




vol. 38/  Th.vI  /MARET-APRIl 2014  | 3

Edisi 38/ Th. Vi / MARET - APRiL 2014

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

20 Khusus
Melalui Wayang, 
Pesan Antikorupsi 
Disampaikan

26 Komunitas
GEPAK
lewat Komik,
Gelorakan Antikorupsi

19 Cendekia
Kearifan lokal Tana Toraja
Serba Bersih, Serba Seratus

06Utama
Korupsi Sektor Pendidikan
Bikin Suram Masa Depan

@KPK_RI Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI

www.spora.co.id

46 Jeda
Ilmu Tingkat Dewa

Putri Indonesia 2014

24 Perintis
Pengadaan Prima ala Mataram
28 Zoom
Antara Pelanggaran & Tebar Pesona  
30 Sulur
Pembantaran dan Penangguhan Penahanan
31 Portal
Memperbaiki Pengawasan Pendidikan
44 Jejaring
Selandia Baru:
Berantas Korupsi lewat Pendidikan
47 Teladan
Pangeran Diponegoro:
Rendah hati, Tidak haus Kekuasaan
48 Mozaik
Kampung Bersih, Tolak Politik Uang
50 Resensi
Melalui Transparansi, Kualitas Pendidikan 
Ditingkatkan
52 Kolom
optimalisasi Peran KPK dalam 
Menanggulangi Korupsi Ekologis



|  vol. 38/  Th.vI  /MARET-APRIl 20144

ALANG-ALANG

dariredaksi

Alang-alang (imperata 
cylindrica) serupa anomali dua 
dunia. Pada dunia nyata, men-

jelma gulma yang tak diha rap kan. 
Pada dunia sastra, bisa ber ulang kali 
mengaduk-aduk inspirasi. 

 Tak kurang dua penyair papan 
atas negeri ini, “terperangkap” ano-
mali alang-alang. “Si burung me rak” 
WS Rendra merangkainya di dalam 
Rumpun Alang-alang. Sedang kan 
Taufiq Ismail, pada 1963 menorehkan 
melalui Bunga Alang-alang.

Entah magnet apa yang 
membuat keduanya tertarik. Entah 
kias apa yang hendak dituju, melalui 
vegetasi yang malai bunganya serupa 
ekor berbulu satin, tersebut. Tak mudah 
menjawab, karena dunia sastra memang 
sering teramat prismatik. Simak saja 
penggalan puisi Rendra:

Engkaulah perempuan terkasih, yang 
sejenak kulupakan, sayang 

Kerna dalam sepi yang jahat tumbuh 
alang-alang di hatiku yang malang 

Tetapi, biarkan. Kontras dengan 
keberadaannya yang mendadak begitu 
indah saat merasuki karya sastra, hingga 
saat ini, alang-alang masih didaulat 
sebagai perampas yang merugikan 
petani. Melalui benih yang menyebar 
cepat bersama angin dan rimpang yang 
tajam menembus permukaan tanah, 
alang-lang hanya perlu waktu singkat 
untuk merampok petak lahan dan unsur 
hara yang tersedia di dalamnya. Persis 
seperti korupsi.

Itu sebabnya, alang-alang harus 
diberantas. Caranya, bisa melalui 
pembakaran, penyemprotan herbisida, 
atau pola lain yang lebih manual. 
Misalnya, membersihkan dari gulma 
serta menutupi dengan mulsa. 

Sayangnya, meski efektif dan aman 
untuk jangka panjang, pola terakhir 
justru kerap dipandang sebelah mata. 
Sebaliknya, banyak petani menganggap, 
pembakaran atau penggunaan herbisida 
justru lebih ampuh dan “seksi”.  

Faktanya, pembakaran justru me-
rang sang alang-alang untuk tumbuh 
le bih cepat. Sedangkan herbisida, ber-
dampak buruk bagi kesehatan manusia. 
Dr Mae-Wan Ho dan Brett Cherry, di 
Institut Biologi di Caen, Perancis, mene-
mukan bahwa herbisida Roundup da-
lam kadar sangat rendah pun dapat 
mematikan sel manusia.  

Pola-pola seperti itu, mengingatkan 
kita pada pemberantasan korupsi. Meski 
penindakan sering terlihat menarik di 
mata publik, namun kurang efektif untuk 
memberantas pada masa mendatang. 
Sebaliknya, pencegahan, termasuk 
pendidikan antikorupsi, meski terkesan 
melelahkan dan membutuhkan waktu 
lama, namun bisa menciptakan generasi 
antikorupsi di masa mendatang. 

Ada banyak bukti. Cina, misalnya, 
yang sejak 1999 menerapkan hukuman 
mati bagi koruptor, ternyata hingga 
sekarang masih tergolong negara yang 
angka korupsinya tinggi. Memang, 

indeks persepsi korupsi (IPK) Cina 
pernah naik dari 3.5 menjadi 3.6 
pada 2007. Namun, perubahan 
tersebut sangat tidak signifikan, 
karena IPK di kisaran 3, berarti 
masih tergolong buruk. 

Bandingkan dengan Selan-
dia Baru. Di Negeri Kiwi tersebut, 
hukum an mati tidak berlaku. Yang 
diutamakan justru ranah pen  ce -
gahan, termasuk pendidikan. Sis-
tem pendidikan di sana, tidak me-
mung kinkan seorang siswa untuk 
seka dar menyontek. Akibatnya 
luar biasa. Saat ini, Selandia Baru, 

didaulat sebagai negara terbersih dari 
korupsi di dunia. 

 Jadi, seperti itulah strategisnya pen-
ce gahan, termasuk pendidikan. Serupa 
memberantas alang-alang dengan cara 
ma nual yang ter kesan melelahkan dan 
tidak seksi, cara tersebut yang justru 
cukup efek  tif. Terutama untuk me na-
namkan karak ter antikorupsi pada gene-
rasi mendatang. 

Pendidikan memang kunci. Dalam 
kisah Mahabharata, Ekalaya rela mem-
buat patung Drona, semata-mata un tuk 
bisa memperoleh ilmu yang mumpuni. 
Karena dia tahu, dengan guru dan 
ilmu yang tepat, kemampuannya bisa 
sempurna. Begitu pula dengan anti-
korupsi. Jika pendidikan terus dilakukan 
secara konsisten, bukan tak mungkin 
suatu saat negeri ini benar-benar 
terbebas dari korupsi. Dan ketika itu 
pula, kita akan semakin tahu, mengapa 
para penyair menjadikan alang-
alang sebagai sihir. Seperti Rendra 
melanjutkan: 

Di hatiku alang-alang menancapkan 
akar-akarnya yang gatal 

Serumpun alang-alang gelap, lembut 
dan nakal. 

Seperti korupsi, alang-alang merampok unsur hara di dalam tanah. Pemberantasan 
yang selama ini dikenal “seksi” ternyata tidak efektif untuk jangka panjang.



swarakicau

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

@KPK_RI
TwiTTer resmi KeTua KPK

Maaf, saya ingin konfirmasi saja, apakah Ketua KPK Abraham Samad memiliki akun 
twitter resmi? Konfirmasi ini saya perlukan, agar tidak terjadi fitnah. Terimakasih.

Willy Sulistio, tio_gonzales@yahoo.com

Red:
Sdr. Willy  Sulistio, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Perlu kami 
tegaskan, bahwa sampai saat ini, Ketua KPK, AbrahamSamad, TIDAK memiliki 
account di media sosial manapun, termasuk twitter.

Bahan Bacaan

Salam KPK! Taman Bacaan Masyarakat (TBM) “Mentariku” yang kami kelola, sudah 
berdiri sejak tiga tahun yang lalu. Namun, karena  TBM tersebut kami kelola secara 
mandiri dan selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari mana pun, 
hingga saat ini koleksi bahan bacaan untuk anak yang kami miliki masih sangat 
sedikit. Untuk itu, bisakah kami bergabung untuk mendapatkan bahan bacaan 
dan menjadi duta KPK? Terima kasih, semoga kami bisa berkontribusi dalam 
menyosialisasikan kejujuran lewat buku. Sebagai tambahan informasi, TBM kami 
bisa dilihat melalui website http://tbm.mentariku.org  dan facebook kami di Taman 
“Bacaan Masyarakat Mentariku”.

Guruh Suasana Eddy 

Red:
Terimakasih atas email yang disampaikan. Untuk permintaan buku saku “Memahami 
Untuk Membasmi”, silakan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada 
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Surat dapat dikirimkan 
melalui pos ke alamat KPK, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-1 Jakarta, melalui fax (021) 
52892456 atau scan surat dapat disampaikan melalui email ini (max. 1 MB), berisi 
detail kegiatan, jumlah permintaan, dan alamat untuk pengiriman.

ingin menyumBang Dana

Halo KPK. Saya mencoba cari info tentang rekening KPK/cara untuk menyumbang 
dana bantuan ke KPK. Dua hari ini, saya berusaha menghubungi Humas 
KPK, tetapi selalu tidak ada jawaban. Bolehkah masyarakat biasa seperti saya 
menyumbang bantuan berupa uang ke KPK? Kalau boleh, bagaimana caranya? 
Terima kasih.

NN 

Red:
Terima kasih atas perhatiannya. Namun, perlu kami sampaikan bahwa KPK telah 
mendapatkan anggaran dari negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Fredy F. Tambingon @sTambingon 
@KPK_RI berantas korupsi, rakyat 
senang, KPK yes, mantap!!!

candra yuana Putra @candrayuana  
@KPK_RI mantap nih! Persempit terus 
lubang-lubang korupsi.

King’s cobra @cobra_kings  
“KPK_RI Tantangan kedpn KPK berat 
hdpi koruptor baru hasil  
Pemilu ,cukup gesit mencari jln 
mengganti dana kampanye:segera 
buka ktr cab baru”

amalia sofi @amaliasofina  
“KPK_RI maju terus Pak Abraham 
Samad, berantas korupsi,  
selamatkan Inodnesia..”

niki wonoto @nikiwonoto  
“KPK_RI mnurut saya, #KPK klo 
sndirian saja susah memberantas 
 #korupsi #koruptor.. hrus BERSAMA2 
banyak/segenap rakyat! #PEMILU”

hud attamimi @hudattamini  
@KPK_RI ...kami yakin dan percaya 
kepada KPK, ....hanya orang buta dan 
tuli yg menafikan kemanfaatan KPK...!!!

Bambang sudewo @sudewoB  
@KPK_RI jelas beda banget. Yg saya 
paling hargai, KPK gak terpengaruh 
oleh hiruk-pikuk anggota Timwas yg 
lagi nyari panggung. Bravo KPK! 

areX : areX_saKTi 
om @KPK_RI juga harus JUJUR yah 
dlm menyelesaikan kasus korupsi.. 
jgn tebang pilih kasus.. aku selalu 
mendukungmu...

@Petir72122429 
@kpk_ri Ya kakak2 KPK..kalian juga 
tetap J U J U R ya..supaya ada teladan 
yg dpt kami GUGU dan TIRU..sekarang 
tdk ada Panutan.

icon Frontal @iconFrontal 
Jangan menjadi orang yang serakah, 
karena mereka yang serakah cepat 
ditangkap KPK.
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Seakan ironi, dunia pendidikan yang 
seharusnya menjadi tempat penanaman 

karakter anak bangsa, justru tercemar 
karena korupsi. Besarnya anggaran justru 

menjadikannya sebagai episentrum korupsi.
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Korupsi seKtor pendidiKan, BiKin suram masa depan

Sumartini hanya bisa termenung. 
Janda paruh baya yang sehari-
hari bekerja sebagai buruh cuci 
itu memutar otak, tak lama 
sesampainya di rumah. Alih-

alih beristirahat setelah seharian bekerja, 
yang didapat justru keluhan dari Ujang, 
putranya.

Kepada sang ibu, Ujang 
mengeluhkan sepatunya yang sudah 
tidak layak pakai. Saking parah 
kerusakannya, bahkan dipakai untuk 
melangkah pun nyaris tak bisa. Untuk 
menyiasati, siswa kelas satu di sebuah 
sekolah menengah pertama negeri 
(SMPN) di Kabupaten Bandung itu, 
mengikat sepatunya dengan tali rafia. 
“Lain era ieu mah, tapi da geus teu bisa 
dipakai deui,” keluhnya. Bukan karena 
malu memang, alasan Ujang meminta. 
Namun, lantaran sepatu yang dimiliki 
sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

Apa yang dialami Ujang, tentu bukan 
cerita baru. Di tengah kucuran dana 
bantuan operasional sekolah (BOS), 
kisah seperti itu justru tetap mewarnai 
pendidikan di negeri ini. Banyak sekolah 
negeri terkesan “membiarkan” siswa tak 
mampu, padahal pada saat bersamaan, 
tak terhitung kepala sekolah yang 
kemudian mengendarai mobil keluaran 
terbaru. 

Menyedihkan, memang. Dana BOS 
yang ditujukan untuk memajukan pen-
didikan di negeri ini, justru menjadi salah 
satu lahan subur tumbuh kembang nya 
korupsi. Lihat saja, betapa ba nyak ke-
pala sekolah yang akhirnya ditang kap 
aparat penegak hukum, karena ter libat 
dugaan korupsi terkait penggu na an dana 
BOS ini. Padahal, jika BOS dipergunakan 
sebagaimana mestinya, tak ada lagi 
siswa miskin yang harus menge luh 
seperti Ujang. Karena, sesuai Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebuda yaan 
(Kemendikbud) Nomor 76 tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Penggu naan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah 
Tahun 2013, pihak sekolah bisa mem-
pergunakan dana BOS untuk membeli 
seragam dan sepatu bagi siswa miskin. 

Tetapi, begitulah pendidikan kita. 
Berbagai penyelewengan, rasanya sudah 
akrab di telinga. Tidak hanya dana BOS, 
namun juga dana lain. Semua dilakukan 
melalui berbagai cara, berbagai modus. 
Tak heran pula, banyak sekolah menarik 
pungutan kepada siswa sekolah negeri, 

meski pun sebenarnya sudah dilarang. 
“Yang cukup banyak adalah pengadaan 
buku, terutama pengadaan buku 
skala nasional. Misalnya, setiap murid 
diwajibkan membeli buku tersebut,” 
kata Febri Hendri, Koordinator Divisi 
Monitoring Pelayanan Publik Indonesia 
Corruption Watch (ICW). 

Ironis, bukan? Di tengah harapan 
besar terhadap peran pendidikan, dunia 
pendidikan justru menjelma menjadi 
lahan subur bagi tumbuh-kembangnya 
penyelewengan dan korupsi. ICW menca-
tat, selama 2003-2013, baik KPK, ke jak-
saan, maupun kepolisian, menangani 
296 kasus korupsi pendidikan dengan 
indikasi kerugian negara Rp619,0 miliar.

Dari data ICW pula, sepanjang 2013, 
pendidikan termasuk ke dalam jajaran 
tiga besar sektor tersubur terjadinya 
korupsi, di bawah sektor infrastruktur 
dan keuangan daerah. Pada semester I 
2013, terdapat 31 kasus dugaan korupsi 
di sektor pendidikan, yang meningkat 
pada semester II menjadi 36 kasus.  
Kondi si ini memang mencemaskan, 
kare na biasanya, di negara berkembang, 
sek tor rawan terjadinya korupsi adalah 
pada in frastruktur, keuangan daerah, dan 
hukum. 

Fenomena korupsi sektor pendidikan 
tersebut tentu sangat mengkhawatirkan. 
Apalagi, meski sejak 2009 anggaran 
pendidikan yang dibagikan ke berbagai 
kementerian dan lembaga, meningkat 
menjadi 20% APBN, namun berbagai 
“PR” pendidikan masih menumpuk. 
Hal itu antara lain bisa diamati dari 

tingkat pendidikan masyarakat yang 
rendah dan angka putus sekolah yang 
tinggi. Saat ini, rata-rata pendidikan 
masyarakat Indonesia adalah 5,8 tahun 
atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD). 
Sedangkan untuk kasus putus sekolah, 
seperti pernah disampaikan pengamat 
pendidikan, Muhammad Zuhdan, 
tercatat 1,3 juta anak usia 7-15 tahun 
di Indonesia terancam putus sekolah. 
“Tingginya jumlah anak putus sekolah, 
salah satunya disebabkan oleh mahalnya 
biaya pendidikan,” katanya.

Hanya itu? Tidak. Belum lagi dilihat 
dari banyaknya sekolah rusak, kualitas 
pendidikan yang tidak merata, mahalnya 
biaya pendidikan, dan banyak lagi 
lainnya. 

Krisis Keteladanan
Guru kencing berdiri, murid kencing 

berlari. Di tengah pusaran korupsi yang 
kuat menerpa dunia pendidikan, rasanya 
kita semua layak menyimak kembali 
peribahasa usang tersebut. Karena dalam 
perspektif yang lebih luas, guru (baca: 
termasuk lembaga pendidikan, dinas, 
dan kementerian terkait) tentu tidak 
bisa “kencing berdiri”, tanpa didukung 
sistem yang memang mendorong dan 
memungkinkan untuk itu.  

Itulah sebabnya, mengapa pendi-
dikan kita sudah selayaknya merefleksi 
diri. Apalagi bertepatan dengan 
momentum Hari Pendidikan Nasional. 
Melalui upaya tersebut, diharapkan, 
semua bisa mewujudkan cita-cita Ki 
Hajar Dewantara yang menginginkan 

ra
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pendidikan untuk semua anak bangsa. 
Tentu saja, sesuai konteks kekinian, 
bahwa seluruh masyarakat berhak 
memperoleh pendidikan yang layak 
dan berkualitas. Melalui penyadaran 
tersebut pula, diharapkan pendidikan 
dapat kembali kepada khittah-nya, yakni 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan 
semata-mata kecerdasan intelektual, 
namun juga kecerdasan mental dan 
karakter. Kecerdasan antikorupsi.  

juga bisa menyebabkan masyarakat 
menjadikannya sebagai contoh. Hal 
ini, akan menjadikan dunia pendidikan 
kehilangan role models,” kata Bambang.

Dalam kacamata Bambang, implikasi 
ko  rup si pada pendidikan memang pelik. 
Se  bab, korupsi pada sektor tersebut akan 
se  lalu tekait dengan isu sumber daya ma-
nu  sia (SDM). Bukan berarti korupsi sektor 
lain tidak menyeret persoalan SDM. Na-
mun, kre dibilitas seorang pengajar atau 
me  re   ka yang berkecimpung dalam dunia 
pen    di dikan, tentu jauh lebih membawa 
dam pak. 

Itulah sebabnya, maka daya rusak 
akibat korupsi sektor pendidikan, 
jauh lebih besar. Daya rusak tersebut, 
imbuhnya, bisa meliputi tiga hal. 
Pertama, pendidik akan kehilangan dasar 
legitimasi. Karena, ketika melakukan 
korupsi, value-nya sebagai pendidik 
juga hilang; Kedua, korupsi pada 
sektor pendidikan akan menyebabkan 
kepercayaan terhadap lembaga 
pendidikan dan pimpinan lembaga 
pendidikan menjadi hilang. Hal ini tentu 
mengkhawatirkan, karena bagaimana 
mungkin poroses pendidikan bisa 
berjalan, kalau tak ada kepercayaan 
terhadap lembaga pendidikan tersebut; 
Dan, ketiga, sektor pendidikan yang 
seharusnya mengajarkan kejujuran, akan 
kehilangan dasar legalitasnya.  

su
m

ut
po

s.c
o

Sesuai roadmap KPK, sektor pendidikan menjadi salah satu 
fokus KPK  dalam pemberantasan korupsi. Itu sebabnya, 
KPK tidak semata-mata melihat dari sisi penindakan, 

namun juga pencegahan.
Pada bidang penindakan, KPK menangani berbagai dugaan 

kasus korupsi terkait pendidikan. Antara lain, AS, mantan 
anggota DPR, yang menjadi tersangka kasus pengadaan di 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 
juga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung (MA) 
menjatuhkan kasasi 12 tahun penjara, serta wajib membayar 
uang pengganti senilai Rp12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS 
(sekitar Rp27,4 miliar). 

Putusan kasasi tersebut jauh lebih berat dibandingkan vo-
nis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan 

Antara Penindakan
         dan Pencegahan

Korupsi sektor pendidikan memang 
membuat miris. Sebab, dampak yang 
dihasilkan tidak sekadar hitung-hitungan 
di atas kertas. Seperti kata Wakil Ketua 
KPK Bambang Widjojanto bahwa 
implikasi yang diakibatkan bukan 
hanya dilihat dari jumlah kerugian 
negara. “Dampaknya jauh lebih dahsyat 
lagi. Korupsi di sektor pendidikan, 
tidak hanya membuat kepercayaan 
masyarakat hilang. Lebih dari itu, 

Tinggi DKI Jakarta. Dalam vonis tingkat pertama dan kedua 
tersebut, AS “hanya” dihukum 4 tahun 6 bulan penjara.

 KPK mengapresiasi putusan MA tersebut. Menurut 
Ketua KPK Abraham Samad, putusan MA memberikan rasa 
keadilan bagi masyarakat. Ia berharap, putusan tersebut 
dapat memberikan efek jera kepada AS dan menjadi 
peringatan bagi sejumlah pihak yang berencana untuk 
melakukan tindak pidana korupsi. 

Terkait penindakan, KPK juga melakukan koordinasi 
dan supervisi (korsup) penindakan dengan kejaksaan 
dan kepolisian. Melalui korsup penindakan tersebut, KPK 
melimpahkan kasus yang tidak termasuk kewenangan KPK 
dan melakukan supervisi terhadap perkembangannya. 
Sebaliknya, KPK juga menerima limpahan dari penegak 
hukum lain, jika terdapat kasus yang termasuk dalam 
kewenangan KPK. 

Contoh terbaru adalah pelimpahan dugaan kasus ko-
rupsi pendidikan luar sekolah (PLS) Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. Dalam kasus yang diduga merugikan keuangan 
negara sebesar Rp77 miliar, tersebut, pihak kejaksaan 
melimpahkan penanganannya kepada KPK, Mei 2014.
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Dana BOS seharusnya bisa untuk membeli sepeda bagi siswa miskin untuk pergi dan 
pulang ke sekolah. 
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Bambang mencontohkan, berbagai 
kasus penyelewengan dan korupsi yang 
terjadi. Termasuk juga, seperti yang 
dialami Ujang itu tadi. Dalam hal ini, 
lanjut Bambang, bagaimana mungkin 
siswa bisa belajar mengenai nilai-nilai, 
jika mereka melihat dengan mata kepala 
sendiri bahwa terdapat penyimpangan di 
sekolah. Dan hal ini, sangat berdampak 
dahsyat. Karena, memungkin para siswa 
untuk belajar kejahatan melalui sekolah. 

Lantas, dimana pokok persoalannya? 
Bambang melihat, problem utama 
pendidikan di negeri ini, karena lebih 
mengutamakan pada pemenuhan 
kompetensi. Bukan pada peningkatan 
kualitas nilai-nilai, seperti kedisiplinan, 
kejujuran, tanggung jawab, dan 
sebagainya. Dalam kondisi demikian, 
akibat terburuk yang mungkin adalah, 
bahwa pendidikan akan kehilangan 
rasionalitas dan spiritualitasnya. Artinya, 
kalau seseorang hanya mendapatkan 
kompetensi, maka kemampuan tersebut 
bisa dipergunakan untuk korupsi. 

episentrum Korupsi
Seperti kata pepatah, “Ada gula ada 

semut,” Bambang tidak terkejut ketika 
data ICW menyebutkan mengenai 
maraknya korupsi sektor pendidikan.  

Menurutnya, salah satu indikator 
untuk melihat apakah suatu sektor 

Korupsi seKtor pendidiKan, BiKin suram masa depan

bisa dikategorikan sebagai episentrum 
korupsi atau tidak, adalah besarnya pu-
taran uang. Selain itu, juga kebijakan-
kebi jakan yang menyangkut sektor 
terse  but, yang menimbulkan potensi 
penyalahgunaan atau potensi moral 
hazard. Kalau semua dipenuhi, kata Bam-
bang, bisa ditebak bahwa korupsi banyak 
terjadi di sana. “Anggaran untuk pen-
didikan sendiri sangat besar, 20 per sen 
dari APBN. Jika APBN tahun 2014 kira-kira 
Rp1.800 triliun, maka anggaran nya kira-
kira Rp360 triliun,” kata Bambang.

Seakan mengamini, Febri Hendri 
mengatakan, besarnya anggaran 
memang menjadi pemicu korupsi sektor 
ini. Bahkan, demikian parahnya, sampai-
sampai korupsi pun sudah terjadi pada 
tahap perencanaan. Hal itu, antara lain 
terjadi pada korupsi untuk dana investasi. 
Misalnya, ketika merencanakan berapa 
dana sekolah yang harus direhab dan 
berapa jumlah sekolah rusak. Semua 
sudah diperhitungkan pada tahap 
perencanaan ini. 

Tidak hanya perencanaan. Ketika 
anggaran sudah turun ke sekolah pun, 
korupsi marak terjadi. Untuk tahapan 
ini, modus yang paling sering dilakukan, 
adalah dengan memanipulasi bukti-
bukti pertanggungjawaban. Misalnya, 
bermain-main pada bukti pengeluaran, 
dan sebagainya. 

Itulah sebabnya, ICW mendorong, agar 
surat pertanggungjawaban (SPJ) dibu-
at lebih transparan dan bahkan menjadi 
informasi publik. Melalui transparansi 
semacam itu, orang tua murid dan 
masyarakat bisa memantau, apakah 
anggaran sekolah sudah dipergunakan 
sebagaimana mestinya atau tidak. 
Transparansi ini penting, mengingat 
sangat terbatasnya jumlah auditor 
dibandingkan dengan sekolah yang  
berjumlah ratusan ribu. 

