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PemimPin  Bawalaksana

Negeri ini sungguh kaya 
akan filsafat. Salah satunya, 
bawalaksana yang dikenal di 

Ranah Jawa. Artinya, satunya kata 
dengan perbuatan. Meski belum tentu 
mengenal konsep integritas yang 
diperkenalkan filsuf Yunani kuno, Plato, 
dalam The Republic, sekitar 25 abad 
silam, masyarakat Jawa kuno sejatinya 
sudah mengejawantahkan. 

Bawalaksana tidak berdiri 
sendiri. Dalam khasanah 
kepemimpinan Jawa, biasanya 
didahului dengan ungkapan yang 
jauh lebih populer, sabda pandita 
ratu, tan kena wola-wali. Ucapan 
pendeta/raja harus konsekuen, 
tidak boleh berubah-ubah. Apa 
yang diucapkan akan menjadi 
pegangan bagi rakyatnya. Apa yang 
dikatakan menjadi panduan semua 
pihak, bahwa itulah yang harus 
dilaksanakan. 

Dalam dunia pewayangan, 
sifat bawalaksana dianggap 
mempunyai nilai yang adiluhur. 
Dengan demikian, sifat tersebut 
harus diutamakan, jika terpaksa 
berbenturan dengan nilai-nilai 
lain. Dalam kisah Mahabharata 
misalnya, tak terkirakan betapa 
banyak sumpah dan janji yang 
terucap, yang dengan teguh 
menjadi panduan, apapun risikonya. 
Bisma yang bersumpah tidak akan 
menikah, Drupadi yang bersumpah 
akan keramas darah Dursasana, 
adalah sebagian kecil contoh. 

Adipati Karna yang memilih 
bertempur di pihak Kurawa juga contoh 
dari bawalaksana. Jauh sebelum perang 
besar, bharatayudha, Karna pernah 
bersumpah untuk membela Duryudana, 

yang sudah mengangkat derajatnya dari 
anak kusir (adirata) menjadi seorang 
adipati. Wajar jika kemudian sempat 
terjadi perang batin dalam diri Karna, 
ketika dia mengetahui, bahwa Pandawa 
ternyata adalah saudaranya. Namun 
karena bawalaksana itu tadi, dia rela 
bertempur di pihak yang berbeda. Dia 
rela ketika harus mati di tangan Arjuna. 

Menukik pada negeri ini, yang 
baru saja memiliki presiden dan 
wakil presiden terpilih, tentu semua 
berharap bahwa sang pemimpin akan 
mempunyai pula jiwa bawalaksana. 

Memenuhi semua janji yang terucap 
ketika kampanye, termasuk saat 
menandatangani buku putih yang 
diberikan KPK. 

Delapan agenda pemberantasan 
korupsi, begitu intisari buku putih 
tersebut, sejatinya merupakan 
pedoman bagi presiden terpilih 
dalam memerangi kebatilan korupsi 

di negeri ini. Di antaranya 
adalah, reformasi birokrasi 
dan perbaikan administrasi 
kependudukan; pengelolaan 
sumber daya alam dan 
penerimaan negara; ketahanan 
dan kedaulatan pangan; 
perbaikan infrastruktur, 
penguatan aparat penegak 
hukum; dukungan pendidikan 
dan keteladanan; perbaikan 
kelembagaan partai politik; 
dan peningkatan kesejahteraan 
sosial. 

Pedoman tersebut, 
sejatinya membantu presiden 
untuk menentukan arah 
yang harus ditempuh dalam 
pemberantasan korupsi. 
Sebagai lembaga antikorupsi, 
KPK memberikan semacam 
peta jalan agar presiden bisa 
langsung bekerja dengan efektif.

Bagaimana presiden 
memegang komitmennya? 
Itu yang ditunggu. Jika saat 
kampanye dengan penuh 
optimisme membubuhkan 
tanda tangan pada buku putih, 

maka ketika sudah terpilih, diharapkan 
bisa melaksanakan amanah tersebut. 
Tak boleh ada keraguan, sabda pandita 
ratu tan kena wola-wali. Bawalaksana 
presiden kang dipilih.  Sumonggo. 

Yang dipegang dari seorang pemimpin adalah ucapan dan janjinya. Delapan agenda pemberantasan korupsi, 
adalah pembuktian komitmen presiden terpilih.



kicau

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

@KPK_RI

selayangpandang @r3n4ldey 
@KPK_RI kpk jadilah pahlawan untuk 
indonesiaku...

wawan maryuliono @maryuliono 
@KPK_RI ayoo KPK teruskan 
perjuangan mu kami dukung all out..

pengamat amatir @petir45
MAJU TERUS....tumpas kecurangan 
dinegeri ini dari lapis terbawah 
hingga teratas....jempol ukt @KPK_RI

djong susantho @djong_susantho
@KPK_RI Selamat beraktifitas 
kembali. Berantas habis para 
koruptor dari institusi institusi 
terkait. Babat habis. Rakyat 
mendukungmu.

Bambang HS @bambanghs999
KPK_RI Selamat beraktifitas KPK, 
Lanjut terus berantas TIKUS2 
pencuri uang rakyat,Kita terus 
mendukungmu

gankZar @49Yayan
@KPK_RI pasang mata, pasang 
telinga, brantas korupsi tanpa sisa, 
semangat...sir!!!

Muhammad ali @Muh_Ali_06
@KPK_RI salam anti korupsi. Kami 
senantiasa mendukung anda.

harry,s @harrys83472429
@KPK_RI ok...maju terus ,,.jangan 
pernah kendur untk indonesia yang 
lebih baik

Ahmad Jazuli @AhmadjazuliAli
@KPK_RI ramadhan seyogianya 
mengajarkan kita hidup jujur bersih 
tanpa korupsi Sikat terus koruptor 
biar bersih negeri ini.

Syarifuddin @TwitSyarifuddin
@KPK_RI Selamat Pagi bung, 
semoga Makin Solid berantas 
Korupsi, doa kami selalu Ada untuk 
KPK!

KoMuniTAS PeMudA

Saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Saya mendukung 
sepak terjang KPK yang semakin baik dalam menyelesaikan permasalahan 
korupsi. Hanya saja yang menjadi “angan-angan,” mengapa hingga kini KPK tidak 
membuat komunitas pemuda? 
Menurut saya, melalui komunitas pemuda, KPK antara lain bisa memberikan 
sosialisasi dan pembelajaran seputar KPK dan berbagai wawasan tentang korupsi. 
Informasi semacam itu penting, karena tidak semua masyarakat mengerti apa yang 
dimaksud dengan korupsi dan batasan-batasannya, sehingga tidak mudah juga 
membuat laporan kalau menemukan indikasi kasus. Jika menemukan pengajuan 
anggaran yang selalu lebih besar dari realisasi, misalnya, apakah itu dikatakan 
korupsi?  Terima kasih. Terusberjuang KPK.

Koni Dwi Prasetya

Jawab:
Untuk segala informasi pengetahuan antikorupsi dan pencegahan serta materi 
pembelajaran (modul), dapat diakses di acch.kpk.go.id.  Anti Corruption Clearing 
House (ACCH) merupakan portal pengetahuan antikorupsi yang dimiliki KPK.

dATA PArPol

Mohon bantuan informasi. Apakah KPK mempunyai data mengenai partai politik 
yang anggotanya terlibat kasus korupsi? Terimakasih

rizal Mulyawan

Jawab:
Terima kasih atas email yang disampaikan kepada kami. Hingga saat ini, kami belum 
pernah menerbitkan data pelaku korupsi berdasarkan partai politik. Untuk melihat 
statistik rekapitulasi penindakan pidana korupsi, dapat diakses langsung di http://
acch.kpk.go.id/statistik.

BuKu unTuK PerPuSTAKAAn

Saya bermaksud meminta bantuan terkait pendirian perpustakaan yang juga 
sebagai program kerja KKN alternatif UNNES, yang akan dilaksanakan pada tanggal 
5 November-19 Desember 2014. Perpustakaan ini untuk anak-anak di Kelurahan 
Plombokan. Untuk itu, kami meminta bantuan dalam bentuk sumbangan buku 
untuk anak-anak.

Dwi Suryani

Jawab:
Terima kasih atas email yang disampaikan kepada kami. Untuk permintaan 
perangkat sosial (misal, buku), silakan menyampaikan surat permohonan resmi yang 
ditujukan kepada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, 
melalui faks. 021 – 52893456 atau scan ke email ini, disertai alamat lengkap.
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Usai sudah, “drama” 
pilpres yang 
melelahkan. Saatnya 
menunggu presiden 
terpilih memenuhi 
janji pemberantasan 
korupsi.
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Menunggu KoMitMen Sang PreSiden

“Kejutan” itu terjadi awal 
Juli 2014. Publik bisa 
jadi tidak menduga, 
bahwa di tengah 
acara pengumuman 

harta kekayaan calon presiden, KPK 
mempersilakan para kandidat untuk 
membubuhkan tanda tangan pada 
sebuah buku putih. Buku tersebut berisi 
delapan agenda pemberantasan korupsi, 
yang menjadi pedoman bagi para capres 
ketika mereka terpilih nanti.  

 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, agen-
da dukungan pendidikan nilai integritas 
dan keteladanan, agenda perbaikan 
kelembagaan partai politik dan agenda 
peningkatan kesejahteraan sosial. 

Penandatanganan itu sendiri, 
merupakan wujud komitmen mereka 
untuk melaksanakan agenda tersebut. 
Dan, dengan penuh semangat, ketika itu 
para calon membubuhkan tanda tangan 
mereka, pada halaman 25 buku tersebut. 

Para calon presiden, tentu tidak 
begitu saja menandatangani. Sebab, 
sebelumnya mereka telah mengetahui isi 
buku itu. KPK menyerahkan buku pada 3 
Juni 2014, pada malam pendeklarasian 
pelaksanaan kampanye berintegritas 
dan damai, di Hotel Bidakara, Jakarta.  
“Pada buku itu dirumuskan tantangan 
faktual yang sedang dihadapi dan usulan 
agenda aksi yang diprioritaskan bagi 
presiden 2014-2019. Ini akan bermanfaat 
sebagai pedoman bagi calon presiden 
dan wakil presiden ketika menyusun 
visi-misi serta program kerja, juga 
ketika kelak terpilih nanti,” kata Wakil 
Ketua KPK Bambang Widjojanto, saat 
penyerahan buku tersebut.

Dan, sekarang, setelah diwarnai pro-
ses gugatan lewat Mahkamah Konstitusi, 
akhirnya diketahui siapa yang terpi lih 
menjadi presiden dan wakil presiden 
Republik Indonesia 2014-2019. Adalah 
Joko Widodo alias Jokowi dan  M. Jusuf 
Kalla, yang akhirnya akan menakhodai 
kapal besar bernama Indonesia ini, untuk 
lima tahun mendatang.

Terlepas dari “drama” pemilihan 
presiden kali ini, komitmen presiden 

terpilih, layak menjadi perhatian 
kembali. Kita semua menunggu 
komitmen presiden terpilih untuk 
melaksanakan agenda pemberantasan 
korupsi itu tadi.  

Memudahkan Presiden
Ibarat hendak menjelajah medan 

berat, peta lokasi sudah diberikan. Ana-
log dengan peta itu, penyerahan dan 
penandatanganan buku putih tersebut, 
sejatinya menjadi masukan penting 
ba gi presiden terpilih. Sebab, buku 
ter sebut disusun berdasarkan penga-
laman KPK selama 10 tahun. Selama 
ini, lan jut Bambang, pengalaman dan 
penge tahuan tersebut tidak per nah 
dikonsolidasikan kepada pihak manapun. 

Dengan adanya delapan agenda 
yang menjadi prioritas, presiden baru 
sebenarnya sudah tidak perlu mencari-
cari lagi apa yang harus dilakukan. 
Tentu saja hal ini sangat memudahkan, 
sehingga diiharapkan bisa segera 
dilaksanakan. 

Pembuktian komitmen itu penting, 
karena selain kepada para capres, KPK 
juga membagikan agenda tersebut 
kepada publik. Dengan demikian, 
masyarakat bisa turut mengawal, 
apakah presiden terpilih melaksanakan 
komitmennya atau tidak. Bila presiden 
terpilih tidak menjalankan agenda-
agenda tersebut, lanjut Bambang, pada 
level informal KPK bisa memberitahukan 
kepada mereka. Sedangkan pada level 

formal, KPK bisa membuat Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN),sehingga terdapat 
level struktural. “Mudah-mudahan 
presiden memiliki tim khusus, yang 
misal bisa membahas setiap agenda itu 
bersama KPK,” ujarnya. 

Artinya, meski dalam hal ini KPK 
memang tidak berwenang mengawasi, 
namun yang dilakukan adalah mengawal 
imple mentasi itu tadi. Menurut Wakil 
Ketua KPK Adnan Pandu Praja, mi sal nya, 
kalau presiden terpi lih ti dak ko mit, maka 
KPK akan membe ritahu kepada media 
massa. Dengan demikian, meski KPK 
tidak berwe nang melakukan “hukuman”, 
namun masyarakat akan melihat. Dan 
ini akan ber dampak besar pada pemilu 
mendatang.  

Sedangkan menurut Ketua KPK 
Abraham Samad,  kalau presiden terpilih 
melenceng dari agenda yang disusun 
KPK, maka akan menjadi ukuran seorang 
pemimpin. Sebab, yang dipegang dari 
seorang pemimpin adalah janjinya. 

 Pengamat politik Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa 
Bhakti sependapat. Menurutnya, meski 
penandatanganan itu tidak mengikat 
secara hukum, tapi mengikat secara etika 
dan moral politik. Untuk itu, jika presiden 
terpilih tidak menjalankan, masyarakat 
memang harus diinformasikan. Dengan 
de mikian masyarakat akan tahu bah-
wa presiden terpilih tidak menja lan kan 
kontrak politik yang sudah ditanda-

Perbaikan infrastruktur, mendukung roda pembangunan.
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tangani. Presiden terpilih, lanjut Ikrar, ju-
ga bisa dikatakan melanggar penjanjian 
yang sudah dibuat sendiri. Dan itu 
berarti akan mengurangi legitimasi 
politik dari pemerintahan yang ada.

“Hal ini bukan cuma memancing 
serangan dari lawan politik. Imbas 
yang jauh lebih hebat, mereka tidak 
akan dipercaya lagi untuk kemudian 
bisa dipilih kembali dalam pencalonan 
berikutnya,” kata Ikrar. 

 Di sisi lain Ikrar juga mengatakan, 
penandatanganan buku putih tersebut 
sangat penting. Paling tidak menjadi 
suatu pegangan bagi presiden 
terpilih untuk serius menangani 
masalah-masalah korupsi di negeri.  
“Jangan sampai terulang kembali di 
pemerintahan yang akan datang, bahwa 
terdapat menteri atau bagian dari 
pemerintahan yang terlibat dalam kasus-
kasus korupsi,” kata Ikrar. 

Sebastian Salang, Koordinator 
Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
Indonesia (Formappi) memiliki 
pendapat lain. Menurutnya, gerakan 
seperti itu hendaknya tidak berhenti 
sampai penandatanganan. Buku putih 
itu memang menjadi suatu dokumen 
penting bagi negeri ini untuk melihat 
apa yang sudah dinyatakan para 
capres. Masyarakat, lanjutnya, bisa 
menagih kepada presiden terpilih 
berdasarkan buku itu. “Kita harus 
membangun kesadaran dalam menagih 
komitmen pemimpin untuk mendorong 
pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, bahwa 
pena gihan semacam itu, bukan hal 

Sebab, bila terdapat praktik korupsi, 
bukan berarti si pengusaha otomatis 
dipersulit. Sebaliknya, justru membuka 
peluang untuk turut terjun dan bermain 
di dalam sistem korup tadi. Karena 
bagi pengusaha, yang terpenting 
bukan persoalan mudah atau tidak. 
Yang penting, apakah mereka bisa 
diuntungkan atau tidak.

Dalam hal ini, pengusaha yang jujur 
tentu akan termarjinalkan dan peluang 
untuk menguasai pasar semakin sempit. 
Persaingan tidak lagi ditentukan oleh 
kualitas produk atau jasa, namun oleh 
kemampuan terjun ke dalam sistem 
yang korup itu tadi. Di sini, lanjut Hendri, 
pengusaha yang tidak jujur akan memiliki 
kesempatan untuk memonopoli. 

Salah satu sektor yang sangat rawan 
disusupi perselingkuhan antara pejabat 
dan pengusaha adalah sektor perizinan. 
Dengan memiliki perizinan yang tidak 
dimi liki para pesaing, tentu akan mem-
buat pengusaha semakin menguasai 
pasar. 

Tetapi, persekongkolan tersebut 
tentu bukan tidak memiliki dampak. 
Yang paling nyata adalah ketidakadilan 
dan menyebabkan high cost economy. 
Hal ini terjadi, karena pada perusahaan 
besar,  pelicin masuk ke dalam komponen 
investasi. Sedangkan suap yang nilainya 
lebih besar dan dilakukan terus menerus, 
akan masuk ke dalam biaya produksi, 
yang akan berimbas pula terhadap 
mahalnya harga suatu produk. Yang 
paling dirugikan, siapa lagi kalau bukan 
masyarakat sebagai end user.

Untuk membahasnya, lanjut Hendri, 
harus dibicarakan secara umum dahulu. 
Yakni, bahwa yang sakit di negeri ini ada-
lah iklim sosialnya. Bukan orang per orang 
tetapi lingkungan. Dan itu berimplikasi 
pada banyak hal, salah satu nya korupsi. 
Karena itu menurutnya, yang perlu ditata 
adalah sistem sosial. Se dangkan soal 
im pli kasi pada kebijakan eko nomi dan 
governance, merupakan hal teknis yang 
kemudian dikembangkan dari tatanan 
yang sedang sakit ini. “Jadi menurut saya, 
pada tataran itu kita harus bekerja untuk 
mengeliminasi persoalan-persoalan yang 
sifatnya non-etis. Di antaranya korupsi itu 
tadi,” ujarnya.

Itulah sebabnya, Hendri setuju 
dengan pernyataan presiden terpilih 
mengenai revolusi mental. Karena 
memang, seluruh persoalan bangsa ini 
berangkat dari situasi yang menurutnya 

yang mus tahil. Sebab, hakikatnya pe-
nan datanganan yang sudah dilaku kan, 
merupakan komitmen politik yang 
ideal nya dilaksanakan. Selain itu, buku 
tersebut juga bisa menjadi dokumen 
sejarah. Dan idealnya, disiner gikan 
dengan visi dan misi presi den terpilih. 
Dengan demikian, anak-cucu kita 
bisa melihat, apakah presi den ter pilih 
memang benar-benar antiko rupsi atau 
hanya mengumbar janji semata.

roda ekonomi
Salah satu tujuan pemberantasan 

korupsi, adalah meningkatkan taraf 
hidup seluruh rakyat Indonesia. Hal ini 
bisa dicapai, karena pemberantasan 
korupsi bisa menggairahkan minat 
investor untuk menanam saham, 
menggerakkan roda ekonomi, dan 
pada muaranya adalah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk 
itu, salah satu cara ampuh yang bisa 
dilakukan presiden terpilih untuk 
mengatrol taraf hidup bangsa, adalah 
dengan melaksanakan agenda 
pemberantasan korupsi. 

Korupsi memang berkorelasi 
terbalik dengan perekonomian dan 
kesejahteraan. Pengamat ekonomi 
Hendri Saparini mengatakan, korupsi 
akan menciptakan ketidakadilan, 
sehingga pada akhirnya menciptakan 
ketidakmerataan. 

Ketidakadilan bisa terjadi, 
karena sistem yang korup, ternyata 
membuka peluang bagi pengusaha 
untuk menguasai pasar. Terdengar 
aneh, memang. Namun, seperti itu. 

Reformasi birokrasi meningkatkan pelayanan publik.
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sangat buruk. Jika membicarakan 
korupsi, misalnya, tidak bisa sekadar 
membahas mengenai tatanan kebijakan 
publik, tatanan kelembagaan negara, 
politik, dan lainnya. Tetapi, di sana juga 
harus dibahas mengenai persoalan yang 
mendasar, yakni nilai-nilai yang berubah. 
Dan itu, lanjutnya, sudah barang tentu 
berkaitan dengan persoalan mental. 

Ketua Komisi Pengawas Persaing an 
Usaha (KPPU) M. Nawir Messi sepen-
dapat. Menurutnya, korupsi memang 
akan membuka peluang persaingan 
yang tidak sehat dan kecurangan usaha, 
yang pada akhirnya akan melahir kan 
prak tik-praktik monopoli. Oleh kare-
na itu, presiden terpilih harus bisa 
memi nimalisasi campur tangan negara 
dalam pere konomian, dalam rangka 
mengurangi moral hazard. Dan itu 
tidak hanya terjadi pada sektor yang 
termaktub dalam buku putih, seperti 
sumber daya alam/batu bara dan keta-
hanan pangan, namun juga sektor lain. 

Secara khusus, Nawir menyebut 
BUMN sebagai bentuk campur 
tangan negara dalam sebuah tatanan 
ekonomi. Atau dengan kata lain, BUMN 
merupakan tempat selingkuh antara 
ekonomi dan politik. Karena, negara 
melalui BUMN berbisnis. Padahal ketika 
negara masuk dalam ranah bisnis, 
maka akan selalu bersentuhan dengan 
kepentingan-kepentingan politik. Ketika 
bersentuhan dengan politik di situ ada 
muatan-muatan poltik yang akan selalu 
hadir dalam setiap transaksi-transaksi 
ekonomi. “Dan itu berbahaya!” katanya.

Tantangan 
Bukan mengukir di atas air. Kendati 

berat, namun memberantas korupsi 
bukanlah sesuatu yang mustahil. 
Hanya perlu diingat, bahwa selayaknya 
melawan extra ordinary crime lain, 
diperlukan komitmen yang kuat dan 
kerja keras semua pihak. Dalam hal ini, 
peran presiden sebagai kepala negara, 
pembuat kebijakan, sekaligus role 
models nasional, sungguh teramat besar. 

Di sanalah tantangan presiden ter-
pilih. Menurut Sebastian, tantangan 
terberat itu adalah bagaimana dia bisa 
men cegah partai politik untuk menggu-
nakan atau memanfaatkan kekuasaan 
yang mereka miliki. Baik di kabinet mau-
pun di parlemen, untuk mengambil 
uang negara melalui APBN atau APBD. 
Kare na jangan lupa, bahwa presiden 

didukung oleh partai-partai politik. “Jadi 
bagaimana pemimpin terpilih itu bisa 
menghadapi pragmatisme partai politik,” 
katanya. 

Itu pertama. