkan dengan 
yang mereka belanjakan. Menurut 
saya, di sana terdapat potensi-
potensi penyimpangan. Maka, untuk 
memperkuat pengawasan mengenai 
dana kampanye, kami juga melakukan 
penandatanganan MoU dengan 
PPATK dan BPK untuk mendeteksi hal 
itu.

Sejauh ini, hingga masa 
kampanye terbuka, hampir semua 

jenis pelanggaran terdeteksi. Untuk 
kampanye ini, kami melihat apakah 
alat peraga, intensitas iklan politik, 
dan sebagainya, sudah sebanding 
antara realitas di lapangan dengan 
laporan dana kampanye. Jika 
setelah kami cermati ternyata tidak 
sebanding, maka kami melakukan 
klarifikasi dan investigasi.

Mengenai potensi korupsi, 
hampir semua jenis pelanggaran 
memiliki potensi untuk itu. Untuk 
diketahui, menurut definisi Bawaslu, 
terdapat empat jenis pelanggaran. 
Pertama, pelanggaran administrasi. 
Pelanggaran ini, terkait dengan 
keterpenuhan syarat peserta pemilu. 
Kalau menemukan hal semacam itu, 
Bawaslu memberikan rekomendasi 
kepada KPU untuk ditindaklanjuti. 
Kedua, pelanggaran pidana. Dalam 
hal ini, sudah jelas dia dieksekusi 
oleh penyidik kepolisian. Ketiga, 
pelanggaran etik, itu kita punya 
dewan kehormatan. Dan keempat 
adalah sengketa pemilu yang itu final 
mengikat di Bawaslu. 

Nah, karena pada keempat jenis 
pelanggaran itu, semua berpotensi 
korupsi, maka Bawaslu harus 
mendapatkan beberapa back up 
pemahaman terkait dengan pasal 
atau potensi korupsi, termasuk 
dari KPK. Kemudian, jika memang 
menemukan pelanggaran  yang 
mengandung korupsi, Bawaslu tentu 
akan melaporkan pula kepada KPK.

Bagaimana asal mula wacana 
saksi parpol dan mitra pengawas 
pemilu yang sempat menjadi 
polemik?

Anggaran Rp1,5 triliun yang 
dibutuhkan itu baru rencana. 
Hal ini memang masih menjadi 
pembicaraan yang akan diteruskan 
di tingkat menteri. Dari jumlah 
tersebut, setengahnya untuk saksi 
parpol dan separuh lagi untuk mitra 
pengawas pemilu. Tetapi yang tidak 
banyak dipahami publik, Bawaslu 
tidak pernah mengusulkan dana 
untuk saksi parpol. Kalau untuk mitra 
pengawas pemilu memang benar, 
bahwa itu usulan kami. 

Kami sudah mengirim surat 
kepada Menteri Keuangan dan 
Menteri Dalam Negeri terkait mitra 
pengawas pemilu. Menurut kami, jika 

tidak ada pengawasan di setiap TPS, 
maka akan menjadi potensi masalah 
dan menimbulkan potensi kerawanan. 

Mitra pengawas pemilu memiliki 
tugas penting, yakni pada saat pelak-
sa naan dan sesudahnya. Pasca pelak-
sanaan, merupakan proses pergerakan 
kotak suara yang dari tingkatan-
tingkatan yang sangat panjang sampai 
terakhir di tingkat pusat. 

Unsur mitra tersebut,  kita 
rencanakan mesti bebas parpol, bukan 
sayap parpol. Dia masih netral dan 
mesti terdaftar hari H sebagai pemilih 
untuk mendongkrak partisipasi. Kita 
sebenarnya sudah menyiapkan ini, kita 
sudah merekrut itu. Tapi kalau tidak 
disetujui, ya kita kuatkan program 
berikutnya.

Bagaimana Bawaslu menganti si
pasi potensi korupsi terkait mitra?

Tentu kami akan melibatkan KPK. 
Itu sebabnya, perekrutan para mitra 
harus melalui kriteria yang ketat. 
Jika seorang mahasiswa, misalnya, 
yang bersangkutan minimal sudah 
memasuki semester lima dengan 
IPK minimal 3,0. Selain itu, yang 
bersangkutan juga harus netral, 
terdaftar sebagai pemilih, serta tidak 
memiliki catatan kriminal di kepolisian. 

Nah, karena peminatnya sangat 
banyak, kami mempersiapkan 
kelompok kerja nasional (Pokjanas). 
Pokjanas itulah yang akan melakukan 
pembinaan teknis di provinsi serta 
kabupaten/kota. Dalam bimtek 
tersebut, kami mengundang 
narasumber-narasumber yang penting 
dan kompeten, untuk memberikan 
pembekalan. Termasuk di antaranya, 
pembekalan terkait potensi-potensi 
korupsi.

Jadi, di setiap provinsi, kami 
bekerja sama dengan perguruan tinggi 
negeri atau dengan perguruan tinggi 
swasta yang mempunyai akreditasi 
baik. Jika tidak terdapat perguruan 
tinggi, kami merekrut melalui tokoh-
tokoh masyarakat, ormas yang netral 
di wilayah tersebut. Yang melakukan 
perekrutan adalah Pokjanas tadi.

Bagaimana jika usulan tersebut 
tidak disetujui? Kami sudah siap 
mengantisipasi. Jika anggaran tidak 
diberikan, kami tetap berjalan dengan 
“serdadu” pengawasan yang ada, 
meski memiliki keterbatasan. 

selaMatKan peMilu indonesia!
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dentIUS Yoman
Ketua Komite Nasional Pemuda Pancasila 
Antikorupsi Papua
“Untuk pemilu berintegritas di Indonesia 
baik pilpres maupun pileg rakyat 
jangan salah memilih. Jangan melihat si 
pencalon itu punya uang tapi kita harus 
melihat apa yang mereka perbuat untuk 
kita. Indonesia kalau mau maju  biarlah 
hati yang menentukan pemimpin 
melalui hak memilih pemimpin yang 
memiliki jiwa membangun negeri ini. 
Selaku masyarakat antikorupsi kami 
sangat menolak money politic dalam 
pemilu 2014 ini.”

Pemilu Bersih, Pemilu Antikorupsi…

SUrYa darma alI 
Menteri Agama
“Pemilu berintegritas merupakan syarat 
utama penyelenggaran pemilu yang 
demokratis, jujur, berkeadilan dan 
tanpa curang. Untuk mewujudkan hal 
itu, integritas haruslah dimiliki oleh 
penyelenggara pemilu, peserta pemilu 
dan masyarakat yang mempunyai 
kedaulatan. Kalau semuanya berinte-
gritas, maka kualitas pemilu 2014 ini 
akan meningkat tajam. Tetapi kalau 
seluruh pihak mengabaikan inte gritas 
ini, maka kualitas pemilu itu akan 
menurun dan pemilu bakal menja di 
biaya tinggi, karena semuanya diukur 
dari aspek material. Jadi nanti orang-
orang yang berkualitas namun tidak 
punya uang, akan sulit muncul. Sedang-
kan yang punya uang, walau pun tidak 
berintegritas itu akan muncul”.

aSKolanI
Dirjen Anggaran Kementerian 
Keuangan RI
“Untuk pemilu bersih dan berintegritas 
mekanisme pencalonan itu harus 
harus dilakukan secara terbuka 
supaya calon-calon yang diusulkan 
itu qualified. Nah, ketika calon-calon 
itu sudah terbuka dan qualified, 
masyarakat juga harus berkomitmen 
secara bulat untuk menggunakan hak 
pilihnya secara maksimal. Dengan 
demikian, maka keyakinan bangsa 
Indonesia juga secara bulat dalam 
mendapatkan pimpinan yang terbaik”.

BahrUl haYat
Sekjen Kementerian Agama
“Untuk mewujudkan pemilu yang 
berintegritas tentu harus dijalankan 
oleh lembaga yang kredibel. Agar 
terwujud pemilu yang berintegritas 
maka calon-calon yang akan maju 
di pemilu 2014 ini juga harus bersih 
dari masalah. Ketika masyarakat telah 
melihat itu secara transparan maka 
akhirnya mereka pun akan antusias 
untuk memilih pada pemilu besok”.

jImlY aSShIddIqIe
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP)
“Pemilu 2014 juga haruslah 
berintegritas.  Peran media massa 
sangat strategis untuk terwujudnya 
Pemilu berintegritas. pemilu dikatakan 
berintegritas jika penyelenggara, 
proses, dan hasilnya juga berintegritas. 
pemilu 2014 sudah seharusnya lebih 
baik dari Pemilu sebelumnya. Sekarang 
semua persiapan sudah jauh lebih 
matang. Perangkat pengawasan lebih 
baik. Jadi tidak alasan Pemilu 2014 tidak 
lebih baik.”

raY rangKUtI
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk 
Indonesia (LIMA)
“Saya pikir untuk 2014, bagaimana 
membangun prinsip pelaksanaan 
pemilu yang bersih. Karena kalau 
pemilu damai, kita sudah sukses 
tahun 1999 dan 2004. Sedangkan 
penyelenggara lebih independen itu 
sudah mulai terbangun tahun 2004. 
Untuk itu, salah satu tantangan pemilu 
2014, bahwa pemilu bersih harus 
menjadi jargon utama dalam proses 
pemilu. Itu dalam arti konteks uang 
dalam penggunaan uang haram. “
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Pernahkah masyarakat kita memperhatikan 
penampilan para pejabat di televisi? 
Semuanya, termasuk merk arlojinya, 

harganya, dan yang tak kalah penting, apakah 
masuk akal dengan gaji yang diterima atau tidak.

Rasanya kok tidak. Jangankan arloji yang 
relatif kecil. Lha wong kendaraan pribadi, apakah 
motor gede atau mobil mewah yang kerap 
mengantarkannya kemana saja, sering luput 
dari pantauan. Apalagi rumah yang dihuni, yang 
mungkin saja seperti istana. Rasa-rasanya tak ada 
yang peduli. 

Bisa jadi, dari sinilah kita harus belajar banyak. 
Kasus yang menimpa seorang pejabat Cina, Yang 
Dacai, setidaknya menjadi contoh, betapa peran 
masyarakat, dalam hal ini pengguna internet 
sangatlah besar dalam mengungkap suatu kasus 
korupsi.  Dacai yang merupakan Kepala Biro 
Inspeksi Keamanan Provinsi Shaanxi, ditangkap, 
ditahan, dan diadili, hanya karena fotonya beredar 
di internet dengan mengenakan arloji mewah. 

Kejadian bermula, ketika Dacai mengunjungi 
lokasi kecelakaan lalu lintas, di sebuah jalan raya 
di Yan’an, bagian utara Shaanxi, 26 Agustus 
lalu. Kecelakaan yang melibatkan bus tersebut 
memang menjadi perhatian publik, karena jumlah 
korban yang mencapai 36 orang. 

Dari sanalah para pengguna internet mengaba-
dikan gambar Dacai. Bukan semata-mata karena 
dia memang pejabat publik yang amat dikenal. 

Terlebih, karena ketika itu Dacai juga mengenakan 
arloji mewah di tangan kirinya. Selain itu, ini yang 
juga banyak menuai kecaman, pada foto yang lain 
Dacai  terlihat tersenyum lebar di lokasi kejadian. 

Tetapi tidak hanya itu. Tak lama, muncul 
juga foto lain Dacai di internet. Yang ini lebih 
heboh. Pada foto-foto tersebut, Dacai terlihat 
mengenakan 11 arloji mewah yang berbeda. 
Kendati awalnya sempat mengklaim, bahwa arloji 
tersebut dibeli dengan mempergunakan gajinya 
sendiri, namun pengguna internet bergeming. 
Menurut mereka, tak mungkin seorang pejabat 
publik mampu membelinya.

Dari sanalah, aparat kemudian bertindak ce-
pat. Dacai ditangkap dan harus menjalani pro ses 
hukum. Dalam hal ini, Dacai didakwa atas per-
buatan tindak pidana korupsi. Akibat perbu atan-
nya, selain menunggu prosesnya berjalan, dia juga 
dikeluarkan dari keanggotaan Partai Komunis. 
Dacai harus kehilangan jabatan publiknya. 

Pemerintah Provinsi Shaanxi menyatakan, 
Dacai dipastikan bersalah atas  “pelanggaran 
disiplin serius” ketika bertugas. Tidak hanya 
itu, Pemprov juga mencurigai, bahwa dia juga 
melakukan beberapa tindak kriminal lain.

Sementara, Dacai menjelas kan bahwa dirinya 
“menggunakan penghasilan legal’ untuk membeli 
sejumlah jam tangan itu. Seperti dikutip BBC, 
mengaku bahwa jam tangan paling mahal yang 
dimilikinya, senilai 35.000 yuan (Rp 53 juta). 

Karena Arloji, 
Pejabat Cina dibui

Terungkapnya 
kasus yang 
menimpa Yang 
Dacai bisa 
menjadi contoh 
besarnya peran 
serta masyarakat. 
Tantangan buat 
masyarakat kita 
yang justru banyak 
bersikap permisif. 
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Perkuat Pemberantasan Korupsi

Peran masyarakat terhadap pemberantasan 
korupsi, bukan alang-kepalang besar-
nya. Sebagai pemilik fungsi kontrol 

sosial, masyarakat akan bergerak jika dirasa 
terdapat upaya-upaya yang bisa melemahkan 
pemberantasan korupsi itu sendiri. Alhasil, 
berkat peran itu pula, hingga kini semangat 
pemberantasan korupsi di negeri ini tetap 
terjaga. Karena faktanya, masyarakat tidak hanya 
memberikan dukungan ketika pemberantasan 
korupsi tengah terancam. Lebih dari itu, publik 
juga menyokong secara langsung melalui berbagai 
upaya, baik penindakan maupun pencegahan.  

Kita semua tentu ingat berbagai operasi 
tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. 

Misalnya, terhadap Bupati Buol dan juga pada 
kasus daging sapi impor. Ketika ditanya, siapa 
yang turut berperan besar dalam operasi yang 
berjalan sukses tersebut, tentu jawabannya 
adalah masyarakat. 

Ya, bermula dari informasi yang diberikan 
publik, KPK kemudian menindaklanjuti. Dari sana 
pula, kemudian KPK melakukan  penangkapan 
dan pengungkapan kasus. Tidak hanya kedua 
kasus tersebut tentu. Bahkan, banyak pula 
kasus besar terungkap, berkat kontribusi aktif 
dari masyarakat. Luar biasa. Rata-rata tujuh ribu 
laporan masyarakat setiap tahun atau sekitar 25 
laporan setiap hari kerja, tentu jumlah yang cukup 
menggembirakan.  

Masyarakat 
memiliki 

fungsi kontrol 
terhadap 

kinerja 
KPK. Harus 

dioptimalkan, 
supaya 

pemberantasan 
korupsi 

semakin hebat.

Peran Masyarakat

in
te

gr
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Perkuat Pemberantasan Korupsi
 Pengaduan 

masyarakat 
tentu bukan 
satu-satunya 
wujud peran 
serta. Selain 
itu, masih 
banyak yang 
dilakukan 
masyarakat 
dalam mendukung 
pemberantasan 
korupsi. Dukungan 
ketika terjadi kasus 
Cicak Vs Buaya serta ketika 
DPR menunda turunnya anggaran 
pembangunan gedung baru KPK, adalah 
contoh lain. “Peran masyarakat secara 
luas, dibutuhkan untuk meningkatkan 
kinerja penegakan hukum kasus-
kasus korupsi,” kata Emerson 
Yuntho, Koordinator Divisi Hukum 
dan Monitoring Peradilan Indonesia 
Corruption Watch (ICW).

Berbagai Saluran
Besarnya peran serta publik, tentu 

kian ciamik jika ditopang pula oleh 
saluran yang tepat. Selain memberikan 
dukungan kepada KPK, selama ini 
tak sedikit anggota masyarakat yang 
tergabung dengan berbagai lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) atau pun 
komunitas antikorupsi. Melalui berbagai 
saluran itulah, masyarakat tidak hanya 
menyuarakan, namun juga menjadi agen 
dalam gerakan pemberantasan korupsi. 

penuntutan, dan 
pemutusan sidang 

pengadilan, 
dengan peran 
serta masyarakat.”

Menurut Eko, 
terdapat dua hal 

penting dalam 
pasal tersebut. 

Pertama, bahwa 
pemberantasan 

korupsi bukan hanya 
merupakan upaya 

penindakan, tetapi juga 
pencegahan. Kedua, selain aparat 

penegak hukum dan pemerintah, satu 
pilar penting lain dalam pemberantasan  
adalah, peran serta masyarakat. “Tanpa 
peran serta masyarakat tentunya 
pemberantasan korupsi yang dilakukan 
oleh para penegak hukum tidak akan 
optimal,” kata Eko. 

Selain itu, lanjut Eko, Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 
2000, juga menjelaskan mengenai tata 
cara pelaporan masyarakat, termasuk 
hak dan kewajibannya. Termasuk 
pula di dalamnya adalah, mengenai 
penghargaan yang diberikan kepada 
masyarakat yang berkontribusi secara 
signifikan dalam pengungkapan suatu 
kasus korupsi.

Dari sanalah, tak perlu lagi ada kera-
guan pada masyarakat yang hendak ber-
kon tribusi memberantas korupsi, terma-
suk menjadikan KPK sebagai “saluran” 
itu tadi. Seperti misalnya, memberikan 

laporan mengenai dugaan tindak 
pidana korupsi, seperti yang sudah 
banyak dilakukan selama ini. 

Menurut Eko, laporan masyarakat 
tersebut memiliki arti yang sangat 
penting. Karena sebagian besar kasus 
yang ditangani KPK, memang berasal 
dari informasi yang didapat dari 
masyarakat tersebut. Tidak seluruhnya 
memang, karena sebagian lagi berasal 
dari pengembangan penyelidikan 
maupun penyidikan. Jadi, imbuh Eko, 
memang harus diakui, bahwa peran 
serta masyarakat sangat penting bagi 
KPK. Baik dalam rangka penindakan 
maupun pencegahan, serta sebagai 
petunjuk awal untuk melakukan 
pengungkapan suatu kasus korupsi.

Memang, sebagaimana Eko 
menambahkan, bisa saja KPK tidak 
menunggu laporan dari masyarakat. 
Dalam hal ini, KPK dapat saja 
melakukan upaya proaktif. Tetapi, 
tentu saja hasilnya tidak akan optimal 
karena masyarakat yang lebih 
mengetahui. Misalnya, mengenai suatu 
proyek di suatu daerah yang dibiayai 
APBN/APBD. Eko mencontohkan 
pembangunan jalan di kawasan 
Indonesia bagian timur, yang 
korupsinya sudah begitu konvensional. 
Proyeknya ada, fisiknya tidak ada. 
Dalam kondisi demikian, lanjut Eko, jika 
tidak ada peran serta masyarakat, tentu 
agak sulit bagi KPK untuk bergerak. 
Karena biasanya, untuk mulai bergerak 
harus terdapat informasi awal.

eko marjono
Direktur Pengaduan Masyarakat KPK

Disebut agen, karena semangat 
antikorupsi tidak hanya dimiliki ketika 
berada dalam komunitas antikorupsi, 
namun juga tatkala berada dalam 
lingkungan terdekat, seperti keluarga 
dan kerabat. Intinya, menurut 
Direktur Pengaduan Masyarakat 
KPK, Eko Marjono, undang-undang 
memang memberikan ruang yang 
cukup bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pemberantasan 
korupsi. Dengan demikian, tak perlu 
lagi ada rasa waswas mengenai 
partisipasi yang dilakukan.

Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002, misalnya, 
menyebutkan, “Pemberantasan 
korupsi adalah serangkaian tindakan 
untuk mencegah dan memberantas 
tindak pidana korupsi melalui 
upaya monitoring, koordinasi dan 
supervisi, penyelidikan, penyidikan, in
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tidak dibiarkan
Yang kerap menjadi pertanyaan 

publik adalah, mengenai “nasib” laporan 
yang sudah disampaikan. Seperti 
pernah diungkapkan beberapa pelapor, 
yang merasa bahwa laporannya tidak 
juga berujung menjadi kasus yang 
ditangani KPK. Bahkan, bukan hanya 
pelapor, berbagai elemen pun kerap 
mempertanyakan masalah tersebut. 

Mahfud MD saat menjadi Ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK) pernah 
mengatakan, KPK tidak boleh 
mengesampingkan laporan masyarakat. 
Jika itu terjadi maka lembaga antikorupsi 
itu bisa merusak kinerjanya sendiri. 

Pernyataan Mahfud, memang terkait 
beberapa laporan kasus yang menurut 
pandangan publik, “tidak ditindak lan-
juti” KPK. Untuk itu, kata Mahfud, jika 
memang kasus tersebut belum dite mu-
kan kejelasan, KPK harus selalu mem be-
rikan perkembangan kasus yang su dah 
dilaporkan. “Supaya pelapor merasa jerih 
payahnya dihargai,” ujar Mahfud kala itu.

Begitupun, Mahfud tidak mau ber-
buruk sangka kepada KPK. Menurutnya, 
KPK saat ini memang memiliki sumber 
daya manusia (SDM) yang sedikit. 
Hanya saja, lanjut Mahfud, persoalan 
SDM tetap tidak bisa dijadikan sebagai 
pembenaran.

Menyikapi hal itu, Eko, mengatakan, 
KPK tidak pernah membiarkan laporan 
yang diterima. KPK, lanjut Eko, selalu 
melakukan penelaahan terhadap seluruh 
laporan tersebut. 

Dari data KPK sendiri, pengaduan 
masyarakat sejak 2004-2012 memang 

seluruhnya telah 
dilakukan telaah. 
Pada 2012, 
misalnya, dari 
6.344 laporan, 
sejumlah itu 
pula yang 
ditelaah. Begitu 
juga dengan 
2011, dari 6.319 
laporan, seluruhnya 
juga sudah ditelaah. 
Hanya laporan pada 
2013, yang berjumlah 7.999 
laporan yang belum seluruhnya 
ditelaah. Laporan pada tahun tersebut 
yang sudah ditelaah “baru” berjumlah 
6.816 laporan. Sedangkan sisanya masih 
ditindaklanjuti dan dalam proses telaah, 
karena bisa saja laporan tersebut baru 
masuk pada akhir Desember 2013. 

Kalau pun ada yang tidak “berubah” 
menjadi kasus yang ditangani KPK, 
penyebabnya ada dua. Pertama, kualitas 
laporan memang kurang baik,. Antara 
lain, tidak dilengkapi dengan bukti-
bukti awal. Kedua, kalau pun terindikasi 
tindak pidana korupsi, tidak semua bisa 
ditangani KPK. Jika itu yang terjadi, maka 
kasus tersebut dilimpahkan ke penegak 
hukum lain, kejaksaan atau kepolisian. 
“Faktanya, setiap tahun hanya sekitar 70 
kasus yang sesuai dengan kewenangan 
dan bisa ditangani KPK,” kata Eko. 

Bukan hanya Pengaduan
Melaporkan adanya indikasi tindak 

pidana korupsi, pada akhirnya memang 
hanya satu dari berbagai peran yang 

bisa dimainkan 
masyarakat. Selain 
itu tentu banyak, 
baik dalam upaya 
penindakan 
maupun 
pencegahan. 

Ketika 
melihat indikasi 

ketidakberesan 
dalam 

pembangunan jalan 
di daerahnya, misal, 

anggota masyarakat bisa 
melaporkan melalui “Indonesia 

Memantau”, lewat www.kpk.go.id. Apa kah 
karakteristik jalan tidak sesuai dengan 
perencanaan, apakah baru sekian bulan 
sudah rusak, dan sebagainya. Begitu 
pula jika melihat ketidakberesan dalam 
pengelolaan hutan, anggota masyarakat 
dapat melaporkannya melalui “Indonesia 
Memantau Hutan”pada website yang 
sama. Misalnya menyangkut perizinan 
atau tumpang tindih pengelolaan. 

Tetapi, apapun kontribusi yang hen-
dak masyarakat berikan, syarat pa ling 
utama tentu saja bahwa masya rakat 
bersangkutan harus memi liki sikap. 
Artinya, apakah yang bersang kutan 
mendukung upaya pemberantasan 
korupsi atau bersikap netral. 

Kalau netral, begitu menurut Direktur 
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas) KPK, Dedie A. Rachim, 
berarti yang bersangkutan tidak cukup 
memberikan kontribusi dalam upaya 
pencegahan. 

Syarat berikut, masyarakat tersebut 
harus memiliki keberanian untuk 
bertindak. Artinya, harus berani 
melakukan segala upaya yang bisa 
dilakukan demi mencegah korupsi. 
Jika melihat indikasi korupsi misalnya, 
yang bersangkutan harus berani 
melaporkan kepada KPK. Sedangkan 
jika melihat adanya peluang untuk 
melakukan edukasi di sekolah-sekolah, 
yang bersangkutan harus berani 
melakukannya pula.  

“Jika masyarakat sudah memiliki 
kedua syarat tersebut, maka KPK pun 
bisa mengajak peran serta masyarakat 
untuk bersama-sama mencegah 
pemberantasan korupsi,” kata Dedie.

Dedie sendiri optimistis bahwa 
semua elemen masyarakat bisa diajak 
berperan serta. Apalagi jika mengacu 
pada hasil survei perilaku antikorupsi 

dedie a. rachim
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
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Kebingungan publik dalam “memilih peran” 
pemberantasan korupsi, bisa menjadi kendala 
utama selama ini. Bermula dari sana, yang 

muncul adalah keragu-raguan, dan bahkan tidak 
menutup kemungkinan mereka urung berkontribusi.

Tapi itu dulu. Sekarang, diharapkan masyarakat 
bisa mengerti bahwa turut serta memberantas korupsi 
itu ternyata mudah. Asalkan, masyarakat mengetahui 
minat dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, 
sebenarnya pintu untuk turut berperan serta itu terbuka 
lebar. 

Seperti disampaikan dalam buku “Semua Bisa 
Beraksi,” yang diterbitkan KPK, masyarakat ternyata 
bisa memilih peran yang ingin dimainkan. 

Pertama, peran represif. Jangan bayangkan bahwa 
untuk memilih peran tersebut, anggota masyarakat 
harus terlibat langsung penangkapan seorang 
tersangka kasus korupsi, misalnya. Bukan. Tidak seperti 
itu. Dalam peran ini, maka yang bisa dilakukan adalah: 
(1) Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di sekitar. 
Tentu saja, pelaporan harus diserta dengan bukti yang 
cukup. Kirimkan melalui website: www.kpk.go.id. Jangan 
khawatir, karena identitas pelapor akan dirahasiakan; 
dan (2) Bersedia menjadi saksi. Dalam hal ini, jika KPK 
membutuhkan keterangan dari seorang anggota 
masyarakat, hendaknya memenuhi pemanggilan 
tersebut dan memberikan keterangan yang diberikan. 

Kedua, peran dalam perbaikan sistem. Yang bisa 
dilakukan masyarakat adalah, (1) Memantau layanan 
publik; (2) Melakukan kajian dan penelitian terkait 
layanan publik; (3) Menyampaikan rekomendasi 
kepada pemerintah; dan (4) Membangun manajemen 
antikorupsi di lingkungan masing-masing.

Ketiga, peran dalam edukasi dan kampanye. Banyak 
hal bisa dilakukan jika memilih peran ini. Misalnya saja, 
seseorang yang memiliki bakat berpuisi, mencipta la-
gu, melukis, bisa menuangkan semua karyanya dalam 
konteks antikorupsi. Misalnya puisi, lagu, atau lukisan 
antikorupsi. Selain itu, tentu saja bisa melakukan berba-
gai edukasi antikorupsi ke sekolah-sekolah  terdekat. 

Ayo, berpartisipasi! 

Tidak sulit, Asal...

Kikan, berperan serta melalui lagu.

yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Dedie, 
hasil survei menunjukkan bahwa pada 2012 dan 2013 masyarakat 
sebenarnya sudah antikorupsi. Hanya saja, memang keduanya 
memiliki catatan, yaitu masih adanya sikap permisif pada 
masyarakat.  

Sementara, mengenai strategi yang dilakukan, Dedie 
mengatakan, idealnya dalam rangka perbaikan sistem, KPK perlu 
melakukan upaya yang lebih komprehensif, terstruktur, terukur, 
dan substantif. Kalau pun untuk saat ini belum menyentuh hal 
tersebut, KPK bisa melakukan melalui pendidikan antikorupsi, 
sosialisasi, serta kampanye kepada masyarakat umum. 

Adapun strategi untuk pendidikan, adalah dengan 
mengadakan modul pendidikan. Dalam hal ini, output yang 
dihasilkan adalah terimplementasinya modul-modul pendidikan 
antikorupsi di lembaga pendidikan. Sedangkan untuk sosialisasi, 
adalah dengan menggandeng kementerian/lembaga (KL) yang 
memang concern terhadap pemberantasan korupsi. 

Hasilnya, imbuh Dedie, muncullah Strategi Komunikasi 
Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK). Selain itu, 
juga terbangunnya zona integritas yang bekerja sama dengan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi 
(KemenPAN-RB). Sedangkan dengan Kementerian Pendidikan dan 
kebudayaan (Kemendikbud), setiap tahun “men-TOT-kan” seribu 
dosen calon pengajar mata kuliah anti korupsi. Sementara untuk 
kampanye, imbuhnya, KPK melaksanakan kampanye dengan 
masyarakat, yaitu dengan membangun komunitas antikorupsi. 

Dari berbagai upaya itulah, peran aktif berbagai elemen 
masyarakat bisa digali. Misalnya, kepala daerah dan berbagai 
unsur dalam membangun zona integritas, para dosen yang kelak 
akan menyampaikan materi antikorupsi kepada para mahasiswa, 
berbagai komunitas antikorupsi yang memiliki kemampuan 
leadership yang cukup, dan sebagainya. 

Peran mandiri
Tentu saja peran masyarakat tidak hanya itu. Masyarakat tidak 

hanya bisa berkontribusi setelah “diajak” KPK. “Ada KPK atau 
tidak, saya tetap akan mendidik keluarga saya menjadi keluarga 
antikorupsi. Saya tidak hanya mengajarkan dan membangun 
karakter integritas kepada mereka, namun juga memberikan 
teladan,” ucap seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Wonosobo. 

Dedie setuju. Menurutnya, dalam konteks pemberantasan 
korupsi, tidak semua peran serta masyarakat tersebut harus 
dikaitkan dengan KPK. Artinya, kalau memang masyarakat ingin 
bangsanya berubah, tentu masyarakat sendirilah yang harus 
berperan serta. Bukan karena ada KPK. 

Dalam perspektif ini, tujuan utama tentu harus didasari 
kecintaan terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Kalau pun 
harus “melibatkan” KPK dalam setiap aksi, misalnya edukasi 
di sekolah-sekolah atau ketika mengadakan pameran lukisan 
antikorupsi, maka dalam hal ini KPK hanya sebagai fasilitator saja.

Di sisi lain, Dedie bahkan mengakui, jika peran masyarakat 
sebenarnya sangat banyak dan dahsyat. Hal ini dibuktikan dari 
banyaknya karya-karya antikorupsi yang sudah mereka hasilkan. 
Misalnya saja, seniman dengan lukisan antikorupsi atau musisi 
dengan karyanya yang juga antikorupsi. Bahkan, mars pelajar 
antikorupsi pun sudah ada. Semua adalah kecintaan terhadap 
bangsa ini. Semua merasa bahwa korupsi adalah musuh bersama 
yang harus dilawan bersama pula. Tentu saja dengan kapasitas 
yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat. 
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Deretan perempuan cantik 
berpakaian adat itu terlihat 
gelisah. Berkali-kali mereka 

saling bertukar pandang. Terkadang 
tersenyum, namun lebih sering saling 
terdiam. Tak  jauh dari mereka, gurat 
wajah gundah juga tampak pada Riri 
Amin Daud dan kerabat. Terlihat hilir-
mudik, sesekali, Riri melihat jam tangan 
yang melekat di pergelangannya. 

Para perempuan cantik itu adalah 
para pagar ayu. Sedangkan Riri 
merupakan tuan rumah pada acara 
pernikahan yang ketika itu berlangsung, 

Fasilitas dinas Hanya untuk dinas

suatu Minggu di tahun 1983. Mereka 
semua gelisah, menantikan sosok 
terhormat yang lama tak kunjung 
datang. Di halaman depan itu, mereka 
berharap, mobil dinas Kepala Kejaksaan 
Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dengan 
plat nomor DD-3, segera datang.  
Mereka semua gundah, karena pria 
yang dinantikan adalah Baharuddin 
Lopa, orang nomor satu di Kejaksaaan 
Tinggi (Kejati) Sulsel kala itu. Lebih 
gelisah lagi, karena Barlop, sapaan 
akrabnya, saat itu diundang sebagai 
saksi pernikahan.

 Tetapi yang terjadi kemudian sung-
guh di luar dugaan. Tak dinyana, suara 
Barlop  terdengar dari dalam rumah. 
Lewat mana dia datang? Mengapa tak 
terlihat kendaraan dinasnya? Ternyata, 
bersama sang istri, Indra Wulan, Barlop 
naik pete-pete (angkutan umum). 
Dia lebih memilih kepanasan dan 
berdesak-desakan dengan penumpang 
lain, ketimbang harus menaiki mobil 
dinasnya yang nyaman ber-AC. “Ini hari 
Minggu. Ini juga bukan acara dinas. Jadi, 
saya tak boleh datang dengan mobil 
kantor,“ kata Barlop enteng.

teLadaN

Menyandingkan 
antara Lopa dan 

para pejabat 
saat ini, seakan 

mempertontonkan 
jauhnya bumi dari 
langit. Jangankan 

anak dan istri, 
diri sendiri pun 

berpantang keras 
mempergunakan 

fasilitas dinas untuk 
kepentingan pribadi.

Baharuddin Lopa
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Sekelumit cerita di atas, hanya satu 
dari sekian banyak kisah keteladanan 
seorang Barlop, yang di akhir hayatnya 
menjabat sebagai Jaksa Agung. 
Terutama, terkait sikapnya yang anti 
mempergunakan fasilitas dinas untuk 
kepentingan pribadi.  

Para tetangga Barlop, di manapun 
dia bertugas, selalu hafal kebiasaan itu. 
Ketika di Makassar, misalnya, warga 
di se kitar kediamannya kerap melihat 
keluarga Barlop naik pete-pete. Ketika 
sang istri pergi ke pasar atau saat anak-
nya ke kampus atau sekolah, selalu naik 
ang kutan publik itu. Sama sekali tidak ada 
rasa malu atu gengsi. Semua dilakukan, 
karena Barlop memang tak mengizinkan 
penggunaan fasilitas dinas untuk 
kepentingan pribadi. Mobil dinas hanya 
dipakai untuk keperluan dinas. Mobil dinas 
untuk kebutuhan pribadi, jelas no, way!

  Dan, tidak hanya mobil namun 
ju ga seluruh fasilitas negara. Itulah 
sebab nya, mengapa Barlop kemudian 
mengunci telepon dinas yang dipasang 
di kediamannya. Dia melarang keras 
siapapun mempergunakan telepon 
terse but, termasuk istri dan anaknya 
ten tu saja. Bahkan, semasa menjabat 
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Barlop 
sampai memasang telepon koin di rumah 
jabatannya untuk memilah tagihan.

Aisyah, salah satu putrinya, juga 
punya pengalaman unik. Pada 1984, 
ia menjadi panitia sebuah seminar di 

kampusnya, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin.  