Peran serta publik itu sendiri, diyakini 
Febri akan sangat membantu mengurangi 
ang ka korupsi di sekolah. Sebab, faktor uta-
ma maraknya penyele wengan, karena pe-
ngawasan yang sangat lemah. Jika itu terja-
di, diharapkan bisa mengurangi pula dam-
pak korupsi sektor pendidikan itu sendiri. 

Apa itu? Menurut Febri, korupsi sektor 
pendidikan akan membuat penduduk usia 
sekolah banyak yang tidak bisa bersekolah, 
terutama rakyat miskin. Kondisi tersebut 
tidak hanya terjadi di perdesaan namun 
juga perkotaan. “Bisa saja mereka putus 
sekolah ketika duduk di bangku SD atau 
SMP,” kata Febri. 

Tentu sangat menyedihkan. Terlebih, 
jika mengingat cita-cita bapak pendidikan 
nasional, Ki Hajar Dewantara, bahwa 
pendidikan ditujukan untuk semua anak 
bangsa. Baik dilihat dari sisi kualitas 
maupun kuantitas. 

KPK juga fokus pada bidang pencegahan. Antara 
lain, melalui pendidikan antikorupsi. Dalam hal ini, selain 
membuat modul pendidikan, KPK juga membuat berbagai 
program pendidikan antikorupsi. Penyampaian modul 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui korsupgah, 
diharapkan bisa ditemukan sistem pengawasan yang 
efektif terhadap penggunaan anggaran sektor pendidikan 
tersebut. 
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pendidikan tersebut, ada yang dilakukan 
melalui metode insersi dan ada pula yang 
melalui mata kuliah. Insersi dilakukan bagi 
siswa SD-SMA, sedangkan kuliah, baik 
kuliah wajib maupun pilihan, bagi kalangan 
mahasiswa. “Prinsipnya, untuk pencegahan 
ini, KPK berusaha menyentuh semua 
kalangan,” kata Dedie A Rachim, Direktur 
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas) KPK. 

Sama seperti bidang penindakan, KPK 
juga melakukan korsup bidang pencegahan 
(korsupgah). Di antaranya, yang dilakukan 
dengan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian 
Agama (Kemenag), Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri), Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pengawas Upaya pencegahan sangat penting dalam memberantas korupsi sektor pendidikan. 
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Seumur hidup, tak mungkin Aceng 
lupa. Anak berusia 14 tahun yang 
tinggal di Malangbong, Garut,  

itu, pernah punya pengalaman buruk 
ketika masih duduk di bangku sekolah 
dasar negeri (SDN) Citeras 1, Kecamatan 
Malangbong, Garut.

Dua tahun lalu, gedung sekolah 
yang memang berusia tua, mendadak 

ambruk. Beruntung, tak ada yang cidera 
ketika itu. Namun, Aceng dan ratusan 
temannya, mau tak mau harus belajar 
di bawah tenda. Sama sekali tidak ada 
rasa nyaman. Selain harus berdesak-
desakan, mereka juga harus selalu 
bersiap menghadapi hujan. Pada kondisi 
demikian, air bisa tiba-tiba masuk dan 
mengenai buku pelajaran. Bahkan, jika 
turun dengan deras, air hujan sering 
menggenangi tanah, tempat mereka 
belajar. “Asa belajar di sawah,” ujar 
Aceng. 

Sebelum runtuh, sebagian tembok 
sekolah memang terlihat lapuk. 
Sebagian di antaranya bahkan telah 
memperlihatkan retak-retak. Ketika 
itu, pihak sekolah sudah berulang kali 
mengajukan dana untuk perbaikan. 
Namun belum sempat diperbaiki, 
sekolah sudah keburu ambruk dan 
menyisakan puing-puing reruntuhan. 

Haryono Umar, hingga 
saat ini pendistribusian 
dana alokasi khusus 
(DAK), memang belum 
didukung sistem yang 
baik. “Akibatnya, ada 
sekolah yang berkali-kali 
memperoleh bantuan 
DAK, namun ada pula 
yang sama sekali 
tidak tersentuh meski 
kondisi gedung sudah 
memprihatinkan,” kata 
Haryono.

Haryono benar. 
Besarnya anggaran 
DAK, pada akhirnya 
memang tidak menjamin 
seluruh sekolah rusak 
bisa diperbaiki. Sebagai 
gambaran, meski secara 
kumulatif dari tahun 
2003-2009, pemerintah 
telah menyalurkan 
dana sebesar Rp26,96 
triliun. Namun pada 
2009, Kemendikbud 
memprediksi masih 

Bancakan Dana 
   Sekolah Rusak

Di negeri ini, tak terbilang “Aceng-
Aceng” yang lain. Penyebabnya sama, 
karena mereka harus belajar di luar 
gedung, setelah sekolah mereka 
yang rusak tak kunjung mendapat 
bantuan. Entah, salah siapa. Namun, 
seperti disampaikan Inspektur 
Jenderal  Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) 

tersisa 135,194 ruang kelas SD yang 
rusak. 

Kondisi demikian tentu 
memprihatinkan. Didukung pengawasan 
yang tidak berjalan baik, jadilah DAK 
sebagai salah satu lahan tersubur bagi 
tumbuh-kembangnya korupsi sektor 
pendidikan. Patut disesali, karena 
DAK hakikatnya merupakan salah satu 
stimulus dari pemerintah pusat, untuk 
membangun fasilitas pendidikan di 
daerah. 

Dari penelusuran ICW pada 2003-
2013, misalnya, DAK menjadi bagian 
yang paling sering dikorupsi dengan 
jumlah kasus sebanyak 84. Dari jumlah 
tersebut, kerugian yang dialami negara 
terbesar Rp265,1 miliar. 

Yang lebih mencemaskan, angka 
tersebut diperkirakan tidak setinggi 
realitas di lapangan. Pengamat 
pendidikan M Abduhzen, meyakini, 

rri
.co
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Besarnya anggaran 
tidak menjamin semua 

sekolah rusak bisa 
diperbaiki. Lemahnya 

sistem pendistribusian 
dan pengawasan, justru 

menjadikan DAK sebagai 
lahan korupsi.
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angka sebenarnya jauh lebih tinggi 
dari yang diumumkan ICW. “Saya yakin 
angkanya lebih dari itu,” ujar Abduhzen. 

Lebih Besar
Bukan hanya ICW yang mencemaskan 

korupsi pada DAK. KPK pun demikian. 
Hasil kajian KPK menunjukkan, nilai DAK 
yang terus meningkat dari tahun ke tahun, 
ternyata belum menyelesaikan masalah 
kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan. 
Adanya berbagai kendala, baik administratif 
hingga korupsi, mengakibatkan target 
penuntasan rehabilitasi fasilitas sekolah 
yang rusak pun, dikhawatirkan tidak dapat 
tercapai.

Mengapa bisa terjadi? Menurut 
kajian KPK, berbagai kendala, mulai 
masalah administratif hingga korupsi, 
memang menjadi penyebab. Kajian itu 
sendiri, menghasilkan berbagai temuan, 
yang berdasarkan tahapannya, terbagi 
menjadi tiga. Yakni,  temuan di tahapan 
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 
dan pengawasan.

Secara umum, dalam perencanaan 
ditemukan bahwa masih terdapat 
ketidaksesuaian pengalokasian DAK Bidang 
Pendidikan. Sementara dalam pelaksanaan, 
selain belum dipahaminya petunjuk 
teknis DAK bagi pelaksana, ditemukan 
keterlambatan pencairan, kurang tertibnya 
pencatatan aset, serta ditemukannya 
berbagai potensi konflik kepentingan 
yang dapat mengarah pada tindak pidana 
korupsi dalam pengadaan.

Kurangnya perlindungan dan 
pembinaan kepada sekolah dalam 
melaksanakan rehabilitasi juga menjadi 
temuan KPK. Dalam pengawasan 
juga terdapat masalah, yaitu kesulitan 
melakukan pengawasan karena tidak 
semua Pemda menyampaikan laporan 
kepada Kemendikbud.

Untuk itulah, KPK meminta hasil 
kajian tersebut ditindaklanjuti oleh 
berbagai pihak, terutama Kemendikbud 
dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 
Tindak lanjut tersebut, merupakan bagian 
dari upaya untuk memperbaiki sistem 
penyaluran dan pelaksanaan DAK Bidang 
Pendidikan pada periode selanjutnya. 
“Faktor penyebab DAK menjadi lahan 
empuk korupsi sektor pendidikan, karena 
memang pengawasannya yang tidak ketat. 
Untuk itu, harus dilakukan upaya perbaikan 
agar ke depan, penyelewengannya bisa 
dieliminasi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto. 

BancaKan dana seKolah rusaK
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Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan satu-satunya sektor yang rawan 
penyelewengan. Sektor lain yang juga menjadi lahan subur korupsi 
pendidikan, adalah dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta sarana 

dan prasarana (sarpras) institusi pendidikan. 
 Seperti disampaikan pengamat pendidikan Abduhzen, DAK dan sarpras 

memang menjadi sektor yang paling mudah dikorupsi, misalnya dengan 
menaikkan (mark up) angka kebutuhan dana yang dibutuhkan. Selain itu, 
kontrol atas alokasi di dua bidang ini termasuk sulit. Hal ini tentu kontras, 
dibandingkan dengan pengesahannya yang termasuk sangat mudah.  
Abduhzen pun mengingatkan, masih banyak dugaan dugaan korupsi 
pengadaan sarpras di belasan kampus, yang belum disidik penegak hukum 
meski kasusnya sudah terang-benderang. Bahkan, lanjutnya, Komisi X juga 
adem-ayem saja melihat kondisi tersebut. 

 Sementara, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) 
KPK, Dedie A. Rachim menegaskan, KPK juga melaksanakan program 
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dana BOS. 
Peningkatan pengawasan perlu dilakukan, karena BOS juga rentan terhadap 
penyelewengan. 

Salah satu temuan KPK, bahwa untuk tingkat SD tidak terdapat jabatan 
bendahara sekolah. Jabatan tersebut, lanjut Dedie, ternyata dirangkap 
oleh kepala sekolah. Inilah yang menyebabkan Dana BOS rawan terhadap 
penyelewengan. Terlebih, karena selain BOS, masih banyak anggaran lain di 
tingkat pendidikan SD. “Jika kepala sekolah tidak memiliki kemampuan, maka 
dana tersebut bisa tercampur,” kata Dedie. 

Itu dari sisi manajerial. Dari sisi pemanfaatan, ternyata juga sangat 
rawan penyelewengan. Jadi, meski Kemendikbud sudah memberikan acuan 
penggunaan Dana BOS, ternyata pada praktiknya masih banyak ditemui 
pemanfaatan di luar petunjuk. Ada yang dibelikan sepeda motor, seragam jas 
untuk guru, dan sebagainya. 

Sarpas dan BOS Juga Rawan
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Haryono Umar, Irjen Kemendikbud

Rp10 Triliun
    Mengendap!

20 persen anggaran pendapatan dan 
belanja negara (APBN) untuk pendi-
dikan sekitar Rp370 triliun, Rp80 triliun 
di antaranya dikelola Kemendikbud. 
Lantas, pada titik-titik mana saja 
kerawanan terjadi? Dalam suasana 
santai di ruang kerjanya, Inspektur 
Jenderal Kementerian Pendi dikan dan 

Kebudayaan (Irjen Kemen dikbud) 
Haryono Umar, bertutur banyak. 

Berikut petikannya.

Seberapa rawan sektor 
pendidikan terhadap 

korupsi?
Anggaran sektor pendidikan 

sekitar Rp370-an triliun. 
Kemendikbud mengelola sekitar 

Rp80 triliun. Sebanyak 50 persen 
untuk perguruan tinggi, sisanya 
kembali lagi ke daerah untuk 
dana pembangunan infrastruktur, 
beasiswa, dan tunjangan guru. Ada 
juga untuk Kementerian Agama 

sekitar Rp38 triliun, kemudian 
untuk beberapa 

utama

kementerian lembaga juga ada. Jadi, 
memang menyebar.

Dari Rp371 triliun, tahun ini Rp234 
triliun langsung ditransfer daerah, untuk 
dana BOS, gaji guru, tunjangan guru, 
infra struktur, DAK dan segala macam. 
Nah, itu yang selama ini tidak pernah ada 
penga wasannya, padahal setiap ta hun 
anggaran ke daerah seperti itu. Jadi secara 
kasat mata, memang sangat rawan. Oleh 
karena itu, sejak 2012 kita de ngan KPK, 
BPKP, Kementerian Agama. dan lain-lain, 
mencoba melakukan upaya pence gahan. 
Tahun ini sudah mulai action.

Karena masuk APBD, mestinya 
pengawas intern daerah yang mengawasi. 
Tetapi mereka tidak mau. Alasan 
mereka, antara lain, karena ini uang dari 
pusat. Kemudian, ada juga penegak 
hukum yang mengatakan, mereka tidak 
boleh menangani, lalu ada juga yang 
mengatakan mereka kekurangan SDM. 
Banyak sekali alasan.

Jadi memang aneh. Anggaran 
tersebut setiap tahun sedemikian besar. 
Contohnya untuk dana DAK. Setiap tahun 
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Sebagai pengelola utama pendi-
dikan di tanah air, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-

mendikbud) kerap menjadi sorotan. 
Pe nyebabnya, apalagi kalau bukan 
marak nya dugaan korupsi. Terlebih, dari 
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anggaran itu menggelontor masuk ke 
mereka, tetapi ternyata sampai saat 
ini masih banyak sekolah yang rusak. 
Ternyata sama dengan tunjangan 
guru. Uang tersebut sudah di sana, 
tetapi tidak dilaksanakan, diendapkan. 
Sebagai gambaran, tunjangan guru 
pada Juli 2012 sekitar Rp10 triliun yang 
masih mengendap. Lalu kita audit dan 
sekarang ada sekitar Rp6 triliun lebih 
yang masih mengendap. Pengendapan 
berasal dari anggaran  2010, 2011, 
2012 dan 2013. Jadi, empat tahun dana 
tersebut mengendap. Padahal, UU 
mengatakan 20 persen harus habis. 
Terjadinya pengendapan sama artinya 
dengan pelanggaran UU, karena 
amanatnya 20 persen. Kecuali kalau 
sekolah sudah bagus semua.

Bagaimana dengan alokasi untuk DAK 
dan BOS?

DAK juga cukup rawan, karena 
untuk pembangunan infrastruktur. Dari 
20 persen tersebut, yang paling besar 
adalah gaji guru. Tetapi kan masuk 
langsung ke rekening guru, jadi agak 
aman. Kalau dulu yang bermasalah 
adalah BOS. Tetapi sistemnya sudah 
diperbaiki dan sekarang sudah cukup 
baik. Cuma, yang perlu dikembangkan 
lagi adalah pelaksanaannya. Karena, 
kepala sekolah menerima uang yang 
banyak dan uang tersebut masuk ke 
dia semua. Sedangkan banyak kepala 
sekolah tidak mengerti pembukuan, 
bahkan tidak memiliki staf. 

Maksud saya, kalau uang sudah 
miliaran rupiah, mestinya tidak boleh 
dikelola kepala sekolah. Seharusnya 
kepala sekolah menunjuk semacam 
sekretariat yang mengelola uang 
tersebut, agar transparan dan 
akuntabel. 

Menurut UU, yang berwenang 
meng awasi adalah Inspektorat Daerah, 
ka re na itu APBD. Kemendagri dan 
Kementerian Keuangan juga tidak pu-
nya kewenangan. Jadi, memang banyak 
sekali anggaran ke daerah. Belum lagi 
pemda pun harus menyiap kan 20 
persen juga dari APBD-nya. Lagi- lagi 
persoalannya, siapa yang meng awasi? 
Karena kalau tidak ada peng awasan, 
maka sangat rawan terjadi korup si. 

Nah, mudah-mudahan kerja sama 
dengan KPK dan enam kementerian ini 
bisa menghasilkan, karena kita sudah 
memetakan titik-titik rawan korupsi.

Apakah perbaikan BOS juga 
berpengaruh terhadap penurunan 
penyelewengan?

Sebelum 2011, BOS dari 
Kementerian Keuangan ditransfer ke 
kabupaten/kota. Namun penyaluran 
dari kabupaten/kota ke sekolah yang 
mengalami keterlambatan.

Akhirnya, setelah 2011, transfer 
tidak lagi ke kabupaten/kota tetapi 
ke provinsi. Sejak itulah, hingga 
sekarang penyaluran dana BOS 
lebih lancar. Tetapi memang tidak 
cukup. Yang harus diperhatikan juga, 
justru segi implementasi. Yakni, agar 
pengelolaan BOS menjadi transparan 
dan akuntabel.

Arti transparan, karena sudah 
diatur mengenai kewajiban, untuk 
membuat pengumuman di sekolah-
sekolah. Isinya, mengenai jumlah yang 
diterima, digunakan untuk apa saja, 
saldo bera pa, sudah diperiksa siapa 
saja, dan seba gainya. Selain itu, juga 
mengenai peng gunaan, harus sesuai 
dengan petunjuk yang ada. Terdapat 
13 item penggunaan BOS. Semua harus 
mengacu pada petunjuk tersebut, tidak 
boleh digunakan di luar itu.

Juga di luar itu semua, harus ada 
transparansi mengenai segala macam 
uang yang ada di masing-masing 
sekolah. Jadi, bukan hanya BOS, namun 
juga sumber dana yang lain. Dari mana 
saja uang tersebut, dan digunakan 
untuk apa saja. 

Jika semua dilakukan, maka tidak 
ada lagi alasan sekolah untuk menarik 
uang dari masyarakat. Tidak ada lagi 
pungutan yang dibungkus sebagai 
sumbangan. Jangan lupa, selama ini 
masyarakat selalu disodorkan kewajiban 
membayar pungutan, namun dikatakan 
sebagai sumbangan. 

Dengan transparan seperti itu, jika 
suatu saat sekolah kekurangan dana, 
masyarakat juga bisa memahami, 
karena memang ada dasarnya. 

Bagaimana sebenarnya mekanisme 
pencairan DAK?

Untuk pencairan DAK, uangnya 
sudah ada di sekolah-sekolah. 
Dan, memang dikatakan, tidak lagi 
dilaksanakan dengan swakelola, 
karena ditenderkan sesuai peraturan 
kementeriannya. 

Pengajuannya dari Pemda berda-
sarkan data yang mereka miliki. 

Setelah itu, barulah Kemendikbud 
mengajukan kepada Kementerian 
Keuangan. Permasalahannya, kita tidak 
memiliki sistem mengenai kriteria 
sekolah yang berhak memperoleh DAK. 
Misal, apakah sekolah yang tahun lalu 
memperoleh DAK, tahun berikutnya 
bisa memperoleh kembali atau tidak. Ini 
yang membuat distribusi tidak merata, 
karena di sisi lain, banyak sekolah yang 
belum pernah memperoleh. Makanya, 
perlu sistem yang akan membuat 
semacam history mengenai bantuan 
tersebut atau semacam data base.

Mestinya, bantuan digilir. Jika sekolah 
sudah memperoleh bantuan, selanjutnya 
untuk sekolah yang lain. Sekolah kan 
ba nyak. Sehingga seharusnya, me mang 
betul-betul diperuntukkan bagi sekolah 
yang harus direnovasi. Kalau sekarang 
tidak jelas aturan mainnya. Ada sekolah 
yang hanya mengalami retak tembok 
bisa memperoleh dana besar, sedangkan 
yang sudah roboh justru tidak mendapat 
bantuan. 

Kalau begitu, bagaimana solusi 
terhadap pengawasan di daerah, 
termasuk DAK dan BOS?

Karena ini masalah APBD, kami 
juga bersinergi dengan Inspektorat 
Daerah. Sebab, mestinya memang 
murni kewenangan mereka. Cuma 
beberapa kali saya bertemu dengan 
mereka, mereka meminta surat untuk 
melakukan pengawasan itu, padahal 
itu kan sudah kewenangan mereka. 
Bukan hanya kewenangan tapi juga 
kewajiban, kecuali itu tidak masuk 
APBD.

Alasan pertama, tenaganya kurang, 
apalagi mereka juga disibukkan de-
ngan banyak persoalan bukan hanya 
keuang an. Kemudian anggaran untuk 
mengawasi karena sekolah ju ga 
banyak yang di pelosok. Saya se ring 
mengatakan, kalau kekurangan ang-
garan tinggal ajukan saja melalui DPRD, 
yang penting bagaimana mereka bi sa 
mengawasi semua. Itu harus ada komit-
men antara kepala derah dan DPRD. 

Untuk meningkatkan independensi, 
sudah ada wacana bahwa mereka akan 
ditarik ke pusat. Dengan demikian, 
pengawas Inspektorat Daerah akan 
menjadi pegawai Kemendagri. Menurut 
saya, itu bagus, karena memang lebih 
independen. Hanya saja, entah kapan 
implementasinya. 

rp10 triliun mengendap!
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Seperti pisau bermata dua, begitulah 
keberadaan perguruan tinggi  saat 
ini. Di satu sisi perguruan tinggi 

selalu melahirkan para pemimpin di 
negeri ini. Namun, pada saat bersamaan, 
tak sedikit koruptor lahir juga dari sana. 

Begitu mengkhawatirkan, sampai-
sampai Mafhud MD pernah menyatakan 
bahwa 95% koruptor di Indonesia adalah 
lulusan perguruan tinggi. Hal ini terjadi 
karena dunia pendidikan di Indonesia 
sekarang mengalami disorientasi. 
“Semakin tinggi pendidikannya, semakin 
canggih pula cara korupsinya,” kata 
Mahfud suatu saat, ketika menjadi ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menurut Mahfud, pendidikan hanya 
mampu melahirkan orang-orang pandai, 
tapi tidak terdidik. Dalam banyak fakta, 
sebutnya, perguruan tinggi hanya 
menjadi tempat mencetak sarjana, 
bukan melahirkan kaum intelektual 
atau orang terdidik yang memiliki sikap 

cendekiawan sebagaimana tujuan 
utama. Akibatnya, banyak orang pandai 
tapi hatinya jahat yang ujung-ujungnya 
justru menjadi beban bagi negara. 
Pandai otaknya tapi tidak bermoral, 
begitu Mahfud mengistilahkan. 

Bukan hanya mencetak koruptor. 
Perguruan tinggi juga disinyalir menjadi 
lahan subur terjadinya tindak pidana 
korupsi sektor pendidikan. Berdasarkan 
pemantauan Indonesia Corruption Watch 
(ICW), selama 2003-2013, terdapat 30 
tersangka korupsi yang berasal dari 
perguruan tinggi. Bahkan, dilihat dari 
jumlah kerugian negara, perguruan 
tinggi menempati posisi kedua setelah 
dinas pendidikan, dengan total Rp217,1 
miliar.  

Fenomena tersebut tentu menjadi 
perhatian KPK. Itu sebabnya, dalam 
upaya pencegahan, KPK fokus 
mengadakan pendidikan antikorupsi 
kepada perguruan tinggi. Melalui upaya 

Dalam hal ini, KPK kemudian bekerja 
sama dengan Direktorat Pendidikan 
Tinggi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemendikbud). 
Implementasinya, pemberian mata 
kuliah pendidikan antikorupsi di 
kampus, baik dalam bentuk kuliah wajib 
atau pilihan. 

Tetapi memang tak mudah. Terlebih 
jika dikaitkan dengan tekad KPK yang 
menjadikan seluruh perguruan tinggi 
di Indonesia, baik negeri maupun 
swasta sebagai target Pendidikan 
Antikorupsi. Pasalnya, menurut data 
Ditjen Dikti, secara total terdapat 2.793 
perguruan tinggi. Terdiri atas 100 
perguruan tinggi negeri dan sisanya 
swasta. Sungguh, jumlah yang teramat 
banyak, dibandingkan dengan sumber 
daya manusia (SDM) KPK yang sangat 
terbatas. 

Itu sebabnya, selain membuat 
bahan ajar bagi mata kuliah Pendidikan 
Antikorupsi, KPK dan Ditjen Dikti juga 
bekerja sama dalam pelaksanaan 
training of trainer (ToT) bagi dosen yang 
akan mengampu mata kuliah tersebut. 

ToT sangat penting.  Seperti 
dikemukakan Direktur Pendidikan dan 
Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) 

Pendidikan Antikorupsi Perguruan Tinggi

Banyaknya koruptor yang “lahir” dari perguruan tinggi, 
menjadikan lembaga pendidikan ini seakan ironi. 
Keberadaan pendidikan antikorupsi diharapkan bisa 
menjadi solusi.
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Upaya Strategis Berantas Korupsi
tersebut, diharapkan 
secara perlahan mampu 
mengembalikan perguruan 
tinggi pada khittah-
nya, yaitu mencetak 
kaum intelektual dan 
cendekiawan. Dengan 
demikian, para pemimpin 
yang dilahirkan pun tidak 
hanya memiliki leadership 
dan manajerial mumpuni, 
namun juga berintegritas 
tinggi dan antikorupsi. 

mata Kuliah antikorupsi
Musuh bersama harus 

ditangani bersama pula. 
Begitu pula dengan korupsi 
sektor pendidikan, termasuk 
upaya pencegahan 
kepada perguruan tinggi. 
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Fokus KPK di Bidang Pendidikan

KPK, Dedie A Rachim, melalui ToT, waktu 
yang diperlukan untuk meng-cover seluruh 
perguruan tinggi tersebut, menjadi relatif 
lebih cepat.  

Hingga akhir 2013, misalnya, KPK sudah 
memberikan ToT kepada sekitar 2.007 
dosen dari 10 wilayah Koordinasi Perguruan 
Tinggi Swasta (Kopertis) di seluruh 
Indonesia. Para dosen tersebut, kata Dedie, 
berasal dari 1.000 perguruan tinggi negeri 
dan swasta. Di sinilah letak strategis ToT. 
Sebab, jumlah tersebut sama artinya 
dengan sepertiga perguruan tinggi negeri 
dan swasta di seluruh Indonesia.  

Bagaimana sisanya? Menurut Dedie, 
pada 2014, ToT akan diberikan kepada 
1.000 dosen  dari 500 perguruan tinggi. 
“Dengan demikian, jika berjalan sesuai 
rencana, sama artinya bahwa hingga 2014, 
pendidikan antikorupsi sudah menyentuh 
50 persen perguruan tinggi di seluruh 
Indonesia,” lanjut Dedie. 

Kalangan akademisi menyikapi positif. 
Wayan Gede Suacana, Kepala Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM) Universitas 
Warmadewa Denpasar, berharap, 
pendidikan antikorupsi bisa menjawab 
tantangan besar perguruan tinggi saat ini, 
yaitu mengembalikan pendidikan pada 
fungsinya sebagai pembentuk karakter 
bangsa. Dengan demikian, perguruan 
tinggi tidak hanya bertugas sebagai 
wahana transfer ilmu pengetahuan dan 
teknologi, penguasaan keterampilan, dan 
seni. “Lebih dari itu, juga membangun 
semangat dan kompetensi sebagai agent 
of change bagi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang bersih dan 
bebas dari ancaman korupsi,” ujarnya. 

pendidiKan antiKorupsi perguruan tinggi, upaya strategis Berantas Korupsi
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Tidak hanya perguruan tinggi. Concern KPK pada pendidikan antikorupsi, 
hampir menyentuh semua lapisan masyarakat di semua jenjang usia. 
Mulai anak usia dini, siswa sekolah, mahasiswa, dan bahkan pegawai 

negeri. Semua disasar, tanpa terkecuali.  “KPK masuk dunia pendidikan, karena 
pendidikan menjadi basis penting untuk membangun karakter antikorupsi,” 
kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.  

Apa yang dilakukan KPK, mendapat dukungan Arief Rahman, pakar pendi-
dikan. Hanya saja Arief menekankan, sebaiknya pendidikan lebih diarahkan 
kepada pembentukan moral bangsa. Bukan antikorupsi semata. Sebab yang 
menjadi problem dasar adalah, bagaimana mendidik anak-anak untuk tidak 
keluar dari moral-moral yang ditanamkan. “Pendidikan antikorupsi harus 
didasari oleh suatu falsafah bahwa orang harus takut jika tidak jujur. Takut 
kepada siapa? Kepada dirinya, tuhan, dan lingkungannya,” kata Arief.

Dalam konteks ini, Arief mengatakan, moral yang bisa ditanamkan dalam 
pendidikan: yang utama adalah ketuhanan yang maha esa. Moral ini sangat 
penting, karena tanpa moral berketuhanan, anak akan menjurus kepada 
perilaku yang berpotensi untuk melanggar etika dan moral yang lain. Para 
koruptor bukan tidak beragama, namun karena moral berketuhanan yang 
rendah, mereka tidak takut melakukan korupsi.  

Sementara, mengenai target yang disasar KPK, yakni sejak usia dini, 
Arief juga mendukung. Karena pada usia dini itulah, karakter bisa lebih 
mudah dibentuk. Untuk itu, pada usia tersebut, hendaknya anak dididik 
mengeluarkan pendapat. “Bukan sebaliknya, seperti yang terjadi sekarang ini, 
yakni anak dididik supaya semata-mata menyenangkan guru atau orangtua,” 
kata Arief.

Mengenai anti menyontek, Arief juga sependapat. Hal ini, bisa 
diberlakukan sejak anak-anak duduk di bangku SD hingga perguruan tinggi. 
Anti menyontek ini penting, karena menyontek merupakan benih korupsi 

Di tengah korupsi yang marak menerpa pendidikan, KPK terus 
melakukan pendidikan antikorupsi. Basis penting membangun 
karakter anak negeri.

yang terjadi dalam pendidikan. Dengan menyontek, 
lanjut Arief, seorang siswa, mahasiswa, atau bahkan 
pengajar dan dosen sekalipun, telah mencuri 
pengetahuan orang lain sehingga memperoleh 
nilai yang sebenarnya tidak didapatkannya. Dengan 
demikian, jika terdapat sekolah atau perguruan 
tinggi yang menerapkan gerakan anti menyontek, 
sebenarnya sudah mendidik antikorupsi.

Tidak hanya Arief Rahman. Febri Hendri, 
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik 
ICW, juga mendukung pendidikan antikorupsi yang 
dilakukan KPK. Hanya saja Febri menambahkan, 
bahwa pendidikan antikorupsi yang dilakukan, 
hendaknya dibarengi dengan berbagai langkah 
yang lebih konkret. Misalnya, mengajak siswa dan 
orang tua untuk membahas anggaran sekolah. “Dari 
sana, mereka juga belajar mengenai teknik korupsi 
dan pemberantasannya,” kata Febri. 

Pendidikan antikorupsi diharapkan mampu 
mengembalikan perguruan tinggi pada khittah-nya. 
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mendengarkan orang tua membacakan 
cerita tersebut, mereka  akan merasa 
gembira dan cukup terhibur. Pada saat 
itulah tanpa disadari, mereka akan 
menyerap nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya. Yaitu, jujur, peduli, mandiri, 
disiplin, tanggung jawab, kerja keras, 
sederhana, berani, dan adil. 

Sebagai sarana pendidikan 
antikorupsi bagi anak-anak usia dini, 
Tunas Integritas yang terdiri atas enam 
judul buku, memang sarat akan gambar 
dan cerita. Dan karena ditujukan untuk 
anak-anak usia dini, maka bahasa yang 
dipergunakan adalah bahasa yang 
ringan dan mudah dimengerti. Simak 
saja keenam judul buku dimaksud, 
semuanya mencerminkan buku dengan 
bahasa kanak-kanak yang teramat 
sederhana. Selain Hujan Warna-Warni, 
lainnya adalah Ungu di Mana Kamu? Ini, 
Itu? Byuur, Ya Ampun! dan Wuush. 

 Menurut Direktur Pendidikan dan 
Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, 
Dedie A. Rachim, apa yang dilakukan 

KPK, merupakan pelaksanaan dari 
perintah undang-undang. Yakni bahwa 
KPK harus melakukan pendidikan 
antikorupsi pada semua jenjang 
pendidikan. “Anak-anak yang saat ini 
berusia 4-5 tahun pun harus dibekali 
dengan sebuah senjata untuk melawan 
korupsi,” tambah Dedie. 

Selain Tunas Integritas, sebelumnya 
KPK juga pernah meluncurkan buku 
cerita yang ditujukan bagi anak-anak 
usia sekolah dasar, Dongeng Kakek 
Tulus. Sementara bagi siswa SMP, SMA, 
dan mahasiswa, KPK juga meluncurkan 
berbagai modul pendidikan 
antikorupsi.  

Begitulah KPK dalam menjalankan 
pendidikan antikorupsi. Seluruh lapisan 
usia disentuh. Bahkan, tidak hanya 
anak sekolah dan mahasiswa, pegawai, 
pejabat, dan masyarakat umum pun 
menjadi target pendidikan antikorupsi. 
Juga, KPK tidak hanya melakukannya 
melalui buku dan modul, namun juga 
program pendidikan antikorupsi. 

Pendidikan untuk
   Berbagai Lapisan

Untuk melaksanakan berbagai 
modul, misalnya, KPK bekerja sama 
dengan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui 
kerja sama tersebut, pendidikan 
antikorupsi diberikan kepada para 
siswa melalui metode insersi. Yakni 
menyisipkan ke dalam pelajaran yang 
terkait dengan moral dan karakter, 
seperti PKN. Begitu pula untuk para 
mahasiswa, KPK melakukan hal yang 
sama. Agar bisa menyentuh seluruh 
sekolah dan perguruan tinggi, lanjut 
Dedie, KPK melaksanakan program 
Training of Trainer (ToT) kepada calon 
pengajar. “KPK memang masuk ke 
berbagai kalangan. Mulai paling dasar, 
anak-anak, siswa, hingga dosen,” kata 
Wakil Ketua KPK  Bambang Widjojanto. 

Tidak hanya siswa 
Concern KPK kepada dunia 

pendidikan, pada akhirnya memang 
tak perlu lagi diragukan.  Dengan 
kekuatan sumber daya manusia (SDM) 

Pendidikan 
antikorupsi yang 

dilaksanakan KPK 
menyentuh hampir 

seluruh elemen 
masyarakat. Bukan 

hanya tidak terbatas 
usia, namun 

juga formalitas 
pendidikan.

“T ik tiik tiiik, tes tes teees... 
Waaah, hujan warna-
warni turun. Kumbi-

kumbi pun berlarian. Ada yang 
masuk ke Negeri Kata. Mereka 
melihat penyair Rajarima tidak 
bisa menulis puisi ceria lagi.” 

Sederhana dan pas buat 
anak-anak, begitulah penggalan 
buku Hujan Warna-Warni, yang 
merupakan bagian dari serial 
buku  Tunas Integritas. Kendati 
ditujukan untuk membentuk 
karakter, namun anak-anak 
tidak akan merasa digurui dan 
terbebani. Sebaliknya, pada saat 
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Pendidikan untuk
   Berbagai Lapisan

yang sangat terbatas, KPK berupaya 
menularkan “virus” antikorupsi kepada 
masyarakat. Caranya, melalui pendidikan 
itu tadi. 

Untuk yang sifatnya masif, 
misalnya, seperti dikatakan Dedie, KPK 
mengadakan program di sembilan kota. 
Melalui program tersebut, KPK tidak 
hanya mengajak para siswa, namun juga 
melibatkan pimpinan daerahnya, kepala 
dinas, dan para kepala sekolah. 

Bagaimana dengan program lain? 
Menurut Dedie, KPK juga memiliki 
program Anti Corruption Learning 
Center (ACLC) atau pusat pendidikan 
antikorupsi. Melalui ACLC, KPK bisa 
mendidik seluruh elemen masyarakat, 
agar mereka bisa menjadi agen 
perubahan antikorupsi. Tidak hanya 
aktivis antikorupsi, namun juga para 
penyelenggara negara. “Program 
tersebut sudah memiliki full trainers. 
Mereka akan menjadi fasilitator 
pembelajaran antikorupsi kepada 
masyarakat,” kata Dedie. 

Sedangkan untuk diklat kedinasan, 
menurut Dedie, dalam waktu dekat, KPK 

Keluarga adalah garda terdepan pemberantasan korupsi. 
Berdasarkan kajian KPK, peran keluarga sangat dominan 
dalam membangun karakter. Melalui keluarga, nilai-nilai 

antikorupsi dapat ditanamkan kepada anak-anak. Sebaliknya, 
melalui keluarga pula, anak bisa tumbuh dan berkembang 

menjadi koruptor di masa 
mendatang.  

Dari sanalah KPK 
mengusung program 
pencegahan antikorupsi 
berbasis keluarga. Bekerja 
sama dengan Badan 
Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional 
(BKKBN) dan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan, 
KPK menggulirkan program 
tersebut pada 2014.  

Guna mendukung 
program pendidikan 
informal tersebut, pada 
2013, KPK melaksanakan 
workshop di berbagai 

kota. Termasuk di antaranya, Bogor dan Yogyakarta. Dalam 
workshop, menurut Direktur Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Dedie A Rachim, KPK 
mengundang lebih dari 12 pakar dan praktisi untuk membahas 
program tersebut.  

Di Yogyakarta, lanjut Dedie, peserta workshop berasal dari 
berbagai tokoh masyarakat, yang concern di bidang pendidikan 
dan kebudayaan. Tidak terkecuali, komunitas grafis. Kehadiran 
komunitas tersebut tidak mengejutkan, karena menurut 
Dedie, memang banyak kalangan yang mendukung KPK untuk 
merealisasikan rencana program tersebut. “Di Yogyakarta, KPK 
juga menempatkan mobil operasional di Taman Pintar. KPK 
memilih lokasi tersebut, karena memang setiap Minggu, selalu 
dipadati tak kurang dari ribuan anak sekolah,” kata Dedie.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, program 
ini memang sangat strategis. Karena, keluarga sejati nya 
me rupakan salah satu pondasi penting dalam pembe-
ran tasan korupsi. Sayangnya, peran orang tua sekarang 
jus tru mengalami penurunan drastis. Saat ini, lanjutnya, 
perkembangan teknologilah yang menggantikan fungsi keluar-
g a dalam memberikan edukasi pada anak-anak. “Jadi, kita juga 
harus masuk di lingkungan yang lebih substantif. Membangun 
budaya antikorupsi di keluarga,” kata Bambang. 

Ketika Keluarga Memegang Peranan

akan melakukan nota kesepahaman 
(memorandum of understanding/MoU) 
de ngan Lembaga Adiministrasi Ne ga ra 
(LAN). Salah satu poinnya, adalah mem-
bangun modul pendidikan antikorupsi 
untuk pegawai negeri yang akan 
menjalani program pra jabatan di lingkup 

kedinasan. Untuk itu, menurut Dedie, KPK 
sudah melakukan pertemuan dengan 
Kepala LAN.  “Nanti setelah dibuat 
modulnya, KPK kembali akan melakukan 
ToT. Melalui upaya itu, KPK sudah 
melaksanakan pendidikan antikorupsi di 
setiap jenjang,” kata Dedie. 
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Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama 
(Kemenag) pun, menjadi target pendidikan antikorupsi.

pendidiKan untuK BerBagai lapisan
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rosariTa niKen wiDiasTuTi
Direktur LPPRI
“Pendidikan antikorupsi sejak usia 
dini itu sangat penting sekali. RRI 
sangat mendukung program tersebut 
karena kami juga mempunyai 
program-program pendidikan untuk 
anak. Nilai-nilai integritas apabila 
ditanamkan sejak kecil itu akan 
menuntun perilaku karakter anak-
anak sampai dewasa. Karena itu, kami 
mendukung sepenuhnya KPK yang 
terus menerus melakukan pencegahan 
melalui kegiatan pendidikan atau pun 
juga melalui media massa, khususnya 
bersama RRI”. 

Pendidikan Diberikan, Nilai Ditanamkan

Lia Toriana 
Koordinator Youth Department 
Transparency International Indonesia 
(TII)
“Pendidikan antikorupsi harus dimulai 
sedini mungkin. Orangtua harus 
menjadi contoh yang baik terhadap 
anaknya. Orangtua tidak boleh 
mencontohkan perbuatan-perbuatan 
koruptif, sekecil apapun perbuatan itu. 
Sekolah dan perguruan tinggi, juga 
harus mulai mengajarkan nilai-nilai 
antikorupsi kepada anak didiknya”.

meuTia haTTa
Mantan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan
“Mendidik orang untuk tidak korupsi 
itu lain halnya dengan orang-orang 
yang bekerja di sektor pendidikan. 
Masalahnya, terkadang orang-orang 
yang bekerja di sektor ini melihatnya 
bukan sebagai sarana mengajar 
tentang hal-hal baik, melainkan 
sebagai lahan korupsi. Dengan 
adanya praktik KKN tentu saja, gaji 
guru tersendat, guru honorer yang 
setia dan memiliki kompetensi tidak 
diangkat dan justru orang-orang yang 
dekat dengan mereka biasanya justru 
jadi PNS”.

Jamin ginTing
Ketua Dewan Indonesia Integrity
Education Network
“Kami memberikan dukungan 
penuh terhadap KPK dalam kegiatan 
pendidikan antikorupsi di Indonesia. 
Kami berharap siapapun nanti yang 
akan terpilih, baik dalam kedudukan 
legislatif maupun eksekutif harus 
memiliki integritas yang tinggi 
terhadap bangsa dan negara ini”.

Thariq mahmuD
Koordinator Nasional GEPAK
“Pendidikan antikorupsi bukan 
cuma berkutat pada pemberian 
wawasan dan pemahaman saja. 
Tetapi diharapkan juga menyentuh 
pula ranah afektif dan psikomotorik 
yakni membentuk sikap dan 
perilaku antikorupsi pada siswa. 
Pengajaran pendidikan antikorupsi 
ini pendekatannya bersifat terbuka, 
dialogis dan diskursif sehingga 
mampu merangsang kemampuan 
intelektual siswa dalam bentuk 
keingintahuan, sikap kritis dan berani 
berpendapat”. 

mochamaD nazier
Ketua Komite Pengawas Perpajakan
“Tentunya kita menyadari betul bahwa 
pendidikan itu sangat penting. Oleh 
karena itu, untuk supaya kualitas 
pendidikan seperti yang diharapkan harus 
ada anggaran cukup yang mendukung.  
Kalau anggarannya dikorupsi ya pasti 
rusak pendidikan kita. Kalau saya lihat titik 
rawan korupsi di sektor pendidikan itu 
adalah dari manajemen dan sistemnya. 
Mereka tahu anggaran di sektor ini 
banyak, tapi kadang-kadang tidak 
tahu program apa saja yang pas untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan itu, 
sehingga banyak program-program 
pendidikan tidak strategis, tidak penting 
dan rawan terhadap korupsi”.
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Setiap kali pemilihan umum dige lar 
di negeri ini, pertanyaan mengge-
litik senantiasa muncul. Mam pu kah 

pesta demokrasi melahirkan pemim pin 
yang bersih, jujur, dan amanah? Wa jar, 
karena belajar dari pengalaman yang 
ada, pe  milu kerap berakhir dengan “ke ke -
cewaan.” Harapan agar yang ter pilih me-
rupakan pemimpin berintegritas, se nan-
tiasa ternoda, karena para koruptor ju ga 
muncul, melalui proses pemilihan itu.

Apa yang terjadi memang ironis. 
Sebab, sejatinya negeri ini kaya akan 
kearifan lokal, termasuk yang terkait 
dengan kepemimpinan berintegritas. Dari 
berbagai kearifan lokal itulah para calon 
pemimpin bisa belajar banyak mengenai 
hakikat kepemimpinan berintegritas, yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.   

Seperti diungkapkan Stanislaus 
Sanda rupa,  dosen Antropolinguistik 
pa da Fakultas Ilmu-ilmu Budaya Univer-
sitas Hasanuddin. Menurutnya, setiap 
orang In donesia, selayaknya menge nal 
ke arifan budaya lokal yang dapat dire-
kontekstualisasikan sebagai puncak-
puncak budaya daerah di tingkat 
nasio nal. “Bahkan, sebelum menduduki 

Serba Bersih, Serba Seratus

suatu ja batan dalam berbagai bidang, 
calon pe mimpin pun seharusnya 
diuji tentang pengetahuan kearifan 
budaya lokalnya dan bersumpah untuk 
melaksanakannya,” kata Stanislaus. 

Satu di antara kearifan lokal tersebut 
adalah aluk sanda saratu’ (ritual serba 
lengkap seratus). Menurut Stanislaus, 
kearifan lokal asal Toraja tersebut, 
dilakukan agar seorang pemimpin 
memiliki kepribadian suci dan bersih. 
Sebab, aluk sanda saratu’, antara lain 
mengatur hidup kemasyarakatan atau 
ketatanegaraan to madara takkun 
(yang berdarah putih metah/suci) dan 
to ma’lite bumbungan (yang bergetah 
susu). Dalam hal ini, penyucian seorang 
pemimpin sebelum bekerja, bertujuan 
menghindarkan diri dari segala bentuk 
keonaran yang dilarang adat turun-
temurun. “Termasuk di antaranya, adalah 
perbuatan korupsi,” kata Stanislaus.

Begitupun, aturan tersebut tidak 
begitu saja diberlakukan. Menurut 
sumber lain, pemberlakukan aluk sanda 
saratu’ karena aturan sebelumnya, yakni 
aluk sanda pitunna, tidak relevan lagi 
dengan perkembangan masyarakat. 

Pasalnya, setelah berlangsung beberapa 
generasi, timbul persaingan dan 
pertikaian antar kelompok, yang tidak 
diatur dalam aluk sanda pitunna.  

Tetapi, aluk sanda saratu’ pun pada 
mulanya tidak bisa diterapkan. Karena, 
tidak satupun lembang atau komunitas 
yang mampu mengoordinasi atau men-
jalankannya. Untuk menjalankan sanda 
saratu’ itulah, para dewa menurunkan 
tamboro langi’ dari khayangan dan men-
darat di Puncak Gunung Kandora. Menu-
rut kepercayaan masyarakat setempat, 
tamboro langi’ merupakan nenek 
moyang raja-raja di Sulawesi khususnya 
di selatan, tengah, dan tenggara. 

Apabila dikaji secara mendalam, mak-
na dari cerita tersebut adalah: eksistensi 
raja atau pemimpin di Toraja diturunkan 
dari khayangan untuk melaksanakan 
peraturan demi kepentingan masyarakat. 
Dengan demikian, aluk sanda saratu’ 
bukan untuk kepentingan raja tetapi 
untuk kepentingan rakyat. Raja atau 
pemimpin sebagai pengemban tugas 
aluk sanda saratu’ harus benar-benar 
memegang amanah dan memimpin 
secara arif, jujur, dan bijaksana. 

ceNdekia

Kearifan Lokal Tana Toraja

Aluk sanda saratu’ 
diberlakukan untuk 
kepentingan rakyat, 
bukan kepentingan 
pemimpin/raja. Harus 
berkepribadian suci, 
bersih, dan bebas 
dari korupsi.
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Abad ke-16, babak baru budaya 
wayang Tanah Jawa dimulai. Pada 
saat itu, banyak lakon anyar yang 

sebelumnya tidak dikenal dalam pakem 
wayang purwa, mendadak muncul dan 
bahkan digemari. Di antaranya, yang 
cukup terkenal adalah Jamus Kalimasada 
dan Petruk Dadi Ratu. 

Adalah Sunan Kalijaga, sang kreator. 
Menurut banyak pendapat, penciptaan 
berbagai lakon baru itu tak lepas dari 
cara pandang sang wali, bahwa wayang 
merupakan media yang tepat sebagai 
penyampai dakwah. Dan, berhasil. Sunan 
Kalijaga yang juga dikenal sebagai 

Melalui Wayang, 
Pesan Antikorupsi Disampaikan

budayawan pun sukses menjalankan 
misinya. 

Sunan Kalijaga bukan satu-satunya. 
Karena para wali lain pun berdakwah 
me lalui pendekatan serupa. Termasuk di 
antaranya Sunan Bonang dan Sunan Giri. 
Karena harus diakui, wayang memiliki 
nilai-nilai filosofis yang tinggi, yang 
langsung menge na pada seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. Bahkan, seperti 
tak lekang digerus zaman, hingga kini pun 
masyara kat masih mengakui tingginya 
filosofi tadi.  

Dan, tidak hanya para wali. Dari masa 
ke masa, pemanfaatan wayang sebagai 
me dia pun terus berlanjut. Alhasil, masya-
rakat pun mengenal wayang suluh, 
wa yang beber, wayang wahyu, dan se ba-
gainya. Semua merupakan manifestasi dan 
wayang sebagai media. Bahkan, da lam 
rangka pemilihan umum 2014, Ya yasan 
Adi Budaya Indonesia (ABI) juga mela  kukan 
sosialisasi melalui pertunjukan wayang.  

Begitulah kedudukan wayang pada 
masyarakat. Sebagai media dakwah, 

sosialisasi, atau apapun namanya, 
wayang diyakini masih cukup efektif, 
karena budaya ini memiliki berbagai 
representasi karakter. Untuk karakter 
ksatria yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
kejujuran, bisa ditampilkan sosok Bima, 
Sumantri, atau Kumbakarna. Sedangkan 
untuk tokoh yang licik dan penuh 
muslihat dapat direpresentasikan melalui 
figur Sangkuni. 

Itulah sebabnya, KPK memandang 
penting pendekatan budaya tersebut. 
Pagelaran wayang kulit di Kampung 
Pulo, Jombang, Jawa Timur, beberapa 
waktu lalu, adalah contoh. Didukung 
penampilan apik dalang Ki Purbo 
Asmoro, KPK menyisipkan pesan 
antikorupsi kepada masyarakat melalui 
lakon Tripama Kawedhar. 

Pagelaran wayang itu sendiri 
merupa kan rangkaian dari kegiatan 
“Rembuk Rasa Antikorupsi,” yang 
didukung Yayasan Lontar, Jakarta 
sebagai pelaksana kegiatan di Jombang. 
Selain Sujiwo Tejo, narasumber lain 

Di tengah maraknya serbuan 
budaya asing, segmentasi 

wayang kulit dan wayang orang 
dinilai sangat terbatas. Bisa 

disesuaikan melalui berbagai 
perbaikan kemasan.

m
ed

iam
ah

as
isw

a.c
om



vol. 38/  Th.vI  /MARET-APRIl 2014  | 21

kHusus

yang hadir adalah Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto, Deputi Koordinasi 
Bidang Penanggulangan Kemiskinan 
dan Pemberdayaan Masyarakat Sujana 
Royat, Wakil Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana, 
dan tokoh HAM Salahuddin Wahid (Gus 
Solah).

Bahasa Budaya
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas 

mengatakan, pemberantasan korupsi 
melalui pertunjukan wayang seperti 
di Jombang, memang penting. Karena 
melalui pendekatan semacam itu, 
pesan komunikasi bisa sampai kepada 
masyarakat. Alasannya, karena wayang 
kulit atau wayang orang, mampu 
menyampaikan pesan melalui bahasa 
budaya yang bisa diterima oleh berbagai 
komunitas. “Bukan dengan bahasa 
juridis atau ilmiah yang kaku,” katanya.

 Begitupun Busyro tidak menutup 
mata bahwa pagelaran wayang pun 
harus menyesuaikan diri dengan 
perkembangan zaman. Terutama, di 
tengah era digitalisasi seperti saat ini. 
Melalui berbagai penyesuaian tersebut, 
Busyro meyakini bahwa pagelaran 
wayang akan tetap efektif sebagai media 
antikorupsi.

Dalam hal ini, Busyro berpendapat, 
wayang antikorupsi hendaknya tidak 
hanya memanfaatkan jejaring media 
untuk memperluas jangkauan penonton, 
misalnya dengan mempergunakan 
jaringan televisi dan radio. Lebih dari 
itu, wayang juga harus menggunakan 
bahasa yang ringan dan mudah 
dipahami. Melalui cara itu, wayang 
antikorupsi tidak hanya digemari 
kalangan terbatas, namun juga bisa 
menjaring penggemar baru, bahkan dari 
kalangan muda sekalipun.

Bisakah hal itu dilakukan? Mengapa 
tidak. Busyro mengambil contoh salah 
satu acara televisi berbasis budaya, yang 
pernah menyedot perhatian pemirsa. 
Acara tersebut adalah “Ketoprak 
Humor”, yang pernah begitu digemari. 
Seandainya acara tersebut dikemas 
seperti pertunjukan aslinya yang 
harus memenuhi pakem, apakah bisa 
menyedot penonton  dengan banyak 
pula? Belum tentu.  

“Dengan demikian, ketika misi 
pemberantasan korupsi dibawa kepada 
masyarakat yang memiliki kearifan lokal 
sendiri, memang perlu disesuaikan 

dengan tingkat, jenis, serta kualitas 
budaya masing-masing. Melalui cara 
demikian, maka baik pertunjukan 
wayang, ketoprak, atau budaya 
lain, tentu masih relevan pada masa 
sekarang,” kata Busyro.  

harus Dikaitkan
Mengemas wayang agar menarik, 

pada akhirnya menjadi kunci keberha-
silan wayang antikorupsi. Karena melalui 
pengemasan itulah, maka wayang akan 
tetap relevan menjadi media pendidikan 
antikorupsi. 

Sependapat dengan Busyro, pakar 
kajian budaya cyber, Ruli Nasrullah 
menga takan, pagelaran wayang saat ini 
memang relevan dan harus disesuaikan. 
Karena, lanjutnya, wayang merupa-
kan metode pendidikan asli Indonesia. 
Dengan adanya wayang, bangsa ini 
tidak perlu lagi meniru media serupa 
yang berasal dari luar negeri, seperti 

dengan pagelaran di satu tempat saja 
sebagaimana pertunjukan konvensional 
selama ini? Tentu saja tidak. KPK, 
harus memanfaatkan berbagai media, 
termasuk media elektronik untuk 
menyampaikan wayang antikorupsi 
yang digelar. Dengan adanya saluran 
yang tepat dan berdaya jangkau luas, 
masyarakat akan bisa dengan mudah 
mencari acara tersebut ketika suatu saat 
hendak menonton. 

Inilah yang menjadi permasalah 
sekarang. Kalau di Thailand misalnya, 
terdapat pertunjukan wayang air yang 
berjalan kontinu dan bahkan menjadi 
salah satu destinasi wisata di sana. 
Sedangkan di Indonesia, lanjutnya, 
kalaupun masyarakat ada yang tertarik, 
namun mereka tetap bingung karena 
tidak tahu harus menonton di mana.
Dari sanalah Arul berharap, KPK bisa 
mempertahankan pertunjukan wayang 
antikorupsi yang sudah digelar. Arul 

pertunjukan boneka, dan sebagainya. 
Upaya menjadikan relevan itulah 

yang menurut Arul, panggilan akrabnya, 
menjadi titik penting. Karena jika tidak, 
maka masyarakat, terutama kaum muda 
akan dengan mudah menyingkirkannya. 
Dan, itulah yang terjadi saat ini. Dengan 
menjadikannya menarik, Arul yakin 
bahwa akan lebih banyak kalangan yang 
menonton. Bahkan, tidak hanya dari 
generasi tua saja namun juga generasi 
muda. 

Hanya yang menjadi masalah, 
bagaimana menyampaikannya 
kepada masyarakat? Apakah hanya 

percaya, wayang bisa menjadi media 
antikorupsi yang efektif. Sebab, banyak 
teladan yang bisa dipetik dari berbagai 
ketokohan yang ada. 

Dan, tidak hanya itu. Sebab, selain 
di Jawa, wayang juga bisa ditemui 
di berbagi daerah di Indonesia. Di 
Jawa Barat misalnya dengan wayang 
goleknya, begitu pula dengan daerah 
lain seperti Kalimantan. Dan, karena ini 
program nasional, KPK harus melakukan 
roadshow ke sekolah-sekolah. Syaratnya, 
harus dikemas dengan ketokohan saat 
ini yang digemari anak-anak zaman 
sekarang. 
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Pagelarang wayang antikorupsi merupakan rangkaian kegiatan Rembuk Rasa Antikorupsi yang 
didukung Yayasan Lontar, Jakarta. 
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Jangan Korupsi,
Bikin Negara Rugi!

Wayang Tripama Kawedar
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Nilai-nilai budaya dan 
budi pekerti luhur yang 

disampaikan melalui 
pertunjukan wayang, lebih 

mudah diterima. Melalui 
pendekatan budaya, 

KPK berinovasi dalam 
pemberantasan korupsi.

Kakek Joyo (72 tahun) tampak meng-
gandeng cucunya Atik dan Rina 
di lapangan  Pulo, Kampung Pulo, 

Jombang, Jawa Timur malam itu. Berbekal 
dua bungkus kacang rebus, mereka 
menco ba merangsek ke deretan depan 
kur si di tenda yang didirikan khusus untuk 
gelaran wayang kulit malam itu. Kakek Joyo 
mengaku penggemar berat dalang  Ki Purbo 
Asmoro. “Biasanya saya dengar di radio, 
sekarang ada di sini, saya ingin nonton,” 
katanya kepada Integrito,12 Maret 2014 .

Cuaca malam itu di Kota 
Santri cukup bersahabat, seolah 
memanjakan para penggemar 
wayang untuk bercengkrama 
menikmati udara malam dan 
menyaksikan dalang Ki Purbo 
Asmoro yang menampilkan lakon 
“Tripama Kawedhar”.  Lakon yang 
disadur dari puisi terkenal karangan 
Pangeran Mangkunegara IV dari 
Surakarta, yang ditulis pada 1878. 
Lakon ini bercerita tentang sikap 
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teladan dari tiga tokoh, Sumantri, Kumbakarna dan Basukarna yang 
jujur, satria, dan patriot. 

Pagelaran wayang ini diseleng gara kan oleh Program Nasional 
Pem ber dayaan Masyarakat (PNPM) Man diri bekerjasama dengan 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangkaian acara Gelar Semangat 
Antikorupsi 2014. Se lain wayang, KPK dan PNPM menye lenggarakan 
beberapa workshop di Surabaya dan juga Seminar Semua Siap 
Berantas Korupsi (BERAKSI) di Jombang.

Tentu pemilihan wayang sebagai sajian budaya yang berisi 
tentang karakter-karakter antikorupsi ini tidak lepas dari keseharian 
warga yang masih banyak menjadikan wayang sebagai hiburan yang 
menarik. Nilai-nilai budaya dan budi pekerti luhur yang disampaikan 
melalui pertunjukan wayang ini, lebih mudah diterima oleh 
masyarakat. Dalam lakon ini, dalang Ki Purbo Asmoro memberikan 
gambaran untuk menyampaikan dampak buruk korupsi dan 
keserakahan yang mengancam para pemimpin di bumi. Di sela-sela 
kisah kehidupan, perjuangan dan moral  dari tiga tokoh Sumantri, 
Kumbakarna dan Basukarna diselipkan pula gurauan segar dan 
dikemas menarik.

Selain disaksikan secara langsung oleh warga Jombang, page laran 
wayang kulit ini juga disiarkan secara langsung ke seluruh Jawa Timur 
dan 45 negara lain melalui jaringan Radio Komunitas Jawa Timur dan 
portal online wayangshow.com. Bahkan wayang ini diterjemahkan 
secara langsung dalam bahasa Inggris untuk para warga negara asing 
yang turut menyaksikan pertunjukan ini.

Fungsional Dikyanmas KPK, Irawati mengatakan, kesenian 
daerah menjadi perhatian KPK untuk menyampaikan pesan-pesan 
antikorupsi. “Isu korupsi ini perlu ‘dibumikan’, agar orang tidak 
menganggap korupsi itu hanya melibatkan pejabat, yang nampang 
di televisi,” katanya. Untuk itu, lanjut Irawati, KPK aktif menggandeng 
seniman-seniman di daerah untuk bersama-sama menyampaikan 
pesan-pesan antikorupsi. 

Pagelaran wayang di Jombang adalah salah satu yang 
dilakukan bersama PNPM Mandiri. Sebelumnya KPK menggandeng 
teater daerah, ludruk dan berbagai seni daerah lain untuk 
menyampaikan pesan-pesan serupa. “Kami perlu bantuan mereka 
untuk menyampaikan nilai-nilai antikorupsi agar mudah dipahami 
masyarakat. Bahasa daerah dan menyelipkan dalam keseharian 
masyarakat,” tambahnya.

Upaya KPK untuk berkampanye lewat kesenian daerah ini diper-
kuat juga dengan jalinan kerjasama antara KanalKPK dan Jaringan 
Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Juru Bicara KPK Johan Budi 
mengatakan, ke depan, KPK dan JRKI akan memproduksi sandiwara 
radio maupun talkshow dalam bahasa daerah. “Tujuan kampanye 

Sumantri, Kumbakarna, dan Basukarna, adalah 
contoh tokoh yang layak diteladani. Seperti 
dikisahkan dalang Ki Purbo Asmoro dalam 

“Tripama Kawedhar,” ketiganya tidak hanya berani 
dan berjiwa patriot, namun juga jujur. Jika mereka 
memiliki kesalahan, berani mengakui bahwa mereka 
memang bersalah. Namun jika mereka merasa benar, 
akan berjuang dengan segenap kekuatan tenaga. 

Perjuangan Sumantri yang fenomenal, 
bermula ketika hendak mengabdi pada Prabu 
Arjunasasrabahu di Kerajaan Mahespati. Pengabdian 
Sumantri akan diterima jika ia bisa memboyongkan 
Dewi Citrawati dari Kerajaan Magada. Sumantri pun 
berhasil melaksanakan tugas itu. Tidak tanggung-
tanggung, dia berhasil mengalahkan seribu raja yang 
juga menghendaki Dewi Citrawati.

Keberhasilan tersebut, membuat Sumantri ingin 
mencobai kesaktian Arjunasasrabahu. Keduanya 
pun berperang, namun Sumantri tidak kuasa 
menandingi Prabu Arjunasasrabahu. Sumantri 
akhirnya mengakui kesalahannya dan dihukum untuk 
dapat memindahkan Taman Sriwedari dari Kayangan 
Utarasegara ke Kerajaan Mahespati. Berkat bantuan 
sang adik, Sukrasana, akhirnya Sumantri berhasil 
memindahkan taman tersebut.

Selanjutnya Kumbakarna. Dengan berani 
dia menolak permintaan kakaknya yang zalim, 
Dasamuka, untuk membela Alengka dari ancaman 
tentara Prabu Rama. Kumbakarna menolak 
karena tahu persis bahwa kakaknya memang 
kejam. Dasamuka kemudian menjelaskan bahwa 
Kumbakarna sudah mengenyam banyak kenikmatan 
di Alengka selama hidup. Jika ia menolak membela 
negara Alengka itu sama artinya ia tidak tahu diri. 

Dari sanalah Kumbakarna mengalami dilema. 
Akhirnya, ia berangkat ke medan perang namun 
dengan tekad tidak membela kejahatan kakaknya. 
Kumbakarna berperang, dengan tekad membela 
negaranya yang diserang musuh. 

Teladan 
Tiga Ksatria
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Ki Purbo Asmoro, membawakan lakon Tripama Kawedar.

kami akan mudah tercapai jika ini bisa 
dilakukan di semua daerah,” tegasnya.

Kuwi opo kuwi e kembang elati
Sing tak pujo puji ojo podho korupsi
Yen podho korupsi negarane rugi
Piye mas kuwi, ojo ngono ojo korupsi

Malam itu, para sinden cantik 
merapalkan lagu dolanan Kuwi Opo 
Kuwi. Mereka mengajak para pejabat 
daerah, Bupati Jombang, dan para satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) untuk 
menyanyikan  tembang dolanan ini. Ojo 
podho korupsi Pak, negarane rugi. 

Sementara, Basukarna 
bertekad membela 
bangsa Kurawa yang 
menguasai Astina. Hal ini 
dilakukan, karena Kurawa 
yang memberikan 
derajat, bahkan wilayah 
kekuasaan sebagai 
adipati di Awangga pada 
dirinya. Karna sadar 
bahwa Kurawa berada di 
pihak yang salah, namun 
seperti Kumbakarna, dia 
juga berperang demi 
membela negara. 
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Berada pada ketinggian kurang 
dari 50 meter di atas permukaan 
laut (dpl), aroma Mataram sebagai 

pintu gerbang wisata Pulau Lombok 
begitu terasa. Tak heran, karena sebagai 
ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB), hampir selu ruh perjalanan ke 
lokasi pelesiran terna ma, bermula dari 
kota seluas 61,30 km2, tersebut. Sebut 
saja Pantai Senggigi, Gili Trawangan, 
Batu Bolong, Batu Layar, dan masih 
banyak lagi yang lain. 

Pengadaan Prima ala Mataram
Tetapi, bukan cuma itu yang 

menarik. Pada 2014 ini, kota yang 
juga dikenal sebagai salah satu sentra 
mutiara tersebut, mendapat kado 
cukup istimewa. Survai Integritas yang 
dilakukan KPK 2013, menempatkan 
Mataram pada posisi ketujuh dengan 
perolehan poin 7,35. Dan, khusus 
untuk unit pengadaan barang dan jasa, 
Mataram berada pada posisi ketiga, 
dengan mengantongi poin 7,59. 

 Tak ada upaya sekali jadi. Begitu 
pula dengan Pemerintah Kota (Pemko) 
Mataram. Keberhasilan meningkatkan 
pelayanan, terutama pengadaan 
barang dan jasa, merupakan buah 
dari upaya yang dilakukan secara 
berkesinambungan dan terus-menerus. 
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kota Mataram, Makmur Said, upaya 
peningkatan pelayanan dilakukan, 
terlebih sejak berdirinya Pusat 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa (P3BJ) Kota Mataram. Dalam hal ini, 
P3BJ merupakan lembaga adhoc non-
struktural, yang berfungsi mengelola 

proses pengadaan barang dan jasa 
di lingkungan Pemkot Maram. P3BJ 
dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota 
Mataram Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pusat Pengelolaan Barang/
Jasa Pemerintah. 

Hasilnya, berbagai perubahan 
signifikan pun dicapai. Di antaranya, 
pengadaan barang dan jasa yang berjalan 
lebih efektif dan efisien. 

Apa buktinya? Pertama, adanya peng-
hematan anggaran di pos pengumuman 
lelang. Dalam hal ini, kata Makmur, 
jika dilakukan manual (sistem lama), 
biaya pengumuman untuk satu tahun 
anggaran mencapai sekitar Rp197,5 juta. 
“Asumsinya, satu paket menghabiskan 
dana Rp2,5 juta,” kata Makmur.

Kedua, efisiensi anggaran juga sa ngat 
signifikan. Menurut Makmur, hal ter sebut 
dapat dilihat, bahwa pada tahun ang garan 
2013, jumlah paket lelang yang ditender-
kan berjumlah 57 paket, dengan nilai pagu 
sekitar Rp74,6 miliar. Dari nilai tersebut, 
lanjut Makmur, nilai yang dikontrakkan 
sebesar Rp66,2 miliar atau terjadi efisiensi 

Pengadaan barang dan 
jasa kerap menjadi lahan 

empuk bagi terjadinya 
korupsi. Pemkot Mataram 

mengeliminasi potensi 
tersebut, melalui berbagai 

upaya peningkatan 
pelayanan.
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anggaran sebesar 11,27%. “Nilai efisiensi 
tersebut meningkat dari tahun anggaran 
2012 yang berkisar 8,22%,” katanya. 

Selain itu, bahwa proses penunjukan 
penyedia, baik secara konvensional 
maupun elektronik, dapat dilakukan 
dengan lebih transparan, terbuka, 
bersaing, adil, dan akuntabel. 

Transparan, artinya, bahwa sejak awal 
pe rencanaan, masyarakat dapat me nge-
ta hui informasi mengenai penga daan 
barang dan jasa yang dilakukan Pemkot 
Mataram. Pada 2013, misalnya, Rencana 
Umum Pengadaan (RUP) Kota Mataram 
sudah dipublikasikan melalui website. 
Sedangkan untuk 2014, sudah terintegrasi 
di dalam aplikasi Sistem Informasi 
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kota 
Mataram, yang dapat diakses melalui 
website nasional.

Terbuka, artinya, bahwa pengadaan 
barang dan jasa dapat diikuti oleh 
semua penyedia yang memenuhi kriteria 
tertentu, berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelas. 

Bersaing, artinya, pengadaan barang 
dan jasa dilakukan melalui persaingan 
yang sehat, di antara sebanyak mungkin 
penyedia setara yang memenuhi persya-
ratan. “Selain itu, tentu saja dalam hal 
bersaing, harus kompetitif dan bebas dari 
intervensi,” jelas Makmur. 

Sementara adil, artinya memberikan 
perlakuan yang sama kepada semua pe-
nyedia. Proses dilakukan dengan fair, 
ti dak diarahkan kepada pemberian keun-
tungan kepada pihak tertentu. Hal ini, 
lan jut Makmur, dibuktikan dengan ber-
kurangnya secara signifikan sanggahan 
dari penyedia. Bahkan, pada 2013, tidak 
ada sanggahan yang diterima panitia pe-
ngadaan. “Sedangkan akuntabel, berarti 
bahwa proses pengadaan barang dan 
jasa dilakukan sesuai dengan aturan dan 
ketentuan yang berlaku, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan,” lanjutnya. 

meluncurkan LPse
Pembentukan P3BJ bukan akhir dari 

upaya peningkatan pelayanan. Guna 
mendukung pelayananan pengadaan 
barang dan jasa secara elektronik, Pemkot 
Mataran kemudian me-launching Layan-
an Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 
Peluncuran LPSE tersebut, dilakukan, pada 
26 April 2012.

Sejauh ini, menurut Makmur, LPSE 
Kota Mataram sudah dapat memenuhi  
tugas dan fungsinya, antara lain bertu-

gas untuk membangun sistem e-procu-
rement, memberikan username dan 
password, serta pelatihan kepada semua 
pihak yang terlibat. “Selain itu, juga 
menjaga, merawat, dan memperbaiki 
sistem e-procurement,” kata Makmur.

Di sisi lain, Makmur menambahkan, 
LPSE Kota Mataram telah dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana yang 
memadai. Termasuk di dalamnya, 
keberadaan bandwidth yang cukup 
representatif dalam mendukung 
pelayanan pengadaan secara elektronik. 

Menurut Makmur, pengoperasian 
layanan LPSE didukung seorang Ketua 
LPSE. Tidak sendirian memang, karena 
ketua tersebut, dibantu beberapa tenaga 
administrator (admin PPE, admin sistem, 
admin agency, dan admin monitor/
evaluasi). Selain itu, lanjut Makmur, juga 
dibantu tenaga verifikator, serta tenaga 
yang berada di layanan pendukung (help 
desk dan trainer).  

Guna meningkatkan kemampuan, 
LKPP selalu mengadakan pelatihan mau-
pun training of trainer (ToT)  terkait sistem 
terbaru, bagi para SDM tersebut. 
Sedangkan di lingkup Pemkot 
Mataram, tim trainer LPSE secara 
berkala juga menga dakan pelatihan 
Sistem Pelayanan Seca ra Elektronik 
(SPSE), baik kepada pani tia 
pengadaan yang duduk di dalam 
Pok ja ULP maupun untuk PPK dan 
rekanan.  

 Begitupun, bukan 
tak ada kendala. Makmur 
mengaku, bahwa dalam upaya 
meningkatkan pelayanan 
pengadaan barang jasa, 
kendala selalu ada. Pada awal 
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pembentukan misalnya, kendala yang 
paling dirasakan adalah bandwith 
yang sangat kecil, hanya 1MB. Kecilnya 
bandwith berdampak pada terjadinya 
bottleneck pada saat tertentu. Begitupun, 
patut disyukuri bahwa kendala tersebut 
bisa diatasi, dengan menaikkan bandwith 
secara bertahap. “Hingga saat ini, posisi 
LPSE Kota Mataram adalah 6MB,” kata 
Makmur. 

Tidak hanya itu. Kendala lain adalah, 
terkait ketersediaan SDM. Namun hal itu 
menurut Makmur, sudah dapat diatasi 
dengan mengirim personil LPSE secara 
berkala untuk mengikuti pelatihan 
maupun ToT secara berkala. 

 Kalau begitu, apa yang 
dilakukan Pemkot Mataram untuk 
mempertahankan pelayanan pengadaan 
barang dan jasa? Menurut Makmur, 
caranya adalah dengan melakukan 
evaluasi terkait pengadaan barang dan 
jasa, serta terus berupaya melakukan 
perbaikan dan pembenahan, baik terkait 
sarana, prasarana, SDM, maupun kualitas 
pelayanan yang diberikan. 

Sosialisasi LPSE Pemkot Mataram (bawah).
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Maraknya korupsi di negeri ini, 
tak pelak membuat gerah anak 
bangsa. Seakan dikomando, 

banyak di antara mereka melakukan 
“perlawanan” dengan mendirikan 
komu nitas antikorupsi. Melalui komuni-
tas tersebut, mereka berharap bisa 
berkontribusi aktif dan menjadikan 
negeri ini bersih dan bebas dari korupsi. 
Ada yang giat melakukan kampanye 
antikorupsi, sosialisasi, dan bahkan 
melalui pendekatan seni.

Salah satunya, seperti yang ditunjuk-
kan sekelompok anak muda Jakarta. 
Prihatin kondisi bangsa yang tak juga 
membaik, mereka mendirikan komunitas 

serupa. Namanya Gerakan Pemuda 
Antikorupsi (GEPAK). Melalui GEPAK 
itulah, mereka melakukan berbagai 
aktivitas antikorupsi. Di antaranya, 
melalui cerita bergambar atau komik. 

Ketua Harian GEPAK, Irfan Maulana, 
mengatakan, komik merupakan salah 
satu bentuk media sosialisasi terbaru 
GEPAK. Saat ini, pihaknya telah membuat 
dua tema komik, yakni tentang antiko-
rupsi dan tentang pemilu 2014. Melalui 
komik tersebut, kata Irfan, diharapkan 
pesan yang disampaikan dapat dengan 
mudah dimengerti dan dipahami oleh 
kalangan remaja atau anak-anak. 

Kedua komik tersebut merupakan 
hasil dari kreativitas anggota komunitas 
GEPAK sendiri. Setelah terlebih dahulu 
menentukan tema yang akan diangkat, 
kemudian diterjemahkan ke dalam 
bentuk visual. Diperlukan waktu sekitar 
dua bulan untuk menyelesaikan satu 
tema komik. “Untuk konten, biasanya 
kita diskusikan terlebih dahulu apa yang 
mau ditonjolkan sehingga para pembaca 
bisa menerima secara ringan dan mudah 
dimengerti,” ujar Irfan.

Sesuai fokus GEPAK, komik tersebut 
juga ditargetkan kepada para peserta 
didik. Oleh karena itu, cerita dan desain 

Komik Antikorupsi? Ini Dia...

komik tersebut disesuaikan dengan 
target pembaca. Dalam komik bertema 
antikorupsi, GEPAK memvisualisasikan 
tentang nilai-nilai antikorupsi dalam 
kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu 
korupsi, apa yang disebut penyuapan, 
tindak pidana dan sebagainya. 
“Sedangkan untuk yang tema  pemilu, kita 
memberikan pemahaman kepada mereka 
tentang pemilu dan bagaimana memilih 
calon yang baik,” jelasnya Irfan.

Sayangnya kedua tema komik tersebut 
belum disebarluaskan secara masif. 
Penyebabnya klasik, karena terbentur 
kebutuhan biaya cetak yang tidak sedikit. 
Namun demikian, kata Irfan, sejumlah 
bantuan dari beberapa perusahaan dan 
instansi akan turut membantu dalam biaya 
percetakannya.

Irfan berharap, melalui komik, diharap-
kan pesan yang disampaikan akan lebih 
mengena dan menjadi sarana sosialisasi 
yang efektif. Bahkan ke depan, lanjutnya,  
kedua komik tersebut juga dapat diunduh 
siapa saja melalui website dan akun-akun 
media sosial GEPAK lainnya.  

Pemilihan komik, tak lepas dari 
kurang berhasilnya pola sosialisasi 
terdahulu. Sebelumnya, lanjut Irfan, 
GEPAK melakukan sosialisasi dengan 

Berangkat dari 
keprihatinan akan korupsi 

di Tanah Air, anak-
anak muda Jakarta ini 

bersikap dan membentuk 
komunitas. Tidak hanya 

gencar melakukan 
sosialisasi namun juga 

berinovasi.

Gerakan Pemuda Antikorupsi (GEPAK)
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Selain lewat komik, GEPAK juga aktif melakukan sosialisasi antikorupsi di sekolah-sekolah. 
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menggunakan modul yang disusun 
berdasarkan evaluasi internal komunitas. 
Namun hasilnya kurang efektif dan 
bahkan cenderung cukup membosankan. 
“Makanya, kita mencoba berinisiatif 
dengan membuat komik yang juga 
dibantu KPK. Untuk tema kita coba bawa 
ke pameran pekan antikorupsi sedunia, di 
Gelora Bung Karno dan ternyata banyak 
peminatnya,” ujar Irfan.

sektor Pendidikan
Sosialisasi melalui komik, tentu bukan 

satu-satunya yang dilakukan GEPAK. 
Lainnya banyak. Semua memang saling 
mendukung demi tujuan berdirinya 
komunitas ini.

Yang perlu ditekankan, dalam meng-
ge lorakan nilai-nilai antikorupsi, GEPAK 
juga memanfaatkan kemajuan tekno logi. 
GEPAK beranggapan, media tersebut  bisa 
menjadi media efektif dalam melakukan 
sosialisasi kepada kalangan anak muda. 
Oleh karena itu, GEPAK juga secara aktif 
melakukan sosialisasi di dunia maya, seper-
ti website, facebook dan twitter. “Renca-
nanya, kita akan bekerja sama de ngan 
programmer untuk mengem bangkan 
saluran kampanye dengan mem buat 
semacam E-book, sebagai alat sosialisasi di 
sekolah-sekolah,” kata Irfan.

Sesuai namanya, GEPAK yang didirikan 
pada Januari 2009, memfokuskan diri pada 
pencegahan korupsi sektor pendidikan. 
Alasannya, karena penanaman nilai-nilai 
antikorupsi di kalangan pelajar memiliki 
nilai strategis yang tak kalah penting 
dalam menciptakan generasi penerus 
bangsa yang berintegritas. 

Begitu pun, GEPAK menyadari, bahwa 
mereka tidak bisa berjalan sendiri. Karena 
pada praktik di lapangan, para aktivis 
antikorupsi kerap berbenturan dengan 
beberapa kendala, terlebih dengan 
adanya birokrasi yang berbelit-belit di 
masing-masing sekolah. 

Menurut Irfan, tak sedikit pihak sekolah 
yang tidak berkenan memberikan izin 
untuk bersosialisasi. Dan, tentu saja, hal itu 
itu menjadi kendala tersendiri bagi GEPAK. 
Oleh karena itu, pada 2010, GEPAK pun 
melakukan kerja sama dengan KPK melalui 
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat (Dikyanmas). “Melalui kerja 
sama itu kami berharap, dapat membantu 
menerobos birokrasi yang agak kaku di 
sekolah,” kata Irfan.

Menurut Irfan, bersama KPK, GEPAK 
memiliki beberapa agenda rutin terkait 

pencegahan antikorupsi 
kalangan peserta didik. 
Di antaranya, menggelar 
roadshow kampanye 
antikorupsi ke sekolah-
sekolah di Jabodetabek.

Meski concern utama 
mereka adalah melakukan 
pencegahan di kalangan 
pelajar, namun GEPAK 
juga tidak menutup 
mata dengan isu-isu 
yang strategis. Misalnya 
saja ketika menghadapi 
pemilihan umum 2014. 
Irfan mengatakan, 
khusus terkait pemilu, 
GEPAK juga turut serta 
berkontribusi melalui 
‘kampanye putih’ serta 
sosialisasi kepada para 
pemilih pemula yang 
ada di lingkungan 
sekolah. “Ketika kita 
melakukan sosialisasi 
tentang antikorupsi di 
sekolah-sekolah kita 
juga sisipkan isu-isu 

yakni berharap agar generasi 
muda bisa bersikap kritis terhadap 
perilaku-perilaku koruptif yang mereka 
hadapi sehari-hari. “Kita tidak minta 
mereka menjadi aktivis, tapi minimal 
ketika mereka dimintai uang oleh 
petugas kelurahan misalnya, mereka 
mau bertanya kritis. Itu juga salah satu 
indikator keberhasilan kita,” kata Irfan. 

tentang pemilu. Misalnya, mengimbau 
untuk tidak golput, membe rikan 
imbauan untuk memilih calon yang 
bersih dan sebagainya,” kata Irfan. 

Gencar melakukan berbagai 
sosialisasi, tidak membuat GEPAK 
muluk-muluk mematok target, misalnya 
memberantas tuntas korupsi dari Bumi 
Pertiwi. Tujuannya sederhana, 

Serius membahas komik antikorupsi.
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Antara  pelanggaran 

Pemilihan umum bukan sekadar pesta 
demokrasi. Bukan hanya gempita panggung 
rakyat, ketika berbagai orasi berbaur dengan 
musik basi-basi. Inilah panggung ujian, bagi 
integritas, kejujuran, dan ketulusan. 
Lihat saja berbagai pelanggaran dan juga 
tebar pesona. Bukan hanya partai politik, calon 
legislator pun berlomba melakukan. Pemasangan 
foto atau spanduk yang menyalahi ketentuan, 
fasilitas dinas yang disalahgunakan, dan, tentu 
saja politik uang yang tetap bertebaran. Semua 
berbatas tipis, dengan pencitraan yang juga 
marak di sana-sini.  
Itu sebabnya, KPK selalu mengingatkan, baik saat 
pemilu maupun pilkada. Agar calon jujur menjadi 
pilihan. Jika yang curang mendapat kursi, 
cengkeraman korupsi semakin menjadi-jadi. 
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Istilah pembantaran (stuiting), sudah 
lama dikenal, termasuk dalam konteks 
pemberantasan korupsi. Contoh yang 

cukup mendapat sorotan publik, ketika 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) memutuskan, untuk 
membantarkan penahanan terdakwa 
kasus dugaan suap pengurusan 
sengketa Pilkada Lebak, TCW. 
Pembantaran dilakukan, karena TCW 
perlu menjalani perawatan di Rumah 
Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.  

Pembantaran merupakan 
penundaan penahanan sementara 
terhadap tersangka atau terdakwa, 
karena alasan kesehatan. Misalnya, 
memerlukan rawat jalan atau 
rawat inap, yang dikuatkan dengan 
keterangan dokter sampai dengan 

yang bersangkutan dinyatakan sembuh 
kembali.

Ketentuan mengenai pembantaran 
diatur melalui Pasal 9 Peraturan Men teri 
Kehakiman R.I. Nomor M.04.Um.01.06 
tahun 1983 tentang Tata cara Penem-
patan, Perawatan Tahanan, dan Tata 
Tertib Rumah Tahanan Negara. Dalam 
hal ini, setiap perawatan  di rumah sakit 
di luar Rumah Tahanan Negara (Rutan), 
baik yang menginap maupun yang 
tidak menginap, harus memperoleh 
izin terlebih dahulu dari instansi yang 
menahan sesuai tingkat pemeriksaan. 

Secara lengkap, ketentuan lain me-
ngenai pembantaran adalah, pertama, 
perawatan kesehatan bagi tahanan yang 
sakit keras, dapat dilakukan di rumah 
sakit di luar Rutan, setelah memperoleh 
izin dari instansi yang menahan sesuai 
dengan tingkat pemeriksaan dan atas 
nasihat dokter Rutan.

Kedua, tahanan yang menderita 
sakit jiwa, dirawat di rumah sakit 
jiwa setempat terdekat, berdasarkan 
keterangan dokter Rutan, setelah 
berkonsultasi dengan dokter spesialis 
penyakit jiwa serta mendapat izin dari 
instansi yang menahan. 

Ketiga, dalam keadaan terpaksa, 
kepada tahanan dapat dilakukan 
pengobatan di rumah sakit di luar 
Rutan dan Kepala Rutan melaporkan 
kepada instansi yang menahan untuk 
penyelesaian izinnya. 

Keempat, setiap perawatan yang me-
nginap di rumah sakit di luar Rutan atas 
izin instansi yang  berwenang menahan, 
tenggang waktu penahanannya 
dibantar (gestuit), pembantaran dihitung 
sejak tanggal terdakwa secara nyata 
dirawat inap di rumah sakit yang dapat 
dibuktikan dengan surat keterangan 
dari Kepala Rumah Sakit di tempat mana 
terdakwa dirawat. 

 Kelima, pembantaran tidak perlu 
memakai penetapan tersendiri dari 
Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, 
berlaku dengan sendirinya dan akan 
berakhir begitu terdakwa berada 
kembali dalam Rutan. 

Keenam, setelah pembantaran 
selesai, tenggang waktu penahanan 
berjalan kembali dan dihitung sesuai 
ketentuan KUHAP. 

Ketujuh, dengan sendirinya dalam 
perhitungan pengurangan pidana 
yang dijatuhkan oleh Pengadilan, 
lamanya waktu terdakwa berada 
dalam perawatan inap di rumah sakit 
di luar Rutan yang tenggang waktu 
penahannya dibantar, tidak boleh 
dimasukkan atau ikut dihitung. 

Selain pembantaran, juga 
dikenal penangguhan penahanan. 
Penangguhan penahanan dapat 
dilakukan atas dasar:  pertama, Pasal 
31 KUHAP,  atas permintaan tersangka 
atau terdakwa, penyidik atau penuntut 
umum atau hakim, sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing, dapat 
mengadakan penangguhan penahanan 
dengan atau tanpa jaminan uang atau 
jaminan orang, berdasarkan syarat yang 
ditentukan. Kedua, karena jabatannya, 
penyidik atau penuntut umum atau 
hakim sewaktu-waktu dapat mencabut 
penangguhan penahanan dalam hal 
tersangka atau terdakwa melanggar 
syarat yang ditentukan. 

Pembantaran dan 
Penangguhan Penahanan

Tidak semua tersangka/
terdakwa yang sakit bisa 
dibantarkan. Lama waktu 

perawatan di rumah sakit, 
tidak dihitung sebagai 

waktu penahanan.
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Besarnya 
anggaran 
yang dikelola 
akan rentan 
disalahgunakan 
jika sistem 
pengawasan 
masih lemah. 
Dengan 
rencana aksi, 
pelaksanaan 
lebih terarah.

Sebagai salah satu faktor penentu kemajuan 
bangsa, pendidikan menjadi sektor yang 
mempunyai peranan penting. Tak heran, 

jika anggaran yang diberikan pun cukup besar, 
yakni 20 persen dari APBN, atau sekitar Rp345 
triliun per tahun. Dengan kucuran dana yang 
besar tersebut seharusnya berbagai kesenjangan 
di dunia pendidikan dapat terselesaikan. Namun 
sayangnya, sistem pengelolaan dan pengawasan 
yang lemah membuat keseragaman pendidikan 
tidak merata. Bahkan, pendidikan salah satu sektor 
yang paling banyak terjadi praktik korupsi. 

Dengan banyaknya permasalahan, tak heran 
jika dalam road map KPK, pendidikan menjadi 
salah satu sektor yang mendapat perhatian 
khusus. Selain melakukan penindakan, berbagai 
upaya pencegahan pun terus dilakukan KPK. 
Salah satunya dengan melakukan koordinasi dan 
supervisi pencegahan korupsi dana pendidikan  
yang digelar di gedung KPK pada 8 April 2014. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain 
dua pimpinan KPK, Zulkarnain dan Adnan Pandu 
Praja, Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono 
Umar dan sejumlah tim koordinasi dan supervisi 
pendidikan dari masing-masing kementerian dan 
lembaga. Antara lain Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPKP. 
Da lam rapat tersebut, masing-masing tim Korsup-
gah menyampaikan laporan rencana aksi yang 
akan dilakukan di masing-masing kementeriannya.

Dari hasil laporan yang dipaparkan masing-
masing tim korsup tersebut, Wakil Ketua KPK 

Zulkarnaen menyimpulkan,  bahwa sebagian 
besar persoalan adalah menyangkut penyaluran 
uang, penggunaan uang, pertanggungjawaban 
dan manajemen risiko. Namun demikian, 
kata Zulkanaen, yang tak kalah penting dari 
hal tersebut adalah mengenai perencanaan. 
“Sulit barangkali untuk membuat sistem yang 
baik kalau perencanaannya itu tidak baik dan 
dilakukan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini menjadi penting 
dan sudah waktunya inspektorat pendidikan 
mulai mendampingi pengawasan. Terutama 
ketika masing-masing unit kerja membuat 
perencanaan. “Kita ketahui bahwa inspektorat ini 
posisinya di bawah kementerian lembaga. Kalau 
pimpinan lembaganya kurang berkomitmen 
untuk perbaikan sistem,maka ini akan sulit 
bagi inspektorat untuk berbuat. Jadi, dengan 
bermitra seperti ini adalah suatu kekuatan,” ujar 
Zulkarnaen.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI (Irjen Kemendikbud) Haryono 
Umar, mengungkapkan, dengan digelarnya 
rapat Korsupgah dana pendidikan tersebut, 
berbagai persoalan yang ada, baik di pusat 
maupun di daerah akan menjadi jelas. Dengan 
demikian, lanjutnya, akan semakin jelas pula 
upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan. 
“Oleh Karena itu mereka perlu penguatan, apakah 
bentuknya edaran dari Kemdagri atu mungkin 
KPK. Kita berharap forum ini bisa menghasilkan 
pemecahan masalah-masalah yang ada di 
langangan,” harapnya. 

Memperbaiki Pengawasan Pendidikan
Korsupgah Dana Pendidikan
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Korsupgah diharapkan bisa menjadi solusi pengawasan dana pendidikan.
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Vietnam dan 
KPK terus 

bekerja sama 
dalam upaya 

pemberantasan 
korupsi. Kali ini, 

KPK memberikan 
sharing 

mengenai 
pentingnya 

LHKPN.

Selalu ada manfaat dalam setiap kerja sama. 
Begitu pula yang terjadi antara KPK dan 
Inspektorat Jenderal Vietnam, yang telah 

menjalin sinergi selama tujuh tahun. 
Pada 10 Maret 2014, misalnya, untuk kali 

kesekian, Vietnam berkunjung ke KPK. Kunjungan 
tersebut, selain untuk mempererat hubungan 
bilateral kedua negara, juga untuk bertukar 
informasi mengenai upaya pemberantasan 
korupsi, khususnya terkait pelaporan harta 
kekayaan pejabat di negaranya.

Kerja sama yang terus berkelanjutan tersebut, 
tentu menggembirakan. Karena semakin 
mencerminkan semangat pemberantasan korupsi 
kedua negara, sebagai kelanjutan kunjungan 
pertama Vietnam, 2007. Pada kunjungan 
pertama tersebut, KPK dan Inspektorat Jendral 
Vietnam menandatangani kerjasama dalam 
bidang informasi untuk memperkaya metode 
pemberantasan korupsi di kedua negara. 
Kemudian kedua pihak juga menandatangani MoU 
pada Mei 2008. 

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja, 
langsung menyambut delegasi Vietnam. Ketika 
itu, Adnan didampingi Adlinsyah (Direktorat 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/
LHKPN). Sementara, delegasi Vietnam yang hadir 
adalah, Deputy Chief Editor Do Chong Dinh, 
Nguyen Quang Tia (Deputy General Director), Ha 
Thi Huong (Deputy General Director), Pha Thic 
Nguong (Deputy General Director), dan Ha Quang 
Dong (Inspector Department). 

 Menurut Adlinsyah, LHKPN merupakan 
elemen penting KPK untuk mencegah korupsi, 
yang sewaktu-waktu dilakukan pejabat sebagai 

penyelenggara negara. “Salah satu upaya 
pencegahan korupsi, adalah dengan LHKPN,  
sebelum, selama, dan sesudah ia menjabat,” kata 
Adlinsyah. 

Adlinsyah menambahkan, peran penting 
LHKPN, adalah untuk memfasilitasi penyediaan 
informasi harta kekayaan pejabat negara kepada 
masyarakat dalam pemilu/pemilukada. Selain 
itu, juga sebagai instrumen dalam menilai 
akuntabilitas penyelenggara negara melalui harta 
kekayaannya. Dan, tidak kalah penting, lanjutnya, 
sebagai kontrol masyarakat kepada pejabat negara 
melalui harta kekayaan yang dimiliki.

Kepada delegasi lembaga dari Vietnam, 
Adlinsyah menegaskan, jika pejabat tidak 
melaporkan harta kekayaannya, maka pejabat 
terkait akan dikenakan sanksi administratif. KPK, 
lanjutnya, bisa meminta kepada lembaga terkait. 
Sanksi yang diterapkan bisa berupa pemecatan 
atau penundaan kenaikan pangkat. 

Ke depan, Adlinsyah menambahkan, 
LHKPN akan mencoba metode secara lebih 
modern. Misalnya, dengan memanfaatkan dan 
mengembangkan peran digital. Hal ini dipandang 
perlu, karena selama ini sistem yang dimiliki KPK 
masih menggunakan form isian secara manual. 
Selain itu peran SDM juga akan terus ditambah 
seiring semakin banyaknya jumlah pelaporan. 

Sementara Do Chong Dinh mengaku senang 
bisa berkunjung ke KPK. Menurutnya, kunjungan 
ini merupakan pembelajaran yang sangat berarti 
bagi lembaganya. “Kami memiliki semangat dan 
tekad yang sama, dalam memberantas korupsi. 
Kami berharap, kerja sama terus berlanjut dan 
membawa manfaat yang lebih baik,” ujarnya. 

Tujuh Tahun, Satu Semangat
Kunjungan Vietnam ke KPK

In
te

gr
ito

Delegasi Vietnam, banyak belajar dari KPK. 
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Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak 
hanya berkutat pada pengeluaran keuangan 
negara. Namun, mengamankan penerimaan 

negara, khususnya dari sektor pajak pun tak kalah 
penting. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto, dalam sosialisasi dan diskusi 
pencegahan pajak tanpa gratifikasi, di gedung 
KPK pada 24 April 2014. Menurut Bambang, 
mengingat pentingnya sektor perpajakan 
terhadap penerimaan negara, maka perbaikan 
sistem pengawasan di sektor tersebut menjadi 
hal yang perlu dilakukan. Wajar memang, karena 
sebagian besar penerimaan negara, atau sekitar 
74 persennya berasal dari sektor pajak. 

Bambang menambahkan, dalam 
pemberantasan korupsi selama ini orang melihat 
bahwa fokus utama hanya diletakan pada 
pengeluaran keuangan negara. Padahal, kata dia, 
mengamankan penerimaan keuangan negara 
juga menjadi suatu keharusan. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Pajak misalnya, kata 
Bambang, anggaran dari sektor pajak yang perlu 
didorong untuk dioptimalkan lebih dari Rp1.100 
triliun. “Nah, kalau kemudian kita tidak concern 
di situ, maka berarti ini ada kesalahan dalam 
prosesnya,” katanya.

Begitupun, dalam melakukan pengembangan 
program, kata Bambang, KPK tidak hanya 
menitikberatkan pada penindakan semata, 
namun juga masuk pada ranah pencegahan. 
Mengapa? kata Bambang, karena dari hasil kajian 

KPK, sebagian masalah muncul dari sebuah 
sistem, sehingga mereproduksi kejahatan. 
Sedangkan, kemampuan sistem dalam 
mereproduksi kejahatan tersebut jauh lebih cepat 
dari kemampuan penegak hukum menangani 
kejahatan itu. “Jadi kalau pemberantasan korupsi 
tidak menyentuh perbaikan sistem, itu agak 
keliru,” ujarnya.

Sementara itu, Kabiro SDM Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan, Humaniati, menyambut 
baik kegiatan yang dilakukan KPK tersebut. 
Menurutnya, sosialisasi gratifikasi menjadi hal 
penting, terlebih pihaknya juga tengah melakukan 
berbagai upaya dalam rangka mewujudkan Good 
Corporate Governance. “Kementerian keuangan 
memiliki komitmen kuat untuk mengupayakan 
terwujudnya GCG. kita telah melakukan berbagai 
upaya, diantaranya melakukan MoU dengan 
KPK, Polri PPATK dan Kejagun. Kita juga telah 
melakukan pengendalian gratifikasi kedinasan 
dan berbagai upaya lainnya,” katanya. 

Acara bertajuk “Mengamankan Penerimaan 
Negara dari Sektor Pajak tanpa Gratifikasi” 
tersebut diikuti oleh puluhan pejabat eselon II 
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 
Dalam kegiatan tersebut, juga mendiskusikan 
pemetaan titik rawan dan potensi terjadinya 
gratifikasi, yang dipandu Direktur Gratifikasi 
KPK, Giri Suprapdiono. Selain itu, dilakukan 
pula penandatanganan deklarasi dalam bentuk 
pernyataan bersama menolak praktik gratifikasi di 
lingkungan Dirjen Pajak. 

Sosialisasi Gratifikasi Pajak

Mencegah Pajak 
               Tanpa Gratifikasi

Sekitar 74 persen 
penerimaan 
negara 
disumbangkan 
sektor pajak. 
Agar lebih 
optimal, sistem 
pengawasan 
perpajakan harus 
diperketat. 
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Pemetaan titik rawan dan potensi gratifikasi, mengemuka dalam diskusi. 



|  vol. 38/  Th.vI  /MARET-APRIl 201434

POrtaLPOrtaL

KPK mengimbau 
masyarakat, 

untuk memilih 
calon pemimpin 

berintegritas. 
Tidak hanya 

sosialisasi dan 
kampanye, FGD 
pun dilakukan.

Di bawah sengatan terik matahari, tiga 
pemanjat tebing dari Federasi Panjat Tebing 
Indonesia (FPTI) berhasil membentangkan 

spanduk raksasa berukuran sekitar 22x22 meter di 
gedung KPK, 8 April 2014.  Sementara di pelataran 
gedung, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan 
Direktur Dikyanmas KPK, Dedie A. Rachim serta 
para awak media berkerumun, menanti sang 
penurun spanduk menyelesaikan tugasnya.

Spanduk putih bertuliskan “Pilih yang Jujur” 
yang menutupi sebagian sisi gedung KPK itu 
merupakan simbol visual untuk mengingatkan 
masyarakat luas agar memilih calon wakil 
rakyat dan pemimpin bangsa yang bersih 
dan berintegritas. Spanduk raksasa tersebut 
rencananya akan terus dibentangkan hingga masa 
pemilihan umum presiden berakhir. 

Seusai menyaksikan penurunan giant banner 
tersebut, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja 
mengatakan, kegiatan ini dilatarbelakangi 
informasi masyarakat atas maraknya politik 
uang yang dilakukan banyak calon di berbagai 
daerah. Namun yang lebih memprihatinkan, 
lanjut Adnan, berdasarkan survai  KPK tahun lalu 
di 12 kabupaten/kota yang  melibatkan 1200 
responden, hasilnya 71,7 persen masrarakat masih 

menganggap lazim pada praktik-praktik politik 
uang. 

“Untuk itu melalui giant banner ini kami 
menga jak masyarakat luas untuk senantiasa 
memilih yang jujur. Kami juga mengajak seluruh 
masyarakat Indonesia agar menggunakan hak 
suaranya sesuai hati nurani pada hari pelak sa-
naan pemilihan umum. Selain itu sebagai pemi lih 
yang berintegritas kita juga harus berani meno-
lak semua bentuk politik uang, jual-beli suara, 
serangan fajar dan sejenisnya,” tegas Adnan. 

Selain itu yang tidak kalah penting untuk 
memilih pemimpin yang baik, kata Adnan, 
adalah dengan adanya konsistesi niat, sikap 
dan perbuatan dalam melaksanakan pilihan 
sesuai dengan nilai-nilai moral, sosial serta 
peraturan yang berlaku. Hal tersebut, kata dia, 
bisa dilakukan dengan tidak mentoleransi segala 
bentuk praktik-praktik politik uang. “Selain itu 
bersikap independen dalam melakukan pilihan 
juga diperlukan dalam melaksanakan haknya 
untuk bebas memilih tanpa ada tekanan, serta 
tidak tergiur dengan janji-janji dan iming-iming 
para calon,” imbuhnya.

Adnan pun berharap, pesta demokrasi di 
2014 ini akan menghasilkan wakil rakyat dan 

Sebelum Memilih,
Periksa Dulu Kejujurannya

Rangkaian Pemilu Berintegritas
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presiden yang pro pemberantasan korupsi. “KPK 
mengajak masyaraklat untuk memilih wakilnya 
yang memiliki rekam jejak dan latar belakang 
yang jujur, antikorupsi serta berintegritas, mampu 
membawa indonesi ke arah yang lebih baik dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan 
kemakmuran,” terangnya.

Kampanye 
Pemasangan spanduk raksasa, merupakan 

rangkaian kegiatan Pemilu Berintegritas yang 
secara resmi diluncurkan KPK, 6 Maret lalu. Selain 
kampanye kepada masyarakat luas, KPK juga 
menggelar sosialisasi di delapan kota dan juga focus 
discussion group (FGD). 

Di Bundaran Hotel Indonesia (HI), kampanye dila-
kukan 30 Maret 2014, bertepatan dengan hari tanpa 
kendaraan bermotor (car free day) yang me mang 
biasa digelar di setiap Minggu pagi. Turut terli bat 
aktif dalam acara tersebut, mahasiswa dari Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 

Mengambil start dari depan Stasiun Sudirman, 
mereka berjalan menuju Bundaran Hotel Indonesia 
sembari membagikan stiker dan pin ‘pilih yang 
jujur’. Susunan huruf bertuliskan “Pilih yang Jujur” 
pun turut dibentangkan. Tidak hanya itu, dalam 
kampanye tersebut KPK juga mengumpulkan tanda 
tangan  masyarakat yang peduli akan pemilu bersih 
pada spanduk berukuran raksasa. 

Selain kampanye, KPK juga menggelar sosiali-
sasi di delapan kota di Indonesia.  Antara lain di Uni-
versitas Padjajaran Bandung, Universitas Dipone-
goro Semarang, Universitas Gadjah Mada Yogya-
karta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas 
Suma tera Utara Medan, Universitas Mulawarman 
Samarinda, dan Universitas Hasanuddin Makasar.

