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Evolusi Korupsi dan piala dunia

dariredaksi

Jika kita punya tinta merah abadi, 
setiap pelaku korupsi kita coret 
mukanya dengan tinta itu. Apa yang 

akan terjadi?  Tinta itu tak akan hapus 
sepanjang hayat dan mungkin orang 
akan jera berulah korupsi. Ya, seperti  
maksud sebuah hadist, jika setiap dosa 
itu menjadi titik hitam di wajah manusia, 
mungkin  wajah manusia banyak yang  
penuh noda hitam di wajahnya.

Tetapi, ini bukan dongeng. Bukan 
pula mimpi. Realitas di 
lapangan, ketakutan 
berbuat  korupsi  
masih jauh panggang 
dari api. Dan, yang 
lebih bikin kelu lidah, 
perkembangan 
praktik korupsi di 
negeri kita terus 
mengalami evolusi. 
Baik dari segi cara, 
modus mengambil 
uang negara, ataupun 
para pelakunya.

Bagaimana gam
baran nya? Mum
pung masih hangat 
Piala Dunia, mari kita 
analogikan evo lu si 
tadi dengan se pak 
bola. Ibarat stra tegi 
sepakbola, korupsi tidak lagi meng
andalkan pola klasik 442. Tetapi jauh 
berkembang. Mungkin mereka, para 
pelaku korupsi, mengabungkan strategi 
tiki-taka ala Spanyol dan gempur habis 
model Jerman.  Penguasaan “bola” 
yang lebih lama diperlukan, untuk 
memalingkan tim penegak hukum. 
Setelah dikuasai, mereka menggelapkan 
hasilnya dengan menggunakan total 
football ala Belanda. Semua pihak ikut 

dilibatkan.  Nah, jika wasit menyatakan 
terjadi pelanggaran, mereka berusaha 
mengunci dengan pertahanan 
catenaccio Italia. Diam seribu bahasa, 
dan membuang barang bukti seperti 
para pemain melakukan diving untuk 
mengelabui penegak hukum.

  Korupsi memang sudah demikian 
hebat, bergeser seperti perkembangan 
sepak bola. Dari segi jumlah uang yang 
hilang semakin banyak, dan jumlah 

pelakunya pun kian banyak. Dulu, salam 
satu kasus korupsi, terkadang hanya 25 
tersangka, sekarang jumlah tersangka 
bisa lebih dari 10 orang. Bahkan, yang 
lebih membuat miris, tak jarang anggota 
keluarga, istri dan anak dilibatkan.  

Jujur, kita semua miris melihat 
praktik korupsi di negeri ini.  Suka 
atau tidak, korupsi di Indonesia terus 
berevolusi dan praktiknya semakin 
canggih, dan sistemik.  Hampir tidak 

ada tempat yang terbebas dari korupsi. 
Dulu, korupsi hanya terkait dengan 
suratmenyurat di lembaga birokrasi 
atau pungli di jalanan. Sekarang, korupsi 
bisa terjadi di semua lini. Di penerimaan 
pegawai, dalam kenaikan pangkat ada 
dugaan permainan uang. Dan, dalam 
pengadaaan barang, menjadi sumber 
bancakan para koruptor.

Ya, seperti sepak bola, korupsi  juga 
berevolusi, mulai korupsi sederhana 

sam pai yang semakin 
canggih. Selayaknya 
Piala Dunia, korupsi 
pun ada persiapan 
dan pembentukan 
tim yang kuat. Per
siapan dilakukan 
sejak penyusunan 
anggaran di DPR, 
hingga pelaksanaan 
“pertandingan” yakni 
tender pengadaan 
barang. Meski 
peng adaan barang 
dilakukan dengan 
e-procurement, bukan 
tanpa permainan. 
Dari 10 tender proyek 
pemerintah, mungkin 
hanya satu atau dua, 

yang benarbenar 
berjalan fair dan prosedural. Selebihnya, 
sudah dikavlingkavling berdasarkan 
mitra kerja di DPR. Coba perhatikan, 
kasuskasus korupsi belakangan 
senantiasa melibatkan birokrat
pengusahaDPR. Ini menandakan 
korupsi pun makin canggih karena 
diatur rapi dan terstruktur dengan baik. 

Apakah kita masih berdiam diri, 
atau bersorak seperti menikmati aksi 
memukau Tim Samba? 

Seperti sepak bola, korupsi juga mengalami perkembangan hebat. Bisa mengutamakan possesion football 
seperti tiki-taka, atau bertahan hebat selayaknya catenaccio.



swarakicau

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

@KPK_RI
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Abdulrohman @abdul_abdoel
@KPK_RI luarbiasa KPK ini, moga  
Allah SWT selalu jaga dari fitnah 
manusia dan syaitan

H A M I D I @hamidiindonesia
@KPK_RI pimpinan KPK semua 
memiliki akun resmi dan abadi di 
hati seluruh rakyat  Indonesia.. Insya 
Allah!!

julifarlaurens @LaurensJulifar
@KPK_RI Majuterus! Ingat 
pemberantasan korupsi adalah moto 
dan prinsip bangsa Indonesia di saat 
ini, demi kemajuan n ksejahteraan 
bangsa ini.

LeejaHarun @HarunLeeja
@KPK_RI jempol 1000 atas 
keberhasilannya..KPK juga harus bisa 
menuntaskan pemungutan liar di 
jajaran kepolisian

Motivator Nasional @SautSMotivator
@KPK_RI KPK sangat bagus sekali 
jika menggandeng Tim Ahl iuntuk 
memberikan Pembangunan karakter 
profesional bagi pejabat birokrat.

MunAs @munibasrofi
@KPK_RI luarbiasa KPK, terus 
berjuang perbaiki

MUJIB UBAIDILLAH @
MUJIBUBAIDILLA1
@KPK_RI KPK harus bebas dari 
intervensi pemerintah, tegakan 
keadilan tanpa pandang bulu

Mentality Revolution @
bimaanggara18
@KPK_RI Jika KPK  terus konsentrasi 
kejar koruptor dan cegah korupsi 
pada seluruh aparat penegak 
hukum, akan cepat tegakkan hukum

Teguh karyanto @teguhaino
@KPK_RI hidup KPK tolong pak 
semua yg tersangkut korupsi 
diberantas, duitnya mending 
buat bangun negeri yg masih 
terbengkalai .

PeNeRIMAAN PegAwAI

Bapak/Ibu yang terhormat. Saya Chiko dari Papua. Saya ingin bertanya, apakah 
betul KPK sedang membuka penerimaan para abdi KPK? Dan kalau benar, 
bagaimana cara mengikuti? Mohon jawaban, karena setelah saya membaca 
dan mengikuti instruksi yang ada pada situs resmi KPK “Indonesia Memanggil,” 
ternyata halaman untuk pendaftaran tidak bisa diakses. Bagaimana caranya agar 
bisa diakses?Terima kasih. 

Chiko, Papua, dzuanterzseptember@gmail.com

Jawab:
Untuk menjadi pegawai KPK harus melalui proses rekrutmen pegawai. Dalam hal 
ini, KPK menggunakan jasa konsultan independen (pihak ketiga) sebagai pelaksana, 
melalui program rekrutmen “Indonesia Memanggil.” Hal ini diumumkan melalui 
media cetak, online, dan elektronik. Pendaftaran untuk “Indonesia Memanggil” tahun 
2014 telah ditutup pada 25 Mei 2014.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan menghubungi kembali apabila ada 
pertanyaan lebih lanjut.

DUkUNg kPk

Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, 
asal Biak Numfor. Saya hanya ingin mewakili temanteman sedaerah, untuk 
mengucapkan terima kasih atas perhatian KPK yang telah mengeksekusi para 
pejabat di Papua umumnya, dan Biak khususnya. Antara lain, Bupati Biak Numfor, 
yang baru saja diperiksa KPK, karena selama ini diduga menyalahgunakan uang 
negara. Kami mendukung sepenuhnya pihak KPK, untuk terus melaksanakan 
penyidikan, tidak hanya untuk para aktor yang berada di Jakarta, tetapi juga pihak
pihak lain di Papua, dan Biak khususnya yang diduga terlibat kasus korupsi ini.

Estonzera, estonzera@gmail.com 
Jawab:
Terima kasih atas dukungannya.

MAgANg MAHASISwA

Selamat pagi Bapak/Ibu, saya mahasiswa Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas 
lmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung. Saya ingin bertanya perihal 
kesempatan magang di KPK. Bisakah saya mengajukan internship di KPK pada 
bagian Humas atau event? TerimaKasih.

Novia Kardiyanti, noviakardiyanti@gmail.com

Jawab:
Kami informasikan, bahwa sampai dengan saat ini, KPK hanya dapat memenuhi 
permintaan mahasiswa/i yang akan membuat penelitian/skripsi. Kami tidak dapat 
memenuhi permintaan mahasiswa/i yang akan melakukan KKL/praktek kerja/
magang, karena banyak hal di dalam organisasi yang bersifat rahasia dan hanya bisa 
diakses untuk pegawai tetap KPK.
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seiring perkembangan waktu, 
korupsi mengalami pergeseran. 

Beberapa kalangan menilai, 
korupsi di indonesia semakin 
brutal, sistemik, dan canggih.

  Waspadai
Evolusi Korupsi!
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Waspadai Evolusi Korupsi!

T he Origin of Species, meski 
kontroversial, tak dimungkiri 
pernah menjadi karya paling 
menghebohkan seantero 
jagad. Ditulis pada 1859 oleh 

seorang naturalis Inggris, Charles Robert 
Darwin,karya itu memuat pemikiran 
yang selain belum pernah dicetuskan, 
juga tidak sejalan dengan konsep 
penciptaan dalam agama.

Teori Evolusi, seperti dipaparkan 
Darwin melalui buku tersebut, 
menjelaskan mengenai perubahan 
spesies sedikit demi sedikit. Perubahan 
menjadi spesies baru bisa terjadi, 
begitu kata Darwin, karena semua 
spesies berhubungan satu sama lain 
dan berkarakteristik common ancestor 
(berasal dari satu garis keturunan).

Sekarang, 1,5 abad kemudian. Ketika 
gaung teori Darwin mulai “dilupakan”, 
muncul lagi “evolusi” yang lain. Sama 
sekali tidak terkait dengan mutasi gen 
atau seleksi alam sebagaimana yang 
disebut Darwin. Juga, sama sekali tidak 
berhubungan dengan perubahan 
spesies, dari yang paling sederhana 
menjadi spesies baru yang lebih 
komplek. 

 Yang ini, seperti diungkapkan 
Ketua KPK Abraham Samad, adalah 
evolusi korupsi. Kata “evolusi,” seperti 
dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), berarti perubahan 
(pertumbuhan, perkembangan) secara 
berangsurangsur dan perlahanlahan 
(sedikit demi sedikit). Dengan demikian, 
yang ditekankan dalam evolusi korupsi, 
adalah perubahan karakteristik korupsi, 
yang terjadi secara berangsurangsur 
pula. Tak heran, banyak juga yang 
menyebutnya sebagai metamorfosis 
korupsi, pergeseran korupsi, dan 
sebagainya.  

Menurut Abraham, perubahan 
tersebut bisa dilihat dari berbagai 
sisi, baik pelaku maupun modus yang 
dilakukan. Jika dulu, kebanyakan 
koruptor berusia di atas 40 tahun, kini 
usia koruptor terbilang relatif lebih 
muda, dengan pendidikan yang lebih 
tinggi pula. Salah  satu terpidana kasus 
korupsi proyek Hambalang, MN, juga 
berusia relatif muda, yakni 32 tahun. 
Selain itu, salah seorang pegawai pajak 
yang ditangkap KPK malah berusia lebih 
muda lagi, 29 tahun.

Mengenai maraknya pelaku 
korupsi berusia muda, juga pernah 

disinggung Koordinator Masyarakat 
Transparansi Indonesia (MTI), Jamil 
Mubarok. Jamil mengatakan, banyaknya 
para pegawai negeri sipil (PNS) yang 
memiliki rekening gendut yang 
nilainya mencapai miliaran rupiah, 
mengindikasikan bahwa mereka 
melakukan korupsi. Mengejutkan, 
karena selain masih muda, jabatan yang 
mereka sandang pun masih tergolong 
rendah. 

Jamil menegaskan, fenomena ini 
sangat mengerikan. Karena, lanjutnya, 
PNSPNS muda tersebut, tentu kelak 
akan menggantikan generasi PNS yang 
sekarang. Di usia muda, mereka sudah 
terdidik dan terbiasa dengan perilaku 
korupsi. Hal ini bisa menjadi ancaman 
bagi masa depan pelayanan birokrasi, 
yang berpotensi menjadi sangat 
suram dan bisa berakibat fatal bagi 
penyelenggaraan negara.

Tidak hanya muda. Dalam 
evolusinya, korupsi juga melibatkan 
anggota keluarga, seperti anak atau 
istri. Keterlibatan anggota keluarga, 
biasanya terjadi dalam kasus tindak 
pidana pencucian uang (TPPU). Dalam 
kasus tersebut, pelaku kerap menjadi 
keluarga terdekat atau kerabat, sebagai 
pelaku pasif pencucian uangnya. 
Begitupun, ada juga kasus korupsi “non 
TPPU” yang juga menyertakan anggota 
keluarga. Contoh paling nyata, dalam 
kasus korupsi pengadaan Al Quran. 
Dalam kasus tersebut, ayah dan anak 

berkolaborasi dalam melakukan tindak 
pidana korupsi.    

kian Canggih
Mayoritas koruptor saat ini, tumbuh 

dari kelas menengah ke atas dan 
berpendidikan tinggi. Itu sebabnya, 
evolusi korupsi tidak hanya terjadi pada 
sisi pelaku. Dilihat dari modus yang 
dilakukan, korupsi juga berkembang 
menjadi semakin rapi dan mutakhir. 
Dulu dilakukan dengan cara sederhana 
dan tradisional, seperti pungli pada 
pembuatan kartu tanda penduduk 
(KTP) atau surat izin mengemudi (SIM). 
Namun, sekarang, selain caracara 
tersebut, juga bisa ditemui wujud baru 
yang lebih canggih dan memanfaatkan 
teknologi mutakhir. Dalam TPPU 
misalnya, pelaku sering menggunakan 
caracara tersebut, termasuk dengan 
memanfaatkan transaksi perbankan dan 
teknologi informasi. 

“Saat ini, korupsi berubah wujud 
menjadi kejahatan yang canggih, seperti 
tindak pidana pencucian uang. Korupsi 
dilakukan orangorang berpendidikan 
tinggi dan sulit terdeteksi hukum biasa,” 
kata Abraham. 

Selain lebih canggih, saat ini kasus 
korupsi sudah merasuk ke semua 
sektor di berbagai tingkatan, baik pusat 
maupun daerah. Dengan demikian 
semakin jamak ditemui, bahwa korupsi 
terjadi pada semua lembaga negara, 
baik eksekutif, legislatif, maupun 

Korupsi kasus Hambalang memunculkan pelaku berusia muda.
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yudikatif. Karena itulah korupsi pun 
digolongkan sebagai kejahatan luar 
biasa (extra Ordinary crimes).

Korupsi, juga bukan lagi masalah 
lokal. Saat ini, korupsi sudah merupakan 
fenomena transnasional. Banyak 
ditemui, pelaku kejahatan korupsi 
melarikan diri keluar negeri. Selain 
itu, uang hasil kejahatan merekapun 
ditransfer dan diubah bentuk menjadi 
berbagai saham atau investasi di 
luar negeri pula. “Hal itu mendorong 
perlunya kerjasama internasional dalam 
pencegahan dan pemberantasan 
korupsi,” imbuhnya.

Canggihnya korupsi saat ini, juga 
diamini peneliti dari Pusat Kajian Anti
korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim. 
Me nu rutnya, pergerakan korupsi di 
Indo ne sia, saat ini dinilai semakin brutal 

“Yang mengalami perkembangan seca
ra sistemik itu ada pada modusnya,” 
ujarnya.

Hifdzil menuturkan, korupsi 
memiliki tiga faktor dasar, yakni subjek, 
sektor atau objek, dan modus. Selama 
ini, perkembangan terhadap subjek 
dan sektor korupsi relatif stagnan 
dan tidak terlalu brutal. Terpantau 
sejak tahun 2008, para pelaku korupsi 
tidak jauhjauh dari kalangan pejabat 
pemerintahan. Sedangkan mengenai 
sektornya, fokus pada pemerintah 
daerah atau pemerintah pusat.

Namun, lanjutnya, perkembangan 
yang terjadi pada modus operandi ko
rupsi patut diwaspadai karena semakin 
sistemik. Artinya, saat ini praktik korupsi 
tidak hanya melibatkan satu sektor 
saja, namun lebih banyak sektor. Hifdzil 
mencontohkan modus praktik korupsi 
zaman dulu yang lebih simpel, yakni 
melalui kuitansi fiktif. Namun sekarang, 
lanjutnya, modus korupsi dilakukan 
melalui deal-deal tertentu sebelum 
proyek pemerintah dilaksanakan.

Korupsi memang mengalami 
perubahan yang jauh lebih berbahaya. 
Ade Irawan, Koordinator Indonesia 
Corruption Watch (ICW) mengatakan, 
modus korupsi telah bergeser dari 
pendekatan pengusaha ke birokrat 
menjadi pendekatan pengusaha ke 
politikus. 

Menurut Ade, hal itu terjadi, karena 
banyak politisi bekerja mencari proyek 
atau programprogram. Selain itu, 
juga karena politisi dapat mendorong 
terjadinya penambahan anggaran 
dalam suatu proyek. Tidak hanya itu. 
Alasan lain, karena biasanya para 
politisi akan mengidentifikasi proyek 
ataupun programprogram yang 
mempunyai nilai besar. “Proyek besar 
biasanya telah membawa nama partai,” 
urai Ade.

Ade menjelaskan, jika nanti proyek 
berjalan, maka akan ada fee yang 
diberikan kepada pelaksana dan 
pengambilan keputusan.  Pembagian 
fee ini, lanjut Ade, biasanya bukan ke 
atas namun akan ke bawah. Dengan 
demikian, jika ada yang tertangkap 
maka bagian atas tidak terkena. Miris, 
bukan?

Solusi
Diamond cut diamond. Ungkapan 

yang begitu populer di Eropa Barat ter

dan sis temik. Perkembangan paling 
sis temik terjadi pada modus korupsi 
yang se makin lama semakin canggih. 

Pada masa lalu, korupsi didominasi praktikpraktik pungutan liar, seperti salam tempel di jalanan. 

Protes warga terhadap pungutan pembuatan KTP. Korupsi era konvensional.

Saat ini, korupsi berubah 
wujud menjadi kejahatan 

yang canggih, seperti 
tindak pidana pencucian 
uang. Korupsi dilakukan 

orang-orang berpendidikan 
tinggi dan sulit terdeteksi 

hukum biasa.
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sebut, rasanya pas untuk menggam
barkan, mengenai solusi menghadapi 
evolusi korupsi. Melihat modusnya 
yang semakin canggih, tidak mungkin 
korupsi diberantas dengan cara 
sembarangan. Sebagaimana berlian 
yang dikenal sebagai batuan terkeras 
di dunia, yang tidak ada cara lain 
bahwa memotongnya harus dengan 
berlian juga, begitu pula korupsi. 
Metode canggih harus dilawan 
dengan cara canggih pula.

Abraham mengungkapkan, 
jika pem berantasan masih dengan 
metode biasa maka penegak hukum 
tidak mungkin bisa memberantas 
kasus korupsi di Indonesia. Agar tidak 
memberantas “sekadarnya” itu, pada 
20112015, KPK telah menyusun 
roadmap pemberan tasan korupsi. 
“Kami tidak mau berfungsi sebagai 
pemadam kebakaran, tetapi harus 
mencari penyebab atau akar korupsi 
itu, kemudian melakukan meto
de pendekatan dan pencegahan 
korupsi,” katanya.

Sinergitas antara pencegahan dan 
penindakan, memang menjadi kunci. 
Dalam roadmap, KPK menetapkan 
bahwa apa yang dilakukan bidang 
pencegahan harus inline dengan 
bidang penindakan. Jika KPK 
menangani kasus korupsi di suatu 
instansi misalnya, maka harus 
dibarengi dengan upaya pencegahan 
pada instansi tersebut. 

Seperti apa implementasinya? 
Menu rut Abraham, penindakan 
yang dilaku kan KPK di suatu instansi 
harus diikuti de ngan pencegahan 
melalui perbaikan sis tem. Dari  
sanalah kemudian penin dak an dan 
pencegahan berjalan bersamaan.

Pencegahan dalam momentum 
bersamaan dengan penindakan yang 
sedang terjadi di suatu instansi, lanjut 
Abraham, justru menguntungkan 
bagi KPK. Karena, bisa menekan 
resistensi internal instansi tersebut. 
“Hal itu terjadi, karena pada saat 
bersamaan sedang terjadi tindak 
pidananya” katanya. 

Abraham kemudian memban
dingkan dengan upaya pencegahan 
yang dilakukan secara parsial. Pada 
kondisi demikian, misalnya, ketika 
KPK sedang melakukan perbaikan 
sistem melalui sejumlah rekomendasi 
di instansi yang tidak bermasalah, 

justru resistensinya meningkat. 
Bagaimana hasil sinergitas 

tersebut? Melalui metode 
pemberantasan korupsi seperti itu, 
pada 2013 KPK berhasil menye
lamatkan potensi kerugian negara 
Rp1.193 triliun dari aspek penindakan. 
Antara lain dengan menyita sejumlah 
aset koruptor yang kemudian 
dilakukan pelalangan. Namun, jumlah 
yang lebih be sar adalah penyelamatan 
dari as pek pencegahan. Menurut 
Abraham, dari pencegahan, KPK 
menyelamatkan potensi kerugian 
negara sebesar Rp2.284 triliun.

Mantan Rektor Universitas Islam 
Negeri (UIN), Jakarta, Azyumardi 
Azra, memberi apresiasi kepada KPK, 
termasuk upaya memberantas korupsi 

dengan cara yang tidak biasabiasa 
saja itu. Hanya saja dia mengingatkan, 
bahwa pemberantasan korupsi ke 
depan memang makin berat. Selain 
upaya “balas dendam” para koruptor, 
lanjut Azyumardi, tantangan lain 
KPK adalah korupsi yang sudah 
membudaya di kalangan masyarakat. 
Baik di kalangan masyarakat bawah, 
maupun kalangan atas. “Tindakan 
koruptif itu jadi realitas kita setiap hari,” 
imbuhnya.

Untuk itu Azyumardi berharap, 
agar KPK tetap bekerja dengan gigih 
dan hatihati. Pemberantasan korupsi, 
lan jut Azyumardi, harus terus berjalan. 
“Kuncinya adalah mempertahankan 
inte gritas dan keteguhan hati,” 
katanya. 

Waspadai Evolusi Korupsi!

Korupsi masa kini, banyak memanfaatkan transaksi perbankan dan teknologi.

Dalam korupsi kasus pengadaan Al Quran, muncul pelaku dari dalam keluarga.
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utama

“Kalau sudah besar, adik pengen 
jadi pilot. Nanti adik ajak 
papa naik pesawat.” Sembari 

melontarkan pesawat terbang dari 
kertas, Daffa Al Ghifari, bocah berusia 
tiga tahun yang tinggal di Jakarta Timur 
itu, dengan riang bermain. Sama sekali 
tak ada beban. Selayaknya bocah lugu, 
bisa jadi “citacita” itu terucap karena 
memang itulah permainan kesukaannya. 

Daffa, hanya satu dari jutaan anak 
Indonesia, yang pada 23 Juli, merayakan 
Hari Anak Nasional. Sama seperti anak
anak lain, bisa jadi bocah lucu tersebut 
tidak mengetahui apa esensi peringatan 
tersebut, termasuk kaitan dengan masa 
depannya. Dia tentu tak tahu, bangsa 
ini menaruh harapan besar kepadanya. 
Dia juga tak tahu, bahwa untuk itulah, 
semua berharap, anakanak bisa 
mendapatkan hakhaknya, termasuk 
di antaranya hak untuk memperoleh 
pendidikan dan masa depan yang baik.  

Namun, tentu tak ada yang bisa 
menjamin semua berlangsung mulus. 
Siapapun mafhum, betapa banyak anak 
yang tidak kesampaian meraih citacita. 
Kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan, 
sebagai imbas korupsi, adalah fakta 
tidak bisa ditutuptutupi lagi. Kalau 
biaya pendidikan sudah begitu tinggi, 
bagaimana orang tua mereka mampu 
menyekolahkan anakanak mereka? 

Lihat kenyataan yang ada. Saat 
ini, ratarata pendidikan penduduk 

Indonesia adalah 5,8 tahun alias tidak 
lulus sekolah dasar (SD). Relevan dengan 
kondisi tersebut, setiap tahun, ratarata 
1,5 juta anak tidak bisa melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Korupsi, termasuk yang sudah 
berevolusi, memang biangnya. Korupsi 
sangat berpotensi merenggut hakhak 
anak untuk meraih masa depan mereka. 
Tetapi, sebenarnya korupsi tidak hanya 
mengancam masa depan anakanak 
Indonesia pada umumnya, seperti Daffa. 
Yang tidak tidak banyak orang tahu, anak
anak dari keluarga koruptor pun rentan 
terhadap perilaku orang tua mereka. 
Tak terhitung, anakanak koruptor yang 
akhirnya menjadi pribadi tertutup, karena 
merasa malu dan mendapat tekanan 
psikis luar biasa. Bisa dibayangkan, bagai
mana betapa terpukulnya anak Angelina 
Sondakh, ketika mengetahui sang ibu 
divonis 12 tahun penjara. Begitu juga de
ngan anakanak terpidana atau tersangka 
lain dugaan kasus koruptor lain, seperti 
dari keluarga Wawan dan Airin. 

anak-anak rentan 
   Menjadi Korban

“Anakanak tentu shock jika menge
tahui orang tua mereka terlibat korupsi. 
Karena siapapun tentu berharap, bahwa 
mereka akan berada di dalam keluarga 
yang baikbaik. Secara psikologis, kondisi 
ini sangat berpengaruh,” kata Tika 
Bisono, psikolog.  

Kondisi psikologis semacam itu, 
juga dialami Partogi Wicaksana, yang 
terlahir dan dibesarkan dari orang 
tua yang “tidak bersih.” Bedanya, Ogi, 
panggilan akrabnya, justru berhasil 
mengatasi tekanan itu. Dia bahkan 
bertekad, ke depan, jika kelak sudah 
membentuk keluarga sendiri, dirinya 
akan menjadikan keluarganya lebih baik 
dibandingkan masa kecilnya. Sebagai 
anak jaksa yang memang diakuinya 
sering bermain dengan uanguang 
tidak jelas asalusulnya, Ogi, merasa 
bahwa apa yang dilakukan orang tuanya 
memang tidak bisa dibenarkan.  

Tetapi, berapa banyak anakanak 
dari “pelaku” yang bisa bersikap 
seperti Ogi? Tentu tak banyak. Ada 

Seperti pisau 
bermata dua, 

evolusi korupsi 
tidak hanya 

menelan 
anak-anak 

marjinal sebagai 
korban. Anak 
koruptor pun 

bisa mengalami 
tekanan atas 

perilaku orang 
tua mereka.
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yang mendapat tekanan, malu, dan 
bahkan tidak peduli. Untuk yang satu 
ini, menurut Tika, bisa jadi perilaku 
korup orang tua pun sudah terpenetrasi 
kepada anakanak. Dalam kondisi ini, 
anakanak akan merasa menikmati dan 
bisa jadi kelak mereka akan mewarisi 
perilaku korup orang tua mereka. 

Dampak primer
Banyak koruptor tidak sadar, bahwa 

ulah mereka akan berakibat sangat 
buruk terhadap keluarga. Sebagai 
dampak primer, akibat psikologis yang 
dihasilkan sangat luar biasa. Hal ini tentu 
berbeda dengan dampak sekunder 
kepada masyarakat, karena mereka tidak 
terkena langsung akibatnya.  

“Banyak anak koruptor yang sampai 
harus pindah sekolah dan pindah 
rumah. Apalagi jika kediaman mereka 
sampai disita, tentu keluarga akan 
semakin terpukul,” kata Tika. 

Tika meyakini, tak mudah 
menyembuhkan goncangan psikis 
seperti itu. Bahkan, jika penyimpangan 
yang dialami sudah terlalu jauh, 
sebaiknya anak dan keluarga koruptor 
memang harus menjalani pengobatan. 
Bantuan pengobatan, lanjutnya, bisa 
dilakukan melalui psikoterapi yang 
harus pula didampingi oleh tenaga 
medis. Yang jelas, pendampingan 
psikologis harus ada. Di sana, pasien 
dibiarkan mengeluarkan semua uneg
unegnya. Melalui cara itu, diharapkan 

anaK-anaK rEntan MEnjadi Korban

korupsi berbasis keluarga jangan 
sekadar memberikan penyuluhan di 
kampung dan kemudian ditinggalkan,” 
katanya. 

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia 
(KPI) Dian Kartikasari, juga sependapat. 
Menurutnya, keluarga atau ibu rumah 

pendidikan antikorupsi pada 
keluarga, katanya, masingmasing 
keluarga bisa mencegah, dengan 
tidak ikut arus memenuhi pungutan 
itu meski jumlahnya mungkin kecil. 
Melalui cara itu, anakanak pun bisa 
diselamatkan. 

koban bisa pulih seperti sedia kala.
 Mengenai upaya KPK yang meli

batkan keluarga dalam pencegahan 
korupsi, Tika sangat setuju. Dia 
meya kini, peran keluarga dalam 
pence gahan korupsi sebenarnya 
sangat besar. Tidak hanya ayah dan 
ibu yang bisa menanamkan nilai, 
namun juga anak dan ibu yang bisa 
mengingatkan sang ayah agar tidak 
korupsi. Ungkapan sebelum ayah 
berangkat ke kantor, sangat penting 
artinya. Misalnya, “Awas Yah, jangan 
krupsi.”

Dalam kaca mata Tika, pesan
pe san se macam itu akan menjadi 
pengi ngat yang sangat efektif.  
Sayangnya, tidak banyak yang 
bersikap demikian. Bahkan, 
sebaliknya tak sedikit yang bersikap 
masa bodoh dan tak peduli dari 
mana uang yang diterima sang 
suami.  “Yang penting, pencegahan 

tangga juga bisa melawan 
korupsi. Yakni, dengan 
mendidik anak supaya selalu 
jujur, berkata benar, dan 
bertindak apa adanya. Sebagai 
istri, hendaknya perempuan 
tidak memaksakan gaya 
hidup mewah, apabila tidak 
sepadan dengan penghasilan 
suami. “Pendidikan keluarga 
dan budaya di dalam rumah 
ini, menjadi salah satu kunci 
penting untuk menanamkan 
nilainilai antikorupsi,” katanya.

Upaya tersebut, diyakini 
Dian bisa efketif. Sebab, 
korupsi sebenarnya tidak 
hanya berlangsung di 
tingkat atas dengan nilai 
uang ratusan juta atau 
miliaran rupiah. Korupsi, juga 
berlangsung di lingkungan 
terkecil, meskipun dengan 
nilai lebih rendah. Praktiknya, 
lanjut Dian, bisa terlihat 
dari kebiasaan pungutan 
liar dalam pengurusan kerja 
administratif di tingkat RT, 
RW, atau kelurahan. Melalui 
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partogi Wicaksana

Berani Jujur 
(Memang) Hebat!

utama

pula, Kajari harus menyetor kepada 
atasannya lagi. Kalau ditanya untuk 
apa? Ada banyak alasan.

Saya akhirnya berpikir, bahwa 
bisa jadi, uang tersebut dipergunakan 
antara lain untuk menggelar acara 
pertemuan rutin istri para pegawai. 
Karena saya merasa bahwa acara 
tersebut sangat mewah, karena pasti 
diselenggarakan di hotel terbaik di kota 
itu. Dalam pemikiran saya, APBN tidak 
mungkin bisa mendukung acara itu. 
Untuk itu menurut saya, dana tersebut 
bisa jadi berasal dari pemerasan 
kepada pengusahapengusaha lokal 

diacungi jempol.  
Berikut petikan wawancara 

Integtrito dengan pemuda yang 
pernah bergabung dengan komunitas 
antikorupsi Transparansi Internasional 
Indonesia (TII), SPEAK, ini:

Banyak orang tak percaya, melihat 
keberanian Anda menceritakan 
pengalaman hidup melalui film 
dokumenter. Apa sebenarnya 
pertimbangan Anda?

Sangat sederhana. Pertimbangannya  
adalah, bahwa kejujuran itu penting. 
Banyak contoh. Ketika orang saling 
berteriak antikorupsi, sebenarnya ketika 

isu tersebut masuk ke ranah pribadi, 
banyak yang justru menutup diri. 

Sedangkan bagi saya, kalau memang 
semua orang harus tahu, mengapa harus 
tertutup? Dari sanalah kemudia saya 
mencoba terbuka melalui film tersebut. 
Tidak terlalu lama membuatnya, hanya 
sekitar 12 bulan. Dalam film tersebut, 
saya hanya menceritakan tentang apa 
yang saya alami dalam keluarga. Seperti 
mengobrol biasa. 

Kalau pun film itu nanti diputar, tidak 
masalah buat saya. Karena ketika saya 
mengungkapkan kebenaran, saya pun 
mencoba mengungkapkan kebenaran 
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Menemukan 
segepok uang 
di dalam mobil 

sang ayah, membuat 
Partogi Wicaksana kian 
yakin, bagaimana “sepak
terjang” ayahnya yang 
seorang aparat penegak 
hukum. Hati sulung 
dari dua bersaudara 
itu gundah,  sang ayah 
ternyata juga “bermain
main” dengan uang, yang 
diperoleh melalui cara 
tidak wajar. Dari sanalah 
Ogi, panggilan akrabnya, 
seperti menjadi sebuah 
anomali. Meski dilahirkan 
dari keluarga tidak bersih, 
namun dia tak mau kelak 
akan terjerumus ke dalam 
lembah yang sama. 
Melalui fim dokumenter, 
alumnus Fakultas Ilmu 
Sosial Ilmu Politik 
Universitas Indonesia 
(FISIP UI) ini, menceritakan 
pengalaman hidupnya. 
Sungguh, keberanian 
untuk jujur yang patut 

yang tidak menyerang 
orang lain. Saya tahu jujur 
itu yang terbaik, tetapi saya 
juga tidak mau jika jujur 
itu justru merugikan orang 
lain. 

Film dokumenter itu 
menceritakan tentang 
kehidupan pribadi Anda. 
Bagaimana sebenarnya 
yang Anda alami dalam 
keluarga?

Papa seorang jaksa. 
Dan, seperti sudah 
bukan rahasia, bahwa 
jaksa, mulai jaksa pada 
Kejaksaan Negeri sampai 
Kejaksanan Agung, tentu 
mengenal yang namanya 
“setoran”. Ketika menjadi 
kepala seksi pidana, 
entah pidana umum atau 
khsusus, saya lupa, papa 
pernah bercerita. Waktu 
itu di Kejaksaan Negeri 
Sibolga, Tapanuli, papa 
mengatakan bahwa setiap 
periode tertentu, dirinya 
harus menyetor  Rp15 
juta kepada Kajari. Begitu 
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atau bisa jadi dari uang yang Rp15 juta 
tadi.  

Saya sendiri, yang ketika itu masih 
SMP, juga menikmati. Bayangkan, bisa 
tidur di hotel mewah, makan enak, 
senang sekali. Apalagi jika dilihat dari 
gaji jaksa yang tidak seberapa, yang 
tentu mustahil melakukan itu dari uang 
pribadi. Jadi, praktik uang yang tidak 
jelas asalusulnya itu, memang sudah 
dianggap biasa. 

Apakah masalah uang semacam itu 
juga sampai ke rumah?

Menurut papa, yang diberikan 
kepada mama cuma gaji. Jadi, yang 
dimakan oleh keluarga berasal dari uang 
halal. Sedangkan mobil dan rumah, 
meski berasal dari “uang lain” yang 
penting tidak dimakan, tidak masuk ke 
dalam tubuh. Uang itulah yang asal
usulnya memang berbeda. Jadi, itu 
pula sebabnya, mengapa papa tidak 
membelikan saya baju atau HP, karena 
sebenarnya papa memang tidak punya 
uang lebih untuk itu. Papa juga bilang, 
kalau saya memaksa, maka saya akan 
dibelikan dengan uang haram. Jadi, 
terserah saja, pilih yang mana. 

Selain itu, saya juga pernah 
menemukan segepok uang di dashboard 
mobil. Uang itu terbungkus di dalam 
amplop coklat. Tidak sengaja memang. 
Ketika saya tanyakan, papa mengatakan 
bahwa uang itu adalah uang “setoran.” 

Apa yang Anda harapkan dari 
keterbukaan itu?

Sebenarnya, sih, saya berharap 
lebih banyak orang seperti saya, yang 
lebih berani untuk bicara. Karena 
menurut saya berani bicara itu penting, 
yaitu bicara yang benarbenar tahu. 
Contohnya, saya memiliki banyak teman 
anak jaksa juga, tetapi kebanyakan dari 
mereka justru menikmati kondisi seperti 
itu. Sedangkan kalau ada yang seperti 
saya, disebut sebagai sok suci. 

Menurut saya, itulah kontribusi yang 
bisa saya berikan. Dalam hal ini, apa 
yang saya lakukan lebih fokus kepada 
upaya pencegahan ketimbang persoalan 
penindakan. Karena menurut saya, itu 
sudah porsi dan kewenangan aparat 
penegak hukum. 

Menurut saya antikorupsi itu 
bukan hanya tentang menangkap dan 
menjebloskan seseorang ke penjara. 
Tetapi, bagaimana anak muda tidak 

apolitis. Bagaimana anak muda lebih 
mengerti bahwa mereka mengetahui 
tentang transparansi, gimana anak muda 
sadar bahwa mereka bisa mengakses 
informasi publik sehingga mereka bisa 
mengerti.

 Saya sendiri, aktif di sebuah 
kegiatan di Surabaya. Yang saya 
lakukan, misalnya, membuat 
anak muda bisa lebih mengerti 
perananperanan mereka di sektor 
pemerintahan. Jadi bukan mendorong 
anak muda untuk antikorupsi, tetapi 
untuk mengetahui hakhak mereka. 
Misalnya, untuk mengadakan kegiatan, 
mereka bisa meminta anggaran ke 
pemerintah, dan sebagainya. Melalui 
pendekatan semacam itu, saya yakin 
akan merangsang kritisme. Saya tidak 
akan berteriak langsung mengenai 
antikorupsi, karena isu tersebut sama 
sekali tidak menarik bagi anak muda. 

Melihat latar belakang keluarga, 
bagaimana sebenarnya orang tua 
mendidik Anda?

Pada dasarnya, saya berkembang 
sendiri. Karena saya keluarga tidak 
menanamkan nilainilai kepada saya 
dan adik saya. Saya sendiri tidak tahu, 
mengapa pada akhirnya paham bahwa 
berbohong, misalnya, adalah dosa. 
Semua berjalan apa adanya, seperti 
learning by doing. 

Dengan begitu, ketika banyak orang 
punya tokoh figur yang ditiru, saya 
tidak memiliki. Keluarga saya bukan 
keluarga baikbaik, sehingga saya tidak 
bisa menjadikannya contoh. Apapun, 

saya berterima kasih kepada Tuhan, 
karena survive hingga kini. 

Mengapa? Karena saya sadar bahwa 
itulah pemberian terbaik dari Tuhan 
kasih kepada saya, karena saya memang 
tidak bisa memilih siapa orang tua saya. 
Tetapi saya percaya, bahwa terlahir 
lemah itu situasi, mejadi kuat itu adalah 
pilihan.

Saya sendiri memiliki seorang adik 
perempuan, yang cukup extrovert. 
Meski tidak terlalu dekat, kami diberikan 
kelebihan masingmasing. Dia baru 
saja menyusun dan menerbitkan buku. 
Itu merupakan bukti bahwa kami bisa 
bertahan dengan situasi seperti ini. 
Sekali lagi, ini harus disyukuri. 

Kalau memang harus menyebut 
nama, saya salut sama sosok Melanie 
Subono, yang seperti saya, juga sama
sama broken home. Kita sering ngobrol 
dan sharing melalui Twitter atau chat. 
Tetapi saya sadar, saya tidak perlu 
menjadi setenar dia terlebih dahulu, 
untuk berkepribadian seperti dia. 
Apapun yang terjadi, hidup adalah 
sesuatu yang tidak bisa dielakkan. 
Apapun yang terjadi di masa depan, 
adalah pilihan masingmasing.  

Tetapi, masa lalu saya tentu tidak 
sertamerta membuat saya menga
baikan pentingnya peran keluarga. 
Meski tidak mengalami, namun saya 
tetap menganggap bahwa peran 
keluarga terhadap penanaman nilai
nilai, sangat penting. Dan, untuk itu, 
jika saya memiliki keluarga nanti, tentu 
akan sebisa mungkin akan mena namkan 
masalah baik dan buruk. 

bErani jujur (MEMang) HEbat!
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Don’t judge a book by it’s cover. 
Kelihatannya sederhana, tetapi 
jangan pernah meremehkan 

ungkapan tersebut. Sebab, kondisi 
“sampul” memang bukan jaminan 
terhadap kualitas dan kemampuan 
seseorang. Tak terbilang, seseorang 
dengan penampilan biasabiasa saja, 
namun ternyata memiliki kemampuan 
luar biasa. Begitu pula sebaliknya.

Dalam evolusi korupsi, hal yang sama 
juga terjadi. Dilihat dari sisi performa 

pelaku, korupsi juga mengalami perge
seran. Saat ini, masyarakat hampir tak 
bisa membedakan antara “penjahat” 
dan “malaikat.” Dari luar memang 
muda, santun, dermawan, berjiwa sosial 
tinggi. Tetapi dari dalam, bisa jadi, itulah 
koruptor yang sudah berevolusi.  

Lihat saja tersangka kasus Hamba
lang, N, yang masih berusia 36 tahun. 
Begitu juga dengan petugas pajak,  GT, 
yang sempat menghebohkan. GT, yang 
juga lulusan sekolah tingi kedinasan 
terkemuka, bahkan lebih muda setahun 
dibandingkan N. 

Wakil Ketua KPK Bambang Widjajan
to mengingatkan, korupsi memang 
berubah bentuk. Dilihat dari sisi pela ku, 
salah satu wujudnya, bahwa mereka 
terlihat keren, elegan, muda, smart, 
charming, saleh dan saleha. Hal itu terja
di, karena pelaku korupsi sekarang, 
sela in berpendidikan tinggi, juga 
memili ki kemampuan yang mumpuni 
dalam memoles citra dan kewibawaan 
mereka. Misalnya saja, artikulatif dalam 

menyampaikan argumen. “Mereka memi
liki pesona atau daya tarik, ele gan, cerdas, 
dan profesional. Selain itu, tam pilannya 
pun seolah sebagai seorang yang saleh 
dan dermawan,” kata Bambang. 

 Tak heran, publik kerap tertipu. Apa
lagi, selama ini masyarakat Indonesia 
dikenal sebagai masyarakat yang teramat 
permisif. Publik akan mudah terbuai de
ngan seseorang yang dermawan, tanpa 
pernah mau tahu dari mana asalusul 
uang yang didermakan. Asal ngasih 
sum bangan, dihormati hingga langit 
menjulang. 

Tidak Tiba-tiba Terjadi
Ihwal pergeseran pelaku korupsi, 

sebenarnya tidak terjadi secara tibatiba. 
Survai yang dilakukan Transparency 
International (TI) pada 2012 juga 
menunjukkan, adanya kecenderungan 
itu. Dalam survai berjudul  Asia Pasific 
Youth: Integrity in Crisis, tersebut, 
dilakukan  wawancara dengan sekitar 
4.000 pemuda berusia 15  30 tahun di 

Evolusi korupsi 
memunculkan pelaku yang 

tidak saja muda, namun 
juga berpendidikan tinggi, 

serta berpenampilan 
elegan. Masyarakat perlu 

menghilangkan sikap 
permisifisme.

penampilan yang Menipu
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empat negara, Fiji, Indonesia, Korea 
Selatan, dan Sri Lanka. Tujuan survai, 
untuk memahami bagaimana kaum 
muda mengalami dan terlibat korupsi.

Pertanyaan utamanya adalah, 
“Mana lebih penting, menjadi kaya raya 
atau jujur?” Hasilnya, satu dari lima 
responden yang disurvai menjawab, 
bahwa berlaku bohong dan curang demi 
menjadi kaya adalah tindakan yang 
dapat diterima. Mengejutkan bukan? 
Karena ini mengindikasikan bahwa 
kaum muda tersebut, tidak terkecuali 
di Indonesia, mulai permisif dengan 
tindakan korupsi.

Parahnya, dari hasil survai itu seba
gian besar responden atau 72 persen 
mengatakan akan menjadi koruptor 
untuk meraih keuntungan pribadi. 
Salah satu jenis kecurangan yang biasa 
dilakoni adalah, hasrat menerima 
bantuan dari sanaksaudara untuk 
mendapat pekerjaan atau terdaftar di 
sekolah tertentu. Sedangkan responden 
dari Indonesia, salah satu hasil yang 
mengejutkan adalah, sekitar sepertiga 
mengatakan, akan menyontek atau 
menyuap agar dapat lulus dari ujian.

Mengenai pergeseran pelaku 
korupsi, yang sekarang lebih muda 
dan berpendidikan tinggi, Koordinator 
Indonesia Corruption Watch (ICW) 
Ade Irawan, tidak menutup mata. 
Menurutnya, hal ini terjadi karena 

pEnaMpilan yang MEnipu

pengaruh dari liberasisasi pendidikan. 
Pendidikan, lanjutnya, tidak menjadi 
tempat untuk memanusiakan manusia. 
Tetapi cuma menjadi tempat melahirkan 
kaum terpelajar yang pintar dan cerdas, 
namun berkarakter buruk. 

Tentu saja hal ini menjadi dilema. 
Karena, sesungguhnya kaum muda 
itulah yang tadinya diharapkan bisa 
melawan korupsi, karena mereka 
masih memiliki idealisme tinggi dan 
belum terkontaminasi. Kepada mereka, 
sebenarnya bangsa ini menaruh 
harapan, untuk membawa perubahan di 
tempat mereka berada. 

Tetapi apa yang terjadi? Justru seka
rang, mereka ikut dan dijadikan operator 
perilaku korupsi. Dan dalam kaca mata 
Ade, fenomena ini menjadi tantangan 
berat bangsa ini. “Kalau bicara masa 
de  pan bangsa, seharusnya berada di 
pundak anakanak muda ini. Tetapi, 
ka lau anak mudanya korupsi, saya kira 
kita punya pekerjaan yang lebih besar 
lagi untuk membereskan Indonesia,” 
katanya. 

Lantas, bagaimana memutus ma ta 
rantai pelaku korupsi muda terse but? 
Menurut Ade, dalam jangka pan
jang adalah dengan perbaikan sis tem 
pendidikan. Itu syarat mutlak. De ngan 
demikian, pendidikan tidak ha nya 
menjadi tempat untuk menimba ilmu, 
namun juga untuk membangun karakter.

Sedangkan dalam jangka pendek, 
dapat dilakukan melalui perbaikan 
rekrutmen politik. Perbaikan rekrutmen, 
akan membuat mereka yang duduk 
di jabatan politik adalah kaum muda 
yang berintegritas tinggi. Melalui 
integritasnya, diharapkan mereka kelak 
bisa membentengi kaum muda lain 
untuk tidak korupsi, karena merekalah 
yang kelak menjadi mentor bagi 
generasi di bawah mereka. Hal ini, 
yang menurut Ade tidak terjadi selama 
ini. Sebelumnya, mentor politik justru 
menjadi pendorong anakanak mudah 
untuk terlibat kasus korupsi. 
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Korupsi memang berubah 
bentuk. Dilihat dari sisi 

pelaku, salah satu wujudnya, 
bahwa mereka keren, 

elegan, muda, smart, charming, 
saleh dan saleha. Pelaku 
korupsi sekarang, selain 

berpendidikan tinggi juga 
memiliki kemampuan yang 
mumpuni dalam memoles 

citra dan kewibawaan. 
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Masih ingat kasus pencucian uang 
yang belakangan marak terjadi? 
Melalui transaksi perbankan, 

hasil kejahatan korupsi disamarkan 
ke dalam berbagai bentuk. Ada yang 
berupa saham, investasi, bahkan tak 
sedikit dalam wujud aset tidak bergerak, 
seperti tanah dan bangunan. 

Canggihnya kejahatan korupsi dan 
pencucian uang memang membuat 
banyak kalangan seperti tak percaya. 

Seakan tak mau kalah dengan 
perkembangan teknologi yang kian 
pesat, korupsi pun begitu. Jika dahulu 
dilakukan dengan caracara kuno 
dan konvensional, sekarang jangan 
ditanya. Era digital dan teknologi 
informasi, telah menggeser modus 
korupsi dan pencucian uang menjadi 
cara mutakhir pula. Bahkan bisa 
dikatakan, mirip berbagai adegan 
dalam film Mission Impossible, yang 

Kian Beragam,
semakin Canggih

kerap memanfaatkan kecanggihan 
teknologi dan  perbankan. 

Ihwal pergeseran modus korupsi ke 
arah yang lebih canggih, dibenarkan 
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. 
Menurutnya, pada korupsi yang 
berkaitan dengan politik misalnya, 
modus korupsi  juga berubah. Sekarang, 
lanjutnya, korupsi tidak hanya persoalan 
penyalahgunaan kekuasaan, namun 
juga berkaitan dengan pidana ekonomi, 
perbankan, pencucian uang, dan 
perpajakan. 

Kejahatan korupsi pun, lanjutnya, 
tidak hanya well organized tapi juga well 
trained, dan menyangkut sektor rekayasa 
keuangan atau financial engineering 
serta bersifat transnasional. “Karena 
proses demokratisasi sangat tinggi, biaya 
politik pun menjadi sangat besar dan 
menyebabkan intensitas transaksional 
meningkat,” katanya. 

Itu sebabnya, kewaspadaan 
perlu ditingkatkan. Tidak terkecuali, 
ketika publik tengah dilanda demam 
pemilihan umum. Pada situasi seperti 
ini, menurut Bambang, korupsi 
mengalami peningkatkan dan banyak 

Saat ini, korupsi tidak hanya terkait penyalahgunaan 
kekuasaan, namun juga pidana ekonomi dan 

perpajakan. Modus kian mutakhir, termasuk saat 
melakukan pencucian uang.
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orang yang mendadak berubah menjadi 
“dermawan”. Itulah sebabnya, lanjut 
Bambang, menjelang pemilu 2014, KPK 
memandang sebagai masamasa, ketika 
para peserta pemilu mulai mencari 
biaya politik sebanyakbanyaknya. 
“Peningkatan tersebut, bisa dicermati 
dari berbagai sisi. Baik pelaku, modus, 
dan nilai kejahatannya,” katanya kepada 
detikcom.

 Tidak hanya ketika melakukan korup
si. Saat menyamarkan hasil keja hat an 
korupsi, pencucian uang pun, modus 
yang dilakukan tak kalah luar biasa. Wakil 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Agus 
Santoso, mengatakan, cara itu misal nya, 
dengan mempergunakan valu ta asing. 
Impor valuta asing diduga kuat menjadi 
sarana pencucian uang hasil korupsi. 
Oleh karena itu, PPATK menyarankan 
agar Bank Indonesia (BI) mengawasi ketat 
importasi komoditas ini.

“Sekarang terdapat kecenderungan 
modus pencucian uang beralih ke uang 
tunai valuta asing. Karena itu BI perlu 
mengawasi impor valuta asing. Sekarang 
ini BI kan tidak mengawasi. Yang 
mengawasi Bea dan Cukai,” kata Agus. 

Yang dimaksud impor valuta asing, 
adalah impor uang yang diperlakukan 
sebagai komoditas. Misalnya, uang 
pecah an 10 ribu dolar Singapura. Di ne
ge ri asalnya, pecahan tersebut tidak per
nah dipakai sebagai alat tran sak si tunai. 
Nah, pecahan itulah yang kemudian 
dipakai para pelaku penyuapan di Indo
nesia. Faktanya, da lam setiap peng
geledahan, kerap ditemu kan uang pe
cahan itu. Menurut Agus, ini merupakan 
salah satu ancaman bagi penegakan 
hukum. Apalagi nanti, jika Masyarakat 
Ekonomi ASEAN sudah mulai berjalan. 
“Ini perlu ada regulasi,” tutur Agus.

Selain melalui valuta asing tunai, 
muncul pula tren transaksi korupsi yang 
dilakukan di luar negeri. Misal, dengan 
purapura menonton balapan mobil. 
Dipilihnya luar negeri sebagai transaksi 
suap, karena mereka takut tersadap jika 
melakukan di dalam negeri.  “Dulunya 
modusnya di dalam negeri, misal 
dengan saling tukar mobil di basement 
atau di bandara. Karena sudah banyak 
yang tertangkap, sekarang pidah ke luar 
negeri. Perkembangan seperti ini harus 
diantisipasi,” tutur dia.

Tidak hanya melalui impor valuta 
asing. Selain itu, pencucian uang juga 

bisa dengan menyebar ke beberapa 
orang. Dalam catatan PPATK, modus 
yang dilakukan memang selalu 
menyebar ke banyak orang, bisa dari 
satu orang ke dua orang sampai lima 
orang dan lebih. 

Secara spesifik, Agus merinci 
lingkaran orangorang yang bisa 
dijadikan tempat pencucian uang dari 
hasil korupsi. “Pada ring satu, yang 
digunakan adalah keluarga, yaitu 
anak, istri, adik, karena mereka tidak 
bisa percaya kepada orang lain. Ring 
kedua biasanya ajudan, staf, sopir, 
atau pembantu karena masih ada 
hubungan kenal. Ring ketiga, kalau dia 
punya kegiatan di lingkungan dengan 
kegiatannya,” urainya.

kian Pelik
Evolusi korupsi memang menjadikan 

pemberantasan korupsi semakin pelik. 
Apalagi, kendati modus canggih sudah 
marak, namun modus lama, seperti suap 
dan pungli, ternyata juga masih terjadi.

Seperti kata Koordinator Indonesia 
Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, 
sebaran korupsi memang menjadi 
semakin luas. Pada korupsi “kelas 

kampung,” misalnya, pelaku tentu 
hanya berupaya supaya perbuatannya 
tidak diketahui orang lain. Setelah itu, 
sang pelaku bisa bekerja dengan baik 
seolaholah tidak melakukan korupsi. 
“Kecanggihan modus korupsi biasanya 
memang tergantung posisi pelaku 

kejahatan. Semakin tinggi posisinya, 
modus yang dipakai tentu semakin 
canggih,” kata Ade.

Kian canggihnya korupsi, menurut 
Ade, karena pelaku “kelas kakap” 
memiliki tools dan modus baru soal 
manipulasi anggaran. Kalau zaman 
dulu cuma melalui mark up, sekarang 
bisa juga melalui manipulasi proyek 
dan manipulasi bantuan. “Apalagi kalau 
bicara soal pencucian hasil korupsi, tentu 
semakin rumit dan canggih,” katanya. 

 Rendahnya hukuman yang 
dijatuhkan kepada pelaku korupsi, 
menurut Ade, menjadi salah satu 
sebab, mengapa korupsi tidak saja 
semakin meraja lela, namun juga 
berkembang menjadi banyak modus. 
Rendahnya hukuman, sama sekali tidak 
membuat orang menjadi jera. Bahkan, 
akan memicu calon pelaku lain untuk 
mencobacoba modus baru. “Modus 
itu erat kaitannya dengan penyiasatan. 
Makanya mereka mempergunakan 
banyak modus, termasuk untuk 
menyiasati banyak aturan,” kata Ade. 

Hal lain terkait dengan tidak 
berjalannya aspek pencegahan, yang 
seharusnya bisa dilakukan. Termasuk di 

antaranya, oleh institusiinstitusi yang 
seharusnya strategis melawan korupsi. 
Ade menyayangkan, bahwa berbagai 
institusi yang seharusnya menanamkan 
nilainilai antikorupsi, justru terjebak 
perilaku lama dan mempromosikan nilai
nilai korupsi. 

Kian bEragaM, sEMaKin CanggiH
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HARyoNo UMAR
Irjen Kemendikbud
“Evolusi korupsi memang tidak lepas dari 
peran para pejabat lama yang memang su
dah ahli dan sudah tahu sega macam di 
da lam lingkungan kerjanya. Mereka biasa
nya menarik diri menjadi begawan dan 
mem  bentuk kaderkader dari orangorang 
baru ber gabung untuk melakukan korupsi, 
sehingga seakanakan publik melihat kader 
baru inilah yang melakukan. Tentunya kita 
harus segera memutus mata rantai evolusi 
korupsi dan menyelamatkan kaderkader yang 
fresh itu, maka kita menyelamatkan negara.” 

Memutus Mata rantai Evolusi Korupsi

TIkA BISoNo 
Psikolog
“Evolusi korupsi tidak hanya dari sisi 
usia saja, biasanya si koruptor itu 
kadinya orang baikbaik, tapi kenapa 
pada saat duduk di posisi pejabat 
publik seolaholah mereka itu begitu 
tak berdayanya untuk menghadapi 
pengaruhpengaruh dan berubah 
menjadi orang lain. Makanya, peran 
keluarga dalam pencegahan korupsi 
sebenarnya sangat besar, pasangan 
atau anakanak juga harusnya saling 
menyadarkan.”

ASNAwI BAHAR
Ketua Asosiasi sosiasi Perusahaan 
Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA)
“Memang, perilaku korupsi saat ini 
sudah berevolusi, jadi saya pikir 
pencegahan korupsi harus terus 
diupayakan. Jika saat ini KPK tengah 
menjalankan program pencegahan 
korupsi berbasis keluarga, saya pikir itu 
baik, karena memang segala karakter itu 
berdasar dari keluarga dan itu akan kita 
dukung. Namun kita berharap bahwa 
ini tidak hanya dilakukan di suatu 
tempat, tetapi di seluruh Indonesia dan 
tentunya harus terus di-bolwup.”

ALfReD SIToRUS
Koordinasi Aksi Koalisi Pejalan Kaki
Saya memang berasal dari lingkungan 
yang sederhana, maka esensi dari 
penanaman perilaku anti korupsi selalu 
berawal dari perilaku jujur dan jangan 
sekalikali berbohong. Sebagai contoh 
kecil, saya selalu melarang anak saya 
untuk menerima segala pemberian 
apapun terutama uang dari siapapun 
terutama keluarga besar saya tanpa 
sepengetahuan saya. Dengan begitu 
anak akan terlatih untuk tidak dengan 
mudah menerima apapun yang itu 
belum jelas motif serta tujuannya. 
Selain itu, sikap sederhana dan apa 
adanya tanpa perlu bermewah
mewahan juga menjadi hal yang 
penting dalam menerapkan nilainilai 
anti korupsi karena perilaku koruptif 
itu muncul dari sikap serakah dan 
konsumtif dari pelaku itu sendiri.

ATHo AL RAHMAN
Novelis 
Hal yang paling penting dalam menanamkan 
nilainilai anti korupsi selalu dimulai 
dari keluar ga kita terutama dari contoh 
perilaku orang tua kepada anaknya. Untuk 
itu, pena naman perilaku kejujuran serta 
akhlakul karimah tidak serta merta hilang 
dari keluarga kita, karena hal itu yang 
sekarang hilang dari banyak keluarga di 
kotakota besar pada umumnya yang 
setiap hari melulu disibukan dengan urusan 
mencari uang. Bila orang tua sendiri dalam 
prakteknya mencari uang dengan cara yang 
ilegal serta diketahui oleh keluarganya, 
maka akan ada pembiaran serta rasa tidak 
berdosa bahwa hal itu sahsah saja, itu yang 
berbahaya bagi anakanak dan generasi 
setelahnya.

DR. kH. ZAkI MUBARok, MA.
Ketua Pimpinan Pusat  LDNU
Keluarga memang memegang peranan 
penting dalam upaya menanamkan nilai
nilai anti korupsi. Karena korupsi itu sama 
halnya dengan mencuri, sedangkan mencuri 
didalam nilai moral bahkan ajaran agama 
merupakan perbuatan yang tercela. Maka 
penerapan nilai moral serta ajaran agama 
yang baik, dan yang tidak kalah pentingnya 
adalah suri tauladan kedua orang tua kepada 
anaknya akan membawa dampak yang besar 
kepada anak nantinya untuk bisa memfilter 
rezeki atau uang yang didapat apakah halal 
ataukah haram. Dengan menerapkan itu, 
saya rasa akan lahir insaninsan manusia 
yang tidak hanya cakap dan terampil namun 
mengerti nilainilai moral. 
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Sammy Notaslimboy

Melawan Korupsi    
   dengan Komedi

B
anyak jalan menuju Roma, seperti itu pula pemberan tasan korupsi. 
Salah satunya, yang bisa jadi tak terpi kirkan sebelumnya, adalah 
melalui komedi. Mungkin pendapat ini sedikit nyeleneh. Tetapi, 
setidaknya seperti itulah kata Sammy Notaslimboy, komika yang 
kerap mengisi acara stand up comedy di salah satu stasiun televisi.  

Menurut Sammy, memberi pemahaman kepada masyarakat 
tentang korupsi melalui komedi, ternyata sangat efektif. Sebab, 
lanjutnya, saat tertawa orang akan lebih rileks. Dan saat rileks, orang 
akan lebih mudah menerima suatu pesan. 

Sammy sadar benar akan peran itu. Tak heran, setiap membawakan materi komedi, 
termasuk yang terkait korupsi, Sammy terlebih dahulu melakukan berbagai riset dan 
observasi secara mendalam. Itu dilakukan, agar dia bisa menjalankan fungsi edukasi 
melalui komedinya dengan seluculucunya. “Jika lawakan yang menyinggung korupsi 
berhasil membuat audiens tertawa, itu artinya materi lawakan mewakili masyarakat 
banyak,” kata pemilik nama asli, Sam Putra Ginting, ini. 

Ketika ditanya mengapa dirinya begitu peduli terhadap persoalan korupsi, pria Batak 
kelahiran Bandung 14 Mei 1976 tersebut menegaskan, memang itulah yang menjadi 
concernnya. “Concern saya adalah soal akar permasalahan di Indonesia, yaitu korupsi. 

Mungkin terdengar klise atau hiperbolik, tapi izinkan saya melawan korupsi dengan 
senjata saya yaitu komedi,” tuturnya.

Sammy pun menjelaskan, bahwa selain harus lucu, komedi pun memang 
harus menyuarakan apa menjadi concernnya itu tadi. Jika tidak, kelucuannya 

seperti tidak memiliki makna. “Komedi adalah seni yang dinikmati dengan 
cara tertawa. Artinya, komedian harus lucu. Komedian yang tidak lucu 

itu berdosa, bahkan lebih berdosa dari penyanyi yang fals,” katanya. 
 Lantas, mengapa korupsi begitu marak di negeri ini? Menurut 

Sammy, hal itu dikarenakan banyak orang ingin cepat kaya. Di 
Indonesia, orang memang ingin cepat kaya, karena orang kaya 

dihargai berlebihan di negeri ini. “Kita jarang melihat proses 
seseorang menjadi kaya, yang dilihat hanya hasilnya. 

Asal seseorang menjadi dermawan, langsung dianggap 
sebagai orang baik. Padahal jumlah yang disumbangkan 

pasti jauh lebih kecil dari jumlah yang dia curi,” 
ungkapnya. 

 Untuk itu, sarjana Teknik Informatika ITB ini 
merindukan masyarakat yang lebih menghargai 
prestasi dibandingkan uang. ”Saya pribadi bukan 
anti terhadap orang kaya, tapi masyarakat yang 

menghargai orang karena prestasinya akan sukar 
disogok atau disuap, dan otomatis korupsi redup dengan 

sendirinya,” jelasnya. 

Jeda

Sekilas nama belakangnya 
terdengar aneh. Namun jika 
dibaca perlahan, kita pun tahu 
bahwa nama itu berarti “not a 
slim boy”. Melalui komedinya, 
pria bertubuh subur ini pun 
mengaku concern dengan 
persoalan korupsi.
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kHusus

Berjuang di udara
    Terseok-seok soal Biaya

Penjelasan tentang peran strategis rakom dalam memberantas korupsi.

Ini memang bukan wiracarita. Bu kan 
epos yang kisahnya begitu sarat ten
tang kepahlawanan dan perjuangan. 

Jangankan pertaruhan nyawa, angkat 
bedil pun tidak ada di dalamnya.  

Tetapi, di sinilah Dodi Indra mengisi 
harihari. Bersenjatakan radio komunitas 
(rakom), pria tersebut terlihat gigih 
menyuarakan dan memperjuangkan 
kebenaran. Bukan dalam perspektif 
kenegaraan memang, karena bukan 
itu kapasitasnya. Yang disasar Dodi, 
adalah ruang lingkup lokal yang batasan 
radiusnya cuma satu digit, tepatnya 
hanya 2,5 kilometer. 

Begitupun Dodi tak peduli. Seperti 
petikan lagu, “maju tak gentar membela 
yang benar,” suaranya justru kian 
kencang terdengar. Dengan kemampuan 
dan daya jangkau yang serba terbatas, 
dia berusaha terus bersuara. Melalui 
Radio AtTaqwa FM yang dikelolanya, 
dengan berani dia menyiarkan dan 
menyuarakan tentang keadilan dan 
kebenaran. Ketika seorang mendapati 
perangkat lurah yang diduga korupsi 
misalnya, tanpa rasa gentar dia 
berkalikali membuka kasus itu kepada 
komunitasnya. Hasilnya di luar dugaan. 
“Si lurah yang korup itu, sekarang sudah 
diberhentikan,” kata Dodi.

Apa yang dilakukan Dodi, adalah 
potret pejuang sejati negeri ini. Masih 
banyak “DodiDodi” lain juga berjuang 
lewat rakom. Lagilagi, meski tidak 
bisa disepadankan dengan heroisme 
ala Mahabharata, misalnya, namun 
keberadaan mereka memiliki arti yang 

cukup penting. Kendati hanya merambah 
persoalan “kecil”, namun sesungguhnya 
peran mereka melalui melalui rakom, 
sangatlah besar. 

Menurut pengamat komunikasi 
Universitas Airlangga, Suko Widodo, 
besarnya kekuatan itulah, yang bisa 
membuat rakom mempengaruhi 
perilaku pendengar. Ini sangat berbeda 
jika dibandingkan dengan media 
mainstream, dimana publik hanya 
terpengaruh secara kognitif. “Saya 
melihat, bahwa rakom ini bisa menjadi 
public spare. Rakom menjadi jembatan 
baru dalam membahas problem
problem publik,” katanya. 

Dan memang, Dodi tidak sendiri. 
Di Subang, tepatnya di Desa Palasari, 
Kecamatan Ciater, Gapura FM yang 
dikelola Dudi Suryana, juga begitu. 
Melalui program siaran “Kongres” 
(Ngawangkong Gak Beres-beres), Dudi 
mengajak masyarakat untuk peduli 
kepada berbagai persoalan sosial, 
termasuk korupsi. Kepedulian itu 
penting, karena tanpa sikap peduli, 
permisifisme akan meraja lela. Jika itu 
terjadi, bukan tak mungkin perilaku 

korup akan menginfiltrasi masyarakat 
pada kehidupan seharihari. 

Caranya sederhana. Melalui acara 
tersebut, Gapura FM membacakan be
rita di media, termasuk media lokal. 
Dari sana, setelah dibahas sebentar, 
penyiar akan mengajak pendengar 
untuk berpartisipasi. Hasilnya menggem
birakan. Dari waktu ke waktu, animo 
pendengar pun semakin bertambah. 

 Tak jauh dari puncak Merapi, 
Sukiman dan kawankawan juga sama. 
Mereka tidak pernah menyerah dalam 
mencerdaskan masyarakat. Melalui siaran 
rakom, mereka mendorong, mengajak, 
dan mengayomi penduduk desa lereng 
gunung. Yang disuarakan jelas, mengajak 
masyarakat untuk kembali bertani 
setelah sebelumnya sempat memilih 
menjadi buruh tambang pasir. Alasan 
Sukiman jelas, rusaknya lingkungan, 
hancurnya jalanjalan, dan meningkatnya 
kerawanan saat gunung meletus, adalah 
kondisi yang harus dihadapi saat ini. 

Dan, memang seperti itu yang 
dilakukan banyak rakom. Mereka terus 
berjuang pada komunitasnya, tanpa 
sekalipun kenal kata menyerah. Di Desa 

Mengusung berbagai 
program bermuatan lokal, 

radio komunitas sangat 
efektif menyampaikan 

pesan antikorupsi. 
Idealisme rakom harus 

dijaga agar selalu murni.
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Peserta FGD, serius menyimak JRK NTB.

Laporan sekaligus pembukaan acara FGD oleh Ketua JRK NTB, Rasidibragi.

Balai Sangkahurip, Bandung, Radio Pass 
FM juga begitu. Menurut pengelola 
radio, Pepen Mez, pihaknya berusaha 
terus menggemakan antikorupsi 
kepada para pendengar. Perjuangan itu, 
semakin melengkapi berbagai program 
pro kearifan lokal yang sebelumnya 
dilakukan. Di antaranya program “Lembur 
Kuring,” yang mengangkat kesenian 
tradisional sebagai acara utama. 

Sedangkan menurut Jaenal, penge lola 
Alfa FM, radionya selalu menyuguh kan 
talkshow antikorupsi kepada masya rakat. 
Selain itu, pihaknya juga membu at iklan 
layanan masyarakat, yang ber hubungan 
erat dengan pesan anti korupsi. Tujuannya, 
agar masyarakat bisa menyerap pesan
pesan antikorupsi, meski pada tataran 
komunitas yang sangata terbatas. 

Terseok-seok
Sepi ing pamrih, rame ing gawe. 

Peribahasa Jawa itu menunjukkan, 
tentang seseorang atau kelompok, yang 
berjuang tanpa berharap imbalan. Kisah 
tentang perjuangan rakom, bisa jadi 
seperti itu. Mereka berjuang di udara, dan 
tidak mendapatkan uang dari aktivitas 
radio mereka. 

Rakom memang berbeda. Jangan 
samakan dengan radio swasta, yang bisa 
mengeruk banyak pundi dari penyiaran 
iklan. Dengan daya jangkau pendek, ra dio 
yang memanfaatkan frekuensi tertentu, 
107.7, 107.9, dan 107,9 MHz ini, sangat 
tidak menarik minat pemasang iklan 
komersial. Di rakom, bisa jadi pengelola 
hanya memperoleh belasan ribu rupiah, 
untuk menyiarkan berita kehilangan 
atau woro-woro mengenai pasar malam. 
Sungguh, teramat berat dibandingkan 
dengan ongkos yang harus dikeluarkan 
guna mengelola sebuah radio. 

Dudi Suryana, misalnya. Dia menga 
ku, tidak mudah memang bagi rakom 
un tuk bisa mendapatkan iklan k0 mer
sial. Tidak terkecuali Gapu ra FM, yang 
sampai sekarang pun belum mem 
peroleh penghasilan dari iklan se macam 
itu. Tentu saja kon disi ini membuat 
perjuangan sema kin berat. Apalagi 
pihaknya harus mengeluarkan uang 
untuk biaya operasi onal. Bersyukur pada 
akhirnya, rakomnya bisa bekerja sama 
dengan Ba dan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasio nal (BKKBN), Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri, dan sebuah lembaga 
yang bergerak di bidang penanggulangan 

HIV/AIDS. “Alhamdulillah, kami akhirnya 
memperoleh tambahan untuk membiayai 
operasional rakom ini,” katanya. 

Pass FM tak kalah terseokseok. 
Pepen Mez mengatakan, iklan memang 
ada. Tetapi, yang namanya iklan untuk 
rakom, kan memang dihargai murah. 
Begitu pun, Pepen tetap bersyukur, dari 
hasil iklan tersebut, bisa dipergunakan 
untuk menutupi biaya pembelian 
perlengkapan radio yang rusak atau 
memang harus diganti. 

Guna menutupi kekurangan biaya 
operasional itulah, lanjutnya, terpaksa 
para pengurus melakukan swadaya.  Ada 
yang memberi  uang, ya syukur. Tidak ada 
pun, tidak apaapa. 

“Kadang kalau mau siaran di radio, 
kita malah bawa minum dan makan 
dari rumah. Jadi, bukannya dibayar, kita 
malah membayar,” katanya. 

Cerita Jaenal pun begitu. Alfa FM 
yang dikelolanya, juga tidak mendapat 
pemasukan khusus dari iklan. Memang, 
bukan sama sekali nihil, karena setiap 
bulan mereka mendapatkan anggaran 
sebesar Rp150 ribu dari Jaringan Radio 
Komunitas Indonesia (JRKI). Tetapi apalah 
arti uang sebesar itu, jika dibandingkan 
dengan operasional yang harus 
dikeluarkan.  Berat memang, namun 
Jaenal tetap bertekad untuk meneruskan 
perjuangan. 

Begitupun, the broadcast must go 
on. Berbagai rakom seakan tak peduli 
dengan beratnya beban yang harus 
dipikul. Mereka memang tertatihtatih, 
namun mereka terus bertahan. 

Jejaring kPk
Saat ini di Indonesia terdapat lebih 

dari 300 rakom. Radioradio komunitas 
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Talkshow di Talenta FM dengan narasumber Juru Bicara KPK Johan Budi dan Ketua JRKI, Sinam 
M. Sutarno.

tersebut tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. Rakom tersebut menyajikan 
tematema yang dibutuhkan warga 
setempat. Acapkali bahasa yang 
digunakan oleh penyiar mengikuti dialek 
lokal dan kebiasaan berbicara setempat.  

Melihat kedekatan dengan komunitas 
dan warga sekitar itulah, rakom memiliki 
peran teramat penting. Tidak hanya dari 
sisi antikorupsi, namun juga edukasi, 
memeilihara budaya dan kearifan lokal.  

Besarnya potensi rakom, membuat 
KPK merangkul mereka. Dengan 
pendengar yang meski terbatas namun 
captive, KPK menilai bahwa rakom sa
ngat efektif menjadi penyampai pesan 
antikorupsi. Rakom, menurut fungsional 
KPK, Chrystelina, bisa menjadi bagian 
jejaring Radio KanalKPK, yang mulai 
siaran 17 Agustus 2013. “Kanal KPK harus 
me ram bah radio di frekuensi FM/AM. 
Karena setelah berkunjung di beberapa 
daerah, terdapat begitu banyak fans pen
dengar pada setiap radionya,” katanya. 

Dari sanalah kemudian KPK 
menggelar dua kali focus group discussion 
(FGD) mengenai peranserta rakom. Di 
Jawa Tengah, kegiatan berlangsung 23 
April 2014, kemudian disusul di Jawa 
Barat, tepatnya di Koppo, 29 April 2014. 
Selain untuk merumuskan berbagai 
program siaran, FGD juga digelar untuk 
media saling berbagi pengalaman. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua 
JRKI, Sinam Sutarno, mengakui, JRKI 

dan KPK sepakat untuk saling bertukar 
konten siaran. Ini dilakukan, karena 
ba nyak istilah untuk pesanpesan anti
korupsi yang bisa disuarakan rakom. 
Rakom, lanjut Sinam, juga bisa me nyu
arakan konten lokal di KanalKPK.  

Salah satu diskusi yang mengemuka, 
adalah pembahasan program 
pencegahan antikorupsi bernuansa lokal. 
Pada FGD di Jawa Barat, misalnya, bentuk 
program yang dimaksud antara lain 
Dongeng Sunda (dongeng antikorupsi), 
berita berbahasa Sunda, jingle 
antikorupsi berbahasa Sunda, sandiwara 
radio berbahasa Sunda, dan sebagainya. 

Suko Widodo sangat setuju. KPK, 
menurutnya, sudah melakukan upaya 
yang tepat untuk itu. Jika di Jawa Barat 
mempergunakan Bahasa Sunda, di 
Jawa bisa menggunakan Bahasa Jawa, 
di Madura dengan Bahasa Madura, dan 
seterusnya. 