Karena kekurangan kursi, Aisyah 
memohon kepada ayahnya untuk 
meminjamkan kursi inventaris 
Kejaksaan Tinggi Sulsel. Aisyah 
sebenarnya tahu, bahwa sang 
ayah kemungkinan besar akan 
menolaknya. Namun karena permintaan 
Achmad Ali, yang ketika itu menjadi 
Pembantu Dekan III, akhirnya Aisyah 
memberanikan diri juga.

Kekhawatiran Aisyah, akhirnya 
memang terbukti. Tak lama setelah 
mendengar permohonan putrinya itu, 
Barlop tak banyak bicara. Dia kemudian 
menarik salah satu kursi lipat dan 
memperlihatkan tulisan di baliknya. 
“Ini, baca. Barang inventaris Kejaksaan 
Tinggi Sulsel, bukan inventaris Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Jelas 
toh, ini milik kejaksaan dan tidak bisa 
dipinjamkan,“ kata Barlop.

 Tentu bukan tanpa alasan, sehingga 
Barlop begitu kukuh menjaga fasilitas 
dinas. Menurut Achmad Ali, setelah 
peristiwa tersebut, dia sempat bertemu 
dengan Barlop. Pada saat itulah, 
Barlop langsung mengajak Achmad 
Ali berbicara. “ Baharuddin Lopa 
menyampaikan kepada saya, bahwa kita 
harus dapat memisahkan urusan kantor 
dengan urusan pribadi. Bagi beliau, 
barang inventaris kantor tidak bisa 
dipinjamkan di luar kantor,“ kata Ali.

Sederhana
Seperti itulah seorang Barlop. Bagi 

pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan, 
27 Agustus 1935, tersebut, jabatan 
ada lah amanah yang harus dipegang 
teguh dan dipertangungjawabkan. 
Mem pergunakan fasilitas dinas untuk 
keperluan pribadi, bagi Barlop sama arti-
nya dengan mengkhianati amanah itu.  

Dalam kacamata pria yang meng a-
wali karier sebagai jaksa pada Kejak  sa an 
Negeri Ujung Pandang (1958-1960), ter-
sebut, tidak mengapa hi dup sederhana, 
asalkan semua dilaku kan sesuai aturan. 
Aturan harus ditegakkan, seperti juga 
hukum yang ha rus ditegakkan. Jika 
atur an me nyebutkan bahwa dilarang 
memper  gunakan fasilitas dinas, maka tak 
ada toleransi sedikit pun untuk itu. 

Da   lam kon teks itu pula, maka yang 
men  ja  di kunci adalah integritas. Keju-
jur an se orang Barlop sudah tak perlu 
dira gu  kan lagi. Pantang bagi Barlop 
menya lah gunakan kewenangan yang 
dimiliki. Jika pun dia ingin memperoleh 
tambahan agar dapur keluarga tetap 
berasap, hal itu tidak dilakukan dengan 
memeras pengacara atau pihak-pihak 
yang berkaitan dengan kasus tertentu. 

Sebaliknya, Barlop lebih memilih 
menulis kolom di berbagai media de-
ngan berharap menerima honor atau 
mendirikan wartel dengan lima bilik di 
kediamannya, di Pondok Bambu, Jakarta. 
Dengan cara-cara “ha lal“ yang jauh dari 
conflict of interest seper ti itu, Barlop 
mencari tambahan penghasilan di luar 
gaji yang diterima setiap bu lan. Dengan 
upaya seperti itu pula, Barlop mengum-
pulkan sepeser demi sepeser uangnya 
untuk merenovasi kediamannya. 

Ketua KPK Abraham Samad, adalah 
salah satu saksi. Menurut Abraham, 
dirinya pernah melihat Barlop membuka 
celengannya. Dan, yang terjadi sungguh 
di luar dugaan. Setelah dibuka, ternyata 
uang tersebut belum cukup untuk 
membeli balok kayu dan batu. “Terpaksa 
pembangunan rumahnya ditunda dulu,“ 
katanya. Padahal, ketika itu Barlop telah 
menjabat sebagai Direktur Jenderal 
Lembaga Pemasyarakatan (Dirjen Lapas).

Sungguh, keteladanan yang luar 
biasa dari seorang pejabat!  (berbagai 
sumber)

teLadaN

Ketika dilantik menjadi Menkumham. 
Apapun jabatan yang diemban, 
Baharuddin Lopa selalu memegang amanah.
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ZOOM

Lewat Kaos 
 Rakyat Beraksi!

Lawan 
   Korupsi,

Ini bukan kaos biasa! Kaos ini adalah 
penyambung suara rakyat yang kian jengah 
terhadap korupsi yang meraja lela di negeri 
ini. Lihat saja yang mereka sampaikan, semua 
menyatakan perang terhadap perampokan uang 
rakyat itu. “Koruptor sampah masyarakat, ke laut 
aja loe…” seperti itu suara mereka menyatu.

Tidakkah menjadi peringatan buat para 

koruptor dan calon koruptor di negeri ini? 
Padahal, bentuk penyampaian seperti itu sudah 
semakin marak di negeri ini? Apakah harus 
menunggu rakyat benar-benar murka atas 
perilaku penjarah uang negara itu? Sebaiknya 
tidak. Hendaknya, jangan sepelekan suara 
rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan: 
“Vox populi vox dei.” 
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Lewat Kaos 
 Rakyat Beraksi!

Lawan 
   Korupsi,

ZOOM
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Mengawali 
2014, KPK 

melakukan 
gebrakan 

mengejutkan. 
Selain menahan 

AU, mantan 
anggota 

DPR, juga 
menangkap AW 

yang buron ke 
Cina.

Malam itu, Gedung KPK terlihat lebih 
ramai dari biasa. Bahkan hingga tengah 
malam, hiruk- pikuk wartawan justru 

kian menjadi. Lelah mungkin ada, namun semua 
tetap sabar menanti. Mereka menunggu KPK 
memberikan keterangan mengenai penahanan 
terhadap sosok yang telah lama menghilang.

Sosok itu, siapa lagi kalau bukan AW, 
tersangka korupsi atas kasus pengadaan Sistem 
Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen 
Kehutanan (Dephut) 2007-2008. Sebelum ditahan, 
AW yang sempat buron, berhasil ditangkap 
otoritas Kota Shenzhen, Cina. Penangkapan 
dilakukan, setelah KPK meminta bantuan Interpol 
terkait buronnya AW.

Penahanan dilakukan setelah menjalani 
pemeriksaan pasca penangkapan, untuk 20 
hari ke depan terhitung mulai saat itu di Rumah 
Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK 
yang beralamat di Pomdam Jaya Guntur.

 KPK menetapkan AW sebagai tersangka pada 
19 Juni 2009. AW disangkakan melanggar pasal 5 
ayat (1) huruf a dan/atau pasal 13Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tidak hanya penangkapan dan penahanan 
AW. Pada awal 2014 ini, KPK juga menetapkan 
mantan Wakil Sekretariat Jendral Kementerian 
Energi dan Sum ber Daya Mineral (ESDM), 
WK sebagai tersangka. Penetapan tersebut, 
merupakan buah dari pengem bangan 
penyelidikan dugaan tindak pida na korupsi pada 
Kementerian ESDM.  Atas per buatannya, WK 
disangkakan melanggar Pasal 12 B dan/atau Pasal 
11 undang-undang yang sama. 

atau janji terkait perencanaan dan pelak-
sanaan pembangunan Pusat Pendidikan, 
Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di 
Hambalang dan/atau proyek-proyek lainnya.

Dalam kasus ini, AU disangkakan 
melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.

Tidak hanya kasus Hambalang. Pada kasus 
lain, KPK juga menetapkan dua tersangka untuk 
kasus alat kesehatan Pemprov Banten. Keduanya 
adalah RAC (Gubernur Provinsi Banten periode 
2011 - 2016) dan TCW (Komisaris Utama PT 
BPP). Penetapan tersebut, merupakan hasil 
pengembangan penyelidikan dugaan tindak 
pidana korupsi terkait pengadaan sarana dan 
prasarana alat kesehatan dan pengadaan 
lainnya di lingkungan Pemprov Banten tahun 
anggaran 2011-2013. Dalam proyek pengadaan 
alat kesehatan tersebut diduga terjadi 
penggelembungan harga yang mengakibatkan 
kerugian keuangan negara.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan 
melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. 

Tangkap Buronan Hingga ke Cina
Perkembangan Penindakan

Kasus hambalang
Sementara, terkait 

kasus lain yang juga 
menjadi perhatian 
publik, Hambalang, 
KPK melakukan 
penahanan terhadap 
AU, mantan anggota 
DPR. Penahanan yang 
dilakukan pada 10 
Januari 2014, dilakukan 
untuk 20 hari ke depan. 
Selaku anggota DPR, AU 
diduga telah menerima 
hadiah atau janji 
padahal diketahui 
atau patut diduga 
bahwa hadiah 
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Rp500 miliar, dan bantuan pemerintah sebesar 
lebih dari Rp19 triliun. “Tapi ini berpotensi untuk 
bisa dinikmati orang yang tidak berkepentingan. 
Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan BPJS 
bersama-sama untuk mengawal,” kata Wakil Ketua 
KPK Adnan Pandu Pradja, saat memaparkan hasil 
kajian, 11 Februari 2014. 

Turut hadir pula dalam acara tersebut, Wakil 
Ketua KPK Zulkarnain, Wakil Menteri Kesehatan 
Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
Fahmi Idris, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Firdaus Djaelani, Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto, dan Direktur 
Keuangan BPJS Kesehatan Riduan. 

Dari kajian tersebut KPK masih menemukan 
potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS. Antara 
lain, pertama, adanya konflik kepentingan dalam 
penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. 
Penyusunan anggaran BPJS disusun Direksi 
BPJS dan disetujui Dewan Pengawas tanpa ada 
keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. 
Sedangkan anggaran Dewan Pengawas berasal 
dari anggaran BPJS. 

Kedua, perihal adanya potensi kecurangan 
(fraud) dalam pelayanan. Rumah sakit berpotensi 
menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit 
dari yang seharusnya (upcoding) dan atau 

Banyak 
potensi masalah 
ditemukan 
dalam 
pelaksanaan 
BPJS. Rp38-40 
triliun dana 
yang dikelola, 
berpotensi besar 
diselewengkan. 

Kajian sJKN

Agar Tak rawan disalahgunakan

Sebagai lembaga baru, 
Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) 

tentu memiliki sistem 
yang baru pula. Penerapan 
kebijakan yang keliru akan 
rentan menjadi celah untuk 
disalahgunakan. Oleh karena 
itu, untuk memastikan sistem 
tersebut tersusun secara 
benar, KPK melakukan kajian 
tentang Sistem Jaminan 
Kesehatan Nasional (SJKN) 
pada Agustus sampai 
Desember 2013 lalu. 

Maklum, dengan memiliki 
aset sekitar Rp10 triliun, 
diperkirakan BPJS akan 
mengelola dana jaminan 
sosial mencapai Rp38-40 
triliun rupiah per tahun. 
Dana tersebut berasal dari 
dana iuran mandiri peserta, 
modal awal APBN sebesar 

memecah tagihan untuk memperbesar nilai 
penggantian (unbundling). Ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan klaim lebih besar dari yang 
seharusnya dibayarkan BPJS. 

Ketiga, terkait pengawasan yang 
masih lemah. Pengawasan internal tidak 
mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta 
BPJS yang dikelola, dari 20 juta (dulu dikelola 
PT Askes), hingga lebih dari 111 juta peserta. 
Padahal, perubahan ruang lingkup perlu diiringi 
dengan perubahan sistem dan pola pengawasan 
agar tidak terjadi korupsi. Sedangkan 
pengawasan eksternal, KPK melihat adanya 
ketidakjelasan area pengawasan. Saat ini, ada 
tiga lembaga yang mengawasi BPJS, yakni DJSN, 
OJK dan BPK. Namun substansi pengawasannya 
belum jelas. 

Atas hasil kajian itu, KPK memberikan 
sejumlah rekomendasi untuk perbaikan sistem. 
Di antaranya, agar merevisi UU Nomor 24 
tahun 2011 serta mengimbau agar pelaksanaan 
program dilaksanakan dengan prinsip clean 
and good governance. Dari kajian itu juga KPK 
menegaskan bahwa pengawasan publik juga 
diperlukan. “Oleh karena itu, KPK meminta 
agar CSO dan akademisi dilibatkan dalam 
pengawasan JKN. Sistem teknologi informasi 
juga perlu diperkuat,” kata Adnan. 
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Akibat sistem 
pengelolaan 

sumber daya 
alam yang 

lemah, negara 
didera kerugian 

besar. Kajian 
KPK tentang 

perizinan 
di sektor 

kehutanan, 
dorong 

perbaikan 
secara nyata.

Dalam rencana kerja KPK jilid tiga, sumber 
daya alam menjadi salah satu sektor yang 
disoroti. Maklum, sistem pengelolaan 

sumber daya alam yang lemah bisa menjadi 
celah bagi praktik korupsi di sektor tersebut. Hal 
itu tentu tidak sejalan dengan amanat Undang-
Undang Dasar yang menyatakan bahwa kekayaan 
alam Indonesia harus sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.  

KPK banyak melakukan upaya pemberantasan 
korupsi di sektor ini. Mulai dari kasus korupsi 
di sektor kehutanan sampai pertambangan. 
Sedangkan di bidang pencegahan, KPK 
melakukan berbagai kajian, yang diharapkan 
dapat meminimalisasi celah-celah korupsi. Salah 
satunya, Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumber 
Daya Alam. 

Menurut Wakil ketua KPK Busyro Muqoddas, 
dari kajian tersebut, KPK menemukan bahwa 
kelemahan pengawasan dalam Izin Pinjam 
Pakai Hutan menyebabkan potensi kehilangan 
penerimaan negara bukan pajak (PNPB) akibat 
menambangan di dalam hutan sebesar Rp15,9 
triliun per tahun. Angka yang fantastis tentunya. 
Hal tersebut, lanjut Busyro, merupakan dampak 
dari ditemukannya 1.052 usaha pertambangan 
dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur 
pinjam pakai di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.

 Demikian disampaikan Busyro, dalam 
pemaparan hasil Kajian Sistem Perizinan di Sektor 
Sumber Daya Alam. Turut hadir dalam acara 
yang digelar di ruang auditorium KPK pada 6 
Februari 2014 tersebut, antara lain Wakil Ketua 

KPK Bambang Wijojanto dan Adnan Pandu Pradja, 
Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto, Menteri 
Kehutanan Zulkifli Hasan dan para pejabat eselon 
satu dan dua di Kementerian Kehutanan, serta 
perwakilan lembaga dan Kementerian RI terkait. 

 Sementara, Menteri Kehutanan Zulkifli 
Hasan, mengatakan, kebijakan yang lalu memang 
didesain bukan untuk kemakmuran rakyat 
melainkan untuk korporasi. Alasannya, karena 
kebijakan sebelumnya memang mengutamakan 
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, 
memang manfaatnya bukan untuk rakyat tetapi 
untuk korporat. “Jadi, kecil sekali peluangnya 
untuk rakyat,” jelasnya.

Untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan 
masa lalu yang kurang tepat itu, kata Zulkifli, Ke-
menterian Kehutanan pada 2010 mencanangkan 
moratorium untuk tidak mengeluarkan izin di 
kawasan hutan. Kebijakan tersebut, lanjut Zulkifli, 
kemudian disusul dengan Instruksi Presiden 
(Inpres) pada Mei 2011 sebagai payung hukum.

Menurutnya, berbagai kajian yang telah 
dilakukan KPK merupakan suatu perubahan 
yang  nyata. Ia pun berharap agar KPK dapat 
terus memberikan berbagai rekomendasi 
terkait kebijakan yang harus diperbaiki. “Kalau 
ada rekomendasi tertulis dari KPK, tentu kami 
akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi 
untuk melakukan perubahan-perubahan terkait 
kewenangan daerah. Rekomendasi tersebut, juga 
akan menjadi pegangan kuat bagi kami untuk 
melakukan dan memperpendek rantai perizinan,” 
ujarnya. 

Hutan (Bukan) untuk rakyat
Kajian sumber daya Alam
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Usia boleh belia, semangat jangan ditanya. 
Begitulah Kuwait Anti-Corruption Authority 
(KANCOR) atau lembaga antikorupsi 

Kuwait. Belum genap setahun eksis, sejak  Juli 
2013, KANCOR terus bertekad menimba ilmu dari 
lembaga sejenis yang sudah terlebih dahulu eksis. 
Tujuannya, apalagai kalau bukan sebagai bekal 
pemberantasan korupsi di negeri teluk itu. 

Dalam kaitan itu pula, KANCOR melakukan 
kunjungan ke KPK, 23-24 Februari 2014. Ketua 
KANCOR, Abdulrahman Al Nemash, mengatakan, 
kedatangannya ke KPK untuk mempelajari 
dan mendalami pengalaman KPK dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kami baru 
saja berdiri dan masih dalam pengembangan. 
Jadi kami tentunya ingin berbagi pengalaman 
dan mendapatkan pembelajaran dari KPK,” 
ungkap Abdulrahman.

Turut hadir dalam acara tersebut, Duta Besar 
Kuwait untuk Indonesia, Nasser Bareh Al Enezi, 
dan anggota komisioner KANCOR, Mr Dawoud 
Aljarrah. Sedangkan dari KPK, antara lain Ketua 
KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK, Adnan 
Pandu Pradja dan Zulkarnain, Direktur PJKAKI 
Sujanarko, Kepala Biro SDM Apin Aviyan, Kepala 
Biro Humas Johan Budi SP.

Dalam kunjungan selama dua hari tersebut, 
KANCOR mempelajari berbagai strategi yang 

dilakukan KPK dalam penanganan tindak pidana 
korupsi di Indonesia. Mulai dari penanganan 
perkara, upaya pencegahan, penelitian dan 
pengembangan, pengelolaan sumberdaya 
manusia, pencegahan melalui pendidikan 
dan pelayanan masyarakat, hingga strategi 
kehumasan KPK.

Abdulrahman mengatakan, ke depan, 
pihaknya berharap bisa menjalin kerja sama 
yang lebih erat dengan KPK. Menurutnya, 
kedatangan mereka merupakan langkah 
awal bagi kelanjutan hubungan di bidang 
pemberantasan korupsi. “Kami akan merasa 
senang jika KPK menyempatkan berkunjung ke 
Kuwait,” ujarnya.

Sementara itu, pimpinan KPK melalui 
Abraham Samad menyambut baik kunjungan 
lembaga antikorupsi Kuwait tersebut ke KPK. 
Abraham mengatakan, KPK siap memberikan 
dukungan penuh kepada KANCOR agar menjadi 
salah satu pemberantasan korupsi yang sukses 
di dunia. “Kami juga sangat berharap bahwa 
kita akan terus berjalan bersamaan dalam upaya 
pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan bisa 
mempererat hubungan di masa yang akan 
datang agar supaya bisa berbagi pengalaman 
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 
secara internasional,” ujar Abraham. 

Kunjungan KANCOr ke KPK

Kawan Baru dari Teluk

Selain belajar 
pemberantasan 
korupsi, 
kunjungan Kuwait 
Anti-Corruption 
Authority 
(KANCOR) ke 
KPK juga ingin 
melakukan kerja 
sama lebih jauh. 
Memperkuat 
sinergi 
internasional 
dalam hal 
pemberantasan 
korupsi.
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Upaya 
pemberantasan 

korupsi yang 
dilakukan KPK 

memiliki catatan 
apik. Tidak 

pula bernuansa 
politik.

Dalam sepuluh tahun pertamanya KPK 
menorehkan catatan apik dalam upaya 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal 

tersebut terbukti dari banyaknya kasus korupsi 
yang mampu diungkap secara tegas, transparan 
dan tanpa pandang bulu. Tak heran, jika sepak 
terjang KPK dalam pemberantasan korupsi pun 
mendapat respons positif dari berbagai kalangan, 
termasuk penghargaan Ramon Magsaysay Award 
Foundation (RMAF) beberapa waktu lalu. 

Sayangnya, tidak sedikit pula kalangan yang 
menganggap bahwa upaya pemberantasan 
korupsi yang dilakukan KPK bernuansa politis, 
terlebih ketika KPK menyentuh para elit politik 
di negeri ini. Namun, seperti yang disampaikan 
mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, saat menjadi 
narasumber pada diskusi media, 28 Januari lalu, 
bahwa banyaknya para politisi yang terjerat kasus 
korupsi tak lepas dari peran legislatif dan eksekutif 
yang semakin besar. 

Selain JK, turut hadir dalam acara bertajuk 
“Pemberantasan Korupsi Politik, Politisasi 
Pemberantasan Korupsi” yang digelar di ruang 
auditorium KPK tersebut, Wakil Ketua KPK, 
Bambang Wijojanto dan Guru Besar Universitas 
Airlangga, JE Sahetapy sebagai narasumber. 
Dalam diskusi tersebut JK mengatakan, 
setidaknya ada tiga hal perubahan mendasar yang 
secara signifikan terjadi di Indonesia. Pertama, 
perubahan sistem pemerintahan dari Otoriter ke 

masyarakat. “Dengan menguatnya fungsi partai 
politik maka kekuasaan di legislatif dan eksekutif 
hampir semuanya politisi. Kalau ditanya kenapa? 
Ya karena kekuasaannya semakin besar.” ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang 
Wijojanto mengungkapkan catatan KPK yang 
mengompilasi data yang dihimpun dari tiga 
lembaga penegak hukum, yakni KPK, Kepolisian 
dan Kejaksaan Agung. Dari catatan tersebut, 
terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus 
korupsi pada rentang waktu 2004-2012. Mulai 
dari tingkat gubernur hingga bupati dan walikota. 
Sedangkan kasus korupsi di parlemen, terdapat 73 
kasus yang menjerat anggota DPR dan DPRD pada 
2004-2013. Dari jumlah tersebut, kata Bambang, 
KPK menangani sekitar 45 kasus.

“Memang bahwa perubahan kekuasaan itu 
bergeser ke parlemen secara akumulatif. Tidak 
hanya kekuasaan yang besar dan berpotensi 
korup namun juga dikhawatirkan akan adanya 
upaya serangan balik terhadap lembaga penegak 
hukum melalui delegitimasi dan dekonstruksi,” 
kata Bambang.

Sementara itu, menurut Guru Besar Universitas 
Airlangga JE Sahetapy, maraknya korupsi yang 
terjadi disebabkan perselingkuhan antara hukum 
dan politik. Ia mencontohkan antara pengacara 
buruk yang membela politisi korup.“Saya usulkan, 
pengacara yang menerima bayaran dari uang hasil 
korupsi, dikenakan pidana TPPU,” katanya. 

Pemberantasan Korupsi 
Tidak dipolitisasi

diskusi Media KPK

Demokrasi. Kedua, 
dari Sentralistik ke 
Otonomi Daerah. 
Dan ketiga, adanya 
kebebasan pers 
yang sangat 
terbuka. 

Implementasi 
perubahan 
dari Otoriter ke 
Demokrasi tersebut, 
kata JK, adalah 
adanya pembagian 
kekuasaan antara 
eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif 
yang menjadi 
penyeimbang dan 
secara langsung 
dipilih oleh 
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Pemberantasan 
korupsi tidak 
bisa dilakukan 
sendirian. KPK 
bekerja sama 
dengan berbagai 
negara, 
termasuk 
yang paling 
antikorupsi di 
dunia.

Kunjungan Negara skandinavia

Berguru Pada yang layak ditiru

Ibarat pepatah, “belajar pada yang pintar”, 
begitulah KPK saat menerima kunjungan 
negara-negara Skandinavia, 15 Januari 

2014. Betapa tidak, karena  Denmark, Swedia, 
Finlandia, dan Norwegia, merupakan negara 
paling antikorupsi di dunia. Dengan demikian, 
kunjungan tersebut memiliki arti yang sangat 
strategis bagi KPK. Seperti diungkapkan Ketua 
KPK Abraham Samad, kunjungan itu diharapkan 
mampu berdampak positif bagi KPK dalam hal 
sarana pembelajaran pemberantasan korupsi di 
Indonesia.

Berbicara tentang antikorupsi, negara-negara 
tersebut memang berada di puncak. Seperti 
dilansir www.transparency.org , Denmark bersama 
Selandia Baru berada di peringkat teratas dengan 
indeks persepsi korupsi 91. Sementara, Finlandia 
dan Swedia berada di posisi ketiga dengan skor 
89. Norwegia, menyusul di bawahnya, di posisi 
kelima dengan skor 86. Bandingkan dengan 
Indonesia, yang berada jauh di bawah. Saat ini 
Indonesia berada pada posisi 114 dari 175 negara, 
dengan skor “hanya” 32. 

Selain Abraham, hadir dalam acara tersebut, 
Wakil Ketua KPK  Adnan Pandu Pradja dan Direktur 
PJKAKI Sujanarko. Sedangkan delegasi negara-
negara Skandinavia adalah Dubes Denmark untuk 
Indonesia Martin B Hermann, delegasi Kedubes 
Norwegia Marianne Damhaug, Kedubes Swedia 

Cecilia Sandqvist, dan Kedubes Finlandia Leena 
Viljanen.

 Pertemuan itu sendiri adalah pertemuan 
lanjutan. Sebelumnya, 2012, pimpinan KPK dan 
sejumlah duta besar negara-negara tersebut juga 
melakukan hal serupa. 

Sejumlah agenda penting dibahas dalam 
kunjungan kali ini. Antara lain, perkembangan 
terkini mengenai peran dan kinerja KPK dalam 
penanganan kasus korupsi serta upaya KPK 
untuk turut terlibat dalam pengawasan Pemilu 
2014. Selain itu, KPK juga menyampaikan kinerja 
dan tantangan yang dihadapi, baik dalam 
skala regional maupun domestik. “Ini menjadi 
penghargaan yang luar biasa. Dan tentunya 
KPK juga memerlukan kerja sama yang luas 
dengan negara-negara sahabat, agar KPK bisa 
bekerja lebih efisien, efektif, dan progresif,” lanjut 
Abraham. 

Tidak hanya itu. Lebih lanjut, KPK diharapkan 
juga mampu mendorong lembaga/badan 
pemerintah serta swasta untuk menerapkan good 
governance. Melalui upaya tersebut, diharapkan 
pada akhirnya bisa mendorong investasi, 
khususnya penanaman modal asing (PMA) di 
Indonesia. Lainnya, melalui langkah itu pula, 
diharapkan bisa meningkatkan prospek kerjasama 
antara KPK, Pemerintah Swedia, Norwegia, 
Finlandia, dan Denmark. 
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Pertemuan 
dilakukan untuk 

mengatasi 
sejumlah 

persoalan sektor 
minerba. Sumber 

daya alam 
digunakan untuk 

kemakmuran 
rakyat yang 

sebesar-
besarnya.

Kegiatan dilaksanakan guna mengatasi 
sejumlah persoalan di sektor minerba. Hadir pula 
dalam acara tersebut, Wakil Ketua KPK Busyro 
Muqoddas, Deputi Bidang Pencegahan KPK 
Iswan Hilmi, Dirjen Minerba Kementerian ESDM 
R Sukhyar, serta pejabat eselon satu dan dua 
kementerian ESDM. 

Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro 
Muqoddas, berdasarkan kajian KPK masih 
banyak persoalan yang terjadi di sektor minerba. 
Salah satunya, tentang renegosiasi kontrak dan 
ketidakadilan sosial di daerah yang menyebabkan 
terjadinya berbagai konflik horizontal. Dari kajian 
tersebut, kata Busyro, ternyata ditemukan adanya 
korelasi antara konflik horizontal dan kesalahan-
kesalahan yang secara sengaja atau tidak sengaja, 
tentang tata kelola sumber daya alam dari aspek 
hulu sampai hilir.

“Selain itu juga terdapat persoalan yang 
kemudian menimbulkan deligitimasi terhadap 
pemerintah. Ini bisa dilihat dari adanya 12 

berlangsung mulai Februari hingga Juni 2014. 
Pelaksanaan kegiatan akan diawali dengan 

rapat koordinasi lintas instansi pusat dan 12 
pemerintah daerah. Yaitu, Kementerian ESDM, 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kemen 
PAN & RB, BPK, BPN, Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Lingkungan Hidup, dan Deputi 
Perekonomian BPKP.

Rangkaian kegiatan korsup ini bertujuan 
untuk mendorong terciptanya tata kelola 
pertambangan minerba yang efektif dengan 
sistem informasi dan data minerba yang 
memungkinkan pelaporan secara akurat dan 
tepat waktu. Selain itu, dengan adanya aturan 
yang memadai memungkinkan pelaksanaan tata 
kelola pertambangan minerba akan lebih baik. 
“Ini sesungguhnya bukan saja untuk menghindari 
penindakan sebagai hal yang terpenting, tapi 
juga kami mengajak kita melaksanakan amanat 
ini dengan sungguh-sungguh,” ungkap Busyro. 

Ketika Minerba salah Kelola
Korsup Mineral dan Batubara

keuangan 
pelaku usaha 
pertambangan 
minerba, 
pelaksanaan 
pengawasan 
produksi 
pertambangan 
minerba, 
pelaksanaan 
kewajiban 
pengolahan 
hasil tambang 
minerba dan 
pelaksanaan 
pengawasan 
penjualan dan 
pengangkutan 
hasil tambang 
minerba 
yang akan 

Selasa itu, 7 Januari 2014, gedung KPK 
terlihat ramai. Di tempat itu, sejumlah 
kepala daerah dari 12 provinsi di Indonesia, 

menghadiri rapat koordinasi dan supervisi 
atas pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara (minerba). Mereka adalah Gubernur 
Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Bangka 
Belitung, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan 
Maluku Utara. 

pilkada yang pemenangnya adalah golput. 
Ini sesungguhnya kondisi yang berkorelasi 
bahwa kebijakan pusat atau daerah di sektor 
yang langsung menyentuh ekonomi, dimana 
masyarakat tidak dapat memperoleh akses to 
economic justice, akhirnya masyarakat semakin 
cerdas lalu memilih golput,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam rapat tersebut 
telah disepakati sejumlah rencana aksi terkait 
lima hal. Di antaranya, penataan izin usaha 
pertambangan, pelaksanaan kewajiban 
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“Pak, kenapa sih yang korupsi tidak 
dihukum mati saja?” Pertanyaan tersebut 
meluncur begitu saja dari mulut Syamil, 

salah satu murid kelas V Sekolah Dasar Global 
Mandiri, Cibubur. Dengan wajah polos khas anak 
seusianya, Syamil mengaku ingin mengetahui 
lebih banyak tentang KPK, terutama dalam hal 
pemberantasan korupsi. ” Saya juga ingin tahu cara 
KPK menangkap koruptor,” ujarnya. 

Syamil merupakan salah satu dari 96 siswa-
siswi SD Global Mandiri berkunjung ke KPK, 19 
Februari 2014. Seperti yang disampaikan Yudi, 
salah satu guru dari SD tersebut, bahwa tujuan 
mereka mendatangi gedung KPK tidak lain untuk 
memperkenalkan lebih jauh tentang KPK kepada 
murid-muridnya. 

Begitu pun, mereka tidak serta-merta 
mendatangi KPK. Karena Yudi menyampaikan, 
bahwa kunjungannya tersebut tidak lepas dari 
pembelajaran tentang antikorupsi yang juga 
diajarkan di sekolah, melalui mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). 

“Anak-anak itu sangat penasaran. Karena 
pada waktu pelajaran di kelas mereka berpikiran 
bahwa orang-orang yang ada di KPK ini sangat 
berani-be ra ni karena suka nangkapin koruptor. 
Jadi, Ini ju ga sebagai rasa penasaran kami 
terhadap KPK,” katanya. 

Menerima kunjung an tersebut, para 
pembim bing dari Direktorat Pendidikan dan 
Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK. 
Dalam kesempatan tersebut para pembimbing 
memberikan informasi tentang seja rah, profil 
dan sepak terjang KPK sejak mulai berdiri. 
Selain itu, mereka juga diberikan tentang 
pemahaman nilai-nilai dan karakter antikorupsi, 
melalui pemutaran film Sahabat Pemberani dan 
diskusi. 

Mereka pun semakin antusias ketika 
mengikuti sesi menggambar dengan 
menuangkan ide-ide kreatif tentang 
antikorupsi. Hasilnya tidak disangka, ada 
kacamata antikorupsi yang berfungsi untuk 
melihat koruptor, pil antikorupsi yang dapat 
menyembuhkan kebiasaan korupsi serta 
berbagai hasil karya tamu cilik kreatif lainnya. 
Meski tergolong usia dini, ternyata mereka 
mempunyai pemahaman yang baik terkait 
tindak pidana korupsi. 

Yudi berharap, dengan kunjungannya ke 
KPK, selain mewujudkan rasa penasaran para 
murid nya, juga dapat memberikan wawasan 
dan pengetahuan kepada seluruh siswanya. 
“Dengan demikian,  keberanian KPK dalam 
memberantas korupsi bisa dipedomani juga 
oleh mereka,” ujarnya. 

Kunjungan siswa sd

Aksi Besar sekolah dasar
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Siapa sangka 
siswa sekolah 
dasar memiliki 
rasa penasaran 
yang besar 
terhadap kiprah 
KPK. Buah dari 
pembelajaran 
antikorupsi di 
sekolah.
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Di Pulau Dewata, semua diawali. Tidak di 
satu tempat, namun di beberapa kota. Di 
pulau tersebut, 23-24 Januari 2014, KPK 

menggelar roadshow dan pemutaran film terbaik, 
yang dihasilkan dari ajang Anti-Corruption Film 
Festival (ACFfest) 2013. KPK berharap, acara 
itu bisa menjadi momen untuk meningkatkan 
pemahaman antikorupsi kepada masyarakat.

Seperti disampaikan fungsional Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat KPK, Irawati, rangkaian 
kegiatan tersebut diikuti tak kurang dari 300 
pelajar, mahasiswa, seniman, dan masyarakat 
umum. KPK berharap, acara yang terselenggara 
karena kerja sama dengan Bentara Budaya Bali itu, 
juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat 
mengenai dampak buruk korupsi. Melalui film, 
lanjut Irawati, KPK juga ingin menanamkan 
perilaku antikorupsi dan mendorong 
partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam 
pemberantasan korupsi. 

Tidak hanya itu. KPK juga berharap, film-
film terbaik dari ajang ACFFest 2013 itu dapat 
dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sebagai 
sarana edukasi, sosialisasi, dan kampanye 
antikorupsi kapada masyarakat luas. “Mudah-
mudahan semakin banyak komunitas dan 
masyarakat melakukannya secara inisiatif dan 
mandiri turut serta dalam gerakan pencegahan 
korupsi,” lanjut Irawati.

Namun memang bukan hanya pemutaran film. 
Seperti biasa, setelah menonton film, acara diisi 

dengan diskusi interaktif dengan peserta. Dalam 
kesempatan itu, yang tampil sebagai nara sumber 
adalah, Ketua Bali Corruption Watch (BCW), Putu 
Wirata Dwikora dan Fungsional Dikyanmas Dotty 
Rahmatiasih. Keduanya mengupas pendekatan 
kultural melalui film dalam upaya pemberantasan 
dan pencegahan korupsi.

Lantas, apa saja ke-14 film terbaik yang 
ditayangkan pada roadshow kali itu? Ini dia:  
Selamat Siang Risa, Ketika UN Dipertanyakan, 
Sahabat Pemberani  (seri 1), Langka Receh, Money 
Talks, Debt, Kamijen Bergerak, Sekolah Kami Hidup 
Kami, DAY 2, Psstt … Jangan Bilang Siapa-Siapa, 
Jadi Jagoan Ala Ahok, Boncengan, Laila, dan P.E.C.I.

ACFFest 2013 merupakan rangkaian 
kegiatan festival film antikorupsi. Kegiatan  
tersebut menjadi wadah bagi masyarakat dan 
insan pembuat film di seluruh Indonesia untuk 
mengikutsertakan karyanya. Film yang dapat ikut 
serta merupakan film yang bertemakan kejujuran, 
integritas dan transparansi maupun perlawanan 
terhadap korupsi.  

KPK menilai pendekatan seni budaya, 
khususnya film, dalam kampanye antikorupsi 
merupakan medium kreatif yang sangat 
strategis, karena film dapat menyentuh langsung 
masyarakat. Film mampu menghadirkan berbagai 
pencitraan, narasi, kisah dan impresi dramatik 
yang menyentuh dan menggugah kesadaran 
penonton. Melalui film, nilai-nilai antikorupsi lebih 
cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. 

Tidak Hanya Memutar Film
roadshow ACFFest 2013

Melalui film, 
KPK mencoba 
menanamkan 

perilaku 
antikorupsi 

kepada 
masyarakat. 

Media 
efektif untuk 

melakukan 
edukasi, 

sosialisasi, dan 
kampanye.
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Rawan Gratifikasi! Begitulah KPK melihat 
layanan pencatatan nikah dan rujuk di 
KUA melalui petugas Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N). Terkait hal itu, KPK 
menggelar Rapat Koordinasi Nasional terkait 
potensi gratifikasi pada layanan nikah dan cerai di 
KUA, 20 Februari 2014. 

Rakornas itu sendiri sekaligus menindaklanjuti 
pertemuan sebelumnya, mengenai revisi 
Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004, tentang 
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 
Departemen Agama. Tujuannya, sebagai salah 
satu upaya KPK dalam hal pencegahan tindak 
pidana korupsi dalam bidang tersebut. 

Hadir dalam acara yang digelar di ruang rapat 
gedung KPK tersebut, antara lain Wakil Ketua 
KPK Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, Menteri 
Agama Suryadharma Ali, Sekretaris Jenderal 
Kemenag Bahrul Hayat, Inspektur Jenderal 
Kementerian Agama M. Jasin, Dirjen Anggaran 
Kementerian Keuangan Askolani, Deputi Bidang 
Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/
Bappenas Wismana Adi Suryabrata dan Deputi IV 
Kemenko Kesra Bidang Pendidikan, Agama dan 
Aparatur, Agus Sartono.

Suryadharma Ali mengatakan, pelayanan 
administrasi di KUA yang kerap melayani 
pencatatan di luar jam kerja dan di luar kantor, 
memicu terjadinya gratifikasi. Apalagi, biaya 
opersional, sarana dan prasarana KUA sangat 
terbatas serta pemekaran sejumlah kabupaten/

kota mengharuskan berdirinya KUA di tiap 
kecamatan. “Kondisi ini membuka peluang dan 
dijadikan alasan pembenaran terjadinya praktik 
gratifikasi sebagai pengganti biaya transportasi 
dan operasional pencatatan nikah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian Agama telah 
membuat rancangan peraturan pemerintah yang 
akan merevisi PP No.47/2004 yang berisi tentang 
penyesuaian tarif pencatatan nikah. Hal itu, lanjut 
Menag, guna peningkatan layanan sesuai dengan 
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Namun kami belum bisa menyebutkan 
perubahan tarifnya. Karena masih ada penajaman 
dan ada pandangan bahwa tarif itu bukan single 
tarif tetapi multi tarif. Ada dua pertimbangan. 
Pertama, kemampuan ekonomi masyarakat. Dan 
kedua, dari sisi geografis, karena ruang lingkup 
tugas KUA di kecamatan dari sisi geografisnya bisa 
berbeda,” terang Menag. 

Sementara itu, Adnan mengatakan, momen 
ini merupakan suatu momen bersejarah. Maklum, 
persoalan gratifikasi yang telah terjadi bertahun-
tahun itu akan segera selesai dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. Adnan berharap, dengan 
pernikahan yang digelar tanpa gratifikasi akan 
melahirkan keluarga-keluarga yang berintegritas. 
“Kami berharap teman-teman di KUA bisa 
mensyiarkan nilai-nilai KPK sehingga akan muncul 
keluarga-keluarga berintegritas. tidak hanya 
pernikahannya yang sah, tetapi gratifikasinya juga 
sah,” ujarnya. 

rakornas layanan Nikah dan Cerai

Menanti Nikah 
Tanpa Gratifikasi

Resepsi 
pernikahan di 
luar jam kerja, 
memunculkan 
potensi 
gratifikasi. 
Penyesuaian 
tarif pencatatan 
nikah dan rujuk, 
meminimalisasi 
potensi korupsi.
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Tangkap tangan merupakan 
penangkapan terhadap seseorang 
pada saat melakukan tindak 

pidana, atau segera setelah tindak 
pidana dilakukan. Selain itu, juga apabila 
sesaat kemudian kepada orang tersebut 
ditemukan benda yang diduga keras 
digunakan untuk melakukan tindak 
pidana tersebut yang menunjukkan 
bahwa orang itu yang menjadi pelaku 
atau turut melakukan atau membantu. 

Seperti disebutkan dalam pasal 40 
KUHAP, bahwa dalam hal tertangkap 
tangan, penyidik dapat menyita benda 
dan alat yang ternyata atau yang patut 
diduga telah dipergunakan untuk mela-
kukan tindak pidana atau benda lain 
yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Sementara, penahanan dilakukan, 
karena terdapat alasan objektif dan 
subjektif. Alasan objektif, karena tindak 
pidana tersebut diancam dengan 
pidana penjara lima tahun. Sedangkan 
alasan subjektif adalah: pertama, karena 
dikhawatirkan tersangka/terdakwa 
melarikan diri; Kedua, dikhawatirkan 
tersangka/terdakwa akan merusak atau 
menghilangkan barang bukti; Ketiga, 
dikhawatirkan tersangka/terdakwa 
mengulangi tindak pidana.

Beberapa prosedur pada penahanan 
adalah: (a)  Penyidik menyampaikan 

Surat Perintah Penahanan (SPP) 
kepada tersangka disertai penjelasan 
tentang alasan penahanan; (b) Penyidik 
membuat tanda terima SPP dan mem-
be rikan kepada tersangka untuk ditan-
da tangani; (c) Penyidik membuat BA 
Penahanan, ditandatangani penyi dik, 
tersangka, dan dua orang saksi;  (d) 
Apabila tersangka menolak menanda-
tangani BA Penahanan, maka dibuatkan 
BA Penolakan Penandatanganan BA 
Penahanan. Apabila tersangka tetap 
tidak bersedia menandatangani, 
Penyidik membuat BA bahwa tersangka 
tidak bersedia menandatangani BA 
tersebut di atas; dan (e) Penyidik 
membawa tersangka ke rumah tahanan 
(rutan) yang dirujuk dan membe ritahu-
kan penahanan kepada keluarga atau 
penasihat hukum tersangka dengan 
menyampaikan tembusan SPP dan 
dibuatkan tanda terima.

Selain itu, juga (f) Sesuai pasal 24 
KUHAP,  untuk kepentingan penyidikan, 
penyidik KPK dapat menahan tersangka 
paling lama 20 (dua puluh) hari. Jika 
dibutuhkan, dapat diperpanjang oleh 
penuntut umum yang berwenang untuk 
paling lama 40 (empat puluh) hari; (g) 
Penuntut Umum KPK dapat melakukan 
penahanan terhadap tersangka 
selama 20 (dua puluh) hari dan 

dapat diperpanjang lagi dengan izin 
pengadilan untuk paling lama 30 (tiga 
puluh) sebagaimana diatur dalam pasal 
25 KUHAP; (h) Perpanjangan penahanan 
tersebut atas dasar permintaan dan 
laporan pemeriksaan dalam tingkat 
penyelidikan dan penuntutan diberikan 
oleh ketua pengadilan negeri; dan (i) 
Perintah penahanan yang diberikan 
oleh penuntut umum hanya berlaku 
paling lama 20 hari. Apabila diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang 
belum selesai, dapat diperpanjang 
oleh ketua pengadilan negeri yang 
berwenang untuk paling lama 30 (tiga 
puluh) hari.

Guna kepentingan pemeriksaan, 
penahanan terhadap tersangka atau 
terdakwa dapat diperpanjang berdasar 
alasan yang patut dan tidak dapat 
dihindarkan karena: pertama, tersangka 
atau terdakwa menderita gangguan fisik 
atau mental yang berat, yang dibuk tikan 
dengan surat keterangan dok ter, atau 
kedua, perkara yang sedang diperik-
sa diancam dengan pidana penja ra 
sembilan tahun atau lebih. Perpan-
jangan tersebut untuk paling lama 30 
(tiga puluh) hari dan dalam hal pena-
hanan tersebut masih diperlukan, dapat 
diperpanjang lagi untuk paling lama 30 
(tiga puluh) hari (pasal 29 KUHAP). 

tangkap tangan 
dan Penahanan

Publik tentu kerap 
mendengar bahwa KPK 

melakukan tangkap tangan 
dan penahanan. Kasus 

penangkapan Bupati Buol 
atau AF dalam kasus 

impor daging sapi, adalah 
sebagian kecil di antaranya.
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Pertemuan penting terjadi di 
Auckland, Selandia baru. Sekitar 
setahun silam, perwakilan  dari 

berbagai negara bertemu membahas 
tema strategis terkait pemberantasan 
korupsi. Mereka adalah the European 
Anti-Fraud Office (OLAF) Uni Eropa, 
Federal Bureau of Investigation (FBI) 
Amerika Serikat, Corrupt Practices 
Investigation Bureau (CPIB) Singapura, 
Serious Fraud Office (SFO) Inggris, dan 
SFO Selandia Baru. 

Momen tersebut memang krusial. 
Teramat krusial bahkan, karena 
merupakan pertemuan inagurasi 
Economic Crime Agency Network 
(ECAN), yang beranggotakan negara-
negara tersebut. Melalui pertemuan 
itu, dibahas berbagai langkah untuk 

langkah Koruptor Kian sempit 
Simon McArley, pimpinan Executive 

SFO Selandia Baru mengatakan, per-
temuan inagurasi tersebut sangat 
berharga untuk untuk memperkuat 
ikatan hubungan antar masing-ma sing 
ne gara dan membuka seca ra luas kerja-
sama mereka dalam ska la internasional. 
“Hal ini tentu merupa kan angin segar 
dalam rangka memini malisasi dampak 
kejahatan ekonomi internasional, yang 
tersusun secara sistematis di berbagai 
belahan dunia,” katanya. 

Yang tak kalah penting, petemuan 
itu juga membahas alat-alat yang 
akan digunakan dalam memberantas 
dan mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya kejahatan ekonomi. Itu 
sebabnya, dalam pertemuan inaugurasi 
tersebut juga hadir Wynyard Group. 

informasi yang bisa KPK himpun dari 
informasi intelijen di berbagi negara 
anggota ECAN. Apalagi, KPK sendiri 
berperan besar dalam menginisiasi 
pembentukan lembaga internasional 
itu. Dari informasi intelijen tersebut, 
selain untuk menghindarkan terjadinya 
pelarian kekayaan negara ke negara 

Pembentukan ECAN, 
mempermudah akses 
pencarian informasi. 
KPK berperan besar 
dalam menginisiasi 
pembentukannya.

JeJariNG

Pembentukan ECAN

mencegah masuknya  pelaku kejahatan 
yang buron dan bersembunyi di negara 
lain. Termasuk di antaranya, adalah 
pelaku kejahatan korupsi dan pencucian 
uang. 

Dengan adanya pertemuan tersebut, 
langkah pelaku pidana internasional 
akan semakin sempit. Mereka tak akan 
bisa lagi menganggap bahwa dengan 
membawa hasil kejahatan dari negeri 
asal menuju negara atau benua lain, 
merupakan langkah yang aman.  

Wynyard Group merupakan spesialis 
bidang intelligenceled software,  untuk 
melindungi perusahaan dan negara dari 
ancaman kejahatan ekonomi, termasuk 
pencucian uang dan korupsi. “Alat-alat 
teknologi tersebut diperlukan, agar 
membantu meningkatkan pemecahan 
persoalan,” kata McArleys. 

Pembentukan ECAN sendiri, memiliki 
arti strategis bagi KPK dalam upaya 
pemberantasan korupsi. Hal ini tidak 
terlepas, dari semakin mudahnya akses 

lain, kerjasama antarnegara juga bisa 
meminimalisasikan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU). 

“Kegagalan dalam merangkul 
negara lain dalam pemberantasan 
korupsi di masa lalu menyebabkan 
banyak koruptor bisa mencari suaka ke 
negara lain tanpa bisa diekstradisi oleh 
Indonesia. Tetapi dengan terbentuknya 
ECAN, semua kendala itu lebih mudah 
diatasi,” kata Ketua KPK Abraham 
Samad. 

Simon Mc Arley 
(kanan), dalam 
wawancara 
dengan 
stasiun televisi. 
Berperan dalam 
pembentukan 
ECAN.
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edukasi

Perkembangan teknologi yang kian 
pesat kerap memanjakan para 
konsumennya dengan berbagai 

kemudahan, baik dalam berkomunikasi, 
bertransaksi atau sekadar mencari 
informasi. Dan memang demikian. 
Dengan segala kemudahan yang ada 
tak heran jika masyarakat pun perlahan 
meninggalkan cara-cara lama yang 
tentunya membutuhkan waktu khusus. 
Untuk sekadar membaca buku misalnya, 
dengan aplikasi khusus yang tersedia di 
smartphone, para pengguna tak perlu 
lagi mencari di perpustakaan. 

Pun dalam hal sosialisasi 
pemberantasan korupsi. Berangkat dari 
kondisi itu pula KPK terus melakukan 
inovasi guna mengkampanyekan 
pemberantasan korupsi. Selain 
bersosialisasi melalui media, baik 
media cetak, elektronik atau terjun 
langsung ke lapangan, baru-baru ini 
KPK juga melakukan terobosan baru 
dengan membuat aplikasi khusus untuk 
kampanye pemberantasan korupsi 
bernama Siap BerAKSI. Merupakan 
akronim dari “siap berantas korupsi.” 

Aplikasi ini merupakan inovasi 
terbaru KPK sebagai salah satu media 
untuk menyuarakan pemberantasan 
korupsi, dimana para pengguna Android 
maupun iOS dapat mengunduh aplikasi 
tersebut secara gratis. Dengan aplikasi 
ini, masyarakat, terutama kalangan 
anak-anak dan kaula muda dapat 
dengan mudah menambah wawasan 
dan pengetahuan mereka tentang 
korupsi dan cara mencegahnya. 

Begitu pun, pemahaman terhadap 
gerakan antikorupsi memang harus 

Bagaimana Cara Mengunduh Aplikasi?

Belajar Antikorupsi 
  lewat Aplikasi

digalakkan sejak usia dini. 
Sejalan dengan hal tersebut, 
aplikasi Siap BerAKSI ini 
juga memang didesain bagi 
anak-anak dan remaja. Selain 
dengan tampilan kartunnya 
yang menarik, aplikasi ini juga 
dapat diakses secara mudah 
sehingga dapat diterima oleh 
anak-anak. 

Keseluruhan informasi 
dikemas dalam bahasa 
yang sederhana dan mudah 
dimengerti, namun tetap 
informatif. Konsep ilustrasi 
“your daily life” digunakan 
untuk menggambarkan bahwa 
memberantas korupsi berawal dari 
hal-hal kecil dan dapat dilakukan 
oleh siapa saja dari berbagai usia 
dan profesi. Melalui aplikasi tersebut 
dapat membentuk pandangan mereka 
mengenai korupsi dari awal. 

Sebagai gambaran, begitu 
membuka halaman-halaman awal, 
pengguna langsung disuguhkan 
fakta menggelitik: “Indonesia kaya 
tapi miskin, apa penyebabnya?” Dari 

Pesatnya penggunaan Android dan iOS, 
membuat KPK meliriknya sebagai media 

sosialisasi antikorupsi. Cukup dengan 
sentuhan jari di gadget Anda, semua 
informasi bisa diperoleh. Mudah dan 

menyenangkan.

Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana cara mengunduh aplikasi 
Siap BerAKSI di Android maupun iOS. Caranya sangat mudah. Cukup dengan 
membuka link di bawah ini, lalu ikuti petunjuk yang ada. Sekali sentuh, maka 
aplikasi langsung terpasang pada gadget Anda. Silakan mencoba:

Bagi pengguna ioS:
https://itunes.apple.com/us/app/siap-beraksi/id764417367?Is=1&mt=8
Bagi pengguna android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpk.siapberaksi&hl=en

sanalah alur mulai mengalir. Ketika 
sentuhan jari dilanjutkan, akan 
disuguhkan fakta lain, bahwa “korupsi 
adalah salah satu penyebab.” Demikian 
seterusnya, hingga akhirnya, didapatkan 
kesimpulan, bahwa semua anggota 
masyarakat, pada prinsipnya bisa 
berperan serta memberantas korupsi. 

Kalau begitu, “Siap berAKSI?” Ja-
wabannya pun ada pada halaman terse-
but, “Korupsi adalah musuh kita bersa-
ma. Mari kita basmi bersama-sama.” 
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edukasi

Setelah sukses dengan film Kita 
versus Korupsi pertama yang 
launching beberapa waktu lalu, 

saat ini KPK tengah menggarap film 
KvsK jilid dua dengan judul ”Sebelum 
Pagi Terulang Kembali”. Melalui 
film tersebut, diharapkan dapat 
mengedukasi masyarakat sekaligus 
menjadi media untuk menanamkan 
nilai-nilai integritas.

Seperti yang disampaikan Indraza, 
fungsional KPK di Direktorat Dikyanmas 
yang juga terlibat dalam pembuatan 
film tersebut, bahwa seperti film 
sebelumnya, film KvsK jilid dua ini 
juga merupakan inovasi KPK dalam 
memberikan edukasi. “Saat ini mungkin 
orang sudah bosan dengan harus 
mendengarkan kita ceramah dan 
sebagainya. Nah dengan film, sebagai 
media sosialisasi diharapkan akan lebih 
mengena dan mudah dicerna,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini film KvsK jilid 
dua sudah pada tahap finishing dan jika 
tidak ada halangan, film karya sutradara 
Lasya F. Susanto ini akan secara resmi 
di-launching pada awal Mei 2014 
mendatang. Jika film KvsK sebelumnya 
mengambil empat judul film pendek, 

Mau Tahu “KvsK” Jilid-2?
       Ini Bocorannya...

film KvsK jilid dua ini merupakan satu 
film panjang dengan durasi sekitar 90 
menit. Adapun para artis yang terlibat 
dalam film tersebut, antara lain Alex 
Komang, Fauzi Baadilla, Roy Marten dan 
beberapa artis Tanah Air lainnya. 

Film pencegahan korupsi berbasis 
keluarga ini merupakan buah kerja 
sama dari berbagai pihak. Di antaranya 
Management Systems Indonesia (MSI), 
Transparency International Indonesia 
(TII) dan diproduksi oleh Cangkir Kopi. 
Dalam film tersebut, menceritakan satu 
keluarga pejabat di salah satu instansi 
dan istrinya seorang dosen. Mereka hi-
dup sederhana dengan tiga anak yang 
me miliki bermacam-mascam karak ter 
dan masalah. “Tapi intinya adalah mem-
perlihatkan bahwa ada nilai-nilai dalam 
keluarga yang memang sebagai pondasi 
untuk mencegah orang mempunyai 
mental prilaku korupsi,” ujarnya.

Menurut Indraza, film KvsK jilid 
dua ini tidaklah seringan dengan film 
sebelumnya. Seperti diketahui, film 
KvsK jilid satu merupakan empat judul 
film pendek yang kesemuanya memiliki 
benang merah sama: korupsi. Namun 
dengan pesan-pesan yang disampaikan  

secara langsung. “Kalau film KvsK ini 
tidak demikian. Ini film panjang yang 
orang memerlukan sedikit pemikiran 
untuk menggali,” terangnya. 

Dengan demikian, lanjut Indraza, 
film KvsK jilid dua ini selain sebagai 
hiburan yang sarat nilai-nilai anti 
korupsi, juga bisa sebagai bahan diskusi 
di kampus-kampus. “Karena dalam 
film itu menceritakan banyak sekali 
masalah di masing-masing orang, cukup 
kompleks dan setiap permasalahan 
tersebut ada nilai-nilai yang bisa diambil 
yang bisa didiskusikan terutama di 
kampus-kampus,” ujarnya.

Karena pembuatan film ini bukan 
dibiayai dari APBN, kata Indraza, 
tentu kendala utamanya adalah 
masalah pendanaan, terlebih dalam 
memproduksi sebuah film tentu 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
“Kemudian mencari bintang film dengan 
anggaran yang terbatas juga tidak 
mudah. Kita harus mencari pemeran 
yang bagus tetapi yang mempunyai 
idealisme untuk negara ini,” katanya. 
Ia pun menyampaikan terima kasih 
kepada pihak yang membantu dalam 
pelaksanaan produksi film tersebut. 

Berbeda dengan 
KvsK jilid pertama, 
kali ini durasi 
film jauh lebih 
panjang. Alex 
Komang dan 
Roy Marten turut 
menjadi bintang.
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Ebiet G. Ade

Mulai dari Diri Sendiri

S
emakin maraknya para pejabat yang terjerat kasus 
korupsi membuat Ebiet G. Ade prihatin. Terlebih, karena 
tak sedikit di antara mereka yang ternyata berusia 
relatif muda. Kepada Integrito, pemilik nama asli Abid 
Ghoffar Aboe Dja’far ini, mengatakan, kondisi demikian 
semakin mempertegas bahwa seluruh elemen bangsa 
sudah harus menyatakan perang terhadap korupsi. 

Dalam konteks itulah Ebiet mengatakan, bahwa 
semua harus bermula dari diri sendiri. Meski tak 

dimungkiri bahwa sistem yang lemah dan budaya permisif turut 
mendukung tumbuh suburnya korupsi, namun korupsi akan terbasmi jika 
masing-masing pribadi bertekad untuk menyatakan perang terhadapnya. 

“Bagaimana pun, penyebab utama korupsi, saya kira adalah 
individunya sendiri. Hal itu menjadi lebih parah, ketika seseorang 

yang memiliki perilaku koruptif hidup di dalam sistem yang 
lemah,” terangnya.

Itulah sebabnya, lanjut pria asal Banjarnegara ini, 
hal utama yang harus dilakukan agar “selamat” adalah 
dengan memperkuat benteng keimanan. Mengapa? 
Karena jika iman teramat lemah, maka sangat rentan 

terjerat perilaku korupsi. “Sebaliknya, meski 
seseorang berada di dalam 

sistem yang berantakan, 
namun kalau hati 
nuraninya terjaga, 
maka dia tidak akan 

terjerumus ke dalam 
perilaku dan tindak 

pidana korupsi,” ujarnya.
Bagaimana jika tidak? Ya 

seperti sekarang inilah. Korupsi dan perilaku koruptif pada 
akhirnya berubah menjadi kebiasaan dan bahkan budaya. 
Tidak hanya di kalangan para birokrat, namun juga masyarakat. 
“Budaya koruptif itu sudah mendarah daging, terutama di 
kalangan birokrat. Jadi agak sulit untuk menebas korupsi 
kecuali kalau ditebas sampai akar-akarnya,” ucapnya.

Meski demikian, artis yang terkenal dengan lagu Camelia 
ini, optimistis, generasi muda di Indonesia masih memiliki 

identitas yang jelas. Ebiet percaya, banyak generasi penerus 
yang memiliki idealisme tinggi dan integritas kuat. Pribadi-

pribadi seperti itulah yang menurut Ebiet bisa menjadi pilar 
antikorupsi. Dan jika semua bersatu, termasuk juga masyarakat 
yang menyatakan “perang” kepada korupsi, maka bisa menjadi 
pendukung yang kuat bagi KPK untuk memberantas korupsi di 
negeri ini. “Kalau begitu, marilah kita semua memulai dari diri 
sendiri,” katanya. 

Jeda
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Sebuah pesta digelar di Balai Gem-
peng, rumah adat Suku Sasak, di 
Dusun Beleq, Kecamatan Kayangan, 

Lombok Utara. Aneka makanan disantap 
ramai-ramai warga Suku Sasak. Ada 
ayam bakar, menu kambing plus aneka 
sayuran lezat tersaji di sana. Ada hajatan 
apa? 

“Bukan hajatan, ini makanan 
disajikan oleh orang yang kena 
hukuman lantaran menebang hutan 
sembarangan,” kata Japarti, Kepala Desa 
Gumantar, tempat Suku Sasak berdiam.

Rupanya, sebelum pesta adat digelar, 
ada seseorang bernama Rubi yang 
kena denda lantaran menebang hutan 
sembarangan. Hanya karena menebang 
sebatang pohon, ia harus membayarnya 
dengan seekor kambing dan sekuintal 
beras.

Seperti ditulis Tribunnews.com, 
santapan yang dimakan ramai-ramai itu 
rupanya bentuk bayaran denda yang 
harus dia tanggung akibat menebang 
hutan. Aksinya menebang hutan 
rupanya kepergok warga. Ia pun diseret 
ke Balai Gempeng untuk dihadapkan 
pada tokoh-tokoh adat setempat.

Mekel, sebutan untuk jaksa penuntut 
di Suku Sasak, memintanya didenda 
seberat-beratnya karena dinilai merusak 

Tebang Pohon, Bayar Kambing
kelestarian hutan. Kemudian Toak Turun, 
sebutan untuk hakim adat, memutuskan 
Rubi harus membayar kambing dan 
beras dalam bentuk masakan siap 
santap.

“Nah, makanan yang disantap ramai-
ramai ini sebagai denda atas aksi dia 
menebang hutan,” tutur Sahir, Kepala 
Dusun Beleq.

Suku Adat Sasak menyebut kearif-
an lokal melarang tebang pohon sem-
barangan itu dengan nama ‘Awiq-awiq.’ 
Karena kearifan lokal tersebut, warga 
takut mengeksploitasi hutan secara 
sera kah karena menyadari beratnya hu-
kuman adat.

Pantas saja wajah hutan di sekitarnya 
tampak hijau lestari karena peraturan 
benar-benar ditegakkan.

Awiq-awiq tidak hanya berisi larang-
an membabat hutan sembarangan. Ada 
lima pranata yang berlalu di daerah 
setem pat. Lima pranata itu adalah: (1) 
Penghulu, yaitu orang yang bertugas 
menegakkan agama. Yang melanggar 
larangan agama diawasi oleh penghulu; 
(2) Raden, yaitu orang yang bertugas 
mengatur urusan khitanan; (3) Mekel, 
sebutan untuk jaksa adat, menuntut 
para pelanggar aturan adat, termasuk 
penebang hutan, dengan hukuman 

berat di depan hakim; (4) Mangku: orang 
yang bertugas mengawasi pengelolaan 
sumber daya alam, dan (5) Toak Turun: 
orang yang bertugas sebagai hakim, 
memutuskan hukuman yang pantas 
untuk pelanggar Awiq-awiq.

Kearifan lokal larangan menebang 
hutan ini rupanya menarik perhatian 
para pegiat lingkungan. Apalagi lokasi 
tempat suku adat tinggal ini berada di 
kawasan rawan banjir dan longsor.

Sebuah LSM, misalnya, menggan-
deng mitra lokal, untuk memberikan 
pelatihan dan bimbingan. Pelatihan 
tersebut diberikan kepada penduduk 
suku adat tentang pentingnya mewas-
padai bencana.

Serangkaian program Pengurangan 
Risiko Bencana (PRB) kemudian 
digelar. Antara lain latihan- latihan 
mengevakuasi korban bencana banjir, 
mendirikan tenda pengungsian, 
dan menyuplai logistik dan latihan 
pertolongan pertama untuk para korban.

“Penduduk Suku Sasak sudah 
memiliki kearifan lokal untuk mencegah 
bencana yakni Awiq-awiq. Melalui kerja 
sama ini, kami tinggal mengasahnya 
dengan program Pengurangan Risiko 
Bencana,” kata Jatmoko, Project Officer 
LSM tersebut . 

ceNdekia

Awiq-awiq 
tidak hanya 
berisi larangan 
membabat 
hutan 
sembarangan. 
Pelaku bisa 
diseret ke Balai 
Gempeng untuk 
dihadapkan 
pada tokoh-
tokoh adat 
setempat.

Awiq-awiq suku sasak
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Memasuki usia ke-532, Kota 
Bogor memperoleh “kado” 
cukup istimewa. Pasalnya, dari 

survei integritas 2013 yang diadakan 
KPK, menempatkan Pemkot Bogor 
pada posisi ke-9 dengan total peraihan 
poin 7,29. Yang menarik, khusus unit 
layanan pengadaan barang dan jasa 
(PBJ), Pemkot Bogor menempati 
posisi keempat untuk layanan sejenis, 
dengan total poin 7,54. Bukan nomor 
satu memang. Meski demikian, 
raihan tersebut merupakan bentuk 
“pengakuan” tersendiri atas eksistensi 
Pemkot Bogor, terutama dilihat dari 
stereotip pelayanan publik.  

Begitupun, hasil tersebut belum 
memuaskan Bima Arya, Walikota Bogor 
terpilih. Menurutnya, semua pelayanan 
harus ditingkatkan. Sebab pelayanan , 
termasuk pengadaan barang dan jasa, 
merupakan garda terdepan dan refleksi 
dari efektivitas sebuah pemerintahan. 

Apa yang disampaikan Bima, tentu 
merupakan tantangan tersendiri bagi 
kota seluas 11.850 Ha atau 0,27% dari 
luas Provinsi Jawa Barat, tersebut. 
Terlebih dengan jumlah penduduk 
820.707 jiwa dengan kepadatan sangat 
tinggi, diatas 5.000 jiwa/km2. Dalam 

Peningkatan Pelayanan ala Kota Hujan

kondisi demikian, tentu pelayanan yang 
prima sangat dibutuhkan. 

Dalam sudut pandang itulah, 
Bima menyebutkan, secara garis 
besar terdapat tiga hal yang harus 
dilakukan, dalam konteks perbaikan 
atau peningkatan pelayanan. Pertama, 
perbaikan waktu atau proses. Kedua, 
perbaikan kualitas. Dan ketiga, perbaikan 
komunikasi dan informasi. 

Untuk aspek waktu, misalnya, Bima 
melihat bahwa selama ini tidak terdapat 
target yang dicanangkan top manager 
yaitu kepala suku dinas atau walikota. 
Padahal, target waktu ini penting, karena 
di mata publik, kecepatan menjadi salah 
satu indikator penting pelayanan publik. 
“Padahal kalau disosialisasikan dengan 
baik oleh berbagai instrumen, maka 
waktu pengurusan, biaya pengurusan, 
dan standar kualitas, semua akan 
bergerak sesuai dengan target,” katanya.

Tetapi itu belum cukup. Guna 
mendukung peningkatan pelayanan, 
Pemkot Bogor juga harus melakukan 
hal lain. Yang pertama bisa dilakukan, 
misalnya, melakukan pemetaan berbagai 
persoalan di Bogor. Demi terciptanya 
pelayanan yang semakin baik, kendala-
kendala birokrasi ke depan harus 

diatasi. Dan dalam kaitan itu, persoalan 
good governance dan antikorupsi, 
misalnya pun akan menjadi fokus 
utama “Kami akan menempatkan isu 
pemerintahan yang bersih dan efektif 
dan pemberantasan korupsi menjadi isu 
utama. Dan itu, akan kita turunkan dalam 
bentuk program ke depan,” tegas Bima. 

Dalam persepektif itu, menurut 
Bima, salah satu yang menjadi prioritas 
adalah memaksimalkan efektivitas dan 
efisiensi dalam pengelolaan APBD. 
Bukan berarti bahwa saat ini Pemkot 
Bogor tidak menuju ke arah tersebut. 
Namun, ke depan hal itu akan terus 
ditingkatkan dan dioptimalkan. Salah 
satunya adalah mekanisme online atau 
elektronik dalam pengadaan barang dan 
jasa. Dalam hal ini, setiap pengadaan 
senilai minimal Rp200 juta, harus 
melalui mekanisme online. “Karena saya 
percaya meminimalkan peran orang dan 
memaksimalkan perangkat teknologi, 
juga berarti mengurangi peluang untuk 
melakukan korupsi,” kata Bima.

Kualitas Sdm 
Guna mencapai pelayanan yang 

semakin prima, termasuk di dalamnya 
adalah pengadaan barang dan jasa, 

Apresiasi 
yang diterima, 

adalah 
tantangan 

agar bisa terus 
meningkatkan 

pelayanan. 
Tidak hanya 

perbaikan 
waktu dan 

proses, 
namun juga 
kualitas dan 
komunikasi.

Pemkot Bogor
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kualitas sumber daya manusia (SDM) 
juga harus mendapat perhatian 
serius. Sebab, sebagaimana jamak 
diketahui, selama ini banyak SDM untuk 
pengadaan barang dan jasa, sifatnya 
hanya “sambilan.” Jarang sekali ditemui, 
adanya SDM yang khusus menangani 
pelayanan pengadaan barang dan jasa. 

Bima Mafhum betul. Itu sebabnya, 
ke depan, Pemkot Bogor sudah 
memproyeksikan peningkatan kualitas 
SDM sebagai salah satu program 
prioritasnya. Caranya adalah, pertama, 
bahwa proses rekrutmen, rotasi, dan 
mutasi harus dilaksanakan atas proses 
the right man in the right place. Kedua, 
pengawasan internal akan diperketat, 
sesuai Perda dan UU yang berlaku. 

Jadi, lanjutnya, terdapat satuan 
khusus fungsional yang bertugas 
melakukan pengawasan terhadap 
aturan dan Peraturan Daerah (Perda). 
Mengingat minimnya jumlah personel, 
tak ada cara lain kecuali melakukan 
optimalisasi peran. “Ini yang akan 
dimaksimalkan. Ini adalah satuan yang 
akan mengawasi sistem agar berjalan 
dengan baik, dan mengawasi pula 
aturan agar ditegakkan dan Perda 
supaya dijalankan,” lanjutnya.

Menurut Bima, dalam upaya mening-
kat kan pelayanan, adanya fungsi penga-
wasan tak bisa ditawar lagi. Apalagi harus 
diakui,  bahwa selama ini pengawasan 
terhadap hal seperti itu sangat lemah.  

Apakah cukup hanya itu? Tentu tidak. 
Karena pelayanan menyangkut publik, 
maka aspek lain yang tak kalah penting 
adalah integritas aparat. Menurut Bima, 
hal itu harus dilakukan. Hanya saja, 
menumbuhkan integritas tidak cukup 
dengan membangun sistem semata. Tak 
kalah penting, lanjutnya, adalah dengan 
membangun karakter itu sendiri. 

Kondisi ini yang harus dijaga. Karena 
menurut Bima, kekuatan karakterlah 
yang akan membangun integritas. Bima 
juga mengakui, selama ini pembina an 
pegawai Pemkot Bogor tidak menem-
pat kan aspek karakter sebagai unsur 
yang sangat menentukan. Untuk itu, ke 
de pan, meski pembangunan fisik hanya 
dilakukan secara konservatif, na mun 
pembangunan karakter akan dilaku kan 
secara progresif. “Melalui upaya itu, Pem-
kot Bogor diharapkan bisa menularkan 
semangat untuk berubah,” kata Bima. 

Dalam rangka membangun karakter 
itu pula, Pemkot Bogor berencana 

melakukannya melalui workshop 
pelatihan dan pencerahan. Tidak 
sporadis tentu, namun harus dilakukan 
secara reguler dengan melibatkan 
para motivator. Upaya itu menjadi 
concern Bima, karena lagi-lagi, selama 
ini dianggap belum ada. Dengan 
adanya peran serta motivator, Bima 
percaya bahwa kualitas pelayanan, 
termasuk pengadaan barang dan jasa 
akan semakin meningkat. Sebab dalam 
bekerja, seseorang tentu membutuhkan 
roh di dalamnya. 

Sosialisasi
Salah satu kendala pelayanan, adalah 

masih maraknya budaya “memberi dan 
me nerima”. Untuk mengurangi hal itu, 
ke depan Pemkot Bogor akan meng-
optimalkan berbagai media untuk so-
sialisasi. Misalnya saja melalui media 
sosial seperti facebook, twitter, youtube, 
dan sebagainya. Bahkan, juga bisa 
mem ber dayakan SMS, website , ra dio, 
streaming, video conference, dan tele visi. 
“Pem kot Bogor nantinya akan mencip ta-
kan blusukan secara online. Jadi semua 
bisa terpantau secara online pula,” 
katanya. 

 Bukan berarti saat ini tidak terdapat 
sosialisasi, namun belum dilakukan secara 
optimal. Misalnya saja, melalui poster 
atau pamflet, namun dengan penyebaran 
yang sangat terbatas. “Makanya akan kita 
pelajari, apakah kendalanya dari alokasi 
dana atau kreativitasnya yang memang 
kurang,” urainya.  

Sosialisasi semacam ini, menurut 
Bima, selain bisa mendukung 
pelayanan, juga merupakan bagian dari 
perbaikan kualitas good governance 

Bima arya
Walikota Bogor terpilih

bo
go

r.n
et

dan transparansi. Melalui peningkatan 
sosialisasi, diharapkan semakin banyak 
warga Bogor mengetahui mengenai apa 
saja yang menjadi bagian dari pelayanan 
dan juga besarnya anggaran.  

Dan jika dikombinasikan dengan 
pembangunan karakter tadi, Bima yakin 
bahwa akan menjadi pagar pengaman 
yang baik bagi birokrat, yakni dengan 
meminimalkan ruang untuk bisa 
“bermain-main”. 

Tetap itu belum cukup. Setelah semua 
diberikan secara transparan, Pemkot 
Bogor menurut Bima, juga berencana 
menyediakan fasilitas pengaduan bagi 
masyarakat. Jika masyarakat melihat 
kejanggalan atau ketidakpuasan 
terhadap pelayanan publik, termasuk di 
dalamnya adalah pengadaan barang dan 
jasa, maka mereka bisa mengadukannya. 
“Tidak sekadar menyediakan saluran 
dan menampungnya, namun Pemkot 
juga akan menindaklanjuti pengaduan 
tersebut,” pungkas Bima.

Kalau begitu, kita tunggu saja! 
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disampaikan seorang siswa yang 
mendapat tekanan dari para guru dan 
teman-teman, hanya karena sang bocah 
mempertahankan sebuah kejujuran!

Dan, itulah yang dialami Muhammad 
Abrary Pulungan (Abrar), siswa kelas 
enam SDN 06 Petang Pesanggrahan, 
Jakarta Selatan. Abrar menangis 
dan memberontak, karena dalam 
pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2011, 
dia dipaksa menandatangani perjanjian 
untuk bersedia memberikan jawaban UN 
kepada teman-temannya. 

Abrar gelisah. Siswa pintar itu tak 
kuasa menahan gejolak. Nilai-nilai keju-
juran yang ditanamkan orang tuanya, 
seakan terkoyak di sebuah lembaga 
pendidikan formal, yang seharusnya 
menanamkan integritas. Dan yang lebih 
membuat semua prihatin, karena protes 
yang disampaikan Sang Bunda, Irma 
Winda Lubis, justru berbuah cibiran, 
pengucilan, dan sikap diskriminatif 
terhadap dirinya. Bahkan, upaya hukum 
yang kemudian ditempuh Irma, juga tak 
kunjung mendapat kepastian. 

“Saya dimarahi dan dimusuhi teman-
teman di sekolah. Kata teman-teman, 

remaja Berkarya, di sini Tempatnya!

guru-guru jadi kena masalah gara-gara 
saya. Padahal saya cuma bicara jujur. 
Kata ayah dan bunda, kita harus selalu 
jujur,” begitu kata Abrar, lagi. 

Kisah Abrar adalah cerita nyata. 
Cerita yang menggelitik  dan mengaduk-
aduk nurani. Di tengah kondisi bangsa 
yang tak kunjung reda didera korupsi, 
apa yang dialami Abrar seolah kian 
mempertegas, betapa memprihatinkan 
integritas bangsa ini. 

Abu Juniarenta, Manajer Program 
Kampung Halaman, mengatakan, dari 
sanalah kemudian Yayasan Kampung 
Halaman mengangkat kisah Abrar ke 
dalam film dokumenter. Judulnya, 
“Temani Aku Bunda.” Melalui film 
berdurasi 77 menit itu, organisasi 
yang berlokasi di Yogyakarta tersebut, 
menggugah kepedulian masyarakat.

Film hasil kerja sama antara 
Kampung Halaman dan Komunitas Roda 
tersebut, memang sarat makna. Karya 
itu mengajarkan, bahwa kejujuran butuh 
keberanian luar biasa dan mental baja. 
Kecurangan bersama (dalam kasus UN) 
ini adalah awal korupsi berjamaah di 

negara kita. “Kisah Abrar juga menjadi 
semacam potret buram pendidikan kita, 
terutama yang mengikuti ujian nasional. 
Tak dimungkiri, kian banyak siswa 
membeli jawaban atau meminta jawaban 
dari temannya,” kata Abu.  

Agar pesan ini bisa disampaikan 
kepada lebih banyak masyarakat, 
Kampung Halaman kemudian mengikut-
sertakan pada Anti-Corruption Film 
Festival (ACFfest) yang diselenggarakan 
KPK. Dari sana Abu berharap, masyarakat 
Indonesia bisa semakin mawas diri dan 
kian mengerti, betapa pentingnya arti 
kejujuran dan keberanian. 

Komunitas remaja
“Temani Aku Bunda,” bukan satu-

satunya film produksi Kampung Halaman. 
Lainnya tentu banyak. Kesemuanya tidak 
hanya sarat nilai, tetapi juga melibatkan 
secara aktif para remaja, baik secara 
individu maupun bersama komunitas 
masing-masing. 

   Lantas, bagaimana upaya yang 
dilakukan Kampung Halaman dalam 
menggali kemampuan para remaja 

Remaja adalah 
anggota masyarakat 

terpenting di manapun 
di dunia, yang 

dapat menjamin 
terciptanya proses 
regenerasi. Melalui 

film dan video, 
Kampung Halaman 
memperkuat peran 

mereka.

kOmuNitas

yayasan Kampung Halaman

“Bunda, saya tidak mau 
ada siswa bodoh dapat 
nilai bagus. Kalau 

pemimpinnya orang bodoh, 
nanti Indonesia bisa roboh.”   

Siapa tak miris mendengar 
ucapan semacam itu. Apalagi, Mengangkat kecurangan saat ujian nasional (UN), menggugah kejujuran dan keberanian.
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Indonesia di bidang perfilman? 
Dalam hal ini, yayasan yang 
diketuai Dian Herdiany tersebut, 
memiliki berbagai kegiatan. Di 
antaranya adalah membuat Youth 
Media Centre di berbagai desa 
dan kota di Indonesia. Di sana, para 
remaja dan anak muda didorong 
untuk mengembangkan potensi, 
kreativitas, dan juga penguasaan teknis 
bermedia dengan membuat videonya 
sendiri. 

Melalui kegiatan tersebut, selain 
menggali potensi, Kampung Halaman 
juga menumbuhkan kesadaran dari 
dalam diri para remaja. Yakni, bahwa 
mereka pun bisa berperan sebagai agen 
perubahan yang paham dan peduli 
keadaan di sekitar mereka. Melalui 
langkah tersebut, diharapkan video 
yang dihasilkan bisa digunakan untuk 
memahami berbagai isu dengan lebih 
mendalam. Misalnya hubungan antara 
tradisi budaya dan agama dengan 
kehidupan modern, kemiskinan, peran 
perempuan, diskriminasi terhadap 
penyandang disabilitas, dampak 
bencana alam, dan lain sebagainya. 
“Video tersebut juga bisa menjadi 
bahan diskusi dengan pihak-pihak yang 
berwenang, demi mencari solusi,” lanjut 
Abu.

Tidak hanya itu. Kampung Halaman 
juga mengadakan pelatihan media dan 
pertemuan dengan pemimpin muda dari 
berbagai tempat di Indonesia, membuat 
forum jaringan untuk pembuat 
video komunitas serta mengadakan 
pemutaran film di komunitas. Melalui 
berbagai upaya tersebut, hingga saat 
ini sudah terdapat sekitar 400 video 
berbasis komunitas dalam database 
video yang dibuat Yayasan Kampung 
Halaman. Video tersebut dilengkapi 
dengan katalog untuk disebarluaskan 
ke publik dengan berbagai cara, baik 
online maupun offline. “Database digital 
tersebut saat ini sudah tersedia di 
berbagai universitas,” katanya. 

Kampung Halaman memang 
memfokuskan diri pada remaja dan 
komunitasnya. Ini tak lain, karena 
Kampung Halaman melihat bahwa usia 
tersebut memiliki arti penting dalam 
masyarakat. Bahkan, hampir semua film 
dan video yang diproduksi, merupakan 
buah karya mereka. “Kampung Halaman 
memang tempat remaja berkarya,” kata 
Abu. 

Dari para remaja, lanjut Abu, 
Kampung Halaman mendapatkan 
berbagai informasi, termasuk mengenai 
apa yang terjadi tentang kehidupan 
mereka sehari-hari. Baik di komunitas 
masing-masing maupun kehidupan 
sekolah. “Dan, yang lebih penting, 
mereka masih sangat peduli akan 
pentingnya kejujuran,” kata Abu.

Sejarah  
Berbagai kiprah Kampung Halaman, 

tentu tak lepas dari sejarah pendirian 
organisasi itu sendiri. Dirintis dua Antro-
polog, Dian Herdiany dan M. Zamzam 
Fauzannafi, pada 2006, Yayasan Kam-
pung Halaman telah berkembang dan 
beregenerasi, dengan tujuan yang sama. 
Yaitu, memfasilitasi remaja dan anak 
muda berusia 13-25 tahun, dengan 
ketram pilan, kreativitas dan penguasaan 
media, yaitu video, musik, teks, dan foto. 
Muaranya, adalah untuk memunculkan 
suara dan sikap tentang isu-isu yang 
diang gap penting, baik oleh pribadi ma-
sing-masing maupun komunitas mereka.  

Sementara mengenai latar belakang 
pendirian organisasi, menurut Abu, 

semua tak lepas dari 
kenyataan bahwa televisi 
dan film merupakan media 
yang sangat efektif namun 
seringkali berdampak negatif. 

Mengapa? Karena berbagai 
media tersebut diproduksi di 

tempat “lain” dan oleh orang “lain” 
dengan agenda tertentu (terutama 

agenda ekonomi). Yang terjadi, akhirnya 
berbagai tayangan tersebut justru 
kerap mengaburkan dan menjauhkan 
penonton dari persoalan-persoalan 
hidup sehari-hari di komunitas mereka.  

Dan, seperti itulah. Sebagai 
organisasi nirlaba, Kampung Halaman 
pada akhirnya memang memfokuskan 
diri untuk bekerja sama dengan 
berbagai komunitas di seluruh Indonesia 
guna memperkuat peran remaja dan 
anak muda di komunitasnya masing-
masing. Caranya,  melalui media berbasis 
komunitas yang dilakukan secara 
partisipatif itu tadi.

Yang perlu diingat, meski film 
dan video menjadi kegiatan uta-
ma organisasi ini, namun Kampung 
Halaman tetap menempatkan orang-
orang di belakang mereka, termasuk 
dari komunitas sebagai subjek sesung-
guhnya. Seperti disampaikan M. Zam-
zam Fauzannafi, seorang pendiri. 
Be gi ni katanya, “Kami tidak bekerja 
de ngan video, kami bekerja dengan 
ma nusia. Video membantu kami untuk 
mem fasilitasi penyampaian pesan 
dan pencarian solusi yang mungkin 
dilakukan oleh pembuat video itu sendiri 
dan masyarakat yang lebih luas.” 

kOmuNitas
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reseNsi

Antara 
Politik Uang 

dan 
dana Politik

Mark Warren, seorang profesor ilmu politik dari Universitas 
British Columbia, menegaskan bahwa korupsi politik adalah 
marginalisasi partisipasi warga negara dalam pengambilan 
keputusan yang berkaitan langsung dengan nasib mereka.

Perbedaan korupsi politik dan korupsi lain adalah, 
pelaku yang memiliki posisi politik, sehingga jabatan atau 
kedudukan yang disalahgunakan bermuatan politik. Lebih 
dari itu, akibat yang ditimbulkan juga tidak hanya kerugian 
keuangan negara, tetapi juga akibat politik, moral, dan hak 
asasi manusia.

dari Korupsi Birokrasi ke Korupsi elektoral
Dalam perspektif T. Jacob, korupsi politik dapat 

berbentuk tirani, penghianatan atau subversi, tetapi dapat 

Tulisan ini membedah permasalahan korupsi politik, 
khususnya politik uang dana politik yang hingga lebih 
dari satu dekade setelah reformasi politik digulirkan, 

masih menjadi persoalan serius bagi para pegiat demokrasi. 
Bagian pertama mengulas relasi antara demokrasi, kekuasaan, 
dan korupsi politik. Bagian kedua berfokus pada analisis 
permasalahan politik uang dana politik uang dana politik 
pada penyelenggaraan pemilu di era reformasi di Indonesia.

demokrasi, Kekuasaan, dan era Korupsi Politik
Telah lama Lord Acton mengingatkan bahwa “power 

tend to corrupt”, pemegang kekuasaan memiliki peluang 
yang besar untuk melakukan korupsi dalam berbagai 
bentuk. Demokrasi yang hanya memberikan ruang bagi para 
pemegang kekuasaan yang korup akan menghancurkan 
sistem politik dan sistem ekonomi secara meyakinkan.

Dalam konteks politik, mantan Presiden Costa Rica 
dan salah satu pendiri Transparency International, Oscar 
Arias Sanches, mengingatkan bahwa korupsi yang amat 
berbahaya adalah perselingkuhan antara kekuatan bisnis 
raksasa yang menyelinap masuk ke dalam struktur kekuasaan 
pemerintahan, sehingga memperoleh laba luar biasa besar 
dan tidak wajar, dimana dana publik dibelokkan ke dalam 
rekening pribadi para pejabat pemerintah dan militer.

Menurut Robert G. Thohaben et.al., korupsi politik 
memiliki pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, 
korupsi politik merujuk pada tindakan yang dilakukan pejabat 
publik yang tidak jujur dan ilegal, misal menerima suap. 
Dalam arti luas,  korupsi politik meliputi tindakan pejabat 
publik yang meskipun tidak melanggar hukum, tetapi 
dalam sistem pemerintahan demokratis tindakan tersebut 
mencederai integritas. Misal, sikap pejabat yang diangkat 
melalui pemilihan umum menerima sumbangan dana 
kampanye dalam jumlah besar atau dibayar 2.000 dolar dalam 
sekali bicara pada kampanye di depan kelompok kepentingan 
(Alkostar,2008:34-35)

Komponen lain dalam korupsi politik adalah kebohongan. 
Seorang pejabat mengumumkan jumlah kekayaannya secara 
terbuka, tetapi diam-diam melakukan pencucian uang. 

Judul Artikel :  Politik Uang dan Pengaturan 
  Dana Politik di Era Reformasi
Penulis :  Bima Arya Sugiarto
Kolasi :  Hlm. 473-502
JudulBuku :  Korupsi Mengorupsi Indonesia
Editor :  Wijayanto; Ridwan Zachrie
Penerbit :  PT GramediaPustaka Utama
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pula berbentuk lobbyism, pembelian suara, 
kecurangan dalam pemilu, patronase, dan 
favoritisme. Pada konsep ini terlihat 
bahwa pelaku korupsi politik dapat 
berbentuk individu, kelompok, 
kroni, keluarga, maupun sebuah 
rezim pemerintahan. Perspektif 
ini yang kiranya lebih relevan 
untuk menganalisis problem 
politik uang dana politik di era 
reformasiini.

Pada masa Orde Baru, kajian 
korupsi banyak diarahkan pada 
ranah birokrasi, yang diyakini 
merupakan sarang dari praktik 
korupsi. Namun, perubahan 
iklim politik yang terjadi sejak 
1998 telah memaksa para peneliti 
masalah korupsi untuk melakukan 
kajian ke wilayah-wilayah strategis lainnya, 
yaitu partai politik dan persaingan elektoral. 
Diversifikasi aktor politik dan desentralisasi 
otoritas politik telah menciptakan berbagai 
modus operandi korupsi politik yang baru. 
Liberalisasi sistem politik di Indonesia telah 
mengubah secara drastis wajah perpolitikan Indonesia. Di 
satu sisi, sistem kepartaian dan kontestasi elektoral yang 
semakin demokratis menjadi hal yang membedakan republik 
ini dibanding era Orde Baru.Namun, di sisilain, liberalisasi 
politik juga semakin memperluas ruang bagi praktik politik 
kotor dari aktor-aktor yang semakin heterogen tersebut.

Politisasi Pengusaha dan Pendanaan Partai
Kebutuhan mobilisasi dana politik yang besar dari partai 

politik pada pemilu legislatif dipenuhi dari beberapa model 
pendanaan. Model yang paling umum tentunya adalah ketika 
pengurus partai secara agresif melakukan pendekatan kepada 
pengusaha untuk menyumbang aktivitas kampanye. Model 
lain yang semakin kentara adalah rekrutmen secara langsung 
para pemilik modal atau pengusaha ke pentas politik, baik 
di legislatif maupun eksekutif melalui jalur pilkada. Studi 
yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa jumlah 
anggota parlemen yang berlatar belakang pengusaha 
meningkat persentasenya pada parlemen periode 2004-
2009, jika dibanding parlemen 1999-2004 (Sugiarto, 2006). 
Meningkatnya jumlah politisi-pengusaha ini merupakan 
konsekuensi logis dari sistem demokrasi liberal yang kini 
diadopsi di Indonesia. Pada iklim politik yang kompetitif, 

namun sangatlah menentukan prospek 
kemenangan politik. Dana politik 

merupakan sumber daya utama dalam 
merebut, mempertahankan, atau 

memperbesar kekuasaan.
Dalam Money in Politics 

Handbook: a Guide to Increasing 
Transparency in Emerging 
Democracies, GaneWard,dkk 
menjelaskan empat contoh 
risiko dan pengaruh uang 
dalampolitik: (1). Adanya 
tendensi dari partai penguasa 

untuk memanfaatkan keuangan 
dari BUMN untuk mendanai 

kampanye dan operasional partai 
politik. Hal itu memungkinkan 

karena partai penguasa memiliki 
akses yang besar terhadap 

BUMN tersebut; (2). Akses terhadap 
pemerintahan cenderung akan dimonopoli 

oleh penyumbang sehingga publik tidak 
mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat dalam 

tender proyek-proyek pemerintah. Hal ini akan berakibat pada 
ekslusivisme politik; (3). Perusahaan besar atau penyumbang 
tunggal terhadap kandidat dan partai politik dikhawatirkan 
akan memengaruhi dan mendominasi proses pengambilan 
keputusan politik; (4). Adanya kecenderungan terjadinya 
pembusukan dan korupsi politik. Hal itu bisa terjadi jika dalam 
masa kampanye kandidat menerima aliran dana kampanye 
dari sumber yang ilegal.

Bagaimana Mengontrol Aliran Dana Kampanye? 
Setidaknya terdapat enam pendekatan utama dalam 
mengontrol aliran dana dalam kampanye politik (USAID, 
2003), yaitu: (1). Melakukan pembatasan sumbangan dana 
kampanye; (2). Pelarangan sumbangan dari luar negeri ; (3). 
Pembatasan penggunaan dana kampanye; (4). Pembatasan 
waktu kampanye; (5).Transparansi publik; (6). Memperkuat 
sumber dana yang berasal dari swadaya masyarakat.

Penutup
Memecahkan persoalan dana politik partai akan sangat 

terkait dengan tiga hal utama, yaitu: (1). Membangun sistem 
pendanaan kepartaian secara jangka panjang merupakan 
suatu keniscayaan; (2). Ketersediaan aturan main yang efektif 
beserta sanksi yang tegas untuk menjamin terciptanya 
transparansi alur dana ke partai politik maupun politisi partai; 
(3). Tekanan dan pengawasan publik. 

anda tertarik dengan buku ini? 
atau ingin mencari buku lainnya?
Kunjungi  Perpustakaan KPK di lantai 2 dan catalog 
online kami di http://perpustakaan:8080/kpk/ atau 
http://perpustakaan.kpk.go.id

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi: 
admin.perpustakaan@kpk.go.id

diperlukan dana yang tidaksedikit, 
tidak saja untuk kampanye yang 
sifatnya individual, tetapi juga untuk 
membiayai pengelolaan rutinitas 
partai. 

Kontestasi Politik dan Korupsi 
Politik

Dalam kontestasi politik yang 
demokratis, pendanaan politik 
meski bukan satu-satunya faktor, 

vol. 37/  Th.vI  /JANUARI-FEBRUARI 2014  | 51



|  vol. 37/  Th.vI  /JANUARI-FEBRUARI 201452

kOLOm

Survai Business Environment and 
Enterprise Performance Survey 
(BEEPS) yang dilakukan Bank Dunia 

dan European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD) menarik untuk 
dicermati. Survai dilakukan empat tahap 
pada 1999-2009, dengan jumlah sampel 
6.500- 11.800 perusahaan di 29 negara 
Eropa Timur dan Asia Tengah (bekas 
pecahan Uni Soviet). 

Survai BEEPS membagi relasi 
perusahaan dan negara dalam 
tiga bentuk. Pertama, state capture 
atau pemberian suap pada pejabat 
publik/pengambil keputusan 
untuk memengaruhi pembuatan 
UU dan peraturan. Kedua, influence 
yakni kapasitas perusahaan dalam 
memengaruhi proses pembuatan 
kebijakan tanpa harus membayar suap. 
Ini karena pemilik perusahaan adalah 
tokoh politik atau “interaksi” yang cukup 
dekat dengan pejabat. Ketiga, korupsi 
administratif berupa sogokan pada 
pejabat atau penegak hukum agar tidak 
melaksanakan aturan sebagaimana 
mestinya. 

BEEPS menemukan state capture 
sangat tinggi di Azerbaijan, Bulgaria, 
Kroasia, Rusia, Georgia, Latvia, dan 
Ukraina. Adapun perusahan yang 
memiliki pengaruh (influence) 
dibedakan pada dua level: di tingkat 
eksekutif dan legislatif. Korupsi 
administratif diukur melalui pertanyaan 
yang diajukan kepada pemilik atau 
manajer perusahaan: “Berapa proporsi 
dari keuntungan rata-rata per-tahun 
yang diberikan kepada pejabat publik 
sebagai pemberian tak resmi?”Hasilnya, 
negara-negara pecahan Uni Soviet lebih 
tinggi tingkat korupsinya ketimbang 
negara-negara di Eropa Timur. 

Feodalisme: Penjelasan Kultural 
Sayangnya, BEEPS tidak 

memasukkan Indonesia sebagai 
negara yang disurvai sehingga kita 
mendapatkan gambaran lebih spesifik 
mengenai state capture di Indonesia. 
Bisa jadi gejala state capture di Indonesia 
lebih buruk ketimbang negara-negara 
yang disurvai BEEPS. Sudah menjadi 
rahasia umum, calon-calon pejabat 
publik atau penegak hukum sudah 
“diijon” dengan memenuhi segala 
kebutuhan materiil sejak mereka masih 
sekolah. 

Ada dua alasan utama mengapa 
state capture berkembang biak di 
Indonesia. Pertama, secara kultural, 
feodalisme menjadi hambatan 
pemberantasan korupsi. Inilah 
penjelasan sapujagad atas maraknya 
penyakit korupsi di Indonesia. Dalam 
teori negara patrimonial, relasi 
pemimpin atau elit politik sebagai 
pemegang kekuasaan dengan rakyat, 
bersifat asimetris. Sebagai patron, elit 
politik mendominasi sumber daya 
ekonomi-politik. Siapapun yang ingin 
mendapat akses sumberdaya politik 
maupun ekonomi harus melayani sang 
patron. 

Praktik busuk inilah yang terjadi 
di lembaga parlemen dan birokrasi 
pemerintahan kita. Terjadi lingkaran 
korupsi yang melibatkan anggota DPR 
dan birokrat sebagai patron dengan 
pengusaha sebagai klien. Proyek 
baru diberikan pada pengusaha yang 
dianggap paling memuaskan dalam 
memberikan “pelayanan” kepada 
anggota DPR dan birokrat. 

ruang gelap Partai: Penjelasan 
Struktural 

Alasan kedua mengapa state 
capture lebih parah adalah manajemen 
partai yang jauh dari nilai-nilai 
transparansi dan akuntabilitas. 
Menurut Klitgaard, monopoli 
kekuasaan (monopoly of power) 
ditambah diskresi pejabat (discretion 
of official) tanpa adanya pengawasan 
memadai (minus accountability) akan 
mendorong terjadinya korupsi. Jika 
akuntabilitas partai dan transparansi 
sumber pendanaan partai lemah, 
maka kewenangan besar tadi bisa 
diselewengkan oleh partai atau elitnya. 
Kasus Nazaruddin harus dibaca dalam 
konteks relasi-kuasa partai yang makin 
menguat. 

oleh: Burhanuddin Muhtadi
Pengajar FISIP UIN Jakarta dan 
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Untuk itu, pengaturan dana parpol 
mutlak dilakukan termasuk pembatasan 
penerimaan maupun pengeluaran, baik 
untuk kebutuhan operasional partai 
maupun pengeluaran saat kampanye. 
Jika tak ada pembatasan spending 
kampanye, partai makin tergantung 
sumbangan dari pihak ketiga. Thomas 
Ferguson, dalam Investment Theory of 
Party Competition (1995), menyatakan 
bahwa dalam sistem politik yang 
digerakkan oleh uang (money-
driven political system), kebijakan-
kebijakan politik tak lebih merupakan 
perpanjangan kepentingan elit bisnis 
dan investor. 

Tak ada makan siang gratis. 
Sumbangan pada partai adalah bentuk 
investasi yang memberikan return 
berupa kendali atas negara. Pelan tapi 
pasti, pusat kekuasaan bergeser ke 
arah plutarchy (penguasaan negara 
oleh oligarki kaya) karena parpol akan 
tereduksi menjadi sekadar bawahan 
segelintir elit korporasi. Partai atau 
kadernya tak lebih menjadi proksi 
atau anak perusahaan yang kebetulan 
ditempatkan di DPR dan birokrasi 
pemerintahan 

Sejak reformasi bergulir, parpol 
memiliki peran paling strategis. 
Ironisnya, makin krusialnya peran parpol 
tidak diikuti dengan instrumen yang 
memadai untuk mencegah korupsi 
politik yang melibatkan partai. Anehnya, 
sejak berlakunya UU No. 3/1971 
tentang Tindak Pidana Korupsi hingga 
UU No. 30/2002 tentang KPK, korupsi 
politik belum secara tegas dimasukkan 
sebagai tindak pidana korupsi. Ini yang 
mengakibatkan sulitnya menjerat parpol 
dan pengurusnya dengan peraturan 
perundangan tipikor. 

Korupsi dan Biaya Politik 
Besarnya dana yang dibutuhkan 

partai tidak sebanding dengan sumber 
penerimaan yang dibolehkan menurut 
aturan. Daam hal ini, terdapat tiga 

sumber keuangan partai: iuran anggota, 
sumbangan yang sah menurut hukum 
dan bantuan negara. Iuran anggota 
praktis tidak berjalan maksimal. Tingkat 
party identification yang rendah, 
kredibilitas partai yang buruk, sistem 
membership yang amburadul membuat 
partai sulit berharap dapat dana dari 
jalur ini. Pengurus partai juga malas 
memaksimalkan sumbangan anggota 
karena lebih memilih jalur pintas yang 
cepat menghasilkan dana segar untuk 
partai. 

Adapun bantuan negara untuk 
keuangan partai mengalami perubahan 
signifikan (Mietzner 2011). Awalnya, 
Peraturan Pemerintah 51/2001 tentang 
Bantuan Keuangan Parpol, setiap tahun 
peserta pemilu mendapat Rp 1.000 per-
suara hasil pemilu 1999. Studi Mietzner 
menunjukkan subsidi itu bisa menutupi 
sekitar 50 persen dari biaya kampanye 
yang dikeluarkan parpol tahun 1999. 
Sayangnya, peraturan itu tidak bertahan 
lama. Berdasar PP 29/2005, setiap tahun 
parpol hanya dapat Rp 21 juta per-kursi 
sesuai hasil pemilu 2004. Akibatnya, 

bantuan kepada parpol berkurang 
hingga 90 persen. Akhirnya, PP 5/2009 
dan surat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri memberikan bantuan tahunan 
ke partai politik sebesar Rp. 108 per 
suara yang didapatkan pada pemilu 
2009. 

Seiring dengan makin meningkatnya 
biaya operasional partai dan kebutuhan 
kampanye, partai lalu bergantung 
pada sumbangan pihak ketiga, baik 
perorangan maupun perusahaan. Hanya 
sedikit yang masuk ke rekening resmi 
dan bisa diakses laporannya oleh publik. 
Sebagian besar masuk ke rekening 
pribadi pengurus atau diberikan secara 
tunai tanpa proses transparansi yang 
jelas. Anehnya, pada saat manajemen 
partai masih kurang transparan, DPR 
meloloskan Revisi UU Partai Politik yang 
menaikkan batas atas sumbangan partai 
dari perusahaan hingga 7,5 miliar. 

Akibatnya, sistem politik digerakkan 
oleh uang. Kebijakan-kebijakan politik 
yang dihasilkan tak lebih merupakan 
perselingkuhan antara elit politik dan 
pemilik kapital. Sumbangan yang 
diberikan pada partai dianggap sebagai 
investasi dengan harapan elit bisnis 
mendapat imbalan (return) berupa 
kuasa atau proyek. Parahnya lagi, 
nafsu serakah elit partai juga memicu 
maraknya aksi-aksi perburuan rente. 
Biasanya mereka memanfaatkan celah 
dana non-budgeter.  

Selain itu, konteks keterlibatan 
pemerintah yang sangat tinggi dalam 
urusan ekonomi membuat partai-partai 
ramai-ramai melakukan penetrasi 
melalui kekuasaan dan pengaruh 
yang mereka miliki. Proyek-proyek di 
pos-pos kementerian menjadi ajang 
“penjarahan,” tak terkecuali ratusan 
BUMN dengan aset triliunan yang 
membuat air liur politisi jahat terus 
menetes. Jika masalah ini tak juga 
diselesaikan, partai kita akan berubah 
menjadi monster ganas yang memakan 
uang rakyat. 

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

Anehnya, pada 
saat manajemen 

partai masih kurang 
transparan, DPR 

meloloskan Revisi UU 
Partai Politik yang 

menaikkan batas atas 
sumbangan partai 
dari perusahaan 

hingga 7,5 miliar. 
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Oleh:
ABRAHAM SAMAD
KeTUA KPK

Awasi Dana 
Bencana Alam!

Bencana alam mengajarkan banyak hal kepada manusia. Tidak hanya menjadikan kita lebih 
mawas diri dan lebih bijak memperlakukan alam, namun juga membuat lebih peduli 
terhadap penderitaan sesama. Meletusnya Gunung Sinabung, banjir di hampir seluruh 

pelosok tanah air, meletusnya Gunung Kelud, dan berbagai musibah lain, adalah “guru” bagi kita 
semua.  

Salah satu yang terpenting dalam situasi seperti itu adalah, bagaimana mengelola dana 
bantuan bagi korban bencana alam. Tak peduli dari mana sumber dana tersebut, apakah dari  
partisipasi pihak swasta, uluran tangan kelompok masyarakat, atau pun yang memang bersifat 
khusus seperti dana bansos. Apapun, semua harus dikelola secara benar dan dipastikan tidak 
sepeser pun yang diselewengkan. Karenanya, perlu pengawasan dan audit yang superketat dan 
harus bisa terkoordinasi dengan baik, agar potensi-potensi penyimpangan bisa diminimalisasi. 

Pengawasan memang memiliki peran sangat strategis. Dan hal itu pula, yang hampir selalu 
dilakukan di luar negeri. Ketika terjadi bencana di berbagai negara, maka pengelolaan dana bagi 
korban musibah, wajib dibarengi dengan audit yang ketat.  

Indonesia pun seharusnya seperti itu, tidak seperti selama ini yang terkesan sangat longgar. 
Sebab, pengawasan, bukan sekadar menghindarkan dari adanya penyelewengan, namun juga 
mencegah penyaluran yang 
tidak tepat sasaran. Karena 
bisa saja dana tersebut tidak 
diselewengkan, namun jika 
dalam pelaksanaannya tidak 
menyentuh objek, maka akhirnya 
dapat juga menimbulkan 
penyimpangan.

Dilihat secara makro, kondisi 
itulah yang selama ini biasa 
terjadi ketika mengelola dana 
bantuan bagi korban bencana 
alam. Yakni, kurang transparan 
dan akuntabelnya pengelolaan. 
Bentuknya bermacam-macam, 
ada yang laporannya sumir, 
rinciannya tidak jelas, atau 
pertanggungjawabannya tidak 
pernah ada. Tentu saja, semua kondisi tersebut harus dihilangkan, karena bisa membuka peluang 
terjadinya berbagai penyelewengan.

Siapa yang mengawasi? Tentu saja banyak lembaga bisa berperan, termasuk unsur masyarakat 
itu sendiri. Kalau bantuan berasal dari kucuran dana pemerintah, tentu saja melalui BPK atau BPKP. 
Sebaliknya, jika berasal dari pihak swasta, maka berbagai lembaga pengawas bisa berperan serta. 
Termasuk masyarakat, bisa ikut melakukan pengawasan. Semua tergantung ruang lingkupnya, 
apakah bantuan dimaksud berskala nasional atau dalam ruang lingkup yang lebih kecil dari itu. 
Misalnya, kabupaten, kota, atau provinsi.  

Masyarakat pun bisa mengawasi.  Dalam hal ini, secara umum bisa memantau, apakah dana-
dana tersebut disalurkan secara benar dan tidak. Jika dari hasil monitoring atau pemantauan 
itu masyarakat mendapatkan sinyalemen terjadinya penyimpangan, masyarakat harus segera 
melaporkannya. Bisa kepada ombudsman, aparat penegak hukum, dan  sebagainya. Nah, di sinilah 
masyarakat harus diedukasi. Karena bisa saja mereka tahu telah terjadi penyimpangan, namun 
tidak mengerti ke mana dan bagaimana melaporkannya. 

Akhirnya, kita semua tentu selalu berdoa, agar tak akan ada lagi bencana alam di negeri 
ini. Begitupun, jika Sang Maha Kuasa berkehendak lain, semoga kita semakin pintar dan bijak. 
Termasuk di antaranya ketika mengelola dana bantuan bagi korban musibah. 
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