Di Bandung, misalnya, KPK dan Universitas Padja-
djaran (Unpad) menyelenggarakan kegiatan  sosiali-
sasi Pemilu Berintegritas 2014. Sosialisasi terse but 
dilaksanakan di Bandung, 22-23 Maret 2014.  “Me-
lalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mam pu 
menggunakan hak pilihnya secara jujur dan memi lih 
calon anggota parlemen maupun calon presi den 
yang jujur,” kata UPT Humas Unpad Soni A Nulhakim.

Di luar masyarakat kampus, KPK mengadakan 
sosialisai di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok 
Jawa Barat pada  29 Maret 2014. Pada kesempatan 
tersebut, Fungsional Dikyanmas KPK Anto Ikayadi 
mengatakan, dipilihnya Kelurahan Bedahan sebagai 
salah satu lokasi sosialisasi kampanye berintegritas, 
karena kelurahan itu merupakan kampung 
percontohan sebagai kampung bersih dari politik 
transaksional melalui program Kampung FISIP. 

Anto mengatakan, meski sejatinya sosialisasi 
pemilihan umum bukanlah ranah KPK, namun 
keterlibatan KPK dalam sosialisasi tersebut 
merupakan bentuk kepedulian serta keprihatinan 
akan semakin menurunnya tingkat kepercayaan 
masyarakat akibat ulah para elit politik yang buruk. 

Selain itu, berbagai praktik kecurangan pemilu, 
seperti politik uang dan sebagainya juga rentan 
terjadi di kalangan masyarakat. “Oleh karena itu 
KPK beserta teman-teman mahasiswa bertujuan 
mengajak warga untuk turut peduli terhadap 
pemilu, ” ujar Anto.

KPK juga menggelar focus group discussion 
(FGD). Dalam acara yang berlangsung 14 Maret 
2014 tersebut, hadir beberapa narasumber 
yang kompeten. Mereka adalah Wakil Ketua 
KPK Busyro Muqoddas, Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Ida Budiarti, anggota 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson 
Simanjuntak, Deputi Direktur Perkumpulan untuk 
Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi, 
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih 
untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Afifuddin, dan 
pengamat politik Burhanudin Muhtadi. 

KPK berharap, FGD bisa dijadikan kesempatan 
untuk saling berbagi kepada para narasumber. 
Dengan demikian, diharapkan pula akan 
terwujud pemilu berintegritas, yang tidak hanya 
menyelamatkan pemilu itu sendiri tetapi juga 
mereka yang terpilih, terutama anggota DPR/
DPRD yang incumbent. 
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Mahasiswa turut berperan aktif mendukung kampanye dan sosialisasi Pemilu 
Berintegritas kepada masyarakat. 
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Rakyat harus 
menikmati hasil 

dari ekonomi 
yang dikelola 
pemerintah. 
Ketamakan 
penguasa, 
membuat 

prinsip tersebut 
menjadi kabur.

Di tengah karut-marut perpolitikan di 
Indonesia, pembangunan  ekonomi 
yang pro rakyat cenderung diabaikan 

pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun 
daerah. Hal ini dikarenakan, saat ini mayoritas 
pejabat pemerintahan merupakan para pelaku 
politik. Dalam kondisi demikian, politik pun 
menjadi prioritas. Bukan ekonomi yang pro rakyat.  

Dalam perspektif itulah, KPK menggelar  focus 
group discussion (FGD), terkait penyusunan indi-
kator-indikator pengukuran dan analisis Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pro 
rakyat. Acara yang berlangsung di gedung KPK, 2 
April 2014 tersebut, mengambil tema, “Indikator-
indikator Pembangunan Pro Rakyat.”

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu Pradja. Sedangkan bertindak selaku 
narasumber, guru besar Universitas Indonesia 
Sri Edi Swasono, guru besar Universitas Gajah 
Mada Revrisond Baswir, dan Hendri Saparini yang 
mewakili CORE Indonesia.

Salah satu bahasan yang berkembang 
dalam diskusi, bahwa sistem ekonomi Indonesia 
menggunakan asas kebersamaan. Bukan 
kompetisi, tetapi kooperasi. Dalam hal ini, negara 
mengelola ekonomi agar setiap warga ikut 
memproduksi dan menikmati hasil dari ekonomi.

Namun, prinsip sistem ekonomi tersebut 
seakan kabur oleh ketamakan para penguasa, 
baik di pusat maupun daerah khususnya. Seperti 
disampaikan Sri Edi, untuk menyusun indikator-
indikator pengukuran dan analisis APBD yang 

masing-masing provinsi beserta rincian-rinciannya,” 
katanya.

Sementara Adnan berharap, forum tersebut 
bisa menjadi dasar masukan-masukan bagi KPK. 
Terutama, untuk memberikan pencerahan bagi 
para calon anggota dewan ataupun calon presiden, 
agar mereka menjalankan tugas sesuai perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini,  tentu agar mereka 
yang duduk di kursi pemerintahan memahami 
bahwa jabatan yang diemban semata-mata adalah 
untuk melayani rakyat. “Bukan untuk memperkaya 
diri sendiri,” katanya. 

Menurut Adnan, KPK menganggap hal ini 
sangat penting. Karena berdasarkan pengalaman, 
satu bulan setelah terpilih, ada anggota dewan 
yang ditangkap karena tidak bekerja sesuai mandat 
dan amanah yang diterima. 

Oleh sebab itu, Adnan berharap, agar FGD 
semacam ini akan terus berlanjut. Karena selain 
memperkaya wawasan, juga bisa menjadi pijakan 
dan masukan bagi KPK untuk terus mengawasi 
dan menindak setiap pelanggaran dalam bentuk 
korupsi yang semakin masif dan sistematis. 

Tetapi memang tidak hanya itu. Adnan juga 
berharap, masyarakat bisa lebih berperan aktif 
dalam mengawal anggota dewan terpilih. Termasuk 
di antaranya, mereka yang kelak menduduki 
jabatan di pemerintahan.  Karena melalui peran 
aktif masyarakat, maka pengawasan bisa berjalan 
dan efektif. “Saya ingin masyarakat bisa menggugat 
anggota dewan bila mereka tidak bekerja sesuai 
dengan amanat dan janjinya,” ujar Adnan. 

Ekonomi Kooperatif, 
Bukan Kompetitif

FGD Ekonomi Pro Rakyat

pro rakyat, 
memerlukan 
peninjauan yang 
lebih mendalam 
dan tidak dapat 
dilakukan dalam 
waktu singkat. 
Penyebabnya, 
masyarakat tidak 
akan memperoleh 
informasi cukup 
mengenai sikap 
pro rakyat hanya 
dari APBD masing-
masing provinsi. 
“Tetapi, kita harus 
pelajari nota 
keuangan beserta 
struktur ekonomi 
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FGD bisa menjadi masukan penting bagi KPK.
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berbagai permasalahan tersebut juga krusial karena 
menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua KPK 
Busyro Muqoddas dalam launching program 
koordinasi dan supervisi pencegahan 2014, di 
auditorium KPK 28 Februari 2014. Turut hadir 
dalam acara tersebut, antara lain Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Mardiasmo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, 
Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Ketua DPRD 
DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua DPRD Jawa Barat 
Irfan Suryanegara, dan Ketua DPRD Banten Aeng 
Haerudin.

Busyro mengatakan, dari hasil korsupgah 2013, 
masih terdapat sejumlah temuan kritis di sektor 
ketahanan pangan, pertambangan, pengelolaan 
APBD dan layanan publik yang memiliki korelasi 
dan relevansi dengan renstra KPK sebagai fokus 
area. “Hasil temuan kami, proses tata kelola 
pemerintahan belum sepenuhnya menunjukkan 
pembangunan yang berparadigma ideologis. 
Masih ada kebijakan yang belum sepenuhnya 
transparan, rawan fraud dan masih ada kebijakan-
kebijakan pusat dan daerah yang belum 
berorientasi pada spirit yang diamanatkan oleh UU 
Dasar, yang belum nerpihak kepada kepentingan 
rakyat,” ujar Busyro. 

Sedangkan untuk korsupgah 2014 ini, 
Kepala BPKP Mardiasmo menyampaikan, 
selain merupakan hasil evaluasi dari kegiatan 
sebelumnya, juga untuk mempertajam hasil 
rekomendasi kegiatan yang telah dilakukan di 
tahun sebelumnya. Terutama, yang menyangkut 
kepentingan publik, seperti di sektor kesehatan, 
pendidikan dan pekerjaan umum. 

Selain itu, anggaran belanja modal, hibah dan 
bansos juga tak luput dari pemantauan dalam 
korsupgah ini. Hal tersebut, lanjut Mardiasmo, 
karena rentan disalahgunakan, terlebih di tahun 
politik seperti saat ini. “Tahun ini kita akan 
memantau pengelolaan APBD terhadap potensi 
fraud (kecurangan), yang mungkin terjadi pada 
tahap perencanaan dan pelaksanaan, sehingga 
korsupgah ini lebih efektif,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, penyimpangan tidak 
hanya terjadi pada pengeluaran anggaran, 
namun juga bisa terjadi pada sisi pendapatan. 
Penerimaan di daerah misalnya, kata Mardiasmo, 
belum tentu sepenuhnya masuk ke dalam kas 
daerah melainkan masuk ke kantong pribadi atau 
kelompok-kelonpok yang curang. “Maka dari itu, 
setelah launching, kami akan mengumpulkan 
perwakilan BPKP seluruh Indonesia guna 
melakukan koordinasi,” ujarnya. 

Launching Korsupgah 2014

Tahun Politik, 
Pengawasan Harus Efektif

Koordinasi 
dan supervisi 
pencegahan 
yang dilakukan 
KPK dan BPKP 
mempersempit 
ruang korupsi di 
sejumlah sektor. 
Agar lebih 
efektif peran 
korsupgah juga 
lebih dipertajam.

Sejak bergulir pada 
2012 lalu, program 
koordinasi dan 

supervisi pencegahan terus 
berlanjut. Sebagai salah satu 
upaya pencegahan, kegiatan 
hasil kerja sama antara KPK 
dan BPKP ini sangatlah 
efektif. Mengapa? Karena 
melalui kegiatan tersebut, 
roda pemerintahan, baik 
pusat maupun daerah 
dapat termonitor sehingga 
berjalan sebagai mana 
merstinya. Dengan program 
ini, berbagai temuan 
juga terdeteksi. Dari hasil 
korsupgah 2013 misalnya, 
masih terdapat sejumlah 
permasalahan yang perlu 
menjadi perhatian. Selain 
berpotensi terjadi korupsi 

In
te

gr
ito

Korsupgah 2014, mempertajam hasil rekomendasi kegiatan yang dilakukan 
tahun sebelumnya.  
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Sebagai salah satu fokus area roadmap KPK jilid 
III, ketahanan pangan menjadi salah satu yang 
mendapat perhatian besar. Maklum, selain 

anggaran yang digelontorkan dari tahun ke tahun 
semakin meningkat, national interest juga menjadi 
penting karena berhubungan langsung dengan 
hajat hidup orang banyak. Namun sayangnya, 
sistem pengelolaan yang masih lemah menjadikan 
sektor ini rentan terjadinya berbagai praktik korupsi. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK, Abraham 
Samad dalam pemaparan hasil kajian kebijakan 
subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 
rendah atau rasikin pada 4 Maret 2014. Berdasarkan 
hasil kajian tersebut KPK menemukan beberapa 
kebijakan yang masih berpotensi menjadi 
pelanggaran tindak pidana korupsi. 

Berbagai permasalahan tersebut, antara lain 
data sasaran target yang tidak valid, distribusi raskin 
yang diidentifikasi fiktif, penggelapan raskin, harga 
tebus raskin yang lebih mahal dari yang seharusnya, 
pengurangan jatah raskin dan kualitas raskin yang 
tidak layak konsumsi, pemberian jatah raskin 
kepada masyarakat yang tidak berhak, serta adanya 
penggelapan uang tebus raskin. “Inilah berbagai 
permasalahan yang timbul dari lemahnya sistem 
dalam pengelolaan atau kebijakan subsidi beras 
bagi masyarakat miskin. Oleh karena itulah kita 
ingin mencegah hal tersebut terjadi,” kata Abraham 
Samad.

Abraham menyampaikan, atas berbagai 
temuan dari hasil kajian tersebut, KPK 
memberikan beberapa rekomendasi perbaikan. 
Pertama, pemerintah harus melakukan review 
terhadap kebijakan subsidi raskin secara lebih 
konprehensif dengan memperhitungkan 
berbagai faktor untuk mencapai tujuan 
program. Kedua, melakukan perbaikan 
kebijakan dan mekanisme perhitungan 
subsidi agar lebih transparan dan akuntabel. 
Ketiga, memperkuat sistem pengawasan dan 
pengendalian dalam program subsidi raskin. 

Dalam pemaparan kajian raskin tersebut 
turut hadir Menteri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi, Ketua BPKP Mardiasmo, Ketua BPS 
Suryamin, Dirjen Anggaran Askolani, Dirjen 
Keuangan Daerah Kemendagri Yuswandi A. 
Temenggeung, Deputi Bidang Kemiskinan 
Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah 
(UKM) Bappenas Rahma Iriyanti, Deputi Bidang 
Statistik Sosial BPS Wynandin Imawan, Dirjen 
Pemberdayaan Sosial Kemensos Hartono Laras, 
Deputi Perlindungan Sosial Kemenkokesra 
Chazali Husni Situmorang serta Irjen Kemenkeu 
Vincentius Sonny Loho.

Didesain ulang
Senada dengan Abraham, Wakil Ketua KPK 

Busyro Muqoddas mengatakan, bahwa program 

Agar Raskin tak Diselewengkan
Kajian Raskin

Pengelolaan 
kebijakan 

subsidi beras 
bagi masyarakat 

berpendapatan 
rendah (raskin) 

berpotensi 
disalahgunakan. 

Sistem lemah, 
banyak raskin 

tidak tepat 
sasaran.
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yang telah berjalan sekitar 15 tahun tersebut perlu 
didesain ulang karena tidak efektif. Lebih lanjut 
ia menyampaikan, bahwa indikator efektivitas 
program Raskin harus memenuhi kriteria 6 T, 
yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, 
Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi. 
“KPK menganggap, program subsidi ini tidak 
memenuhi kriteria tersebut,” kata Busyro. 

Sebagaimana kajian-kajian KPK lainnya, kata 
Abraham, di akhir kajian tersebut KPK juga akan 
mengirim laporan secara komprehensif terhadap 
program yang berpotensi terjadinya tindak pidana 
korupsi. Dan berdasarkan rekomendasi itu, KPK 
bersama kementerian dan lembaga terkait akan 
menyusun dan menyepakati rencana aksi dalam 
waktu 30 hari setelah disampaikannya laporan 
kajian tersebut. “Itu yang akan kita lakukan dan 
selanjutnya kpk akan memantau dan melakukan 
evaluasi pelaksanaan action plan yang telah kita 
sepakati tersebut,” ujarnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan 
Sosial, Kemenko Kesra yang juga menjabat 
sebagai Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin 
tingkat pusat, Chazali Husni Situmorang 
menyampaikan, bahwa sejumlajah permasalahan 
yang dipaparkan KPK tersebut, juga telah 
ditemukan pihak internal mereka. Ia mengatakan, 
setidaknya ada sekitar 10 titik rawan yang telah 
dicermati. Dari sejumlah temuan mereka di 
lapangan itu, pihaknya telah berupaya untuk 
melakukan perbaikan.

Berdasarkan hasil temuan KPK itu, lanjut 
Gazali, akan menjadi momentum tim internal 

mereka untuk lebih memperdalam proses 
evaluasi. “Langkah kami adalah, sambil kami 
melakukan evaluasi tiga bulanana terhadap 
pelaksanaan realisasi raskin ini, kemudian kami 
akan menyusun rencana aksi. sehingga upaya 
pebaikan yang harus dilakukan oleh masing-
masing kementerian ini dapat dipantau secara 
terus menerus,” ujarnya.

 Di sisi lain, Sekretaris Eksekutif Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan, Bambang Widianto juga 
menyampaikan, sesuai temuan-temuan dari 
kajian KPK, khususnya permaslahan yang 
berkaitan dengan penerima manfaat yang 
kurang tepat sasaran, akan menjadi bahan 
evaluasi tersendiri di jajarannya. Sebenarnya, 
kata Bambang, potensi permasalaha terkait 
hal tersebut telah diminimalisir, yakni dengan 
membuat kartu perlindungan sosial bagi 
keluarga miskin, dengan kategori 25 persen ke 
bawah. 

Kartu tersebut, kata Bambang, selain 
sebagai syarat untuk pengambilan beras 
raskin, juga untuk membangkitkan kesadaran 
masyarakat terhadap ketentuan jatah raskin, 
yakni 15 kilo per bulan. “Ini kami rasa menjadi 
penting karena banyak masyarakat yang tidak 
tahu ketentuan jatah mereka terhadap raskin 
ini. Kewenangan kami memang hanya hal-hal 
yang terkait dengan data penerima manfaat. 
Tentunya selama ini dan ke depan kami terus 
berupaya agar raskin ini tepat sasaran dan 
tepat jumlah,” kata Bambang. 

POrtaL

Dari hasil kajian, KPK menemukan kebijakan yang berpotensi menjadi pelanggaran tindak pidana korupsi. 
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Melalui kerja 
sama, Radio 

KanalKPK 
dan Lembaga 

Penyiaran 
Radio Republik 

Indonesia (LPRRI) 
berkomitmen 

lakukan 
pencegahan 
korupsi. Tak 

hanya di 
Indonesia namun 
hingga ke manca 

negara.

Sebagai upaya bersama dalam melakukan 
pencegahan korupsi, radio KanalKPK 
dan Lembaga Penyiaran Radio Republik 

Indonesia (LPRRI) menjalin kerja sama. Komitmen 
tersebut tertuang dalam nokta kesepahaman 
(MoU) yang telah ditandatangani oleh Ketua 
KPK Abraham Samad dan Direktur LPPRI Rosarita 
Niken Widiastuti di gedung KPK pada 7 April 
2014.

Abraham Samad mengatakan, saat ini 
pelanggaran tindak pidana korupsi sudah 
dilakukan secara masif. Dengan demikian, 
KPK  juga harus memiliki suatu metode 
pemberantasan korupsi yang lebih progresif. 
“Selain itu pendekatan yang kita lakukan juga 
tidak bisa dengan cara-cara yang biasa,” katanya. 

Ya, radio memang mempunyai peran yang 
tak kalah penting sebagai salah satu media dalam 
mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi. Pun 
demikian halnya dengan radio KanalKPK yang 
secara resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2013 
lalu. Namun demikian Abraham mengatakan, 
radio KanalKPK yang berbasis streaming 
mempunyai keterbatasan tersendiri karena 
sulit diakses oleh masyarakat di wilayahwilayah 
terpencil. “Oleh karena itu, dengan adanya kerja 
sama ini, sosialisasi pencegahan korupsi akan 
lebih meluas,” ujarnya.

Usai melakukan penandatanganan MoU, 
kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif 
dengan topik “Bersama Mengudara Berantas 

Korupsi”. Dialog bersama tersebut disiarkan 
secara langsung di KanalKPK dan RRI Pro 3. 
Direktur LPPRI Rosarita Niken Widiastuti dalam 
dialog tersebut mengatakan, pemberantasan 
korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK atau 
aparat penegak hukum lainnya. 

Menurutnya,  media juga mempunyai peran 
yang sangat beasar dalam hal pencegahan 
korupsi, yakni dengan memberikan informasi 
kepada seluruh masyarakat. “RRi sebagai lembaga 
penyiaran publik mendukung sepenuhnya 
langkah-langkah yang dulakukan kpk. Kita juga 
akan memformat program dan konten siaran di 
bidang pencegahan dan penindakan,” ujarnya. 

Niken menyampaikan, selain telah memiliki 
85 stasiun di seluruh nusantara, saat ini RRi juga 
memiliki sejumlah perwakilan di luar negeri, yakni 
Mesir, Australia, Jepang, Malaysia, dan Brunei. 
Dengan banyaknya jaringan serta mampu diakses 
hingga ke berbagai pelosok daerah di Tanah Air 
tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan 
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara 
meluas. 

“Dan barangkali tidak ada media yang bisa 
menyentuh sampai wilayah-wilayah perbatasan, 
seperti Merbabu, Entikong, Atambua dan 
lain sebagainya. Informasi dari kpk yang ke 
depan kami harapkan terus berkenan menjadi 
narasumber dan siaran bersama dengan kanal 
kpk ini bisa memberitakan secara menyeluruh ke 
seluruh pelosok tanah air,” ujar Niken. 

Bersama Mengudara Berantas Korupsi
Penandatanganan MoU KanalKPK-RRI
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Dengan adanya kerja sama, sosialisasi pencegahan korupsi diharapkan lebih meluas.
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Djouhari mengapresiasi senam itu. 
Menurutnya, senam tersebut memiliki pesan 
yang sangat tinggi. Salah satunya, agar berani 
berbuat jujur salah. Saking bersemangatnya, 
bahkan Djouhari juga berniat mengganti 
Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) yang biasa 
dilakukan siswa pada hari Jumat, dengan 
senam Sahabat Pemberani ini. Instruksi tersebut 
disampaikan secara langsung oleh Dinas 
Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga 
Sulawesi Utara. “Selain itu, saya meminta agar 
senam ini diperlombakan pada acara Hari 
Pendidikan Nasional Mei mendatang dengan 
memperebutkan trofi dari Gubernur atau Wakil 
Gubernur,” tegasnya.

Agar dapat menjangkau seluruh sekolah 
dasar di Sulut, Djouhari meminta khusus kepada 
kedua dinas tersebut. Yakni, membuat pelatihan 
bagi para instruktur senam bagi guru-guru 
olahraga di Sulut. Ini dilakukan, kata Djouhari, 
senafas dengan motto Sulut, yakni Membangun 
Tanpa Korupsi. “Karena itu, upaya pencegahan 
melalui pendidikan dan sosialisasi diharapkan 
akan membentuk anak-anak yang berintegritas. 
Karena anak-anak akan menjadi pemimpin di 
masa depan,” katanya. 

KPK juga memberi penghargaan kepada 
pihak-pihak yang sudah berkontribusi. 
Termasuk di antaranya, PAK Mando yang telah 
menyempurnakan gerakan senam itu. “Kami 

mengapresiasi. Bahwa banyak pihak yang 
mendukung kampanye pencegahan KPK 
melalui senam,” kata Sandri.

 Ihwal senam itu sendiri, menurut Sandri, 
jauh sebelum KPK menghimpun para siswa di 
Sulawesi Utara. Menurut Sandri, gerakan terse-
but berawal dari penampilan 30 siswa Paduan 
Suara Gita Swara Nassa dari SD Nasional 1. 
Ketika itu, saat peluncuran film animasi Sahabat 
Pemberani di Taman Ismail Marzuki, Oktober 
2013 lalu, mereka menyanyikan theme song 
“Anak Berani” dengan koreografi yang menarik. 
Dari sanalah KPK  terinspirasi untuk membuat 
senam pencegah korupsi. 

 Sandri menambahkan, lagu tersebut 
diciptakan oleh Iman Soleh dari komunitas 
Celah-celah Langit, Bandung dan dinyanyikan 
oleh Audrey. Lagu dibuat dengan irama riang 
namun tetap sederhana, agar anak-anak 
mudah menghafal dan memaknai pesan yang 
dikandungnya.

Dari sinilah, Sandri mengakui, muncul ide 
untuk lebih memasyarakatkan secara luas 
gerakan tersebut dalam berbagai momen 
yang digelar KPK di seluruh Indonesia. Setiap 
kegiatan yang melibatkan anak-anak, Sandri 
meminta mereka untuk menirukan gerakan-
gerakan sederhana itu. “Tujuan awalnya, agar 
anak tidak bosan dan tetap bersemangat 
selama acara berlangsung,” katanya. 

Senam Sahabat Pemberani

Berirama Ceria, Tetap Sederhana
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Bukan 
sembarang 
senam, Senam 
Sahabat 
Pemberani 
menuntun 
anak-anak untuk 
memiliki jiwa 
antikorupsi. 
Gerakannya 
tetap sederhana, 
agar anak 
mudah 
menirukan.

Sekitar 1.600 siswa 
dari 45 sekolah 
dasar, memenuhi 

halaman Kantor Gubernur 
Sulawesi Utara. Ketika itu, 
19 Maret 2014, di ha dapan 
Wakil Guber nur Sulut, 
Djouhari Kansil, para siswa 
dengan ber  semangat 
mempe raga kan gerakan 
senam de ngan lincah dan 
sederhana. 

Bukan sembarang 
senam ternyata. Senam 
yang diperagakan bocah-
bocah tersebut, meru-
pakan senam antikorupsi 
yang dikembangkan 
KPK, dan kemudian 
disempurnakan LSM 
Pegiat Anti Korupsi (PAK) 
Manado. Namanya, Senam 
Sahabat Pemberani. 

Di  ha dapan Wakil Guber nur Sulut, Djouhari Kansil, para siswa mempe raga kan 
senam antikorupsi.
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Dalam sebuah 
keluarga 

,perempuan 
memiliki peran 

sentral terhadap 
penanaman nilai-

nilai integritas. 
Perilaku 

koruptif juga 
dapat dicegah 
melalui peran 

perempuan.

Auditorium KPK lantai satu, 22 April 2014 
lalu riuh rendah. Ratusan perempuan 
dari berbagai usia dan latar belakang 

profesi tampak menyesaki ruangan tersebut. 
Bukan menggelar unjuk rasa. Mereka adalah 
para “kartini” yang tengah memenuhi undangan 
KPK dalam rangka peluncuran program, “Saya, 
Perempuan Antikorupsi”.

Momen Hari Kartini yang jatuh pada 21 
April, dinilai KPK mempunyai makna yang tak 
kalah penting. Hal ini tak lain, mengingat sosok 
perempuan yang mempunyai peran sentral 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Termasuk dalam hal pencegahan 
korupsi. Oleh karena itu, seperti disampaikan 
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, perempuan 
memiliki peranan besar dalam memberikan 
perubahan yang mendasar terhadap perilaku 
korupsi yang terus terjadi di Tanah Air. 

“Perempuan adalah sosok yang memiliki akar 
sejarah luar biasa dalam memberikan pengaruh 
positifnya. Tidak hanya pada sosok Kartini, tetapi 
“kartini-kartini” di era berikutnya,” kata Busyro saat 
menjadi salah satu pembicara dalam talk show 
“Kartini Bicara Korupsi”. 

Selain talk show, acara launching yang 
digelar pada 22 April 2014, tersebut, sekaligus 
memberikan pengenalan dan simulasi tools 
untuk program tersebut. Turut hadir pula sebagai 
narasumber, antara lain perwakilan Ibu Indonesia 

yang juga mantan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan Meutia Hatta, Koalisi Perempuan 
Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari, Pemred 
Majalah Femina Petty S Fatimah, dan perwakilan 
Organisasi Perempuan NTB Yuyun.

Lebih lanjut Busyro mengatakan, meski saat 
ini kaum perempuan juga telah masuk dalam 
pusaran korupsi, bahkan ada yang terlah berstatus 
tersangka, namun jika dilihat jumlahnya masih 
relatif kecil. Menurutnya, secara general masih 
banyak perempuan-perempuan atau ibu rumah 
tangga yang masih menjaga otentisitasnya. 
Permasalahannya, kata Busyro, ketika sebagian 
kaum perempuan masuk dalam birokrasi politik 
atau di organisasi profesi, itu kemudian bisa 
mengalami proses pelunturan nilai-nilai fitrahnya. 
“Nah, dengan demikian pasti ada sesuatu yang 
salah dalam birokrasi tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Meutia Hatta, keluarga 
memang merupakan pondasi utama dalam mena-
namkan nilai-nilai integritas. Ketika ia masih kanak-
kanak misalnya, kata Meutia, meski menjadi bagian 
dari keluarga Wakil Presiden pada waktu itu, 
namun keluarganya mempunyai aturan yang ketat 
perihal penggunaan fasilitas dinas ayahnya. “Ketika 
ayah saya mempunyai fasilitas mobil dinas, itu 
hanya dipakai oleh ayah saya dan untuk keperluan 
dinas. Ibu saya pun kalau masuk ke mobil itu hanya 
jika bersama ayah saya. Begitu halnya dengan 
fasilitas-fasilitas lainnya,” kata Meutia. 

Cegah Korupsi,
Perempuan Harus Berkontribusi

Launching “Saya, Perempuan Antikorupsi”
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Talkshow membahas peran penting perempuan dalam pemberantasan korupsi. 
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POrtaL

Sistem pengelolaan pertambangan mineral 
dan batubara (minerba) yang masih lemah 
tidak saja rentan terhadap berbagai praktik 

korupsi, namun juga mengakibatkan penerimaan 
pajak negara tidak optimal. Akibatnya, setiap 
tahunnya negara mengalami kerugian yang tidak 
sedikit dari sektor ini. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK 
Adnan pandu Praja saat pemeparan kajian 
optimalisasi penerimaan pajak dengan studi 
kasus sektor minerba pada 23 April 2014. Turut 
hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Jenderal 
Pajak, Fuad Rahmany, Ketua Komite Pengawas 
Perpajakan, M. Nazier, Inspektur Jenderal 
Kementerian Keuangan, Sonny Loho serta jajaran 
Direktorat Jenderal Minerba.

Oleh karena itu, kata Adnan, sektor minerba 
menjadi salah satu fokus dalam road map KPK 
periode ketiga. Berbagai upaya pencegahan pun 
terus dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya 
penyelewengan, salah satunya dengan melakukan 
kajian. Dari kajian yang dilakukan pada Agustus 
2013 hingga Maret 2014 misalnya, setidaknya 
KPK menemukan tujuh permasalahan yang 
berdampak pada tidak optimalnya penerimaan 
pajak di sektor minerba, baik dari aspek tata 
laksana, regulasi maupun manajemen sumber 
daya manusia (SDM).  

Ketujuh permasalahan tersebut, antara 
lain yakni pertama, belum akuratnya data 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 
sektor pertambangan, kedua, kurangnya data 
pendukung berupa data produksi dalam 
perhitungan potensi pajak. “Akibatnya, dari 
perbedaan data tersebut potensi hilangnya 

pajak pada tahun 2012 mencapai lebih dari Rp20 
triliun,” kata Adnan dalam paparannya. 

Ketiga, lanjut Adnan, adanya multitafsir 
pengaturan penerimaan pajak. Keempat, 
keterbatasan peraturan terkait perolehan data 
eksternal perpajakan. Kelima, belum optimalnya 
pemeriksaan, pengelolaan dan pemanfaatan data 
eksternal pajak. Keenam, minimnya pengawasan 
wajib pajak. Ketujuh, belum optimalnya fungsi 
analisis potensi pada Dirjen Pajak. 

Ia mengatakan, dari sejumlah permasalahan 
tersebut, KPK memberikan sejumlah saran kepada 
Direktorat Jenderal Pajak. Diantaranya pertama, 
meningkatkan keandalan basis data WP dan 
data eksternal lainnya yang dibutuhkan DJP. 
Kedua, meningkatkan mekanisme dan kerja sama 
antarinstansi, lembaga, sosiasi dan pihak lainnya 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan data. Ketiga, 
menyempurnakan aturan dan pedoman untuk 
menunjang pelaksanaan fungsi DJP. Keempat, 
memperkuat fungsi analisis dan pengawasan 
pajak. “Dalam waktu sebulan dari pemaparan ini 
kami berharap Dirjen pajak sudah menyampaikan 
rencana aksi,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pajak, Fuad Rahmany 
menyampaikan apresiasi atas kajian yang 
dilakukan KPK sehingga akan mencegah korupsi 
dan kerugian negara yang lebih besar. “Tentunya 
arahnya adalah melakukan perbaikan dalam 
tata kelola di sektor pertambangan yang ujung-
ujungnya penerimaan pajak yang optimal. Kami 
sangat membutuhkan kerja sama dan bantuan 
dari KPK yang ke depannya akan terus memonitor 
sesuai dengan hasil studi dari kajian KPK ini,” 
katanya. 

Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak

Rp20 Triliun Berpotensi Hilang
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Masih banyaknya 
permasalahan di 
sektor minerba 
membuat 
penerimaan pajak 
tidak optimal. 
KPK sarankan 
sejumlah 
perbaikan.

KPK memberikan sejumlah saran kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
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Tidak keliru rupanya KPK, yang 
menjadikan pendidikan antikorupsi 
sebagai salah satu concern dalam 

pemberantasan korupsi. Meski tidak 
terlampau seksi di mata publik, namun 
merujuk pada fakta di banyak negara, 
pendidikan justru memiliki nilai strategis 
terhadap pemberantasan korupsi di 
masa mendatang. 

Berantas Korupsi 
          Lewat Pendidikan

Salah satunya adalah Selandia 
Baru. Negara yang lokasinya 
berdekatan dengan Australia itu, 
ternyata menempatkan pendidikan 
sebagai andalan untuk memberantas 
korupsi. Hasilnya, bersama Denmark, 
Selandia Baru “didaulat” Transparency 
International menjadi negara terbersih 
di dunia. Dengan skor indeks persepsi 
korupsi (IPK) 91, kedua negara tersebut 
berada di urutan teratas, lebih baik 
dari Finlandia yang berada pada posisi 
ketiga dengan skor 89. 

 “Ya, pendidikan memang salah satu 
aspek yang berperan dalam menekan 
angka korupsi di Selandia Baru. 
Meskipun selain itu, kami juga memiliki 
beberapa aspek lain,” kata Izak Human, 
Direktur Education New Zealand (ENZ) 
untuk Wilayah Asia Tenggara. 

Berbicara di Jakarta, beberapa 
waktu lalu, Izak menegaskan, sistem 
pendidikan di negaranya dibuat 
sedemikian rupa, sehingga akan 
menguatkan nilai-nilai kejujuran 
kepada para siswa. Pendidikan, 
lanjutnya, menjadi semacam tempat 
untuk menggodok siswa agar selalu 
mengedepankan kejujuran itu. 

Jo Douglas, anggota delegasi dari 
Institut Teknologi Waikato (Wintec), 
sependapat. Menurutnya, pendidikan 
di Negeri Kiwi tersebut memang dibuat 
untuk menanamkan kebiasaan berlaku 
adil dan jujur. Melalui sistem yang baik, 
setiap sekolah akan mencegah setiap 
siswa untuk melakukan kecurangan. 
“Murid akan sangat sulit untuk 
menyontek atau berlaku curang, karena 
sistemnya sangat tegas. Pendidik akan 

Pendidikan terbukti 
menjadi cara ampuh untuk 

memberantas korupsi. 
Termasuk di Selandia Baru, 

negara paling bersih 
di dunia.

JeJariNG

Selandia Baru
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mengetahui apa-apa saja yang 
merupakan hasil kerja mereka 
pribadi dan apa yang bukan,” 
ujarnya.

Melalui sistem pendidikan 
seperti itulah, baik Izak maupun 
Douglas menegaskan, para 
siswa yang dilahirkan akan 
memiliki karakter kuat untuk 
melawan korupsi, yang 
hakikatnya juga menjadi modal 
utama dalam pencegahan 
korupsi. Melalui karakter itu, para 
siswa ketika terjun ke masyarakat, 
akan dengan mudah beradaptasi 
terhadap aspek lain yang juga 
antikorupsi. 

Apa saja aspek tersebut? Pertama 
adalah aspek hukum. Menurut Izak, 
semua elemen masyarakat di negerinya 
sangat menjunjung tinggi dan 
menghormati hukum. Terlebih, karena 
hukum diterapkan secara transparan, 
termasuk juga pengadilan yang 
imparsial. “Kepolisian di negeri kami 
juga merupakan aspek pendukung lain. 
Di Selandia Baru, warga dapat datang 
kepada petugas kepolisian untuk 
permasalahan apa pun,” kata Izak.

hukuman sosial
Pendidikan yang mumpuni, tidak 

hanya menciptakan masyarakat 
antikorupsi yang berkarakter, namun 
juga menumbuhkan budaya malu. 
Hampir semua orang yang terlibat 
korupsi akan menjadi malu, dan 

Tekanan 
seperti itu, antara lain 

kerap dilakukan melalui akun Twitter. 
Seperti yang dilakukan Ed Hawkins, 
penulis buku Bookie Gambler Fixer Spy: 
A Journey to the Corrupt Heart of Cricket’s 
Underworld. Ketika sebuah skandal 
melibatkan empat nama pemain 
kriket,  Hawkins pun langsung berkicau. 
Melalui hukuman sosial seperti itu, 
setiap elemen masyarakat pun seakan 
malu ketika hendak mencoba-coba 
melakukan korupsi.  

Banyak contoh untuk itu. Phil 
Heatley, menteri perumahan pada masa 
kabinet Perdana Menteri John Key, 
pada Februari 2010 mengundurkan diri 

dari jabatannya, karena membeli dua 
botol anggur seharga kurang lebih 

1.000 dolar Selandia Baru (sekitar 
Rp 6,5 juta). Bukan semata-
mata karena harga anggur 
yang tinggi, Heatley mundur, 
karena membeli anggur yang 
diperuntukkan bagi anak 
dan istrinya tersebut, dengan 
menggunakan kartu kredit milik 

pemerintah. 
Sekalipun tindakan itu 

dianggap tidak disengaja, Heatley 
tidak ragu-ragu untuk melepaskan 

jabatannya. Baginya, apa yang 
dilakukan adalah harga yang pantas 

dibayar atas aib yang sudah dilakukan, 
yang telah mencoreng dirinya dan 
keluarga. 

Menurut sejumlah pengamat, 
aspek budaya jujur dan malu seperti 
itu, sangat berdampak positif terhadap 
ekonomi dan kualitas hidup masyarakat 
Selandia Baru. Seperti icac.org.uk, 
Direktur Serious Fraud Office (SFO) 
Selandia Baru, mengaku bangga atas 
lingkungan yang mereka miliki. Seperti 
tingginya komitmen semua pihak dalam 
melawan perilaku korupsi. 

Menurutnya, Selandia Baru memang 
tidak memiliki lembaga khusus yang 
bertugas memerangi korupsi, semacam 
KPK di Indonesia. Namun Negeri 
Kiwi ini memiliki sejumlah lembaga 
dengan unsur-unsur berbeda yang 
memfokuskan diri dalam memerangi 
korupsi.  (berbagai sumber)

menganggap diri mereka 
sebagai kalangan hina. 
Akibatnya, tidak sedikit 
pejabat yang baru terindikasi 
kasus korupsi, sontak 
mengundurkan diri dari 
jabatannya. 

Dalam kondisi demikian, 
persoalan penindakan di 
Selandia Baru pun seakan 
“hanya” berfungsi sebagai 
pendukung. Karena yang 
jauh lebih dirasa berat 
hukumannya, adalah 
hukuman sosial yang 
dilakukan masyarakat.  
Tekanan publik, bahkan 
membuat polisi turun 
tangan untuk melakukan 
investigasi, dalam persoalan 
yang dianggap sangat sepele 
sekalipun. Para siswa di Selandia Baru, tak ada kesempatan untuk menyontek. 
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Putri Indonesia 2014

Ilmu Tingkat Dewa

P
utri Indonesia 2014, Elvira Devinamira Wirayanti ternyata 
punya pandangan tersendiri tentang nilai-nilai integritas. 
Menurut perempuan kelahiran Surabaya, 28 Juni 1993 ini, 
integritas adalah sebuah ilmu tingkat dewa.

Mengapa demikian? Ya, karena menurut Elvira, untuk 
mempelajari nilai-nilai integritas dibutuhkan waktu yang 
tidak sebentar. Bahkan demikian lama, idealnya harus 
dilakukan dan diasahkan sejak dini. “Itulah sebabnya, 
mengapa integritas bernilai sangat tinggi dan tidak 

bisa dibayar dengan apapun. Apalagi, ilmu ini memang harus “disiagakan”, 
karena ujian yang dihadapi kerap datang tiba-tiba,” kata Elvira, saat menjadi 
narasumber dalam launching Pemilu Berintegritas, di Gedung KPK, beberapa 
waktu lalu.

Dalam konteks itulah, Elvira mengaku bahwa peran orang tua sangat 
besar. Karena bagaimana pun, pendidikan pertama diperoleh 
seseorang dari keluarga. Seperti yang juga dialaminya. Menurut 
Elvira, orang tuanya senantiasa mengajarkan dan mengingatkan 
tentang nilai-nilai integritas itu sendiri. Tidak harus mengenai 
persoalan besar. Bahkan semua bisa bermula dari hal-hal kecil 
yang kerap dianggap sepele. Misalnya, jujur dan mengakui, ketika 
memecahkan pot bunga, dan sebagainya. 

Tentu saja , tidak hanya keluarga. Menurut Elvira, peran 
sekolah juga sangat besar. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga ini berpendapat, mendapatkan nilai jelek tidak menjadi 
masalah, asalkan merupakan jerih payah sendiri. Buat apa 
memperoleh hasil nilai bagus, jika didapatkan dari mencontek 
atau usaha lain yang bertentangan dengan nilai integritas. 

“Jadi, orangtua saya memang selalu menanamkan nilai-nilai 
seperti itu. Dan, Alhamdulillah, hal itu didukung sekolah yang 
memegang teguh integritas. Tidak mengapa mendapatkan 
nilai jelek, karena bisa ikut perbaikan. Dan itu merupakan 
proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.

Itulah sebabnya, Elvira berkomitmen untuk turut serta 
membantu KPK dalam memupuk nilai-nilai integritas di 
kalangan anak muda. Karena menurutnya, integritas 
merupakan kata kunci dalam pemberantasan korupsi. 
“Sebagai putri Indonesia, saya berkomitmen tentang 
itu. Apalagi di tengah krisis kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah dan pemimpin di negeri ini, yang 
semua diakibatkan rendahnya integritas itu sendiri,” 
ujarnya. 

Jeda

Kejujuran bukan perilaku instan, namun terbentuk 
dari kebiasaan. Menanamkan dan memupuk nilai-nilai 
integritas, harus sedini mungkin dilakukan.
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Rasanya tak ada yang meragukan 
kepahlawanan Pangeran 
Diponegoro. Bahkan, Belanda 

pun mengakui bahwa Diponegoro 
adalah sosok yang luar biasa dan salah 
satu musuh terbesar mereka. Selama 
lebih dari satu setengah abad, orang 
Jawa mengingatnya sebagai lelaki yang 
rendah hati dan jauh dari hasrat ingin 
bertakhta. Diponegoro juga dikenang 
sebagai manusia yang jauh dari niat 
mengambil yang bukan miliknya, 
bahkan termasuk soal kelimpahan 
fasilitas yang diberikan dengan 
sepenuh hati oleh ayahnya. Sehingga 
ia sesungguhnya adalah contoh paling 
relevan untuk memperbaiki perilaku 
bangsa Indonesia kontemporer, yang 

Rendah Hati, Tidak Haus Kekuasaan

ayahnya, Sultan Hamengku Buwono III 
untuk mengangkatnya menjadi raja. 
Beliau menolak mengingat bunda yang 
melahirkannya bukanlah permaisuri.

Bagi orang-orang yang tamak akan 
kedudukan, penolakan itu pasti sangat 
disayangkan. Sebab bagi orang tamak, 
jangankan diberi, bila perlu merampas 
pun dilakukan. Melihat penolakan 
ini, sangat jelas sifat tamak tidak ada 
sedikitpun pada Pangeran ini. Yang 
ada hanyalah hati yang bersih. Beliau 
tidak mau menerima apa yang menurut 
beliau bukan haknya. Itulah sifat yang 
dipertunjukkannya dalam penolakan 
terhadap tawaran ayahnya tersebut.

Selain itu, Diponegoro juga 
dikenal rendah hati. Tidak sekalipun 

dia menonjolkan derajatnya kepada 
pengikutnya. Diponegoro selalu 
mengayomi dan memandang semua 
manusia memiliki derajat yang sama.

Namun sebaliknya, Diponegoro 
juga memperjuangkan sampai mati 
apa yang menurutnya menjadi 
haknya. Sifatnya ini jelas terlihat 
jika memperhatikan sikap beliau 
ketika melihat perlakuan Belanda 
di Yogyakarta sekitar tahun 1920. 
Hatinya semakin tidak bisa menerima 
ketika melihat campur tangan Belanda 
yang semakin besar dalam persoalan 
kerajaan Yogyakarta. Berbagai 
peraturan tata tertib yang dibuat oleh 
Pemerintah Belanda menurutnya 
sangat merendahkan martabat raja-
raja Jawa. Sikap ini juga sangat jelas 
memperlihatkan sifat kepemimpinan 
dan kepahlawanan beliau.Selain 
memimpin rakyat secara fisik, ia juga 
pemimpin religius yang dikagumi 
rakyat. 

”Karisma dan kemampuannya di 
atas rata-rata. Ia bisa mengalahkan 
gurunya dalam menunggang kuda 
dan bela diri karena giat berlatih 
sendiri di Goa Selarong,” tutur Remy 
Sylado, di sela acara bedah buku 
terbarunya, Pangeran Diponegoro, 
Menggagas Ratu Adil, di Universitas 
Diponegoro, Semarang.

 Bagi Remy, kehidupan Diponegoro 
justru menarik sebelum memim-
pin perang. ”Ia bersahabat dengan 
pe da gang China yang juga guru 
silatnya, Ong Kok Tian. Ini gambaran, 
pluralisme sudah ada di ’kepala’ 
Diponegoro,” ungkap Remy. 

teLadaN

Pangeran Diponegoro

Diponegoro mampu 
membuat para pangeran 
di lingkungan keraton 
menentang penjajah. 
Sosoknya sebagai ratu adil, 
hampir mustahil ditemukan, 
apalagi pada masa kini.

tak bisa lari dari 
nafsu untuk 
memperkaya diri 
dan berkuasa.

Kejujuran, 
kesederhanaan, 
kerendahan hati, 
kebersihan hati, 
kepemimpinan, 
kepahlawanan, 
itulah barangkali 
sedikit sifat 
yang tertangkap 
bila menelusuri 
perjalanan 
perjuangan 
Pahlawan kita 
yang lahir di 
Yogyakarta 
tanggal 11 
November 1785, 
ini.

Pangeran 
Diponegoro 
yang bernama 
asli Raden Mas 
Ontowiryo, ini 
menunjukkan 
kesederhanaan 
atau kerendahan 
hatinya itu ketika 
menolak keinginan 
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Sekilas tak ada yang berbeda antara 
Dusun Kronggahan Satu dan 
Kronggahan Dua dengan dusun-

dusun lain di Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Namun jika menelusuri lebih 
jauh ke dua dusun tersebut, barulah 
kita tahu keistimewaannya. Betapa 
tidak, di tengah banyaknya masyarakat 
Indonesia yang masih permisif terhadap 
maraknya pemberian amplop dari para 
calon legislator, masyarakat kedua dusun 
tersebut justru mengambil sikap tegas 
pada praktik-praktik politik uang yang 

dilakukan sejumlah parpol menjelang 
Pemilu 2014.

Sikap tegas tersebut terbukti dengan 
begitu maraknya puluhan spanduk 
bertuliskan penolakan politik uang di 
berbagai sudut kampung. Spanduk-
spanduk antipolitik uang itu dipasang 
di tempat-tempat strategis di dusun, 
mulai dari pinggiran jalan utama hingga 
ke dalam permukiman warga. Beberapa 
di antaranya bertuliskan, Jangan 
Rusak Kampungku dengan Amplopmu 
atau Kampungku bersih tanpa amplop 
putihmu. 

Pemasangan berbagai spanduk, 
seakan mempertegas penolakan kedua 
dusun tersebut, terhadap praktik kotor 
yang hampir selalu menyertai pemilihan 
umum. Karena pada bersamaan, para 
pemuda di dusun setempat juga 
menggelar aksi membagi-bagikan 
sejumlah pamflet antipolitik uang 
kepada masyarakat lain. 

Selain bertekad terus melawan 
berbagai praktik politik uang yang 
terjadi di wilayahnya, masyarakat 
kedua kampung tersebut juga bertekad 

Kampung Bersih Tolak Politik Uang
mengusut tuntas kasus politik uang 
yang terjadi. Bahkan, mereka tak 
segan melaporkan langsung ke Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika 
mendapati warganya yang terlibat kasus 
tersebut. 

Aksi pencanangan kampung 
bersih dari politik uang tersebut 
merupakan bentuk keprihatinan 
warga setempat terhadap maraknya 
berbagai praktik politik uang yang kerap 
terjadi menjelang pemilihan umum. 
Termasuk di antaranya, menjelang 
Pemilu 2014. Warga kedua dusun ini 
berpandangan, praktik politik uang yang 
kerap dilakukan para calon yang akan 
bertarung di perhelatan akbar tersebut, 
menjadi awal dari tindakan korupsi para 
pejabat negara di negeri ini. 

Menurut Anto Sudadi, Kepala Dusun 
Kronggahan Dua, banyaknya spanduk 
yang dipasang, sekitar 30 buah, agar 
masyarakat lebih mengerti. Sebab, 
pada Pemilu 2009 pun, sebenarnya 
pemasangan spanduk juga dilakukan 
di dua dusun. Hanya saja, bisa jadi 
karena jumlahnya terlalu minim, 
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Di tengah maraknya kasus 
money politic menjelang 
Pemilu 2014, dua dusun 

di Sleman justru menolak 
dengan tegas. Warga 

yang menerima amplop 
dari parpol, tak segan 

dilaporkan.
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maka aksi politik uang ketika itu tetap 
marak. Dan itu yang membuat gerah 
warga, terutama para tokoh dan 
pemuda. “Ketika itu banyak warga tidak 
mengerti,” katanya.  

 Menurut Anto, dengan menolak 
berbagai bentuk politik uang, mereka 
berharap bisa mendapatkan anggota 
legislatif atau pemimpin negara yang 
lebih baik, tanpa intimidasi dan dan 
intervensi dari pihak lain. Spanduk 
penolakan tersebut, lanjutnya, menjadi 
benteng dari “serangan” caleg yang 
berusaha memberi amplop.Dan tidak 
hanya itu. Melalui spanduk dan imbauan 
lain, juga untuk mengingatkan warga 
mendukung pemilu bersih. “Saya sangat 
bangga sekali dengan aksi ini. Karena, 
dengan adanya penolakan-penolakan 
amplop nantinya diharapkan akan 
muncul calon-calon legislator yang jujur” 
kata Anto. 

Seperti dilansir Liputan6.com, Anto 
mengatakan, aksi tolak politik uang 
tersebut merupakan sikap nyata warga 
kedua kampung tersebut. menurutnya, 
aksi tolak politik uang tersebut dinilai 
menjadi salah satu cara agar para calon 
legislatif yang nantinya terpilih dan 
duduk di kursi DPR atau DPRD tidak 
akan melakukan upaya korupsi untuk 
mengganti biaya yang telah dikeluarkan 
selama dia berkampanye. 

Selain itu, sikap tersebut juga  
dilakukan untuk mencegah perpecahan 
warga di kedua dusun tersebut. 
Terlebih, karena dilihat dari segi jumlah, 
kampung tersebut memang potensial 
menjadi incaran para caleg. “Warga di 
sini berjumlah enam ribu orang. Seribu 
kepala keluarga, sedangkan pemilihnya 
2.400 orang,” kata Anto. 

Penolakan Lain
Penolakan warga Dusun Kronggahan 

Satu dan Kronggahan Dua terhadap 
praktik politik uang, bukan satu-satunya. 
Di berbagai daerah, aksi serupa yang 
dilakukan elemen lain masyarakat, 
juga terjadi. Maraknya aksi, seakan 
mengindikasikan, betapa masyarakat 
sudah muak dengan berbagai praktik 
kotor yang dilakukan caleg selama ini. 

Masih di sekitar Yogyakarta, tepatnya 
di Titik Nol Kilometer, aktivis antikorupsi 
melakukan penolakan serupa. Ketika 
itu, 1 Maret 2014, sekitar 200 orang  
yang tergabung dalam Gerakan 
Masyarakat Anti Politik Uang (Gemang), 
mengenakan rompi bertuliskan “Ra sudi 
nompo duitmu! Artinya, “Tidak sudi 
menerima uangmu.” Sedangkan pada 
bagian depan rompi, bertuliskan “Tolak 
Politik Uang.”

Mengenakan topeng berwarna hitam 
putih, mereka melakukan longmarch 

sejauh sekitar satu kilometer. Mereka 
melakuka aksi sembari membisu dan 
melipat bendera Merah Putih berukuran 
10x8 meter.

Menurut Joko, koordinator lapangan, 
aksi diam sebagai bentuk penolakan 
praktik politik uang. Menurutnya, 
mereka sudah jengah dengan polah 
para caleg yang menghalalkan segala 
cara untuk memperoleh kursi, termasuk 
dengan politik uang. Padahal, lanjutnya, 
upaya tersebut akan memicu timbulnya 
korupsi di masa mendatang. “Masyarakat 
harus cerdas dalam mengamati pileg 
maupun pilpres. Dari Yogya, kita tolak 
habis-habisan money politics,” tegasnya.  

Yunan Arsan, Presidium Gemang, 
menambahkan, masyarakat harus 
bersatu melawan politik uang. 
Perjuangan Gemang, tak ada artinya jika 
publik tidak melakukan hal yang sama 
di masing-masing tempat. Namun jika 
semua masyarakat bertekad menolak 
politik uang, dipastikan satu mata rantai 
korupsi berhasil diputuskan. 

Untuk itu, Yunan mengaku, pihaknya 
telah bekerja sama dengan KPU Kota 
Yogyakarta dan Bawaslu untuk mela-
kukan pemantauan terhadap kemung-
kinan kecurangan yang dilakukan parpol 
maupun caleg. “Kami ingin memberikan 
shock therapy untuk caleg yang sudah 
berlaku curang,” tegas Yunan. 
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dan nyaris tanpa kontrol, baik dari organisasi–organisasi 
nonpemerintah maupun guru dan orang tua murid. Dana yang 
besar pun bocor di sana-sini dan belum membawa perubahan 
berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Tak heran, jika 
pembangunan sekolah dan pendidikan berjalan sangat 
lamban.

Gerakan APBS Partisipatif yang difasilitasi ICW dan G2W, 
seakan memberikan angin segar di tengah peliknya pendi-
dik an di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk mereformasi 
manajemen keuangan sekolah menjadi transparan dan 
partisi patif. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dan 
berpe ran aktif dalam manajemen sekolah dengan membuka 
anggaran sekolah kepada publik. Langkah seperti ini memang 
jarang ditemukan di sekolah–sekolah negeri di tanah air, 

“Sekolah ini sudah berubah total. Begitu juga 
kepala sekolah. Kepala sekolah sekarang selalu 
membicarakan semua persoalan dengan Komite. 

Dulu kami tidak tahu apa–apa, sekarang kami dari komite 
diberi kesempatan untuk mengenal dan belajar bekerja untuk 
sekolah.” Itulah salah satu penggalan dialog buku berjudul 
Sekolah Harapan: Sekolah Bebas Korupsi karya Bambang 
Wisudo dan kawan–kawan. 

Buku ini merupakan kisah pendokumentasian gerakan 
Anggaran Pendapatan dan Perencanaan Sekolah (APBS) 
Partisipatif yang difasilitasi Indonesian Corruption Watch 
(ICW) dan Garut Governance Watch (G2W). Buku ini 
menceritakan pengalaman serta perjuangan ICW dan G2W 
dalam mewujudkan sekolah antikorupsi melalui program 
APBS Partisipatif. Program ini muncul karena keprihatinan 
terhadap stagnansi pendidikan di tanah air akibat korupsi 
yang menggelayuti dunia pendidikan, dari level pusat sampai 
sekolah. Sebagai percontohan, program ini diterapkan di dua 
kabupaten, yaitu Garut dan Tangerang.

APBS merupakan lembaran penting untuk mengetahui 
seberapa besar anggaran sekolah yang didapat dan dibelanja-
kan sekolah dan untuk kemajuan sekolah. Namun, tidak 
adanya keterbukaan dari pihak sekolah kepada masyarakat, 
menjadikan APBS sulit untuk diawasi dan dikembangkan. 
Ditambah pengelolaan sekolah yang diambil alih pemerintah 
dengan datangnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 
selalu digembor–gemborkan pemerintah dengan slogan 
sekolah gratis, memberikan dampak sendiri bagi masyarakat. 

Tradisi gotong royong membangun sekolah menjadi pudar 
dan mengubah mindset masyarakat bahwa dana BOS sudah 
mencukupi dan sekolah bukan lagi menjadi tanggung jawab 
mereka. Hal ini diperparah dengan tidak adanya transparansi 

Judul  :  Sekolah Harapan: 
  Sekolah Bebas Korupsi
Penulis :  Bambang Wisudo, Ade Irawan, 
  Heri Muhammad Fadjar, dkk.
Penerbit :  ICW, Sekolah Tanpa Batas, Hivos
Tahun Terbit :  2011
Kolasi :  305 halaman, 19 cm
No. Panggil :  KK WIS s

Melalui Transparansi, 
Kualitas Pendidikan 
Ditingkatkan
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karena terbentur resistensi dari 
para kepala sekolah, yang kadang 
ber-kongkalikong dengan pejabat 
pendidikan setempat, untuk 
mengambil keuntungan pribadi 
dari sistem penganggaran yang 
tertutup.

Penerapan APBS Partisipatif 
tidak serta-merta bisa diterapkan 
tanpa hambatan. Justru, banyak 
sekali tantangan yang menerjang 
dalam upaya mewujudkan sistem 
pendidikan yang bebas dari korupsi. 
Seperti di Garut, terdapat 10 sekolah 
yang akan dipilih untuk menjadi sekolah 
dampingan dan model APBS Partisipatif dan 6 
sekolah di Kabupaten Tangerang. 

Pemilihan sekolah ditetapkan berdasarkan 
wilayah kecamatan. Ketika program ini dimulai, 
banyak sekolah menolak ditunjuk sebagai sekolah 
dampingan. Pada umumnya mereka khawatir karena 
ada nama ICW di belakang program tersebut, sehingga 
memberikan kesan bahwa program ini dilakukan dalam 
rangka audit keuangan sekolah dan membongkar kasus–kasus 
korupsi di sekolah. Bahkan, sejumlah guru di SD Negeri Parahu 
1 Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Garut, awalnya menolak 
sekolahnya dijadikan sekolah dampingan karena khawatir 
kesejahteraan mereka berkurang karena akan diawasi oleh 
ICW. 

Selain itu, banyaknya pengaruh dari atas, seperti oknum–
oknum birokrat pendidikan yang terdapat di Unit Pelayanan 
Teknis Daerah (UPTD) yang mempengaruhi keputusan kepala 
sekolah untuk menolak program tersebut, karena mereka 
merasa sebagai pihak yang secara langsung dirugikan, bila 
manajemen anggaran sekolah dilakukan secara transparan 
dan partisipatif. Sumber–sumber pendapatan “tidak sah” dari 
sekolah yang selama ini mereka terima bisa–bisa tidak akan 
mereka dapatkan lagi bila APBS Partisipatif dijalankan.

Melalui buku ini, penulis juga menjelaskan beberapa 
contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, 
terutama dalam tingkat kecamatan. Walau sekolah diklaim 
sudah otonom, namun Dinas Pendidikan masih bisa 
mengendalikan sekolah melalui kepala sekolah. Kewenangan 
untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan 
kepala sekolah berada di tangan mereka. Begitu pula, dalam 
penentuan proyek–proyek yang akan diterima sekolah.

Seakan menjadi titik terang, ketika kepala sekolah, guru, 
dan komite sekolah yang sudah bosan berada dalam sistem 

Akibatnya, pembangunan sekolah 
menjadi terhambat. Warga 
seakan acuh tak acuh dan tidak 
peduli lagi akan pembangunan 
sekolah yang hampir ambruk 
itu. 

Suatu ketika terjadi hujan 
lebat dan angin kencang. 

Alhasil, sekolah yang akan 
dibangun menjadi ambruk rata 

dengan tanah. Kepala sekolah 
saat itu merasa kebingungan dan 

meminta bantuan kepada warga. 
Namun, warga yang terlebih dahulu 

kecewa dengan sikap kepala sekolah 
tidak peduli walaupun kepada sekolah sudah 

meminta maaf dan sadar atas kesalahannya. 
Berkat pendekatan yang dilakukan oleh salah 

seorang komite sekolah dibantu oleh aktivis ICW dan 
G2W, warga pun bersedia membantu melakukan swadaya 
membangun kembali sekolah yang sudah roboh. Dalam waktu 
tiga minggu setelah peristiwa naas itu, bangunan sekolah yang 
ambruk itu selesai dibangun kembali. Ambruknya gedung 
sekolah sekaligus menyadarkan kepala sekolah untuk membuka 
diri kepada masyarakat dalam hal penggunaan dana dan 
pengelolaan sekolah.

Kasus pada SDN Cihaurkuning 4, Kabupaten Garut, tersebut, 
bukan satu-satunya. Kisah lain juga bisa ditemukan, antara lain 
pada SDN Tegal Gede 2, Kabupaten Garut. dan semua sama. 
Intinya, ketika informasi keuangan sekolah terbuka dan sekolah 
bebas korupsi, warga bisa mendapatkan pelayanan pendidikan 
yang lebih baik. Selain itu, ketika anggaran sekolah terbuka dan 
transparan, dan ketika masyarakat terlibat dalam pengelolaan 
anggaran sekolah, paling tidak hak–haknya atas kelayakan fisik 
tidak hilang dan korupsi berkurang. Pada saat itulah, orang tua 
dan guru merasa memiliki sekolah. Mengapa? Karena segala hal 
termasuk tujuan sekolah ditentukan bersama, bukan hanya oleh 
kepala sekolah, dinas, atau departemen. 

Melalui buku ini, kita bisa melihat bahwa gerakan APBS 
Partisipatif merupakan gerakan untuk melawan korupsi sekali-
gus untuk memperbaiki kualitas pendidikan. APBS Partisipatif 
akan terwujud, bila ada komitmen dari pengambil kebijakan, 
birokrasi pendidikan, dan para aktor di tingkat sekolah dan 
warga, selain bekerja keras dalam melakukan pendampingan.

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

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

pendidikan yang terpuruk dan 
bobrok ingin memperbaiki sistem 
yang sudah rusak itu. Seperti 
peristiwa yang terjadi di pelosok 
Kabupaten Garut, tepatnya SDN 
Cihaurkuning 4. Mulanya kepala 
sekolah enggan melakukan 
keterbukaan dengan warga dan 
komite sekolah agar melakukan 
manajemen keuangan sekolah 
secara bersama–sama dan terbuka. 
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Tidak dapat dimungkiri, korupsi 
kini seakan identik dengan bangsa 
Indonesia. Tentu sangat memalukan, 

apalagi peringkat teratas berbagai survai 
pun memberikan afirmasi terhadap 
anggapan tersebut. Korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, memang merambah berbagai 
sektor. Termasuk di antaranya, bidang 
sumber daya alam. 

Sumber daya alam Indonesia yang 
kaya, ternyata menjadi pemicu utama 
banyaknya penyalahgunaan wewenang 
oleh pelaksana pemerintahan. Hal ini 
sebetulnya suatu bentuk renaissance dari 
pendudukan Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC), yang ketika itu pun 
bubar pada saat korupsi merajalela. 

Kini, saat sumber daya alam dikuras 
habis dengan berbagai skema, maka salah 
satu kendala saat melakukan penegakan 
hukum korupsi dalam konteks eksploitasi 
sumber daya alam terkait kerugian negara 
yang terjadi. Pada sisi lain, bagaikan dua 
sisi mata uang, sektor sumber daya alam 
menjanjikan kepentingan ekologis dan 
ekonomis secara bersamaan. 

Namun, dalam pelaksanaannya 
terdapat kesenjangan yang begitu tinggi. 
Dengan demikian perlu langkah reflektif 
terkait perlakuan terhadap alam itu 
sendiri, terlebih saat bencana ekologis 
marak terjadi pada tahun ini. Langkah ini 
perlu dilakukan, karena sektor sumber 
daya alam kerap dijadikan lahan baru 
dengan kemasan lama dalam modus 
korupsi, baik pada tingkat nasional 
maupun lokal. Jual beli izin pemanfaatan 
hutan pada tingkat lokal hingga masifnya 
korupsi sektor migas, menjadi predator 
tersendiri bagi negeri ini. 

Bersandar pada hasil kajian KPK 
awal 2014 di sektor Kehutanan an sich, 
dengan tindakan pencegahan korupsi 

sektor kehutanan, dapat meningkatkan 
penyelamatan melalui penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) hampir 
Rp12triliun. Bahkan pada medio 2013, 
Indonesia Corruption Watch (ICW) 
memperkirakan, akibat pembukaan 
727 unit perkebunan dan 1.722 unit 
pertambangan yang diduga bermasalah, 
negara dirugikan hampir Rp273 triliun.

Dalam konteks optimalisasi 
pencegahan tindak pidana korupsi 
sektor sumber daya alam, angka tersebut 
tentu sangat fantastis. Hanya yang 
perlu diingat,  pada tataran penegakan, 
hendaknya harus digali bukti-bukti lebih 
dalam, mengingat angka tersebut hanya 
bersandar pada alas kajian. Karena jika 
tidak, bukan tak mungkin akan menemui 
kendala berarti. 

Yang perlu digarisbawahi, setidaknya 
terdapat tiga hal penting terkait korupsi 
eko logis yang semakin marak dan siste-
mik. Pertama, kerugian negara menjadi 
kerugian masyarakat; Kedua, turun tahta 

beleid; Dan, ketiga, mempertaruhkan 
komitmen pemberantasan korupsi.  

Kerugian negara menjadi Kerugian 
masyarakat

Keharusan menghitung kerugian 
negara,menjadi salah satu kendala dalam 
menangani korupsi sektor sumber daya. 
Sebab, memang sangat sulit menyentuh 
kuantifikasi pada saat korupsi ekologis itu 
terjadi. 

Begitupun, kendala tersebut bisa 
diatasi melalui pendekatan yang tidak 
terkungkung pada interpretasi gramatikal 
semata. Yakni, melalui optimalisasi 
instrumen ekonomi lingkungan. Dalam 
hal ini, salah satu yang bisa dipakai 
sebagai opsi perhitungan adalah 
optimalisasi konsep willingness to 
pay (WTP), yang menekankan pada 
pengukuran pada titik maksimal untuk 
membayar sesuatu yang berdampak 
kelestarian. Opsi lain adalah konsep 
willingness to accept (WTA). Konsep 

oleh: Deni Bram
Pengajar Hukum Lingkungan 

Universitas Tarumanegara

Optimalisasi Peran KPK 
dalam Menanggulangi 
Korupsi Ekologis
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ini dapat digunakan untuk mengukur 
kompensasi maksimal yang ingin diterima, 
dalam rangka penggunaan sumber daya 
alam untuk kepentingan lain.

Kedua konsep tersebut, seharusnya 
dapat dijadikan dasar pertimbangan, baik 
oleh hakim maupun jaksa dalam rangka 
melacak angka kerugian secara nyata 
dalam konteks kini dan akan datang. Hal 
ini menjadi penting, karena kerugian 
kondisi lingkungan yang rusak pada 
saat ini, tidak semata berdampak pada 
generasi sekarang namun juga eksistensi 
dari generasi di masa yang akan datang 
(inter-generational). 

Sayangnya, hal ini gagal “ditangkap” 
hakim dan jaksa. Mereka kerap terjebak 
alur pemikiran legisme, yang tidak 
ingin ke luar dari konsep kerugian nega-
ra konvensional yang telah mapan 
dalam undang-undang semata. Pada hal 
negara lain sudah menengarai bah wa 
hal tersebut akan menghambat pro-
ses penanggulangan tindak pidana 
korup si yang cenderung konvensional. 
Mahkamah Agung Filipina, misalnya, 
menerima gugatan dari Oposa yang 
mengatasnamakan anak cucunya yang 
belum lahir. 

Konteks inilah yang harusnya diela-
borasi lebih dalam guna menghasilkan 
konsep kerugian secara utuh dan 
menyeluruh. Terlebih, sebagai solusi, 
beberapa negara sudah mulai beralih dari 
konsep kerugian negara menjadi kerugian 
masyarakat. Alasannya, karena peralihan 
konsep dapat lebih mengantisipasi 
perkembangan modus baru dalam 
dimensi korupsi ekologis. Dari sana, 
pembaharuan peraturan perundang-
undangan atau pemutakhiran doktrin 
perkembangan keilmuan lintas disiplin 
ilmu pun merupakan keniscayaan dan 
layak dirujuk para aparat penegak hukum.  

Turun Tahta Beleid
Pada awalnya, korupsi kerap 

kali dilakukan dengan melakukan 
penyalahgunaan wewenang (abuse of 

power) oleh para pejabat pemerintahan. 
Hal ini kemudian direspons secara 
apik dalam Undang Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dengan melakukan pemagaran secara 
komprehensif, mulai dari tindakan 
pencegahan hingga penindakan. 

Namun telah menjadi keniscayaan 
bahwa modus selalu berkembang dan 
aturan selalu hadir terlambat. Tak jarang 
modus baru muncul, sebagai upaya 
untuk melegalkan korupsi itu sendiri. 

Contoh konkret pada sektor 
sumber daya alam, antara lain, dengan 
memperlambat keluarnya regulasi itu 
sendiri. Bahkan, ada pula yang ekstrim, 
yaitu menurunkan derajat aturan terse-
but. Hal itu dapat ditengarai sebagai 
modus, karena penurunan derajat 
dapat berimplikasi kepada prosedur 
dan otoritas pejabat yang berwenang, 
sebagai penentu isi peraturan tersebut. 

Modus tersebut terlihat dalam 
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. UU tersebut 
mengamanatkan, lahirnya 21 Peraturan 

Pemerintah dalam waktu 2 tahun 
sejak diundangkan. Faktanya, hingga 
sekarang hanya menghasilkan satu 
Peraturan Pemerintah, yaitu tentang Izin 
Lingkungan. Bahkan, yang lebih buruk, 
beleid terkait Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) justru ditelurkan dalam 
pilihan wadah hukum Peraturan Menteri, 
yang tentu memiliki derajat yang lebih 
rendah dibandingkan titah awalnya, 
yaitu Peraturan Pemerintah. 

Keberadaan instrumen KLHS, 
hakikat nya merupakan pintu masuk 
dalam men ciptakan sinergitas proses 
peren canaan baik pada tingkat lokal 
mau pun nasional dalam semangat 
Undang Undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam 
wa dah derajat hukum seperti ini tentu 
begi tu banyak kewenangan yang di-
miliki oleh Menteri Lingkungan Hidup. 
Se hing ga ke depan, patut ditengarai 
akan menjadi titik persilangan antara ke-
pen tingan pelaku usaha dan pejabat da-
lam skema modus baru korupsi ekologis.

mempertaruhkan Komitmen 
Pemberantasan Korupsi

Sudah saatnya melakukan 
antisipasi lebih awal. Dengan merujuk 
perkembangan korupsi ekologis saat ini, 
optimalisasi mendalam wajib dilakukan. 
Bukan hanya oleh KPK, namun juga 
kementerian/lembaga (K/L). Selain 
untuk mengukur komitmen setelah 
adanya Nota Kesepakatan Bersama 
(NKB) antara KPK dan 12 K/L terkait 
sektor Sumber Daya Alam, optimalisasi 
juga bisa menjadi katalisator penting 
dalam melakukan tindakan pencegahan 
maupun penindakan. 

Berbagai upaya itu teramat penting, 
terlebih pada tahun politik saat ini, 
berbagai modus baru dapat muncul. 
Untuk itu, dalam konteks korupsi 
ekologis, sudah saatnya kita berpikir 
keluar dari kotak yang lazim dan 
konvensional, karena masa depan anak 
cucu digantungkan mulai saat ini. 

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

Sumber daya alam 
Indonesia yang 
kaya, ternyata 

menjadi pemicu 
utama banyaknya 
penyalahgunaan 

wewenang 
oleh pelaksana 
pemerintahan. 
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Oleh:
ADNAN PANDu PRAJA
WaKIl KeTUa KPK

Membentuk Generasi 
Antikorupsi

Setiap kali Ujian Nasional (UN) dilaksanakan, rasa pesimisme terhadap pendidikan kerap 
muncul. Terutama, jika dikaitkan dengan peran pendidikan sebagai penanam  nilai-nilai 
kepada anak bangsa. Kegundahan yang bisa dimaklumi, karena saban kali digelar, UN tak 

penah sepi dari berbagai kecurangan. Untuk pelaksanaan UN tingkat SMA tahun ini, misalnya, 
Forum Guru hingga 14 April 2014, sudah menerima 11 laporan kecurangan dengan berbagai 
modus (Detikcom, 14 April 2014).

Maka, pertanyaan yang muncul, apakah tidak ada harapan bagi generasi muda, untuk kelak 
bisa tumbuh sebagai generasi antikorupsi? 

Sepertinya tidak begitu. Simak saja kisah dua bocah, Alif dan Muhammad Abrary Pulungan, 
yang dengan berani melawan kecurangan pada saat berlangsung UN di sekolah masing-
masing, beberapa waktu lalu. Abrary di SDN 06 Petang, Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan Alif 
di SD Negeri Gadel II, Tandes, Surabaya. Keduanya berani melawan dugaan perintah contek 
massal yang dilakukan pihak sekolah. Risiko bukan tidak mereka terima, namun keduanya, 
didukung orang tua masing-masing, tetap teguh mempertahankan kejujuran dan kebenaran. 

Hal itu persis dengan sebuah film dokumenter, yang menceritakan seorang anak yang 
dibesarkan dari keluarga koruptor. Meski sang anak merasa dibiayai dari uang haram, namun 
dia memiliki tekad untuk tidak menjadi koruptor juga. 

Jadi, harapan itu belum tertutup. Melalui penanaman nilai-nilai, generasi muda bisa 
diarahkan menjadi generasi antikorupsi. Untuk anak-anak dan pelajar, misal, perlu ditanamkan 
pemahaman bahwa menyontek adalah korupsi. Pemahaman ini akan membuka cakrawala 
mereka, karena selama ini korupsi masih dipahami dalam konteks pemerintah dan negara, 
yang mungkin tidak terjangkau mereka. Padahal, tidak melulu demikian. Karena jika bisa dibuat 
suatu konsep yang menghubungkan antara menyontek dan korupsi, keduanya akan bertemu 
pada suatu titik, korupsi kecil. Sedangkan untuk korupsi besar, memang tidak secara langsung 
berhubungan.

Tetapi, memang tidak cukup hanya bicara mengenai menyontek. Harus ada nilai-nilai yang 
dibangun di sekolah, yaitu nilai antikorupsi. Dan itu tidak mungkin dilakukan ketika gurunya 
bermain-main dengan anggaran atau tidak memberikan contoh yang baik.

Di sinilah diperlukan konsep besar. Konsep ini diperlukan untuk menyamakan persepsi 
korupsi, yang saat ini masih belum sama. Konsep besar itu akan mendukung berbagai program 
lain yang sudah terlebih dahulu diterapkan KPK. Antara lain, pendidikan antikorupsi, termasuk 
yang berbasis keluarga, yang antara lain dilakukan di Yogyakarta. Melalui program tersebut, 
KPK menyampaikan dengan cara yang tepat dan dengan bahasa yang tepat serta mudah 
dipahami oleh keluarga, dalam membangun keluarga antikorupsi.

 Persoalannya, siapa yang menyampaikan? Pertanyaan ini penting dijawab, karena guru 
dan pihak sekolah yang diharapkan bisa menyampaikan pendidikan antikorupsi pun, belum 
bisa diandalkan. Karena, terkadang mereka justru melakukan tindakan yang tidak terpuji. 
Entah memainkan dana bantuan operasional siswa (BOS), berbuat curang saat UN seperti yang 
selama ini kerap diberitakan, dan sebagainya. Sementara kalau melalui keluarga, belum banyak 
orang tua yang paham mengenai konsep korupsi. Selain itu, banyak juga keluarga yang masih 
permisif terhadap korupsi.  

Dengan demikian, tidak ada cara lain, kecuali melalui kampanye besar-besaran. Kampanye 
tersebut harus dikemas dalam suatu konsep besar yang mudah dicerna, dan kemudian 
dikampanyekan berulang-ulang. Bisa melalui televisi, radio, dan sebagainya. Melalui konsep 
besar tadi, dan didukung berbagai program pendidikan antikorupsi yang sudah dilakukan, kita 
semua masih optimistis, kelak negeri ini akan dipenuhi generasi muda yang antikorupsi. 
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