Begitu pun Suko, yang juga pembina 
rakom, berharap, strategi lokal seperti 
itu hendaknya dilakukan melalui materi 
yang sederhana. Tidak perlu memakai 
materi berat yang jauh di dalam jangkau
an masyarakat, seperti kasus korup si 
Bank Century, Hambalang, dan sebagai
nya. Sebab, rakom memang tidak terlalu 
peduli dengan urusan kasuskasus besar 
yang menjadi interest publik secara 
nasional. 

Sebaliknya, rakom lebih fokus 
dan sangat bersifat lokal. Pendengar 

akan lebih tertarik terhadap materi 
yang menyangkut urusan desa atau 
yang beraroma sangat lokal. Misalnya, 
mengenai anggaran desa. Halhal 
seperti itulah yang bisa diangkat sebagai 
pembahasan. Dengan demikian, publik 
misalnya, akan bisa turut mengawasi 
pembangunan jalan di daerahnya, 
sekolah di tempatnya, dan itu jauh lebih 
menarik bagi mereka. “Jadi, pesannya 
beraroma lokal. Mereka bisa mengawasi 
praktik penyelenggaraan negara di level 
mereka,” kata Suko. 

 Melalui pendekatan semacam itu, 
Suko yakin, pesan yang disampaikan bi
sa efektif diterima masyarakat. Apalagi, 
lanjutnya, rakom memang diyakini 
bisa me lawan media mainstream yang 
hanya menyerap sekitar 18 persen saja. 
Tingginya efektivitasnya, karena rakom 
memiliki biaya produksi yang relatif mu
rah. Selain itu, lanjutnya, juga memiliki 
interaksi yang kuat dengan masyarakat. 
Kekuatan publik yang besar itulah yang 
menu rut Suko, membedakan rakom 
de ngan  mediamedia mainstream dan 
televisi.

Dengan demikian, rakom sebenarnya 
memiliki peluang untuk berinteraksi 
pa ling erat. Sebab, pulblik bisa terlibat 
dalam mendiskusikan berbagai waca
na, misalnya tentang korupsi. Dan 
keti ka terlibat, dia akan semakin serius 
karena merasa bahwa rakom bisa 
menja di wahana untuk meningkatkan 
pengetahuannya. 

Secara psikologis, rakom memang 
merangsang antusiasme publik. Ketika 
terlibat, mereka akan senang. Sekalipun 
jumlahnya tidak banyak, minimal mere ka 
bisa menjadi alat kontrol untuk pe nga 
wasan bagi masyarakat setempat terha
dap praktik penyelenggaraan nega ra di 
daerahnya. Inilah yang menurut Suko, 
bahwa rakom memiliki kekuatan publik. 

 Suko menambahkan, KPK atau 
siapapun bisa mengajak rakom menjadi 
komunikator, menjadi sumber informasi. 
Tetapi itu harus dibarengi dengan upaya 
lain, misalnya melakukan pendidikan 
terhadap penyiar dan pengelola radio 
itu. Pendidikan ini penting, karena jika 
membicarakan korupsi, harus dilakukan 
secara hatihati. Jangan sampai mereka 
justru terjerat melakukan fitnah, yang 
ujungujungnya harus berhadapan 
dengan hukum. Harus ada pelatihan 
khusus agar mereka bisa menjadi relawan 
antikorupsi, begitu kata Suko. 
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Siswa SMPN 2 Praya dan para guru. Setelah menonton film tentang KPK, dilanjutkan dengan tanya 
jawab soal program KPK.

Agen Politik
Ibarat air, rakom harus dijaga 

kejernihan dan kemurniannya. Begitulah 
pesan Suko kepada KPK. Sebab, melihat 
efektivitasnya yang tinggi, rakom 
memang rawan disusupi berbagai pihak 
yang memiliki kepentingan. 

Peluang ini semakin besar, karena 
hingga sekarang, pemerintah daerah 
justru masih menanggap sebelah mata 
terhadap keberadaan rakom. Setidaknya, 
pemda belum melihat peluang untuk 
menjadikan rakom sebagai agen 
mereka. Kebanyakan yang terjadi, 
rakom bahkan dimanfaatkan oleh 
para politisi untuk mengkampanyekan 
dirinya. “Nah, ini yang harus dijaga, yaitu 
independensinya. Hal ini sebenarnya 
masalah buat rakom juga,” katanya. 

Dengan menjadikannya rakom 
sebagai bagian dari jejaring, KPK 
sebenarnya sudah “menyelamatkan” 
rakom dari ancaman tersebut. Namun itu 
pun dengan catatan, bahwa KPK harus 
pula mendidik rakom. Caranya, dengan 
memberikan berbagai pelatihan, seperti 
jurnalisme, dan sebagainya. Pembekalan 
seperti itu, bagi rakom sangat penting. 
Sebab, ratarata rakom berasal dari hobi, 
bukan orangorang profesional. 

Untuk itu, meski rakom terlihat 
tertatihtatih soal pembiayaan, Suko 
mengingatkan agar KPK tidak gegabah 
memberikan bantuan. Kerja sama bisa 
saja dilakukan dalam bentuk bantuan 
operasional, namun harus dalam 
konteks mendidik rakom. Dalam hal 
ini, menaruh uang di muka Rp1 juta 
sebenarnya sudah cukup untuk biaya 
operasional selama setahun, karena 
biaya operasional rakom memang 
rendah. 

Begitulah, semua berharap bahwa 
rakom bisa menjaga kemurnian dan 
idealismenya. Dengan demikian, 
Sukiman di lereng Merapi, Marsono di 
Klaten, Jumadi di Ngemplak, Sleman, 
bisa terus merapatkan barisan bersama 
ratusan rekan mereka yang lain. Bersama 
KPK, mereka akan terus menyesaki udara 
Indonesia dengan suara antikorupsi. 
Tak peduli bahwa mereka tertatihtatih 
membiayai operasional radionya, tak 
peduli bahwa mereka tidak digaji negara 
untuk mencerdaskan warga di wilayah 
mereka. Yang jelas, mereka adalah para 
pejuang. Bersenjatakan frekuensi sejauh 
2,5 kilometer, mereka siap memberantas 
korupsi lewat udara. 
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Jika dompet Anda tak sengaja 
terjatuh di jalan, maka berharaplah 
hal itu terjadi diHelsinki, Finlandia, 

karena kemungkinan besar Anda akan 
mendapatkan dompet Anda kembali. 
Pasalnya, Helsinki dinobatkan sebagai 
kota terjujur di dunia oleh majalah 
Reader’s Digest.

Majalah gaya hidup yang memiliki 
franchise di mancanegara ini, menguji 
kejujuran dengan cara menjatuhkan 
sebanyak 192 dompet di 16 kota di 
dunia. Mereka menjatuhkan dompet 
tersebut di keramaian, seperti di trotoar, 
pusat perbelanjaan, dan tamantaman.

Tidak hanya dompet kosong saja, 
tetapi dompet tersebut layaknya dompet 
orang kebanyakan, dimana terdapat 
kartu pengenal lengkap dengan alamat 
dan nomor telepon, foto keluarga, kartu 
diskon, dan uang sebesar USD50 sesuai 
dengan mata uang yang berlaku di 
masingmasing kota.

Dilansir dari rd.com, setiap kota 
‘dijatuhkan’ sebanyak 12 dompet. 
Kemudian, mereka mengamati berapa 
banyak dompet yang dikembalikan ke 
alamat yang tertera di dalam dompet 
tersebut. Hasilnya, Helsinki menjadi kota 
yang paling banyak dikembalikannya 
dompetdompet tersebut. Sementara, di 

kotakota lain lebih sedikit dompet yang 
dikembalikan.

Berikut daftarnya. Pertama, Helsinki, 
Finlandia. Di kota ini, 11 dari 12 dompet 
dikembalikan. Kedua, Mumbai, India (9 
dari 12 dompet dikembalikan). Ketiga, 
Budapest, Hungaria (8 dari 12 dompet 
dikembalikan). Keempat, New York, 
Amerika Serikat (8 dari 12 dompet 
dikembalikan). Kelima,  Moscow, Rusia (7 
dari 12 dompet dikembalikan). Keenam, 
Amsterdam, Belanda (7 dari 12 dompet 
dikembalikan). Ketujuh, Berlin, Jerman 
(6 dari 12 dompet dikembalikan). 
Kedelapan, Ljubljana, Slovenia (6 
dari 12 dompet dikembalikan). 
Kesembilan, London, Inggris (5 dari 
12 dompet dikembalikan). Kesepuluh, 
Warsawa, Polandia (5 dari 12 dompet 
dikembalikan).

Lainnya, kesebelas, Bucharest, 
Ruma nia (4 dari 12 dompet dikemba li
kan). Keduabelas, Rio de Janeiro, Brazil 
(4 dari 12 dompet dikembalikan). 
Ketigabelas, Zurich, Swiss (4 dari 12 
dompet dikembalikan). Keempatbelas, 
Praha, Rapublik Cheko (3 dari 12 dom
pet dikembalikan). Kelimabelas, Madrid, 
Spanyol (2 dari 12 dompet dikem ba
likan). Keenambelas, Lis bon, Por tugal (1 
dari 12 dompet dikembalikan).

Bagaimana dengan Jakarta? Meski 
tidak termasuk 16 kota yang diuji, 
namun sepertinya kita semua mafhum 
dengan kondisi di kota ini. Jangankan 
mengembalikan dompet hilang, dompet 
yang berada dalam “kekuasaan” sang 
pemilik saja, diambil secara paksa. 
Faktanya, pencopetan hampir selalu 
marak terjadi di ibukota ini. 

Pada malam pergantian tahun 
20132014, misalnya, Polda Metro 
Jaya memperoleh laporan 21 kasus 
pencopetan. Seperti disampaikan Kepala 
Bidang Hubungan Masyarakat Polda 
Metro Jaya, Kombes Rikwanto, dari 
laporan tersebut, tidak satupun pelaku 
yang bisa ditangkap.  

Yang lebih mencemaskan, ternyata 
para pencopet di Jakarta juga tidak 
pandang bulu. Beberapa waktu lalu, 
pihak kepolisian memperleh laporan 
tentang pencopetan yang menimpa 
Wakil Duta Besar (Dubes) Brunei 
Darussalam untuk Indonesia, Ahmad 
Nasri Abdulah Latif. 

 Dalam laporannya kepada polisi, 
Nasri menyebutkan, kehilangan barang 
berupa tas warna hitam berisi uang 
tunai senilai 20.030 dolar Brunei (Rp200 
juta) dan Rp400 ribu, serta telepon 
seluler. 

inilah Kota paling Jujur…
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Kejujuran masyarakat suatu kota bisa dilihat dari sikapnya ketika 
menemukan barang berharga atau uang. Di Jakarta, seorang wakil 
duta besar negara sahabat pun menjadi korban pencopetan.
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gerakannya. Dinamis namun tetap 
sederhana. Hampir setiap gerakan, 
selalu dikombinasikan dengan ayunan 
langkah kaki yang lincah. Di awal 
senam, misalnya, ketika menengok ke 
kiri dan ke kanan sembari meletakkan 
tangan di pinggang, telapak kaki 
mengayun ringan, mengikuti arah 
gerakan tubuh. Begitu seterusnya. 
Termasuk pada penutup senam, ketika 
peserta melompat di tempat sembari 
mengangkat kedua tangan.  

Berbagai gerakan yang dinamis 
namun sederhana tersebut, merupakan 
simbol dari sikap berani tetapi tetap 
mengutamakan kejujuran. Didukung 
musik dan lagu yang liriknya memang 
bernilai antikorupsi, tak berlebihan jika 
senam ini diharapkan bisa menjadikan 
anakanak selalu memegang teguh nilai 
kejujuran.

Ayo..ayo..kita mengembara
Banyak cerita hahahaha
Ayo..ayo..kita mengembara
Banyak cerita, hahahaha

Anak berani tak pernah berbohong
Anak jujur hidupnya bahagia

Sandri Justiana, fungsional Direktorat 
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas) KPK, sebelumnya 
mengatakan, gerakan senam tersebut 
berawal dari penampilan 30 siswa 
Paduan Suara Gita Swara Nassa dari SD 

senam antikorupsi
untuk anak negeri
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. 

 Dari sanalah 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 gerakangerakan sederhana 
itu. 

 Sementara, Iman mengatakan, lagu 
yang memiliki filosofi “jujur dan hebat” 
tersebut, sengaja diciptakan untuk 
membentuk karakter anakanak bangsa 
yang antikorupsi. Apalagi dengan 
menjadi pengiring senam antikorupsi, 
Iman kian optimistis, misi tersebut bisa 
diraih. Sebab, melalui senam, anak
akan semakin mudah mengingat dan 
menghafal lagu, yang pada gilirannya 
bisa mengimplementasikan pada 

kehidupan seharihari. “Korupsi memang 
telah merampas hakhak kemanusiaan 
dan ketuhanan,” katanya.

Selain itu, lagu tersebut juga untuk 
merebut dunia anakanak yang hilang, 
yang direnggut industri musik orang 
dewasa. Melalui lagu itu, dia berharap, 
bisa mengembalikan juga fungsi 
pendidikan, terutama pendidikan sosial, 
budaya, dan agama. Tiga pendidikan  
dasar tersebut, menurutnya sejak era 
Orde Baru tidak kontekstual dengan visi 
pembentukan manusia, tanggung jawab 
kemanusiaan, dan kebangsaan. 

Meski dinamis, gerakan 
senam antikoupsi dibuat 
sederhana dan mudah 
diingat anak-anak. 
Liriknya menekankan pada 
kejujuran dan pantang 
berbohong.

Inilah inovasi terbaru 
KPK. Melalui senam, 
KPK berusaha 

menanamkan nilainilai 
antikorupsi. Tidak hanya 
fisik menjadi sehat, 
namun karakter juga 
semakin kuat. 

 Ini memang bukan 
senam biasa. Namanya, 
Senam Sahabat 
Pemberani. Didukung 
musik dan lagu Anak 
Berani karya Iman Soleh 
(Celah-Celah Langit, 
Bandung), tak heran 
senam antikorupsi 
ini diharapkan bisa 
membangun karakter 
anak agar tidak saja 
berani, namun juga 
bersikap jujur, dan 
pantang berbohong.

Simak saja 
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Apa yang menarik dari Banyu wa
ngi? Pelabuhan Ketapang seba gai 
pintu masuk menuju Pulau De

wata, Kawah Ijen yang bau belerangnya 
kian menambah pesona, atau pasar ikan 
Muncar yang belakangan pamornya kian 
merosot? Hanya itu? Ji ka ditanyakan 
kepada publik bebe rapa waktu lalu, 
bisa jadi demikian jawabannya. Lainnya, 
nyaris tak ada. Terlebih, jika bicara ten
tang kinerja pemerintah daerahnya dan 
pelayanan publiknya. 

Tetapi itu dulu. Sekarang, sejak 
lima tahun ke belakang, jangan 
ditanya. Berbagai media massa, kini 
seperti berlomba memberitakan 
tentang kabupaten seluas 5.782,50 
km2 tersebut. Penyebabnya, gebrakan 
demi gebrakan yang dilakukan, secara 
perlahan membuat Banyuwangi semakin 
maju dan namanya kian wangi. Persis 
seperti legenda lokal, ketika air sungai 
mendadak harum setelah terceburi jasad 
Sri Tanjung, istri Patih Sidopekso. 

Terobosan yang dilakukan kabu
paten berjuluk Sunrise of Java tersebut, 
memang tergolong luar biasa. Mulai 
dari kebijakan tentang buah impor, 
perbaikan sistem rekrutmen pegawai 
negeri sipil (PNS), pelarangan pendirian 
mall, dan sebagainya. 

Terkait rekrutmen PNS, misalnya, 
Pemkab melakukan terobosan berani. 
Pada akhir 2010, ketika terdapat 160 
formasi kosong, ditetapkanlah standar 
baru yang jauh lebih tinggi dan belum 
pernah diberlakukan. Tidak tanggung
tanggung, rekrutmen mem per syaratkan 
keahlian ter tentu disertai grade yang 
tinggi pula. Tidak hanya dilakukan tes 

Azwar Anas, sang bupati, memisalkan, 
pada 2010 terdapat pengangkatan 
2.000 tenaga honorer yang diangkat 
menjadi PNS. Yang mempri hatinkan, 
dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya 
berpendidikan relatif rendah dan tidak 
memiliki keahlian. “Dengan persyaratan 
baru, Pemkab berharap, mereka akan 
menunjukkan kinerja dan dedikasi yang 
tinggi, ber kualitas, berintegritas, serta 
mampu meningkatkan pelayanan publik 
menjadi lebih baik,” tutur Abdullah.

Dan, hasilnya memang sesuai 
yang diharapkan. Dari hasil evaluasi, 
penetapan kualifikasi yang tinggi 
ternyata berdampak sangat signifikan. 

Dalam waktu relatif 
singkat, wajah Pemkab 

Banyuwangi tiba-tiba 
berubah. Kualitas SDM 
meningkat, pelayanan 
dan kinerja aparat pun 

melesat.

Berbagai Terobosan
Bumi Blambangan

ABDULLAH AZwAR ANAS
Bupati  Banyuwangi

kesehatan dan tes bebas 
dari narkoba, panitia juga 
mensyaratkan, bahwa IPK 
minimal 3,5 bagi lulusan per
guruan tinggi swasta (PTS) 
dan 3,0 bagi lulusan per
guruan tinggi negeri (PTN). 

Pemberlakuan kebi
jakan baru, karena proses 
rekrutmen PNS selama ini 
me mang tidak layak. Abdullah 

Sang bupati melanjutkan, 
bahwa sebagian besar PNS 
yang dihasilkan dari proses 
tersebut, mempunyai kinerja 
dan semangat kerja lebih 
baik. Dari laporan Kepala 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), mereka 
mampu memberikan 
gagasangagasan baru 
dalam menyelesaikan 
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masalah, baik secara lisan maupun 
tulisan. “Selain itu, imbuhnya, mereka 
juga cukup advance dalam penggunaan 
teknologi informasi sehingga efisien 
dalam mengerjakan tugas pokok dan 
fungsi yang diemban,” katanya.

Yang tak kalah penting, semua 
ternyata berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja dan pelayanan 
publik. Buktinya, bahwa pada dua 
tahun terakhir, Kabupaten Banyuwangi 
memperoleh predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil 
pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten 
juga menunjukkan peningkatan 
kepatuhan dalam pengelolaan keuangan. 

Bahkan pada 2013, hasil survey 
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 
menunjukkan, kepuasan masyarakat 
terhadap layanan dan programprogram 
Pemkab Banyuwangi, sangat baik. Antara 
lain di bidang kesehatan sebesar 82,6 
persen dan bidang pendidikan 80,6 
persen,” kata bupati.

Pelayanan Online
Selain bertujuan untuk meningkat

kan pelayanan dan kinerja, pola 
rekrut men yang dilakukan, seakan 
mem per tegas tekad Pemkab Banyuwa
ngi da lam memerangi suap dan 
uang pe licin. Apalagi mulai tahun ini, 
selain persyaratan yang ketat, teknis 
pelaksanaan rekrutmen juga dilakukan 
secara online melalui  Computer 
Assessment Test (CAT). Melalui sistem 
tersebut, bupati berharap, pelak sanaan 
bisa menjadi lebih murah, ce pat, dan 
mudah. Dan, tentu saja, memi nimalisasi 
kemungkinan terjadinya suap dan uang 

pelicin. Karena semua dilakukan secara 
transparan. 

Pemkab memang tidak mainmain. 
Menurut Abdullah , pihaknya terus 
ber upaya agar seluruh pelayanan 
di la kukan terpadu satu pintu (one 
stop services), dikontrol secara online, 
dan pem bayaran dilakukan melalui 
transfer bank. Sistem tersebut, menu rut 
Abdullah sudah dilakukan pada pela
yanan perizinan, pelayanan di ke ca
matan, bahkan di desa dan kelurahan. 

Tidak semudah membalikkan 
tela pak tangan. Menurut Abdullah, 
pelayanan secara online sangat tergan
tung pada kapasitas perangkat keras 
(hardware), perangkat lunak (software), 
SDM, dan juga jaringan listrik. Bahkan, 
lanjutnya, investasi pembangunan 
backbone jaringan komputer yang 
menjangkau seluruh SKPD, kecamatan, 
kelurahan dan desa di Banyuwangi pun 
memerlukan biaya sangat mahal. 

Tak hanya itu. Pemkab juga harus 
menghadapi tantangan besar, yakni 
perubahan budaya SDM. Pemkab 
harus mampu mengganti pola 
perilaku konvensional yang lama dan 
berbelitbelit menjadi pelayanan yang 
dilakukan secara online. 

Abdullah mengakui, di antara 
berbagai tantangan tersebut, terbesar 
adalah tantangan perubahan budaya. 
Untuk itu pihaknya terus melakukan 
bimbingan teknis, motivasi dan 
pendampingan kepada para pegawai. 
“Adapun terkait pengembangan 
software, kami berkoordinasi dengan 
berbagai instansi terkait (BPPT, PT. 
Telkom, atau SKPD terkait) untuk sege
ra mendapatkan solusi,” katanya. 

dari Manggis
sampai pesawat

Penguatan sumber daya manusia 
(SDM), hanyalah satu di antara 
berbagai gebrakan yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Banyuwangi. Lainnya, masih banyak. 

Guna melindungi petani lokal, 
misalnya, Pemkab melarang keberadaan 
buah impor. Bahkan, ketika menjenguk 
di rumah sakit, buah yang diberikan 
sebagai oleholeh haruslah buah lokal, 
bukan impor. Sekilas, kebijakan ini 
terdengar nyeleneh. Namun, dari sanalah 
petani buah menuai hasilnya. Budidaya 
dan perdagangan manggis menjadi 
berkembang pesat. Saat ini, manggis 
Banyuwangi pun sudah merambah pasar 
manca negara.  

Terkait mall, Pemkab tak kalah galak. 
Di saat banyak pemerintah daerah tak 
kuasa membendung laju pembangunan 
mall dan minimarket, Pemkab justru 
tegas memberlakukan aturan yang ada. 
Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah 
Abdullah  Anaz, selain untuk melindungi 
pengusaha kecil, pelarangan pendirian 
untuk menghindari kemacetan. Mall, 
lanjutnya, boleh berdiri di daerah yang 
memang kurang berkembang agar dapat 
menjadi sumber ekonomi baru.  

Untuk mempromosikan potensi dan 
budaya lokal, Pemkab merintis berbagai 
program yang dapat mendorong 
antusiasme kunjungan wisatawan dalam 
dan luar negeri. Satu di antaranya adalah, 
dengan menggelar Banyuwangi Tour De 
Ijen (BTDI) yang merupakan agenda rutin 
balap sepeda. Dan, seperti juga Tour de 
Singkarak di Sumatra Barat, yang terlebih 
dahulu dikenal, BTDI yang digelar sejak 
2012, diikuti banyak tim balap sepeda 
dari luar negeri. 

BTDI sendiri, seperti ditulis tempo.
co, merupakan salah satu rangkaian 
Banyuwangi Festival. Lainnya adalah 
Paju Gandrung Sewu, Banyuwangi Ethno 
Carnival, Batik Festival, Banyuwangi 
Beach Jazz Festival, dan Festival Kuwung.

Masih untuk mendukung pariwisata 
dan perekonomian, Pemkab melakukan 
negosiasi dengan berbagai maskapai 
penerbangan nasional. Hasilnya, 
beberapa maskapai pun membuka trayek 
komersial ke Bandara Blimbingsari. Di 
antaranya adalah Sky Aviation, Merpati, 
Wings Air, dan Garuda. 
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ZOOM

Bukan 

Bukan
“yang saya tahu, korupsi 
itu jahat. Makanya saya mau 
memasang stiker ini,” begitu kata 
Udin, pedagang minuman yang 
biasa mangkal di daerah Ragunan. 
Menempel stiker asal jadi, 
seperti yang Udin lakukan, 
sejatinya merupakan refleksi. 
Sebuah cermin, betapa muaknya 
rakyat terhadap korupsi. Bisa 
dimaklumi, karena rakyat juga 
yang terhempas, ketika koruptor 
beramairamai melakukan aksi. 
Lihat saja apa yang disuarakan, 
semua adalah penolakan tanpa 
henti. “100% Halal, bukan hasil 
korupsi”, “Berantas korupsi harga 
mati”, “Korupsi, bukan budaya 
negeri ini,” dan masih banyak lagi. 
Stikerstiker itu, memang 
menempel asal jadi. Tetapi itulah 
suara nurani, jeritan rakyat negeri 
ini. Tidakkah kita semua peduli? 

Stiker
Biasa
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Stiker
Biasa

vol. 39/  Th.vI  /MEI-JUNI 2014  | 29

fo
to

2: 
in

te
gr

ito



|  vol. 39/  Th.vI  /MEI-JUNI 201430

POrtalPOrtal

Melalui 
 (ToT), 

para fasilitator 
diharapkan 

menjadi agen 
perubahan. 
Perempuan 

bisa menjadi 
agen 

antikorupsi 
bagi keluarga.

Sosialisasi pencegahan korupsi bisa dilakukan 
dengan beragam cara. Kali ini, KPK bekerja 
sama dengan Australia Indonesia Partnership 

for Justice (AIPJ) mengadakan Training of Trainers 
(ToT) Gerakan “Saya Perempuan Antikorupsi”, di 
Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 1214 
Mei 2014.

Pelatihan ini diikuti oleh 25 perempuan dari 
ber bagai latar belakang dan profesi. Antara lain 
ke lom pok penggerak PKK, pegawai negeri sipil, 
orga nisasi kemasyarakatan, guru dan organisasi 
keaga maan. Mereka mendapatkan pembekalan pe
ngetahuan dasar mengenai tindak pidana ko rup si, 
ragam modus dan celahcelah terjadinya korupsi. 

Dalam kesempatan itu, para calon fasilita tor 

Sebelumnya, Gerakan “Saya Perempuan 
Antikorupsi” telah diluncurkan pada 22 April 2014 
lalu di Gedung KPK, Jakarta, bertepatan dengan 
momen hari Kartini. ToT ini merupakan tindak 
lanjut gerakan tersebut. Dari sini diharapkan, para 
fasilitator nantinya akan menjadi agen perubahan 
dalam menyebarluaskan lagi gerakan ini kepada 
lebih banyak perempuan lainnya.

Ketika itu, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, 
mengatakan, KPK memandang perempuan 
punya peran sentral dalam mencegah maupun 
memberantas tindak pidana korupsi di negara ini.

Meski tidak mengesampingkan fakta adanya 
perempuan yang terjerat kasus korupsi, Busyro 
berkeyakinan banyak perempuan yang masih 

Bermula dari Mataram
sosialisasi perempuan antikorupsi

KPK menilai, 
posisi perempuan 

sangat strategis dan 
merupakan agen 

pencegahan korupsi 
yang luar biasa. Meski 
ada juga yang terjerat 
kasus korupsi, tetapi 

banya juga perempuan 
yang masih menjaga 

keotentikan nilai-nilai.

juga diperkenalkan sejumlah 
alat peraga sederhana seperti 
video, buku dan alat menyeru pai 
arisan. Harapan nantinya, mereka 
mampu mengkomunikasikan isu 
korupsi dengan mudah kepada 
para perempuan lain. 

Kepala Biro Humas KPK 
Johan Budi SP dalam pembukaan 
ToT di Mataram mengatakan, 
KPK menilai posisi perempuan 
sangat strategis dan merupakan 
agen pencegahan korupsi yang 
luar biasa. “Saya harap para 
perempuan di NTB bisa menjadi 
fasilitator handal yang bisa 
membantu KPK untuk meluaskan 
gerakan ini,” katanya. 

menjaga keotentikan nilainilai. 
“Secara general banyak yang 
masih menjahga otentisitas. 
Masalahnya ketika ibu masuk ke 
wilayah politik, luntur nilainya,” 
ujarnya.

Untuk itu, kata Busyro, KPK 
melauncing gerakan terse
but, dengan maksud meng
optimalkan peran perempuan 
melawan korupsi. “Ini Untuk 
melihat perempuan bisa 
pertahanakan diri. Toh ketika 
mereka masih melihat dan 
mengontrol pasti terjadi. Ka
rena seorang istri pejabat akan 
ikut tercemar kalau pejabatnya 
korupsi,” imbuhnya. 
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Pertemuan tidak 
hanya sebagai 
seremonial 
belaka. 
Mendorong 
keterlibatan 
seluruh 
komponen 
bangsa.

Musuh bersama, harus dihadapi bersama 
pula. Begitu pula dengan korupsi. Meski 
KPK merupakan garda terdepan, namun 

tidak bisa semua beban dipikulkan ke pundak KPK. 
Bagaimana pun, dibutuhkan kerja sama berbagai 
elemen untuk turut serta memberantas korupsi. 

Bermula dari sanalah, diselenggarakan 
pertemuan Forum AntiKorupsi Indonesia 
ke4 di Hotel Double Tree, Jakarta. Acara 
yang digelar 912 Juni 2014 tersebut sangat 
penting, untuk mendorong keterlibatan seluruh 
komponen bangsa dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan korupsi. Acara itu sendiri, 
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 
sejak 2010 oleh The United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), KPK, 
Indonesia Corruption Watch (ICW), dan 
Transparency International (TI). 

Berbagai kegiatan seminar/workshop dan 
pleno, digelar dalam acara tersebut. Melalui berba
gai rangkaian kegiatan itu, diharapkan bisa men
jadi ajang untuk memperkuat jaringan kerjasama 
berbagai pihak. Selain itu, diharapkan juga bisa 
menjadi ajang pemantauan dalam meningkatkan 
pemberantasan korupsi di masa mendatang.

Untuk itulah forum tersebut difokuskan pada 
pembahasan sektorsektor yang teridentifikasi 
rawan korupsi. Selain itu pula, forum itu juga 
bisa dimanfaatkan untuk menggalang dukungan 
publik secara luas. 

Bambang Widjojanto yang hadir sebagai 
narasumber menekankan, tidak mudah untuk 
mengatasi gerakan pelaku korupsi yang sudah 
sistematis dan pararel di banyak lembaga 
negara. Perlawanan terhadap hukum bukan 
hanya dari pelaku korupsi saja, tetapi juga dari 
gate keeper.”Kelemahan dari penegak hukum 
adalah mereka hanya menangkap satu pelaku 
saja. Padahal, masih banyak orang orang di 
belakangnya yang menjadi sebuah jaringan,” ujar 
Bambang.

Masih menurut Bambang, korupsi bukan 
sekedar legal problem tetapi sesungguhnya 
merupakan institutional problem. Oleh karena 
itu, konstitusi secara tegas merumuskan dan 
menjamin pelaksanaan hakhak dasar rakyat yang 
juga disebut sebagai HAM. “Kekuasaan tidak 
boleh menyalahgunakan kewenangannya untuk 
mengingkari atau mengabaikan hak dasar rakyat,” 
tegasnya.

Selain penegakan hukum dan pencegahan, 
KPK dan penegak hukum lain harus meningkatkan 
pengawasan berlapis di semua lembaga 
pemerintahan. Pengawasan diperlukan, untuk 
mencegah atau mengurangi penyalahgunaan 
yang mungkin terjadi. “Untuk itu, guna 
meniadakan atau meminimalisisi potensi 
penyalahgunaan kewenangan, diperlukan 
akuntabilitas dan independensi dari lembaga dari 
lembaga judisial dan lembaga penegak hukum,” 
terangnya. 

semua Elemen dilibatkan
Forum antikorupsi indonesia
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Dari 220 
juta rakyat 

indonesia saat 
ini, diperkirakan 
terdapat 33 juta 

penyandang 
disabilitas. 
Pengaduan 

yang sungguh 
mengejutkan.

Senin itu, 9 Juni 2014, Gedung KPK disuguhi 
pemandangan yang tidak seperti biasa, yakni 
dengan hadirnya sejumlah penyandang 

disabilitas. Kedatangan mereka, tentu membuat 
banyak pihak bertanyatanya, termasuk di 
antaranya, para pemburu berita.

Para penyandang disabilitas tersebut, 
ternyata merupakan perwakilan LSM yang terdiri 
dari beberapa orga nisasi. Antara lain, Bandung 
Independent Leaving Center (Bilic), PPDI dari Nusa 
Tenggara Barat (NTB), LK3AD dari NTB, HWDI 
dari Makassar dan Lombok Tengah, SAPDA 
dari Yogyakarta, serta Yayasan Mitra Netra dari 
Jakarta. Bertindak sebagai ketua rombongan, 
Yuyun Yuningsih, Direktur Bilic. Kedatangan para 
penyandang disabilitas itu diterima oleh Bambang 
Widjojanto, Wakil Ketua KPK.

Dalam kunjungan itu, mereka mengadukan 
kasus dugaan korupsi dalam program bantuan 
dari pemerintah yang memberikan insentif 
Rp300.000 per bulan bagi setiap penyandang 
disabilitas kategori berat. Insentif tersebut, 
dibayarkan sebesar Rp900.000 setiap tiga bulan, 
sejak 2005. Dugaan lain berupa penyelewengan 
anggaran, berupa pemotongan bantuan untuk 
penyandang disabilitas, pemotongan dana 
penambahan gizi untuk anak berkebutuhan 
khusus, dan pemotongan dana pelatihan, serta 

pemberian bantuan alat kerja bagi penyandang 
disabilitas. “Saya agak shock juga mengetahui 
bahwa dana untuk fasilitas mereka dikorupsi. 
Misalnya, ada dana jaminan hidup bagi orang 
dengan disabilitas tingkat berat, itu juga 
dikorupsi.” ujar Bambang.

Dugaan tindakan korupsi yang melibatkan 
oknum pegawai serta pejabat dinas sosial masing
masing provinsi itu, tentu sangat mengagetkan. 
Betapa tidak, karena dana yang harusnya 
digunakan untuk menunjang hidup serta 
kesejahteraan para penyandang disabilitas, justru 
dipergunakan dana bancakan berbagai pihak. 

Kondisi tersebut tentu memprihatinkan. 
Apalagi, meski belum ada angka pasti, namun 
jumlah penyandang disabilitas di Indonesia 
diperkirakan sangat besar.  Menurut perkiraan 
WHO,  penyandang disabilitas di negaranegara 
berkembang berkisar antara 1115%. Artinya, dari 
220 juta rakyat indonesia saat ini, diperkirakan 
terdapat 33 juta penyandang disabilitas.

Terkait pengaduan tersebut, KPK akan meng
klarifikasi dengan dinasdinas terkait. Selain itu, 
beberapa laporan akan dijadikan pertimbangan 
dalam memeriksa saksi serta oknumoknum 
terkait pelaporan dari LSM tersebut, sehingga 
menemui titik terang yang pasti mengenai dalang 
dibalik dugaan korupsi tersebut. 

Bantuan untuk Mereka pun
dikorupsi

Kunjungan penyandang disabilitas
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Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh 
Indo nesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah 
Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bertandang 

ke KPK, pada Selasa (6/5). Kedatangan sejumlah 
ke pala daerah ini untuk berkonsultasi mengenai 
per soalan yang terjadi yang berpotensi memicu 
korupsi. 

“Kedatangan kami untuk meminta pandangan 
dari pimpinan KPK,” kata Ketua Apeksi Vicky 
Lumentut yang juga wali kota Manado. Isran 
Noor, Ketua Apkasi yang juga bupati Kutai Timur, 
mengamini. Pertemuan hari itu, “Terkait dengan 
upayaupaya pemberantasan korupsi yang 
memfokuskan kepada pencegahan.”

Selain Vicky dan Isran Noor, hadir pula dalam 
rombongan itu Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Bupati 
Nias S. Laoli, dan Wali Kota Tangerang Selatan, 
Airin Rachmy Diani.

Dijelaskan Vicky dari Apeksi, kunjungan kedua 
lembaga ini ke KPK dalam rangka menindaklanjuti 

ke depan. Sekaligus merumuskan langkahlangkah 
tindak lanjutnya.

Dia menuturkan bahwa banyak sekali penga
la man bupati dan wali kota yang disampaikan un
tuk ditanggapi KPK tetapi terbentur tingkat tek nis 
pelaksanaan. Sering ada tumpang tindih kiner ja 
antara pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi.

Bisa dimaklumi kegelisahan mereka. Sebab, 
beberapa tahun terakhir, banyak kepala daerah 
yang menjadi pesakitan dalam kasus korupsi. 
Sepanjang penanganan perkara korupsi pada 2004
2013, ada 45 kepala daerah yang terjerat korupsi. 
Sebanyak 35 di antaranya, setingkat bupati dan 
walikota.

Saat ini, ujar Vicky, banyak potensi kerawanan 
korupsi di daerah lantaran adanya benturan 
peraturan antara pusat dengan daerah. Misalnya, 
soal peraturanperaturan dari Kementerian dan 
petunjuk teknis yang turun ke kabupaten/kota 
waktunya sangat mepet.

Kunjungan apeksi ke KpK

Ketika Kepala daerah 
               Berkonsultasi

Saat ini, 
banyak potensi 
kerawanan 
korupsi di 
daerah lantaran 
adanya benturan 
peraturan 
antara pusat 
dengan daerah. 
Makanya, kepala 
daerah merasa 
perlu mendapat 
masukan dan 
pandangan KPK.

POrtal

KPK mengapresiasi 
langkah pencegahan 

yang dilakukan kepala 
daerah. KPK akan 

terus mendampingi, 
agar uapaya 

pencegahan berjalan 
baik di daerah.

rapat koordinasi nasional yang 
dilaksanakan di Manado pada 
11 Januari 2014 lalu.  “Yang 
kami follow up adalah sema ngat 
temanteman bupati dan wali 
kota dalam rangka pencegahan 
korupsi di daerah kami masing
masing. Kedatangan ini kami 
untuk melakukan dan meminta 
pandangan dari pimpinan KPK,” 
katanya kepada awak media usai 
bertemu dengan KPK.

Pertemuan kedua lembaga ini 
dalam rangka pencegahan korupsi 

 “Ini membuat kami kesulitan 
untuk melaksanakan tugas
tugas, maka perlu masukan dan 
pandangan KPK” ujar Walikota 
Manado itu.

Ditemui Pimpinan KPK Adnan 
Pandu Praja, pertemuan itu ma sih 
akan berlanjut dalam be be rapa 
waktu mendatang. “KPK meng ap
resiasi langkah pencegahan yang 
dilakukan kepa la daerah. Karena itu, 
KPK akan terus mendampingi agar 
uapaya pencegahan berjalan baik di 
daerah,” kata Adnan. 
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Puluhan 
wartawan dari 

berbagai media 
turut serta 

dalam kegiatan 
tahunan yang 

diselenggarakan 
KPK. Tak hanya 

bersukaria, 
namun juga 
menambah 
wawasan.

Wajah Abraham Samad tampak berpeluh. 
Sambil menghela napas, ia menyeka 
keringat yang bercucuran di wajahnya. 

“Kelompok satu masih semangat?” tanya 
Abraham bersemangat kepada kelompoknya. 
Sekitar 1,5 kilometer berhasil dilewati pagi 
itu. Namun tantangan belum selesai, separuh 
perjalanan dengan medan yang cukup 
menyulitkan masih menanti. Dan tak hanya 
kelompok yang dipimpin Ketua KPK memang, 
tiga kelompok lain pun harus mengatur napas 
masingmasing untuk menaklukan sekitar 3 
kilometer medan yang cukup terjal tersebut. 

Sekitar dua jam menapaki jalur yang cukup 
menguras tenaga, semua kelompok pun 
berhasil menginjak garis finish. Ya, tracking safari 
merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 
dalam outbound KPK bersama para awak media 
yang digelar di Taman Safari, Cisarua, Bogor Jawa 
Barat pada 1314 Juni 2014. 

Selain outbound, tim KPK beserta puluhan 
wartawan dari berbagai media, baik media cetak, 
elektronik  dan online itu pun kembali menjajal 
sejumlah wahana lain yang ada di kawasan 
wisata dengan luas sekitar 168 hektar ini. Ada 
flying fox, jaring labalaba, jembatan gantung 

dan jembatan tali di atas air. Tak hanya itu  pula, 
berkeliling melihat berbagai jenis satwa seperti 
di habitat aslinya dengan memakai bus yang 
sudah disediakan pihak pengelola Taman Safari, 
menjadi salah satu kegiatan yang tak kalah 
mengasyikkan. Dengan mengenakan baju dan 
topi seragam para peserta tampak menikmati 
berbagai kegiatan tersebut.

Kegiatan semacam ini memang bukan kali 
pertama dilakukan KPK. Setidaknya satu kali 
dalam setahun, KPK rutin menggelar acara 
serupa sebagai upaya mempererat hubungan 
dengan para wartawan yang seharihari meliput 
di lingkungan KPK. Dengan kegiatan itu pula, 
tentu memberi warna lain setelah berkutat 
dengan rutinitas kerja.

Diskusi Media
Tak hanya bersenangsenang memang. Pada 

hari pertama, rangkaian kegiatan yang dihadiri 
empat pimpinan KPK, kecuali Zulkarnaen 
itu, juga menggelar lokakarya dengan tema 
“Intervensi Politik Terhadap Media”. Turut 
hadir sebagai narasumber dalam acara 
tersebut, antara lain Wakil Ketua KPK Bambang 
Wijojanto, Direktur Eksekutif Lembaga Study 

dari lokakarya
Hingga Bersukaria

Gathering Wartawan peliput KpK
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yang masuk dalam kancah politik dan masuk ke 
jajaran pejabat negera. Oleh karena itu, media 
diharapkan dapat menjaga pemberitaan yang 
independen, agar tidak dapat diintervensi 
oleh para pemilik saham. “KPK melihat bahwa 
media mempunyai peran strategis dalam upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata 
Johan. 

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto dalam lokakarya tersebut 
menyampaikan, di era reformasi seperti sekarang 
ini setidaknya terdapat dua kekuatan yang 
tumbuh dan berkembang secara paralel dan 
bahkan terintegrasi, yakni kebebasan media 
dan pemberantasan korupsi. Namun demikian, 
kata Bambang, masifnya pemberitaan dan 
pemberantasan korupsi saat ini berhadapan 
dengan berbagai tantangan baru sehingga 
diperlukan upaya konsolidaasi dan sinergitas 

berpencar. Puluhan awak media itu pun langsung 
mengerumuni para pimpinan KPK. 

Tak seperti ketika menjalankan rutinitas kerja 
seharihari, para pimpinan KPK memang tampak 
membaur. Udara dingin khas dataran tinggi pun 
menambah kental keakraban malam itu. 

Suasana semacam itu memang jarang terjadi 
dalam suasana kerja seharihari. Bahkan, menjadi 
pemandangan langka jika para pimpinan KPK 
mau berselfie ria menggunakan tongsis (tongkat 
narsis) dengan para wartawan.

Sekali lagi, keakraban tersebut memang 
merupakan momen langka. Karena di luar itu, 
baik KPK secara lembaga, maupun para awak 
media tentu harus menjaga independensi 
masingmasing. Namun demikian, para pimpinan 
KPK berharap, melalui kegiatan tahunan tersebut 
dapat menjaga keakraban antara KPK dan para 
awak media. 

Para awak media berfoto bersama Ketua KPK sebelum melaksanakan kegiatan outbound.

Pers dan Pembangunan 
Ignatius Haryanto dan 
Suryo Pratomo, Direktur 
Pemberitaan MetroTV. 

Dalam diskusi tersebut, 
membahas tentang peran 
media massa dalam upaya 
pemberantasan korupsi 
di Indonesia. Seperti 
yang disampaikan Juru 
Bicara KPK Johan Budi 
SP, bahwa topik tersebut 
dirasa penting, mengapa? 
Karena seperti diketahui, 
belakangan tak sedikit para 
pemilik stasiun televisi 

KPK mempersilakan 
para wartawan untuk 
mengajukan pertanyaan, 
saran dan kritik terhadap 
kinerja KPK periode ketiga. 

Malam pun semakin 
larut. Usai acara tersebut, 
diskusi kembali dilanjutkan. 
Namun, diskusi kali ini 
bukan membahas topik 
yang serius, melainkan 
obrolan santai antara 
pimpinan KPK dengan para 
wartawan. Para pimpinan 
pun tak lagi duduk di 
podium, melainkan duduk 

Dalam diskusi, juga dibahas 
tentang peran media massa 
dalam upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia. 
Media diharapkan dapat 

menjaga pemberitaan yang 
independen agar tidak 

dapat diintervensi oleh para 
pemilik saham.

antara media 
dan lembaga 
pemberantasan 
korupsi yang 
berpucuk pada 
kemaslahatan dan 
kesejahteraan rakyat. 
“Pemberitaan media 
sebetulnya dapat 
membangun mata 
rantai informasi atau 
berita korupsi karena 
berkaitan dengan 
media lainnya,” 
ujarnya.

Usai mengisi 
perut acara 
pun dilanjutkan 
dengan agenda 
mendengarkan 
paparan dari para 
pimpinan KPK. 
Dalam sesi ini, 
para pimpinan 
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KPK kembali 
meluncurkan 

inovasi 
sosialisasi. 

Uniknya, 
pemenang 

arisan 
antikorupsi 
tidak akan 

mendapatkan 
uang atau 

barang.

Kegiatan arisan, jamak dilakukan kaum 
perempuan dewasa ini. Ada arisan uang, 
atau barang perabot rumah tangga. Para 

peserta arisan mengumpulkan uang secara 
periodik, kemudian diundi. Nama yang keluar, 
dialah yang berhak atas uang atau barang yang 
menjadi objek arisan itu. Begitu seterusnya, 
hingga semua peserta bergiliran mendapat 
arisan.

Dari sini, KPK melirik arisan sebagai sebuah 
kegiatan yang tak hanya menarik bagi kaum 
hawa, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk 
sarana sosialisasi dan edukasi. Permainan ini, 

korupsi yang terjadi di sekitar Anda?” atau, 
“Apakah perilaku boros merupakan korupsi?”

Permainan ini bisa dimainkan secara individu 
ataupun berkelompok, dengan seorang juri yang 
akan memandu jalannya permainan. Juri ini 
juga akan memegang kunci jawaban, dan akan 
memberikan nilai  setiap jawaban para peserta.

Bila peserta yang mendapat giliran menjawab 
dengan benar, maka akan mendapatkan kartu 
hijau, dan peserta lain mendapatkan giliran 
berikutnya. Namun, bila jawaban kurang tepat, 
peserta akan mendapatkan kartu biru dan 
pertanyaan akan dilempar ke peserta lain, hingga 

Bukan uang, Bukan Barang
arisan antikorupsi

Permainan ini bisa 
dimainkan secara 
individu ataupun 

berkelompok. 
Seorang juri yang 
akan memandu 

jalannya permainan, 
akan memegang 

kunci jawaban dan  
memberikan nilai  

setiap jawaban para 
peserta.

akan disisipkan para fasilitator 
yang telah dilatih pada Training 
of Trainer dalam Gerakan “Saya 
Perempuan Antikorupsi”.

Berbeda dengan arisan 
pada umumnya, arisan ini tidak 
mendapatkan uang atau barang, 
melainkan akan memperkaya 
wawasan tentang nilainilai 
antikorupsi yang bisa diaplikasikan 
dalam kehidupan seharihari. 
Caranya, para peserta akan 
bergiliran mengundi pertanyaan 
pada gulungan kertas yang 
berada di dalam kocokan arisan. 
Pertanyaan yang muncul, tentu 
yang ringan, menantang dan dekat 
dengan keseharian kita. Misalnya, 
“Beranikah Anda melaporkan 

mendapat jawaban yang sempurna. 
Dan bila jawaban salah, maka akan 
mendapatkan kartu merah, dan 
pertanyaan dilempar ke peserta 
lain.

Kartu warnawarni ini memiliki 
nilai yang akan dihitung di akhir 
permainan. Hijau bernilai tiga, biru 
bernilai dua dan merah bernilai 
satu. Tentu saja, peserta yang ber
nilai paling tinggi menjadi peme
nang dalam arisan antikorupsi ini.

Tentu saja, arisan antikorupsi 
bisa menjadi agenda tambahan 
yang tak kalah seru di kegiatan 
arisan, kumpul sahabat, reuni dan 
kegiatan lainnya. Anda berminat 
untuk bermain dalam arisan 
antikorupsi ini? Yuk, ikutan...! 
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Korsupgah dana pendidikan

Menutup Celah Korupsi 
dana pendidikan

Besarnya 
alokasi 
anggaran 
pendidikan yang 
digelontorkan 
pemerintah 
belum dibarengi 
dengan 
pengawasan 
yang baik. 
KPK bersama 
Kementerian 
dan Lembaga 
terkait 
bersinergi 
melakukan 
perbaikan 
sistem.

Meski mendapat anggaran yang besar, 
yakni sekitar Rp368 Triliun di 2014, 
kondisi pendidikan di Tanah Air nyatanya 

masih menyisakan sejumlah persoalan serius. 
Padahal, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya 
tak ada lagi berbagai ketimpangan di sektor 
pendidikan. Betapa tidak, berdasarkan data 
PDSP Kemdikbud di 2012 saja, penduduk usia 
sekolah yang tidak sekolah mencapai 30 juta jiwa. 
Berbagai fasilitas belajar, seperti ruang kelas rusak 
masih relatif tinggi (28% untuk tingkat TK, 24% 
untuk SD, 15% untuk SMP, 11% untuk SMU/SMK).

Lalu, kemana aliran dana yang besar tersebut? 
Berbagai permasalahan itu memang tak lepas dari 
banyaknya praktik korupsi di sektor pendidikan. 
Dari kajian satu dasawarsa korupsi pendidikan 
oleh ICW, yakni periode 20032013, ditemukan 
setidaknya 296 kasus korupsi dana pendidikan 
yang disidik penegak hukum dan menyeret 479 
orang sebagai tersangka. Dari sejumlah kasus 
tersebut, 30 persennya adalah oknum Dinas 
Pendidikan sehingga menyebabkan kerugian 
negara sekitar Rp619 miliar. 

Atas permasalahan itu, KPK bersama sejumlah 
kementerian dan lembaga terkait bersinergi 
membentuk tim koordinasi dan supervisi 
pencegahan korupsi dana pendidikan yang telah 
dirancang sejak 2012. Menindaklanjuti program 
tersebut, kemudian KPK menggelar sosialisasi dan 
workshop rencana aksi terkait program tersebut di 
Balai Kartini pada 2526 Juni 2014. 

Acara tersebut dihadiri Inspektorat Provinsi 
seIndonesia, perwakilan Kanwil Kemenag se
Indonesia, Dinas pendidikan Provinsi seIndonesia 
dan perwakilan dari BPKP. Turut hadir dalam 
acara tersebut, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu 
Praja, Deputi Pencegahan KPK Iswan Hilmi, 
Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto dan Irjen 
Kemdikbud Haryono Umar.

Pembukaan acara tersebut ditandai 
dengan pemukulan gong oleh Adnan. Dalam 
sambutannya Adnan mengatakan, pencegahan 
tindak pidana korupsi diperlukan upaya nyata 
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
dalam pengelolaan dan pengawasan. 

Berdasarkan hasil pemetaan resiko dan 
permasalahan oleh tim korsup pendidikan, lanjut 
Adnan, masih banyak persoalan yang menjadi 
akar permasalahan utama dari pengelolaan 
dana pendidikan. Antara lain yakni lemahnya 
pengendalian internal, lemahnya sistem 
administrasi, lemahnya kontrol publik/sosial 
dan adanya kekosongan pengawasan.  “Untuk 
mengatasi berbagai permasalahan tersebut, KPK 
bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga 
telah menyepakati rencana aksi dari program 
Korsupgah. Rencana aksi yang akan dilaksanakan 
mulai tahun 2014 itu berisi acuan kegiatan yang 
akan dilaksanakan bersama oleh enam K/L dengan 
Inspektorat Jenderal/Deputi Pengawasan dari 
masingmasing instansi sebagai koordinatornya,” 
kata Adnan.

Sementara itu, Har yo
no Umar menyampai kan, 
bahwa program kor sup
gah dana pendi dikan 
merupakan upa ya yang 
sangat baik. Menu rutnya, 
tujuan uta ma pengawasan 
agar da pat meyakinkan 
auditee sehingga terbebas 
dari  berbagai risiko, 
terma suk risiko korupsi. 
“Oleh karena itu upaya 
pencegahan harus kita 
lakukan secara bersama
sama. Saya yakin ke depan 
apa yang kita lakukan 
akan memiliki pengaruh 
perbaikan,” katanya. 
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untuk pemimpin Bersih
penyerahan Buku putih KpK

Tak hanya 
mengawal 

proses pemilihan 
presiden dan 

wakil presiden, 
KPK juga 

menyusun 
buku pedoman. 

Tuntunan 
pemimpin 

terpilih, agar 
negeri ini jadi 

bersih.

POrtalPOrtal

Pemilihan umum presiden merupakan 
momen krusial dalam menentukan 
nasib bangsa selama lima tahun ke 

depan. Pun dalah hal pemberantasan korupsi. 
Pemilihan umum presiden dan wakilnya juga 
menjadi momen yang tak kalah penting agar 
kandidat yang terpilih adalah mereka yang pro
pemberantasan. 

Maka dari itu, sebagai bentuk kepedulian 
dalam mengawal proses pesta demokrasi lima 
tahunan ini, KPK telah menyusun buku putih 
bagi para kandidat pasangan calon Presiden 
dan Wakil presiden. Buku tersebut berisi tentang 
pengalamanpengalaman terbaik KPK dalam 
10 tahun menjalankan amanat pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Dalam buku putih setebal 
seratus halaman tersebut setidaknya ada 8 agenda 
pemberantasan korupsi yang bisa dipedomani 
siapa saja pemimpin terpilih.

Buku tersebut telah diserahkan kepada para 
kandidat yang bertarung dalam pilpres 2014 pada 
malam pendeklarasian pelaksanaan kampanye 
berintegritas dan damai pada 3 Juni 2014 di Hotel 
Bidakara, Jakarta Selatan. Nantinya buku putih 
KPK tersebut juga akan disosialisasikan kepada 
seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, 
mahasiswa, aktivis LSM, dan tokoh masyarakat 
lainnya sehingga dapat memantau kinerja 
pemimpin terpilih agar bebas dari korupsi. 

 “Pada buku itu dirumuskan tantangan faktual 
yang sedang dihadapi dan usulan agenda aksi 

yang diprioritaskan bagi presiden 20142019. Ini 
akan bermanfaat sebagai pedoman bagi calon 
presiden dan wakil presiden ketika menyusun visi
misi serta program kerja, juga ketika kelak terpilih 
nanti,” kata Bambang dalam penyerahan buku 
tersebut.

Kedelapan agenda pemberantasan korupsi 
dalam buku tersebut, antara lain mengenai 
reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi 
kependudukan, agenda pengelolaan sumber 
daya alam dan penerimaan negara, agenda 
ketahanan dan kedaulatan pangan, agenda 
perbaikan infrastruktur, agenda penguatan aparat 
penegak hukum, agenda dukungan pendidikan 
nilai integritas dan keteladanan, agenda 
perbaikan kelembagaan partai politik dan agenda 
peningkatan kesejahteraan sosial. 

Menurut Bambang, dalam visimisi para 
kandidat capres dan cawapres yang telah 
masingmasing diserahkan ke KPU masih ada 
persoalan yang belum tuntas. Hal ini, kata dia, 
akan menghambat pada agenda pembangunan. 
Pada dokumen visimisi tersebut, lanjutnya, tidak 
dibahas secara tuntas dari mana pembiayaan 
seluruh program yang akan dijalankan. Selain itu, 
sektor pajak sebagai salah satu penerimaan negara 
terbesar pun masih luput dari isu utama. “Siapapun 
capresnya, bila tidak mampu meningkatkan 
penerimaan pajak dan gagal mengatasi indikasi 
korupsi sektor pajak akan gagal melaksanakan 
program pembangunan,” kata Bambang. 
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untung Boleh, Mark up Jangan…
Workshop perusahaan agen perjalanan

Untuk mencegah 
penyelewengan 
dana perjalanan 
dinas, KPK 
menggelar 
workshop 
pencegahan 
korupsi. 
Pengusaha 
diharapkan tidak 
bekerja sama 
me-mark up 
harga tiket.
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Di era modernisasi seperti saat ini, agen 
perjalanan memiliki peran penting 
dalam memfasilitasi berbagai perjalanan, 

baik wisata maupun perjalanan dinas. Namun 
sayangnya, terlepas dari manfaatnya, perusahaan 
tour and travel sangat rentan dimanfaatkan para 
oknum penyelenggara negara atau pegawai 
negeri untuk mempermainkan anggaran. Untuk 
mengambil keuntungan yang lebih besar, tak 
jarang para oknum tersebut berkolaborasi dengan 
pihak agen perjalanan untuk memark up harga 
tiket. Bahkan tak sedikit pula perjalanan dinas 
bodong hasil konspirasi. 

Berdasarkan hal tersebut, KPK menggelar 
workshop tentang “Peran Agen Perjalanan Wisata 
dalam Pelaskanaan Kewenangan KPK dalam 
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.”  Hadir dalam acara yang digelar 
di Gedung KPK, 4 Juni 2014, tersebut, Deputi 
Penindakan KPK, Warih Sadono, Ketua Asosiasi 
sosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia 
Asnawi Bahar, serta para pemilik dan pimpinan 
perusahaan agen perjalanan dari berbagai daerah 
di Indonesia.

Dalam acara tersebut, KPK memberikan 
pemaparan tentang bentukbentuk pelanggaran 
serata berbagai hukuman yang dapat 
menjerat. Warih mengatakan, sebagai pemilik 
atau pimpinan perusahaan agen perjalanan 
diharapkan tidak bekerja sama dengan oknum
oknum penyelenggara atau pegawai negeri sipil 
(PNS) terkait dengan pengaturan harga tiket. 

“Kalau keuntungan silakan saja, tapi yang kami 
tidak ingin adalah memarkup harga lalu ada 
konspirasi dan sebagian dikembalikan kepada 
penyelenggara negara,” ujarnya.

Ia menyampaikan, saat ini tak sedikit kasus
kasus yang berkaitan dengan jasa travel yang 
besekongkol dengan oknum pegawai negeri. Ia 
berharap, para pengusaha agar tidak terjebak 
dengan permainan para oknum PNS yang dapat 
menyeret pihak perusahaan untuk berurusan 
dengan hukum. “Kami tidak ingin menakutnakuti. 
Kami hanya memberikan petunjuk kepada para 
pengusaha travel, agar tidak bekerja sama dengan 
para oknum pegawai negeri. Saya hanya berharap, 
kita mempunyai tekad yang sama. Karena KPK 
tidak dapat berdiri sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Asnawi Bahar mengatakan, 
pihanya berterima kasih atas terselenggaranya 
workshop tersebut. Menurutnya, melalui acara 
ini banyak pengetahuan dan wawasan yang bisa 
dipedomani. Dengan demikian, para pengusaha 
agen perjalanan sehingga tidak turut serta ke 
dalam praktikpraktik korupsi yang dilakukan 
para penyelenggara melalui permainan anggaran 
perjalanan dinas.

“Banyak sekali pembelajaran yang bisa 
kami ambil dari apa yang telah dipaparkan 
para narasumber. Kami berharap, semua yang 
didapatkan peserta dari worksop ini, dapat juga 
disampaikan kepada para pengusaha travel yang 
lain di daerah agar mempunyai pemahaman yang 
sama,” kata Bahar. 
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Cegah Korupsi, perkaya informasi

lima Bulan, 
     lima Celah

publikasi lokal universitas

Benahi BpJs Kesehatan

Guna memperkaya referensi dan kajian 
mengenai korupsi, KPK menggandeng 
sejumlah perguruan tinggi, baik negeri dan 

swasta. Tercatat hingga saat ini, delapan univer
sitas yang bekerjasama dengan KPK untuk peman
faatan publikasi lokal universitas. Mereka adalah 

Universitas Diponegoro, Universitas Negeri 
Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, 
Universitas Gadjah Mada, Universitas Katolik 
Atmajaya Yogyakarta, Universitas Islam Indone sia 
Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogya
karta, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Kerjasama serupa, masih akan dikembangkan 
lagi pada tahun ini dengan beberapa perguruan 
tinggi di Bandung, Surabaya, Malang, Makassar 
dan Manado. Publikasi lokal universitas yang 
bekerjasama dengan KPK ini, bisa diakses melalui 
laman Perpustakaan Online KPK di perpustakaan.
kpk.go.id.

Publikasi lokal universitas yang dimaksud, ada
lah semua karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas 
akademika. Yakni, berupa skripsi, tesis, diser tasi, 
penelitian dosen maupun lembaga peneli tian 
kampus. 

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat 
penan datanganan perjanjian kerjasama di 
tiga univer si tas di Semarang, 24 Mei 2014, 
mengatakan, KPK berharap kampus turut 
berkontribusi terhadap persoalan korupsi. Karena 
menurut Adnan, KPK berkepentingan untuk 
menyebarluaskan berbagai referensi antikorupsi, 
yang selama ini tersimpan di perpustakaan 
kampus agar bisa dioptimalkan masyarakat. 
“Kajian akademis bisa menjawab, mengapa 
korupsi masih terjadi di negeri ini,” katanya. 

Apa kabar Badan Pengelola Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan ? Lima bulan berjalan, ter
nyata KPK masih menemukan potensi fraud 

dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 
yang dikelola BPJS Kesehatan. Celah ini, dinilai 
masih terbuka akibat rekomendasi yang dihasil kan 
sebelumnya, belum dijalankan secara optimal.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, 
Zulkarnain, di Auditorium Gedung KPK, Jakarta, 
di hadapan Dirjen Linjamsos Kementerian Sosial 
Andi ZA Dulung. Turut hadir dalam acara tersebut, 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin 
Hadiyanto, Irjen Kementerian Kesehatan Yudi 
Prayudha Iskak Djuarsa, Direktur Pengawasan 
Khusus dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Sumarjono, Ketua Dewan Jaminan Sosial 
Nasional (DJSN) Chazali Situmorang, dan Dirut 
BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Zulkarnain menyebut ada lima celah yang 
bisa diterobos. Pertama, masih ada permasalahan 

dalam kepesertaan; Kedua, kelemahan sistem 
Indonesia Case Based Groups (INA CBGs); Ketiga, 
ketidaksiapan kebijakan dalam mengelola dana 
kapitasi; Keempat, potensi konflik kepentingan 
dalam operasional BPJS dan fasilitas kesehatan 
(misal, Puskesmas); Dan, kelima, pengawasan/audit 
layanan medis yang belum jelas, baik sisi regulasi, 
kelembagaan dan operasionalnya.

Menanggapi hal ini, Fahmi Idris mengaku, 
memang masih banyak kekurangan dalam 
pelaksanaannya. Meski begitu, ia berterima 
kasih atas sejumlah temuan itu yang merupakan 
peringatan dini dalam upaya mencegah korupsi. 
“Kalau ada temuan yang mengarah pada tindak 
pidana korupsi, kami akan adukan dan kami minta 
bantuan ke KPK,” kata Idris. 
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sulur

Penyidikan bukan akhir dari 
kegiatan penindakan yang 
dilakukan KPK. Setelah 

menuntaskan proses penyidikan, 
penyidik menyerahkan perkara kepada 
penuntut umum. 

Sesuai Pasal 8 KUHAP ayat (3), 
proses penyerahan dilakukan melalui 
dua tahap. Pertama, penyerahan berkas 
perkara. Dalam tahap ini, penuntut 
umum melakukan pemeriksaan 
terhadap berkas yang diserahkan. 
Jika memang telah lengkap, penuntut 
umum pun menyatakan bahwa berkas 
telah lengkap. 

Kedua, merupakan tahap 
penyerahan tersangka dan barang 
bukti. Ketika berkas dinyatakan lengkap, 
penyidik segera menyerahkan tersangka 
dan barang bukti kepada penuntut 
umum. Pada institusi kejaksaan, proses 
tersebut dikenal sebagai P21. Namun, 

KPK tidak memakai istilah tersebut 
dalam administrasi perkaranya.  

Setelah kedua tahap dilakukan, 
proses sudah memasuki penuntutan. 
Dalam hal ini, yang dimaksud Penuntut 
adalah Penuntut Umum pada KPK, yang 
diangkat dan diberhentikan oleh KPK 
(Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi). 

Beberapa hal terkait penuntutan 
di KPK. Pertama, sesuai Pasal 51 ayat 
(1) pula, Penuntut sebagaimana 
dimaksud adalah bertindak sebagai 
Jaksa Penuntut Umum . Kedua, 
setelah menerima berkas perkara dari 
penyidik, Penuntut Umum paling lama 
14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya berkas tersebut, 
wajib melimpahkan berkas perkara 
tersebut ke Pengadilan Negeri (Pasal  
52 ayat (1). 

Ketiga, Penuntut Umum KPK dapat 
melakukan penahanan terhadap 
tersangka selama 20 (dua puluh) hari 
dan dapat diperpanjang lagi dengan izin 
pengadilan untuk paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sebagaimana diatur dalam 
pasal 25 KUHAP. Masa penahanan 
selama 20 (dua puluh) hari tersebut 
praktis tidak digunakan seluruhnya 
karena pada hari yang ke14 (keempat 
belas) perkaranya telah dilimpahkan ke 
pengadilan.

Keempat, pelimpahan ke Pengadilan 
Tipikor disertai berkas perkara, 
surat dakwaan. Kelima, dengan 
dilimpahkannya ke pengadilan, 
kewenangan penahanan secara yuridis 
beralih ke hakim yang menangani. 
Keenam, paling lama 90 hari sudah 
diputus di tingkat Pengadilan Negeri. 
Dan, ketujuh, upaya hukum dapat 
dilakukan (banding, kasasi). 

penyerahan perkara
dan penuntutan

Istilah-istilah Status
Saksi, adalah orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 
sendiri  ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Tersangka, adalah seseorang yang karena perbuatannya 
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa, adalah seorang tersangka yang dituntut, 
diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Terpidana, adalah seseorang yang dipidana berdasarkan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
(eksekusi) 

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh 
jaksa. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan 
kepada jaksa.

Putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum 
tetap apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari terdakwa atau 
pihak yang mewakili dan jaksa penuntut umum tidak 
mengajukan banding atau kasasi atas putusan majelis 
hakim atau saat amar putusan dibacakan oleh majelis 
hakim tingkat kasasi. Saat itulah, jaksa dapat melakukan 
eksekusi segera atas putusan majelis hakim. 

Setelah dilimpahkan ke 
pengadilan, kewenangan 
penahanan secara 
yuridis beralih ke hakim 
yang menangani. Status 
tersangka pun berubah 
menjadi terdakwa.
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Kebengisan bangsa Viking yang 
menempati Skandinavia pada 800
1066, siapapun tahu, hanya tinggal 

cerita. Ditulis di lembar sejarah, dibaca, 
dan kemudian disimpan kembali di rak 
perpustakaan. 

pemberantasan Korupsi
    ala negeri viking

Sebagai salah satu negeri asal 
Viking, Kerajaan Norwegia memang 
telah berubah wajah. Meski tetap 
merupakan “Tanah Utara,” sebagaimana 
selalu dibanggakan Viking, namun 
tak ada lagi aksi ekspansif yang 
menjelajah dan merampok ke timur 
hingga Rusia dan Konstantinopel. 
Atau, ke barat hingga Greenland, 
dan bahkan mendirikan secara paksa 
perkampungan L’Anse aux Meadows, di 
Newfoundland dan Labrador, Kanada. 

Norwegia sekarang adalah 
Norwegia yang sama sekali berbeda. 
Didaulat menjadi salah satu negara 
berpenduduk paling bahagia di 
dunia, negeri itu sungguh jauh dari 
aksi kekerasan dan perampasan 
sebagaimana dilakukan Viking. Kalau 

pun terkadang ditemui anakanak 
muda mengenakan topi bertanduk 
dua di pusat perbelanjaan CC Vest, di 
Oslo, itu tak lebih dari tren mode, agar 
wisatawan manca negara tahu, bahwa 
mereka sedang berada di Kongeriket 
Norge, yang memiliki sejarah sebagai 
bangsa pemberani.  

Begitulah kondisinya. Memiliki 
luas wilayah 385,178 km2, Norwegia 
sekarang bahkan dikenal sebagai 
salah satu negara paling bersih di 
dunia. Bukan sama sekali tak ada, 
namun penjarahan, korupsi, dan suap 
menempati proporsi yang sangat kecil. 
Dalam keadaan seperti ini, ketika terjadi 
suatu skandal korupsi, dengan mudah 
media massa menyorot dan publik pun 
mengecam habis. 

JeJarinG

norwegia

Meski mengganggu 
kredibilitas, berbagai 

kasus korupsi yang terjadi, 
diyakini tidak membuat 

Norwegia menjadi negara 
korup. Korupsi bukan 

bagian dari kehidupan 
sehari-hari.
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Contoh korupsi paling anyar, adalah 
kasus yang melibatkan perusahaan
perusahaan Yara, Telenor, Kongsberg 
Gruppen, dan Statoil. Yara terlibat kasus 
suap dan saat ini tengah menghadapi 
persidangan. Telenor terkait kepemilikan 
saham perusahaan ponsel Vimpelcom, 
dan Kongsberg Gruppen terkait 
penyuapan. Sedangkan maskapai 
perminyakan Statoil, juga terlibat 
penyuapan. 

Meski sedikit mengganggu 
kredibilitas Norwegia, namun publik 
percaya bahwa proses hukum 
yang transparan dan akuntabel 

serta administrasi publik. Artinya, 
negara tersebut memiliki pemerataan 
kekayaan terbaik di dunia. Hampir tidak 
ada kesenjangan kesejahteraan antar 
penduduk. 

Norwegia, pada akhirnya berhasil 
mengoptimalkan seluruh potensi 
ekonomi, termasuk kekayaan alam. 
Alhasil, sebagai negara pengekspor 
minyak nomor tujuh di dunia, tingkat 
kesejahteraan penduduk pun semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Beberapa waktu lalu, bahkan Bank 
Sentral Norwegia mengumunkan 
kenaikan dana kesejahteraan rakyat 

subsidi berbagai keperluan bagi petani 
serta sektor industri primer lainnya.

Lantas, dari mana pemberantasan 
bermula? Keberhasilan Norwegia 
dimulai dari dalam pemerintahan 
sendiri. Dalam hal ini, negara tersebut 
memulainya dengan menaikkan gaji 
para pegawai dan pensiun dengan 
nominal yang sesuai. Upaya tersebut, 
dilakukan, karena memang dianggap 
jauh lebih efektif dibandingkan dengan 
tindakan represif seperti memberikan 
hukuman mati.

Tak kalah penting adalah perekrutan 
pegawai pemerintah. Norwegia dikenal 

hari. “Korupsi tidak menghalangi kita 
dari pelayanan kesejahteraan. Dengan 
demikian publik masih bisa menikmati 
hakhaknya terkait perawatan kesehatan, 
keamanan, pendidikan, dan sebagainya,” 
ujar Johnson. 

Itulah sebabnya, kasuskasus 
tersebut tidak menggoyahkan posisi 
Norwegia. Menurut Transparency 
International (TI), negara tersebut 
menduduki peringkat keempat dengan 
indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 
86. Selain itu, survai dalam negeri 
menyebutkan, hanya 1% warga yang 
telah membayar suap dalam 12 bulan 
terakhir.

kesejahteraan Tinggi
Dengan kondisi seperti itu, tak heran 

Norwegia menjadi salah satu negara 
yang berhasil mengelola tata keuangan 

Salah satu sudut kota Oslo, Norwegia. Penduduknya paling bahagia.

Norwegia sebesar 5,11 triliun krones 
atau setara dengan 503 miliar 
poundsterling.Sungguh angka yang luar 
biasa dibandingkan dengan populasi 
penduduk yang berdasarkan sensus 
2013, hanya berjumlah 5.9 juta jiwa.

Dana sebesar 183% dari GDP 
itu sendiri, diperkirakan masih akan 
melonjak ke angka 220% dari GDP, 
pada tahun 2030 nanti.Dana itu tidak 
diberikan langsung dalam bantuan 
langsung tunai (BLT) sebagaimana 
yang dilakukan Indonesia. Namun, dana 
tersebut dinikmati rakyat Norwegia 
melalui tunjangan pensiun yang tinggi, 
fasilitas kelas atas bagi semua warga 
dalam bentuk transportasi umum dan 
fasilitas publik seperti gas dan listrik, 
jaminan sosial bagi pengangguran 
(3,3%), jaminan kesehatan gratis, sekolah 
gratis dari SD hingga Universitas, dan 

akan membuat 
persidangan berjalan 
fair. Hal ini diyakini 
akan membuat efek 
jera, terlebih media 
massa terus menyorot 
kasus ini dengan 
gencar. 

Mantan Menteri 
Pengembangan 
Internasional 
Norwegia, Hilde F. 
Johnson, pernah 
mengatakan, 
bersihnya Norwegia 
bukan berarti tidak 
kebal korupsi. Hanya 
saja, lanjutnya, korupsi 
di negera tersebut 
bukan masalah hidup 
dan mati, tidak pernah 
menjadi bagian dari 
kehidupan sehari

sangat ketat 
menerapkan 
aturan perekrutan, 
sehingga calon 
pegawai yang 
diterima, benar
benar memiliki 
integritas yang 
sangat tinggi. Tak 
ada suap dalam 
proses perekrutan. 
Semua dilakukan 
secara transparan.

Selain itu, 
kebebasan pers 
di Norwegia juga 
memiliki peran 
sangat vital 
dalam mencegah 
aksi tindakan 
korupsi. Efektivitas 
kebijakan ini 
semakin didukung 

oleh adanya kajian yang membuktikan 
bahwa rendahnya tingkat korupsi pada 
negara demokrasi berhubungan positif 
dengan kebebasan pers. Semua negara 
Skandinavia, khususnya Norwegia, 
sangat dikenal dengan kebijakan 
mengenai kebebasan informasi. Dengan 
demikian, pers Norwegia, benarbenar 
berfungsi sebagai kontrol sosial tanpa 
adanya campur tangan pemilik media. 

Sedangkan lembaga ombudsman 
yang disebut sebagai Parliamentary 
Ombudsman juga berperan vital dalam 
pemerintahan. Mereka bertugas 
memastikan transparansi, akuntabilitas, 
dan efisiensi dalam pengalokasian 
anggaran pemerintahan. Sejarah telah 
membuktikan bahwa peran ini tidak 
hanya bermain dalam tataran normatif, 
tetapi juga berkontribusi melindungi 
hakhak kenegaraan warga. 
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Gending karawitan itu terdengar 
merdu. Dimainkan belasan siswa 
SMKN 20 Jakarta, harmoni suara 

bonang, kenong, kendang, dan kempul, 
mengalun tenang sedikit mendayu. 
Dengan irama sedang terkadang 
cepat, Kuwi Opo Kuwi yang dimainkan, 
membuat siapa saja yang mendengar, 
akan menggoyanggoyangkan kepala. 

Tembang dolanan sebagaimana di
unduh melalui situs Youtube, tersebut, 
memang menarik. Bukan hanya ira ma nya 
yang bisa menggugah jiwa, na mun juga 
liriknya yang memuat pesan anti korupsi. 

Kuwi opo kuwi e kembang melathi
Sing tak puja-puji ja dha korupsi
Merga yen korupsi negarane rugi
Piye to kuwi, aja ngona-ngona, ngono

Tak heran, akhirnya ba nyak pe nga
mat membandingkan gubahan Ki Tjokro 
Warsito atau yang juga dike nal sebagai 
Kan jeng Pangeran Haryo (KPH) Notoprojo 
pa da 1950an, tersebut, dengan berbagai 
mas ter piece musik klasik. “Bahkan di luar 
negeri bisa di sejajarkan dengan Mozart 
dan Beethoven,” ujar Siswadi, pengamat 
kara  witan Institut Seni Indonesia (ISI) 
Yogyakarta.

 Kuwi Opo Kuwi bukan satusatunya 
tembang dolanan anakanak Jawa. 
Lainnya banyak, semisal Cublak-cublak 
Suweng, Gambang Suling, Gundhul Pacul, 
Kodok Ngorek, Jothang Alang-alang, 
dan Menthok-menthok. Selain itu, juga 
Jaranan, Padang Bulan, Ilir-ilir, Kidang 
Talun, Kupu Kuwi, Suwe Ora Jamu, dan 
masih banyak lagi.

Sama seperti Kuwi Opo Kuwi, tembang 
dolanan lain pun banyak mengajarkan 

nilai luhur dalam lagu dan puisi

nilai kepada masyarakat, terutama 
anakanak. Dan, memang seperti itulah 
karyakarya Ki Tjokro. Menurut Siswadi,  
sama seperti maestro lain, yakni Ki Narto 
Sabdo dan Ki Marto Pangrawit, karya Ki 
Tjokro selalu berbicara mengenai kritik 
sosial pada eranya. Itu sebabnya, Suka 
Hardjana, juga pengamat karawitan, 
memberikan apresiasi tak kalah tinggi. 
Menurutnya, ketiga tokoh karawitan itu 
tadi, memang memiliki cara berbeda 

dalam menyikapi kondisi sosial di sekitar 
mereka. “Sesuai dengan zamannya, 
mereka urun rembuk untuk masyarakat,” 
kata Suka.

Luar biasanya, lanjut Suka, mereka 
hidup di era 1960an, ketika kondisi 
politik tidak stabil. Banyak risiko dihadapi 
ketiganya. Dia pun mencontohkan, 
bahwa kritik yang mereka ungkapkan 
dalam gending, bisa saja menjadi 
bumerang dan mendatangkan bencana. 
“Tetapi ketiganya terus melakukan kritik 
sosial. Karena, semua memiliki kepekaan 
tentang itu,” ujarnya.

klasifikasi Tembang 
Dalam klasifikasinya, tembang 

dolanan masuk ke dalam seni suara 
Jawa, atau yang kerap disebut tembang 
(sekar). Menurut pengamat sastra Jawa, 
Gitosaprodjo, selain tembang (sekar) 
dolanan, yang juga termasuk ke dalam 
sekar adalah sekar ageng, sekar tengahan, 
sekar macapat, sekar gendhing, dan sekar 
pedhalangan.

Penamaan tembang dolanan, kare
na memang berasal dari dolanan atau 
permainan anakanak. Ini terjadi, karena 
tembang dolanan pada era dahulu, 
memang kerap dinyanyikan oleh anak
anak di pedesaan. Bahkan, tidak sedi kit 
yang melantunkan di halaman pada 
malam hari, ketika bulan sedang purna
ma. Tak perlu diiringi gending karawitan. 
Menembang tanpa musik pun jadi. 

cendekia

Tembang dolanan & Macapat

Sebagai bagian dari 
kearifan lokal Tanah Jawa, 

tembang dolanan dan 
macapat menyimpan nilai-
nilai yang luar biasa. Perlu 
dilestarikan, karena sudah 

lama menyampaikan pesan 
antikorupsi.

Ki Tjokro Warsito, pencipta tembang 
dolanan Kuwi Opo Kuwi.
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cendekia

Namun, seiring perkembangan 
zaman, tembang dolanan tak ha nya 
dinyanyikan anakanak. Fakta nya, 
tidak sedikit orang tua, terma suk 
para pesinden yang memba wakan
nya. Tak heran, jika lirik tembang 
dolanan pun terkadang juga bisa 
ditujukan untuk orang dewasa. . 
Contohnya, Kuwi Opo Kuwi, itu tadi. 

Dilihat dari masa penciptaan, 
Gitosaprodjo mengelompokkan 
tembang dolanan ke dalam dua ke
lompok. Pertama, sekar (tembang) 
dolanan gagrak (bentuk) lama, yang 
diciptakan sebelum era kemer
dekaan. Contoh untuk ini adalah 
Cempa, Jamuran, dan Cublak-cublak 
Suweng. Kedua, sekar (tembang) 
dolanan gagrak baru, yang 
diciptakan setelah kemerdekaan. 
Contohnya, Swara Suling, Kuwi Opo 
Kuwi, dan Gugur Gunung. 

Macapat
Selain tembang dolanan, seni 

tra dsional lain yang kerap berfungsi 
sebagai penanam nilai adalah maca-
pat. Memiliki akar yang sama, yakni 
tembang (sekar), keduanya memang 
dikenal sebagai ikon seni Tanah Jawa

Macapat sendiri, hakikatnya me
rupakan puisi tradisional Jawa. Me
nurut Gitosaprodjo, (sekar) macapat 
berarti “desa ke desa.” Macapat, 
me rupakan bagian dari tembang 
rakyat yang biasa diperdengarkan 
di pedesaan. Contohnya, Pucung, 
Maskumambang, Kinanthi, Mijil, 
Pangkur, Durma, Asmaradana, Si nom, 
Dhandhanggula, dan lainlain.

Sebagai suatu pesan, macapat 
mempunyai tujuan dan makna ber
beda, antara satu dan lainnya. Seca

“angklung vaganza”
       Juga Bisa

Selayaknya tembang dolanan dan macapat, 
angklung di Tatar Pasundan juga tak mau 
kalah. Beberapa waktu lalu, seni tradisional 

yang mengedepankan bambu sebagai alat 
musik, tersebut, membuktikan, mereka juga bisa 
memainkan peran seperti “saudara” mereka dari 
Jawa itu. 

“Angklung Vaganza,” begitulah pagelaran 
yang diselenggarakan di Plaza Balaikota Bandung, 
beberapa waktu lalu. Mengambil tema Inspiring 
of Harmony, selain untuk melestarikan angklung 
sebagai warisan budaya, kegiatan juga dilakukan 
untuk menggunakan angklung sebagai media 
kampanye antikorupsi.  

Dikatakan M. Sani Winandar, ketua pelaksana, 
banyak cara yang dilakukan individu maupun 
kelompok masyarakat untuk memerangi korupsi. 
Itu terjadi, karena masyarakat menganggap 
bahwa korupsi merupakan penyakit kronis sangat 
berbahaya. “Dan kami, mencoba mempergunakan 
angklung. Kami yakin, kampanye antikorupsi 
melalui angklung bisa efektif diterima masyarakat,” 
katanya. 

Dan benar. Pagelaran, pada akhirnya memang 
sarat nuansa antikorupsi. Hal itu setidaknya 
tercermin, dari lomba musik angklung yang 
diadakan panitia. Lomba tersebut mengambil 
tema, Aku bisa jujur karena angklung.” Selain 
itu, nuansa kejujuran dan antikorupsi juga terasa 
dari lagulagu yang dimainkan. Semua mengajak 
masyarakat untuk bersikap jujur dan memerangi 
korupsi.  

Turut hadir dalam acara yang berlangsung 
satu hari tersebut, sejumlah seniman, pengrajin, 
pengajar angklung, dan keluarga besar 
tokoh angklung modern Indonesia, Daeng 
Soetigna.”Dengan digelarnya ‘Angklung Vaganza’ 
ini, kami akan mempertunjukkan angklung melodi 
terbesar sebagai simbol semangat perlawanan 
kepada korupsi,” katanya. 

ra garis besar, pesan tersebut bisa 
dijabarkan melalui beberapa serat:

Pertama, Serat Wulanreh. Isi 
serat ini cenderung ditujukan para 
pemuda. Didalamnya terdapat pe
san tentang kejujuran, kesabar an, 
rasa hormat, dan sebagainya. 

Kedua, Serat Tripama. Isi pesan 
serat ini disampaikan melalui 
perlambang atau penampilan 
tokoh pewayangan. Terdapat tiga 
tokoh yang menjadi contoh yaitu 
Bambang Sumantri, Kumbakarna, 
dan Adipati Karna. 

Ketiga, Wirawiyata. Karena me
nyangkut ajaran keprajuritan, isi 
pun pesan ditujukan kepada para 
prajurit.  

Keempat, Serat Panitisastra. 
Pokokpokok ajaran atau pesan 
dalam karya tersebut adalah adat 
istiadat, sopan santun, tenggang 
dan ilmu pengetahuan untuk 
mempertebal ketakwaan kepada 
Sang Pencipta. 

Kelima, Wulang Estri. Isi pesan 
dalam serat ini ditujukan bagi wanita 
yang akan berumah tangga. Agar 
rumah tangganya baik, seorang istri 
harus tahu aturan rumah tangga, 
tahu sifat suami, teliti, dan tidak 
boleh mendahului kehendak suami.  

Keenam, Candra Rini. Isi pe san 
ini adalah ajaran moral bagi ka
um wanita dalam hidup beru mah 
tangga. Konsep ajaran yang ter
tuang berupa deskripsi sifat, wa
tak, perilaku para istri Arjuna agar 
menjadi teladan kaum wanita.  

Ketujuh, Serat Dumbasawala. 
Berisi ajaran pada masalah kepah
lawanan (keprajuritan), etika (ting
kah laku ), ketuhanan, dan sosial. 

Cublak-cublak suweng, sarat nilai.
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Keteladanan itu ada pada diri 
Sudirman. Di tengah krisis role 
models saat ini, sang panglima 

memberikan banyak pelajaran penting. 
Bukan cuma semangatnya yang tinggi 
ketika membela bangsa dan negara, 
namun juga kesederhanaan dan 
pengabdiannya yang luar biasa kepada 
rakyat jelata. Tidak hanya saat Sudirman 
telah menjadi orang nomor satu di 
Tentara Keamanan Rakyat/Angkatan 
Perang Republik Indonesia (TKR/
APRI), namun jauh sebelum itu, ketika 
pria kelahiran Desa Bantar Barang, 
Kecamatan Rembang, Kabupaten 
Purbalingga, 24 Januari 1916, tersebut, 
masih menjadi seorang pengajar. 

  Sebelum terjun ke dunia militer, 
Sudirman memang pernah menjadi 
guru HIS Muhammadiyah. Dia berhenti 
mengajar, setelah Jepang menutup 
sekolah tersebut, karena dianggap 
sebagai bentukan kolonial Belanda. 

Di situlah jalan hidup Sudirman 
berubah. Karena pada hampir 
bersamaan, tawaran menjadi militer 
muncul. Penguasa militer di Kabupaten 
Cilacap tertarik merekrut Sudirman 
untuk bergabung dengan Pembela 
Tanah Air (PETA) sebagai daidancho, 
jabatan setingkat komandan batalion. 
Daidancho kebanyakan memang 
direkrut dari tokoh masyarakat. Seperti 
guru, tokoh agama Islam, dan pegawai 
pemerintah. “Karena itu, umurnya tak 
muda lagi,” kata Nina Lubis, penulis 
buku PETA Cikal Bakal TNI. 

Ihwal masuknya Sudirman menjadi 
militer, juga diceritakan dalam 
buku Perjalanan Bersahaja Jenderal 
Sudirman. Kesediaan Sudirman, tak 
lepas dari bujukan Achmad Dimyati, 

rela Berkorban demi rakyat

membuat Sudirman luluh. Dalam 
benak Sudirman, dengan menjadi 
penghubung, tentu dirinya bisa 
memiliki peran lebih besar. Dia pun 
bertekad, akan memanfaatkan peran 
tersebut untuk berpihak kepada rakyat. 
Alhasil, setelah berdiskusi dengan Siti 
Alfiah, sang istri, Sudirman akhirnya 
memantapkan diri untuk masuk dunia 
militer. 

Pada akhirnya, Sudirman memang 
diterima menjadi daidancho. Dan, 
persis seperti kata Dimyati, Sudirman 
pun mendapat jabatan sangikai. 
Tugasnya, selain sebagai perantara, juga 
mendampingi tentara Jepang dalam 
mengambil hati penduduk, agar mau 
menyerahkan padi. 

Di sinilah, keteladanan Sudirman 
ditunjukkan. Sebagaimana tekad 
awalnya, dia tidak mau begitu saja 
tunduk pada penjajah. Sudirman 
bersikeras, untuk mendahulukan 
kepentingan rakyat ketimbang 
kemauan Jepang. Pada kenyataannya, 
Sudirman selalu meminta rakyat 
agar mendahulukan kebutuhan 
mereka. Kalau ada lebih, barulah bisa 
menyetorkan padi ke tentara Jepang. 
Apa yang disampaikan Sudirman 
melalui Bahasa Jawa itu, tentu bertolak 
belakang dengan instruksi Jepang. 
Maunya Jepang, kalau bisa seluruh hasil 
panen diserahkan kepada mereka. 

Apa yang dilakukan Sudirman 
bukan tanpa risiko. Apalagi di hadapan 

teladan

Jenderal Sudirman

Mendahulukan kepentingan rakyat, 
bangsa, dan negara di atas kepentingan 

sendiri, seperti itulah Sudirman. 
Kesehatan yang kian buruk, bukan 

penghalang untuk berjuang.

sesama pengajar di 
Muhammadiyah. 
Ketika itu Sudirman 
memang sempat 
raguragu. Selain 
karena kakinya 
yang “cacat” akibat 
main bola dan 
kesehatannya yang 
kurang bagus karena 
terlalu banyak 
merokok, Sudirman 
juga menganggap 
Jepang serupa 
Belanda: samasama 
penjajah. 

“Mungkin 
Dik Dirman akan 
diangkat menjadi 
sangikai Karesidenan 
Banyumas, semacam 
perwakilan rakyat.” 
Ucapan Dimyati 
itulah yang 
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Mendahulukan kepentingan 
rakyat, bangsa, dan negara di atas 
kepentingan sendiri, pada akhirnya 
seperti menjadi ikon yang melekat pada 
sosok Sudirman. Karena faktanya, demi 
kepentingan tersebut, Sudirman tak 
pernah peduli akan keselamatan dan 
bahkan kesehatannya. Dalam kondisi 
apapun, keberanian dan semangat 
Sudirman seakan tak pernah padam. 

Setelah proklamasi kemerdekaan 
17 Agustus 1945, misalnya, dalam sua
tu per tempuran, ia berhasil merebut 
sen jata pasukan Jepang di Banyumas. 
Itu lah jasa pertamanya sebagai tentara 
pas ca kemerdekaan Indonesia. Dari 
sana, kemudian pada 12 November 
1945, Soedir man terpilih dalam suatu 
pemi lihan Panglima Besar Tentara 
Keaman an Rakyat (TKR) yang diadakan di 
Yogyakarta. 

Setelah itulah. Sudirman kemudian 
memimpin berbagai pertempuran 
besar. Termasuk di antaranya, serangan 
terhadap pasukan Sekutu di Ambarawa, 
yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa, 
Desember 1945. Setelah itu, 12 Desem
ber tahun yang sama, Sudirman 
melancar kan serangan kepada pasukan 
Inggris. Da lam pertempuran yang berko
bar selama lima hari tersebut, pasukan 
Inggris dipaksa tungganglanggang dan 
mundur jauh hingga ke Semarang.

Demi bangsa dan negara, Sudirman 
memang tak pernah takut. Jangankan 

keselamatan, bahkan kesehatannya 
yang kian buruk lantaran tubercolosis 
pun, seakan tak dipedulikan. Pada 
19 Desember 1948, misalnya, dalam 
kondisi lemah karena hanya satu paru
parunya yang berfungsi, Sudirman 
memimpin perlawanan terhadap agresi 
militer kedua yang dilakukan Belanda. 
Sudirman tak menghiraukan anjuran 
Presiden Soekarno, yang memintanya 
tetap tinggal dalam kota untuk 
melakukan perawatan. 

Setelah itu, dengan ditandu, ia 
berangkat memimpin pasukan untuk 
melakukan perang gerilya. Dalam kurun 
waktu tujuh bulan, pasukan pimpinan 
Sudirman berpindahpindah dari hutan 
satu ke hutan yang lain, dari gunung ke 
gunung. Sudirman tak peduli, bahwa 
tubuhnya kian rapuh. 

Tetapi itulah luar biasanya. Pada 
saat bergerilya, misalnya, Sudirman 
juga kerap menolong warga yang 
membutuhkan. Jika sedang “masuk 
dusun,” tanpa diminta dia mengulurkan 
tangan terhadap masyarakat yang 
membutuhkan. Menurut Teguh, pernah 
sang ayah membantu menyembuhkan 
istri lurah di sebuah kampung 
di Pacitan. Ketika itu, Sudirman 
mengambil air dari sumur, lalu 
membacakan doa melalui air tersebut. 
Ajaib, istri lurah yang sebelumnya 
terbaring payah, mendadak bisa 
bangun setelah meminumnya. 

Selain menyembuhkan orang 
sakit, Sudirman yang notabene juga 
kesehatannya juga buruk, tidak segan
segan merelakan harta pribadinya. Ketika 
pasukan yang dipimpinnya kekurangan 
makanan, misalnya, Sudirman mengirim 
sang adik ipar, Hanung Faeni, kembali 
ke Yogyakarta. Ditemani sopir pribadi 
Sudirman, Hainun Suhada, Hanung 
berjalan kaki untuk menyampaikan 
pesan sang jenderal kepada istrinya, 
Siti Alfiah.Dalam amanat itu, Sudirman 
meminta perhiasan Alfiah untuk mem
biayai perang. “Perhiasan itu dibarter 
dengan ayam dan beras,” kata Teguh.

Begitulah keteladanan Sudirman. 
Praktis hingga akhir hayatnya, 29 Januari 
1950, Sudirman terus berjuang tak 
kenal lelah. Bahkan dalam kondisi yang 
sudah sangat tidak memungkinkan, 
dia masih menjadi tokoh perencana, 
ketika pasukan yang dipimpin Letkol 
Soeharto bertempur dalam Serangan 
Umum 1 Maret 1949. Seusai Konferensi 
Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 1949, 
Sudirman sebenarnya masih berencana 
mengejar pasukan Belanda. Namun lagi
lagi Presiden Sukarno melarang, ka rena 
fisik Sudirman memang tidak memung
kinkan. Tubuhnya semakin kerontang 
akibat penyakit yang menggerogoti. 

Sudirman memang meninggal dalam 
usia relatif muda, 34 tahun. Namun, 
keteladanannya tak pernah mati hingga 
kini.  (berbagai sumber)

Jenderal Sudirman didampingi Letkol Suharto, sesuai serangan 1 Maret.

tentara Jepang yang terkenal 
kejam dan tak pandang bulu. Se
perti disampaikan Muhammad 
Teguh Bambang Cahyadi, 
putra Sudirman, seba gaimana 
didengarnya dari kisah sang 
ibu. Menurut Teguh, tentara 
Jepang pada akhirnya memang 
tidak suka terhadap kehadiran 
Sudirman. Pasalnya itu tadi, 
karena Sudirman kerap me nen
tang instruksi tentara Jepang. 
“Namun, saat itu Jepang berke
pentingan membentuk pasukan 
bersenjata untuk menghadapi 
serangan tentara Sekutu,” 
katanya seperti dikutip TEMPO. 
Teguh sendiri, memang tidak 
pernah melihat langsung sosok 
sang ayah, karena Sudirman 
meninggalkannya ketika belum 
genap berusia satu tahun.

Pasca kemerdekaan
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Seberapa aman berjalan kaki di 
negeri ini? Sebelum menjawab, 
simak dahulu fakta berikut. 

Berdasarkan data Road Safety Association 
(RSA), ratarata 18 pejalan kaki di 
Indonesia meninggal dunia karena 
kecelakaan. Sedangkan menurut 
Kepolisian Republik Indonesia, pada 
2010, jumlah korban tewas akibat 
kecelakaan lalu lintas di Tanah Air 
mencapai 31.234 orang. Dari jumlah 
tersebut, 21 persen di antaranya 
merupakan para pejalan kaki.  

Ternyata, jalanan sangat tidak 
bersahabat bagi pejalan kaki. Perhatikan 
saja kondisi di Jakarta. Tidak terhitung, 
berapa banyak pejalan kaki yang 
terpaksa “menyingkir” ke pinggir jalan, 
hanya karena trotoar yang seharusnya 
menjadi hak mereka, justru direbut 
pengendara sepeda motor. “Apalagi 
sebanyak 40 persen aktivitas seharihari 
masyarakat Indonesia, adalah berjalan 
kaki,” begitu mantan Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat Iskandar Abubakar, 
pernah mengungkapkan. 

Kondisi ini tentu mengundang ke
prihatinan banyak pihak. Salah satunya, 
para aktivis yang tergabung dalam Koa
lisi Pejalan Kaki (KPK). Memiliki em pat 
ribu anggota yang tersebar di sepuluh 
kota besar di Indonesia, mereka aktif 
menggugah dan mengedukasi ma syara
kat, agar kembali memfungsikan fasilitas 
jalan sebagaimana mestinya. Ter masuk 
di dalamnya adalah pedestrian. 

Tidak hanya itu. Mereka pun 
memberikan kesadaran kepada individu 

atau kelompok  masyarakat yang 
mengkooptasi ruang pejalan kaki. Aksi 
yang rutin dilakukan adalah, dengan 
menghalau para pengendara motor 
yang melintas di trotoar. Salah satunya, 
melalui aksi yang cukup menarik 
perhatian publik, yaitu dengan aksi 
tidur di tengah trotoar. Dengan cara 
tersebut. “Cara tersebut cukup efektif. 
Apalagi setelah itu, kami barengi dengan 
memberi edukasi dan nasihat kepada 
pemotor yang bandel,” ujar Alfred 
Sitorus, Koordinator KPK.

Terbentuk pada 2011, beragam 
aksi pun dilakukan KPK. Dan, di 
antara berbagai aksi, tidak sedikit di 
antaranya yang menarik banyak simpati. 
Masyarakat turut mendukung, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
Ketika KPK melakukan aksi, misalnya, 
tak sedikit di antara masyarakat yang 
secara sukarela mengikuti aksi. “Kami 
melakukan aksi Jumatan secara rutin. 
Edukasi yang kami lakukan bersifat 
parsitipatif tanpa ada paksaan, apalagi 
mobilisasi,” katanya. 

Aksi lain yang juga mengundang 
perhatian publik, adalah aksi memeluk 
pohon pelindung kota. Aksi dilakukan, 

Tidur di Trotoar pun dilakukan

karena KPK sadar bahwa selain 
melindungi pejalan kaki dari sengatan 
matahari, pohon kota juga berfungsi 
melindungi pejalan kaki dari tabrakan 
kendaraan, khususnya mobil. “Kami 
sangat menyayangkan, pohonpohon di 
Jakarta habis ditebang dengan berbagai 
dalih. Padahal pohon tersebut memiliki 
fungsi vital untuk melindungi pejalan 
kaki,” jelas Alfred.

Dialog dan Diskusi
Banyak jalan menuju Roma, begitu 

pula yang KPK lakukan. Tidur di trotoar, 
memeluk pohon, dan berbagai aksi 
jalanan lain, hanya satu dari sekian 
upaya yang mereka lakukan. Selain 
itu, KPK juga aktif melakukan berbagai 
dialog dengan beberapa pemerintah 
daerah. Dialog dan diskusi dilakukan, 
untuk memberi masukan mengenai 
kondisi fasilitas umum, agar lebih 
bersahabat bagi pejalan kaki.

Hasilnya cukup menggembirakan. 
Antara lain, KPK berhasil meyakinkan 
Walikota Yogyakarta, agar Jalan 
Malioboro dijadikan kawasan 
pedestrianisasi yang bebas dari 
kendaraan bermotor.

Koalisi pejalan Kaki (KpK)

Sama sekali tidak ada 
sangkut paut dengan 

pemberantasan korupsi, 
“KPK” yang satu ini concern 

terhadap keselamatan 
pejalan kaki. Selain edukasi 
kepada masyarakat, dialog 
dengan pemerintah daerah 

pun perlu dilakukan.
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Dalam pengamatan KPK, dialog 
dengan pemda memang strategis. 
Sebab, selama ini KPK melihat bahwa 
banyak pemerintah daerah, yang 
lebih mengutamakan pembuatan 
jembatan penyebrangan umum (JPU) 
dibandingkan trotoar atau zebra cross, 
yang lebih banyak dipakai pejalan kaki. 
Alfred mencontohkan, terdapat kota 
yang memiliki jalan raya sepanjang 
7.000 ribu kilometer, namun hanya 
mempunyai 400 kilometer trotoar yang 
layak bagi pejalan kaki. 

Hal itu terjadi, karena pemerintah 
daerah setempat memang lebih 
mengutamakan pembangunan JPU, 
meski tak sedikit di antara JPU yang 
tidak memenuhi syarat kenyamanan 
bagi pejalan kaki. Sebagai contoh 
kemiringan tangga yang mencapai 45 
derajat, padahal seharusnya 20 derajat 
untuk mempermudah pejalan kaki, 
khususnya penyandang disabilitas serta 
wanita hamil. “Kami ingin, kalau pun 
pemda membangun JPU, harus tetap 

siapa Mereka?

Melihat aksi yang termasuk berani, 
banyak masyarakat bertanya, siapa 
sebenarnya Koalisi Pejalan Kaki 

(KPK)? Menurut Alfred Sitorus, Koordinator 
KPK, pembentukan KPK dilatarbelakangi 
oleh berbagai macam hal. Salah satunya, 
terinspirasi seorang ibu di kolong Jembatan 
Semanggi yang dengan berani mengusir 
pengendara motor dari trotoar. Selain 
itu, peristiwa tragis di Tugu Tani, ketika 
seorang pengendara mobil yang diketahui 
mengkonsumsi narkoba menewaskan 12 
pejalan kaki di trotoar pun, turut menjadi 
penyebab lahinya komunitas ini.

Yang menarik, ternyata banyak di 
antara anggota KPK yang justru merupakan 
pengguna angkutan umum, baik kereta 
api commuter maupun TransJakarta. Ketika 
menggunakan angkutan umum, mereka 
kerap melihat bahwa ulah penyerobot 
trotoar dan garis stop di lampu merah, 
sungguh berbahaya bagi pejalan kaki. 
Selain itu, juga berubahnya fungsi trotar 
menjadi lahan parkir liar dan tempat 
berjualan, semakin membuat pejalan kaki 
terpinggirkan. 

Dari sanalah kepedulian itu muncul. 
Merasa bahwa ancaman bagi pejalan 
kaki, hakikatnya juga ancaman terhadap 
keselamatan lalu lintas secara keseluruhan, 
mereka pun mendirikan komunitas 
tersebut. Dan, karena concern mereka untuk 
mengembalikan hakhak pejalan kaki, 
mereka pun menamakan diri sebagai KPK 
itu tadi. 

mengutamakan kenyamanan 
dan keamanan pejalan kaki,” kata 
Alfred.  

Pada akhirnya, tidak sedikit 
masyarakat mendukung aksi yang 
mereka lakukan. Suara positif da
tang para pejalan kaki, yang tersa
dar bahwa mereka sebenarnya 
memiliki hak keselamatan ketika 
berjalan kaki. Bahkan, para pe
ngen dara sepeda motor pun, 
menu rut Alfred, tidak sedikit yang 
mendukung. “Banyak klub motor 
yang beraudiensi kepada kita, dan 
kemudian mereka menganjurkan 
anggotanya untuk tidak naik ke 
trotoar ketika terjadi kemacetan,” 
katanya.

Namun tantangan bukan tak 
ada. Reaksi negatif diterima, teru
tama dari merka yang merasa 
terusik atas atas aksi KPK. Beberapa 
pengendara sepeda motor yang 
menerobos trotoar, misalnya, tak 
sedikit yang memasang wajah tidak 

bersahabat saat dihalau 
aktivis KPK. Termasuk 
di antaranya, menerima 
ancaman senjata tajam 
oleh tukang parkir liar 
di trotoar, yang merasa 
lahan mencari nafkahnya 
terusik. “Namun kami 
tidak gentar karena itulah 
perjuangan kami untuk 
mengembalikan hak pe
jalan kaki,” tegas Alfred. 
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yang semakin meningkat; (b) Latar belakang kebudayaan atau 
kultur Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi; 
(c) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang 
efektif dan efesien yang menimbulkan orang untuk melakukan 
korupsi; Dan, (d), adanya modernisasi pengembangbiakan 
korupsi.

Kedua, prabedah. Bab ini memperkenalkan anatomi dari 
korupsi, bentuk, jenis dan modusmodus operandi praktek 
korupsi di sektor konstruksi. Anatomi korupsi memberikan 
berbagai definisi mengenai korupsi yang diambil dari berbagai 
sumber. Setidaknya ada tujuh bentuk korupsi yang dijelaskan 
dalam buku ini. Yaitu (a) korupsi transaksional, yaitu korupsi 
yang melibatkan dua pihak yang samasama berperan aktif 
untuk mendapatkan keuntungan; (b) Korupsi yang bersifat 
memeras, yaitu dengan melakukan penyuapan kepada pihak 
lain guna menghindari hambatan usaha dari suatu pihak; (c) 
Korupsi yang bersifat ontogenik, yaitu hanya melibatkan orang 
yang bersangkutan. Seperti menyuap untuk mengesahkan 
undangundang demi kepentingan segelintir orang; (d) Korupsi 
defensif, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk 
membela dirinya; (f) Korupsi investasi, yaitu memberikan 
pelayanan sebaikbaiknya dengan harapan mendapatkan 
uang pamrih dari pelayanan tersebut; (g) Korupsi yang bersifat 
nepotisme, yaitu menunjuk orangorang terdekat atau keluarga 

Kejahatan di sektor konstruksi merupakan salah satu tin
dakan yang banyak merugikan negara. Menurut data 
Lem baga Perlindungan Konsumen Industri dan Jasa Kon

struksi (LKJK) tahun 2004, diperkirakan negara kehilangan rata
rata Rp76,7 trilliun tiap tahunnya melalui APBD/APBN. Kondisi 
ini terjadi, karenakan terjadinya korupsi pada pembangunan di 
sektor konstruksi atau infrastruktur di Indonesia. 

Buku ini mengungkapkan tentang indikatorindikator yang 
cukup argumentatif terutama secara teknis, administratif, 
prosedur pengadaan jasa konstruksi dan tentang modus
modus operandi tindak pidana korupsi pada sektor konstruksi.

Berburu di kebun binatang adalah konsep sekaligus pro
gram partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mem
bantu KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya sektor 
konstruksi. Terdapat unsurunsur sistem, metode, strategi, dan 
taktik yang layak dijadikan pedoman penyidik dan pencari fakta 
dalam memburu dan mengungkap tindak pidana korupsi.

Pembabakan buku ini adalah sebagai berikut: Pertama, 
pendahuluan. Menjelaskan berbagai pandangan mengenai 
korupsi yang merupakan perilaku menyimpang manusia yang 
diambil dari berbagai penelitian. Membahas mengenai faktor
faktor dan pendorong introvert yang memicu terjadinya korupsi 
sehingga menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan. Seperti 
(a) kurangnya gaji PNS dibandingkan dengan kebutuhan 

Judul  :  Membantu KPK Berantas Korupsi:
  Strategi dan Taktik Berburu 
  di Kebun Binatang
Pengarang :  Ir. H. Bambang Pranoto, MM. MT.
Penerbit :  Lembaga Perlindungan Konsumen
  Industri dan Jasa Konstruksi
Call Number :  KK PRA m
Kolasi :  338 halaman, 21 cm

Mengenal Korupsi 
     sektor Konstruksi

Dalam banyak kasus, korupsi sektor 
konstruksi dapat bermanifestasi menjadi 

sebuah kejahatan sosial. Mulai penggusuran 
pedagang kaki lima, pedagang kecil, bahkan 

kebijakan tata ruang yang mengakibatkan 
banjir dan longsor.
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untuk jabatanjabatan umum kemasyarakatan; Dan, (g), korupsi 
sportif, yaitu membiarkan orang untuk melakukan korupsi.

Ketiga, bagian yang bertujuan untuk membantu KPK 
memberantas korupsi di sektor konstruksi. Pada bab ini 
dijelaskan mengenai jenisjenis kejahatan di bidang konstruksi 
meliputi mal praktek, penipuan, merusak lingkungan hidup, 
korupsi, pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, pungli 
dan lainlain. Selain itu dijelaskan pula mengenai terobosan 
pemberantasan korupsi di sektor konstruksi, dan upaya 
membantu KPK untuk memberantas korupsi di sektor tersebut. 
Bab ini, setidaknya akan memberikan wawasan kepada pembaca 
untuk lebih efektif menemukan buktibukti teknis akibat korupsi 
dengan memahami dan mengetahui tentang konstruksi serta 
masalahmasalah teknisnya.

Keempat, korupsi di sektor konstruksi, yaitu menjelaskan 
lebih detail tentang je nis 
dan modusmodus prak
tek korupsi konstruksi 
yang me liputi proposal 
pro yek, penganggaran, 
peren canaan, procurement, 
pelaksanaan konstruksi, sis
tem pengawasan pasca kon
struksi sampai kepada opera si 
dan pemeliharaan bangunan.

Kelima, pengadaan 
jasa konstruksi. Bab ini 
menjelaskan tempattempat 
dimana praktik korupsi rawan 
terjadi dan mempunyai 
potensi yang besar untuk 
melakukan tindak pidana 
korupsi. Pada kondisi 
ini, kedua belah pihak, 
yakni penyedia jasa dan pengguna jasa melakukan transaksi 
melalui negosisasi teknis dan harga bahan serta upah yang 
menggelembungkan biaya serta meminimalkan kualitas unsur 
dan bahan pekerjaan proyek konstruksi.

Keenam, kejahatan konstruksi. Menjelaskan mengenai 
korupsi sebagai tindak kejahatan konstruksi. Dalam hal ini, 
diuraikan pula bentukbentuk tindak kejahatan di sektor 
konstruksi, yang meliputi penggusuran pedagang kaki lima, 
pedagang kecil, kebijakan tata ruang yang mengakibatkan banjir 
dan longsor, kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang berlubang, 
serta kejahatankejahatan lainnya.

Ketujuh, kegagalan konstruksi. Bagian ini menjelaskan melalui 
aspek teknis konstruksi, bahwa korupsi dapat diketahui melalui 
visualisasi lapangan tentang kegagalan bangunan.

memilih, mendapatkan informasi, melakukan pengawasan dan 
sebagainya. Selain itu, dpula mengenai ijelaskan kewajiban 
masyarakat untuk turut mencegah kegagalan konstruksi, 
pembinaan pemerintahan, dan sebagainya.

Kesepuluh, lembaga jasa konstruksi, dalam bab ini memuat 
penyikapan melalui kritisi dan konstribusi solusi bagi fenomena 
lembaga jasa konstruksi.

Kesebelas, bagian ini memberikan contoh proposal tentang 
pembentukan lembaga jasa konstruksi yang sesuai dengan 
UndangUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Kedua belas, rekayasa sosial. Dijelaskan bahwa rekayasa 
sosial yang merupakan bagian dari manajemen konflik, banyak 
dilakukan oleh para politisi atau aktivis gerakan masyarakat, 
kepemudaan, kemahasiswaan. Tujuannya, untuk membangun 
komunitas sosial untuk tujuan sosial politik tertentu.

Ketiga belas, 
metodologi. Dalam 
bab ini dijelaskan 
mengenai metode untuk 
membangun konstruksi 
dan pemberantasan 
korupsi di sektor 
konstruksi. Meliputi 
langkah menuju 
sukses, pembangunan 
infrastruktur, pengadan 
suprastruktur, 
pembangunan kerja 
sama, pemilihan 
tema, empowerment, 
eksplorasi sumber 
daya, awal rencana 
penyergapan, 
memantapkan posisi 

gerakan, dan mempersiapkan advokasi.
Keempat belas, strategi. Meliputi pendekatan kelembagaan, 

strategi eksplorasi tematik, teknik investigasi, strategi 
pelaporan dan publikasi, strategi rekomendasi publik, strategi 
menggalang kekuatan serta upaya penggalangannya, lobbying, 
networking, litigasi, persiapan melakukan taktik, kriteria 
menyusun tim, melakukan pelatihan dan upgrading, pemberi
an reward dan punishment, dan tips bagi penetapan taktik.

Kelima belas, taktik. Bab ini menjelaskan taktiktaktik dalam 
pemberantasan korupsi dibidang konstruksi, seperti taktik 
utnuk membangkitkan isu publik, taktik promosi, taktik dialog 
publik, taktik berburu di kebun binatang, taktik pengujian 
bersama, taktik persuasi, proses dan pemberontak, taktik siaran 
terbuka, dan sebagainya. 

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

Kedelapan, pelembagaan dan 
pemberdayaan konsumen. Dalam bab 
ini diuraikan mengenai upaya untuk 
menyadarkna konsumen atas hak
haknya yang sesuai dengan undang
undang pelindungan konsumen, cara
cara pemberdayaan dan melakukan 
rekayasa sosial.

Kesembilan, menjelaskan tentang 
hakhak dan kewajiban konsumen, 
yang meliputi hak kenyamanan, hak 

resensi
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Seakan tak terkendali, begitulah 
korupsi saat ini. Belum lagi wajah 
lama berlalu, sudah muncul 

wajah lain di televisi.  Dengan gaya 
hampir sama, mereka, yakni para 
tersangka kasus korupsi, tersenyum dan 
melambaikan tangan kepada kamera. 
Kemarin si anu yang itu, sekarang si anu 
yang berbeda lagi, begitu seterusnya. 
Persis seperti bakteri yang cepat 
mereproduksi diri. 

 Dalam kondisi demikian, KPK tentu 
tidak bisa memainkan peran seorang 
diri. KPK membutuhkan dukungan 
seluruh elemen bangsa, termasuk di 
dalamnya adalah keluarga. Dukungan 
keluarga yang optimal, tidak hanya 
membuat beban KPK menjadi lebih 
ringan. Lebih dari itu, juga mampu 
menciptakan generasi antikorupsi di 
masa yang akan datang. Melalui upaya 
itu, lagilagi jika dianalogikan dengan 
bakteri, keluarga bisa menjadi antibiotik 
yang menghambat reproduksi dalam diri 
mereka sendiri. 

Pada akhirnya, kita bisa melihat, 
betapa dahsyat peran keluarga. Sebab, 
jika masingmasing keluarga memainkan 
peran tersebut, maka secara perlahan 
tapi pasti, tak akan ada lagi korupsi di 
negeri ini. Mengapa? Ya, karena de ngan 
upaya penanaman nilainilai yang di
lakukan sejak awal melalui keluar ga, 
besar kemungkinan mereka akan me
miliki karakter yang kuat, yang sa ngat 
anti korupsi. Dengan demikian, jika se
mua keluarga melakukan peran tersebut, 
maka kelak tak akan ada lagi koruptor di 
negeri ini. Sederhana logikanya. 

Peran pencegahan korupsi yang 
bisa dilakukan dalam keluarga adalah 

pendidikan antikorupsi. Pendidikan 
tersebut bisa diberikan kepada anak
anak sejak mereka masih berusia dini 
secara berkesinambungan. Semakin dini 
pendidikan diberikan, kian tertanam 
nilainilai antikorupsi kepada anak. 

Dalam pendidikan antikorupsi 
semacam ini, sosok yang kerap menjadi 
sorotan adalah ibu. Ibu dianggap 
menjadi sosok sentral, yang memiliki 
peran dominan dalam pendidikan 
antikorupsi. Tidak salah sebenarnya. 
Karena ibu adalah pendidik pertama 
dan utama dalam keluarga. Selain itu, 
bisa dimaklumi, karena semasa kecil, 
anak tentu saja lebih dekat dengan ibu, 
terutama pada periode menyusui dan 
balita. 

Tetapi, tentu saja bukan hanya 
ibu. Karena dalam menanamkan 
nilainilai antikorupsi, ibu  tidak bisa 
melakukannya seorang diri. Peran sang 
ayah juga tak kalah penting. Dalam 
hal ini, ayah juga sekaligus berperan 
menjadi pemimpin dan pembimbing 
keluarga dalam menjalakann 
prinsip kesetaraan dan keadilan 
gender sehingga mampu menjaga 
keharmonisan dalam rumah tangga. 
Maka dari itu, suamiistri sebagai 

orangtua dari anakanak, harus bekerja 
sama dengan lebih efektif untuk 
menanamkan nilainilai dan norma
norma yang baik. Baik itu norma budaya 
maupun norma agama kepada anak
anaknya. 

Pengalaman Masa kecil
Menanamkan nilainilai yang baik 

kepada anak, harus diawali dengan 
pendidikan tentang sifatsifat yang 
secara tak langsung mencegah 
keinginan korupsi. Berdasarkan 
pengalaman masa kecil saya pribadi, 
setidaknya ada tiga hal yang harus selalu 
ditanamkan orangtua:

Pertama, kedisiplinan dan taat 
aturan. Sejak kecil kami diatur tentang 
disiplin dalam melakukan kegiatan 
seharihari, terutama saya sebagai anak 
sulung. Sebelum kelahiran adikadik 
saya, orang tua selalu menanamkan 
hal itu kepada saya. Begitu pula ketika 
adikadik saya lahir, saya pun harus 
ikut membantu orang tua dalam 
mengajarkan kepada adikadik saya 
mengenai aturanaturan yang harus 
kami lakukan. 

Dalam hal kedisiplinan, keluarga 
saya memiliki aturan yang ketat. Perihal 

oleh: Meutia Farida Hatta Swasono
Mantan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan

Bukan Hanya ibu yang Berperan
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kendaraan dinas ayah misalnya. Dari 
kecil saya ditunjukkan bahwa mobil RI2 
hanya dipakai oleh ayah, karena beliau 
adalah Wakil Presiden RI kala itu. Saya 
juga melihat sendiri bahwa ibu pun 
tidak naik mobil itu kecuali jika bersama 
ayah menghadiri acara kenegaraan. 
Aturan itu berlaku sangat ketat. Tidak 
satu pun anggota keluarga, termasuk 
kami, para anakanaknya, dan juga 
kakek dan nenek, yang bisa naik mobil 
tersebut. Inilah pelajaran pertama bagi 
saya, mengenai istilah “mobil dinas” dan 
istilah “mobil pribadi” yang biasa dipakai 
oleh keluarga kami. 

Nilai tersebut kemudian tertanam 
pada saya. Maka, ketika beberapa 
dasawarsa kemudian menjadi Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan, saya 
juga menerapkan aturan seperti itu. 
Penggunaan mobil dinas, 
hanya untuk keperluan 
dinas. Bukan untuk 
keperluan pribadi. 

Aturan seperti itu mung
kin berat bagi yang lain. Na
mun bagi kami yang sudah 
diajarkan sejak kecil, justru 
meningkatkan wibawa di 
hadapan staf saya dan juga 
rakyat negeri ini. Karena, 
sebagai menteri, saya telah 
mematuhi aturan tersebut. 
Dan, sama seperti aturan 
yang dibuat ayah, saya 
pun melarang anak saya 
menggunakan mobil dinas.

Kedua, pelajaran ten
tang kejujuran. Sejak kecil, 
ten tu saja kami diajar kan 
jujur. Selain kami tidak boleh berbo
hong, kami juga takut berbohong karena 
kami pun tidak pernah melihat orangtua 
berbohong terhadap kami. Contoh kecil, 
orang tua tidak pernah menjanjikan 
sesuatu yang akhirnya tidak dipenuhi.  

Seingat saya, orangtua saya tidak 
pernah mengucapkan janji, apalagi 
mengumbarnya. Mereka tidak pernah 

mengatakan, “Kalau kamu dapat nilai 
bagus, kamu akan dapat hadiah.” Tidak 
pernah seperti itu. Yang ayah dan 
ibu lakukan adalah, secara tibatiba 
memberika hadiah, misal alat tulis, tanpa 
terlebih dahulu berjanji. Misalnya ketika 
ayah memberikan satu set jangka, beliau 
berkata, “Kamu sudah naik kelas. Jadi ini 
buat kamu. Karena, di kelas baru kamu 
akan belajar membuat lingkaran dengan 
jangka ini”.

Ketiga, pendidikan menghargai dan 
tepat waktu. Begitu pula yang dilakukan 
orangtua kami dalam memberikan 
pendidikan menghargai dan tepat 
waktu. Sedikit banyak, pendidikan 
tepat waktu juga mendorong 
berkurangnya “korupsi waktu”. Kita 
dapat menghindarkan terlalu banyak 
waktu yang dihabisakan untuk 

perjalanan A, tetapi kurang waktu untuk 
menyelesaikan pekerjaan B. Apalagi, 
jika urusan terdahulu menhambat 
kelancaran pekerjaan berikutnya.

Teladan orang Tua
Tanpa bermaksud memuji, jika 

banyak mayarakat menilai bahwa 
keluarga Bung Hatta menanamkan 

kejujuran dan antikorupsi sejak dini, 
memang benar demikian. Dalam 
penanaman nilai tersebut, ayah dan ibu 
tidak hanya mendidik kami untuk taat 
aturan. Namun, mereka berdua juga 
memberikan teladan kepada kami. Baik 
berupa sifat, sikap, maupun perilaku 
antikorupsi.

Kejujuran adalah keteladanan yang 
sangat mencolok. Dan dari kejujuran 
itu ayah sangat menentang perbuatan 
korupsi. Dengan keprihatinan yang 
tinggi, beliau mengatakan bahwa 
korupsi saudah membudaya dalam 
perikehidupan bangsa kita. 

Saya dan adikadik saya merupakan 
orang yang beruntung. Meski kami 
hidup sederhana dibandingkan dengan 
masyarakat dari kelas sosial atas, kami 
merasa lebih nyaman. Kami sekeluarga 

bisa nyenyak tidur, 
karena tidak pernah 
merasa ketakunan 
dan rasa malu seperti 
halnya orang lain yang 
orang tuanya terbukti 
melakukan korupsi dan 
diberitakan oleh media 
kepada masyarakat 
luas.

Dari sanalah, sesuai 
dengan pengalaman 
pribadi yang saya 
dapatkan semasa kecil 
hingga dewasa, dapat 
disimpulkan bahwa 
pendidikan antikorupsi 
perlu dilakukan sejak 
dini. Hal itu tentu saja 
tidaklah cukup hanya 

dengan katakata dan perintah, melaikan 
melalui bimbingan dan keteladanan. 
Selain itu, suami dan istri harus 
memiliki kesepakatan dan kesamaan 
pengertian mengenai arti korupsi yang 
terkait dengan unsur ketidakjujuran, 
ketidakadilan, kecurangan, dan 
kegagalan mencintai rakyat dan 
negaranya. 

Menemukan indikasi kasus korupsi? 
Segera laporkan temuan Anda. Sampaikan segera ke: 
komisi Pemberantasan korupsi (kPk)
Jl. HR Rasuna Said kav. C1, Jakarta 12920
Surat : kotak Pos 575, Jakarta 10120
email : pengaduan@kpk.go.id
SMS : 0811.959.575 atau 0855.8.575.575
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Oleh:
BAMBANG WIDJOJANTO
WaKIl KeTUa KPK

Simbiosis Mutualisme

Menjadi kesempatan berharga ketika saya bisa memiliki waktu luang untuk berbagi 
dengan para jurnalis dan awak media. Apalagi, pertemuan digelar dengan suasana 
santai dan penuh keterbukaan seperti pada suatu perhelatan yang digelar beberapa 

waktu lalu di kawasan berhawa sejuk Taman Safari, Bogor, Jawa Barat. 
Saat itu, kedekatan dengan para jurnalis bahkan lebih terasa. Dan jika ditelaah, tak 

dimungkiri perjalanan KPK selama in memang tak lepas dari “kawalan” media yang telah 
menjelma menjadi satu dari dua kekuatan yang tumbuh kuat di era reformasi. Satu kekuatan 
lain yang juga tumbuh dan berkembang, tentu saja adalah upaya pemberantasan korupsi.  
Kedua kekuatan yang jarang kita sadari itu berkembang secara paralel dan sejatinya 
terintegrasi satu sama lain. Terintegrasi, tak lain karena ada kesamaan muara dari semangat 
yang dibangun yakni untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. 

Pada era reformasi ini, tak dimungkiri memang media juga memiliki kekuatan hegemonik 
yang begitu besar. Jika sudah ada media memberitakan sesuatu, maka secara tidak sadar 
publik akan menyimak dan menantikan perkembangannya. Di sisi lain, media juga bisa 
menjadi the power of influence. Artinya media bisa menjadi trend setter sosial budaya, politik, 
dan bermacam persoalan yang hidup di dalam masyarakat. 

Namun yang perlu digarisbawahi, masifnya pemberitaan dan upaya pemberantasan 
korupsi kerap berhadapan dengan berbagai tantangan baru. Alhasil, diperlukan upaya 
konsolidasi sekaligus sinergitas pemberantasan korupsi antara media dan lembaga 
antikorupsi. Apalagi antara media dan upaya pemberantasan korupsi memiliki simbiosis 
mutualisme yang begitu kuat.

Bagaimana simbiotiknya? Boleh dicek setiap hari tidak pernah tidak disebut kosa kata 
korupsi di berbagai media. Bukti lain, berita antikorupsi dalam ranah dan perspektif peradilan 
begitu mendominasi pemberitaan, newsnya seputar peradilan. Dalam format lain, relasi 
antara isu korupsi dan media juga bisa kita dapati ketika begitu banyak talkshow yang digelar 
media baik langsung atau offair. Menariknya, sebagian besar berbicara tentang KPK.

Pemberitaan media juga sejatinya mampu membangun mata rantai informasi atau berita 
korupsi karena berkaitan dengan media lainnya. Peran ini memungkinkan media menebarkan 
pengaruh lebih dahsyat. Pemberitaan korupsi lewat media berpotensi untuk mewacanakan 
peristiwa atau fakta korupsi dalam perspektif sosial politik sesuai dengan paradigmanya. Dan, 
setiap media pasti punya ideologi dan itu bisa ditancapkan melalui pemberitaan.

Dalam konteks itu, tentu saja para jurnalis terus menghadapi tantangan yang berkaitan 
dengan pengaruh kekuasaan, baik penguasa maupun pemodal. Pada media yang belum 
selesai dengan masalah eksistensinya, mereka akan menghadapi masalah bagaimana 
membiayai kehidupan media dan eksistensinya sekaligus juga memberitakan sesuai 
ketentuanketentuan yang fundamental. Para jurnalis terusmenerus di bawah tekanan untuk 
menuliskan berita yang kebaruan, kecepatan, dan kedalamannya terus dieksplorasi padahal 
ada keterbatasanketerbatasan di situ. Masalahnya, sekarang ada banyak sumber berita, 
seperti ahli yang dekat dengan pemilik perusahaan yang menjadi kendala penting dalam 
melakukan fungsi kontrol sosial. Ada cukup banyak juga ahli yang didekati yang dipakai oleh 
para koruptor kemudian menjustifikasi isuisu tertentu dengan amat bebas dan akhirnya 
menimbulkan diskursus di ranah publik. 

Kondisi demikian, tentu pada akhirnya bisa menimbulkan sistuasi relasi sosial politik yang 
mempertaruhkan independensi dan objektivitas pemberitaan korupsi. Nah, itu yang sekarang 
menurut saya tantangan eksternal yang membuat temanteman jurnalis berada dalam situasi 
yang pelik. Tapi jalan keluarnya sudah jelas: kembalilah kepada hati nurani dan akal budi 
karena di situlah awal mulanya kebenaran. 
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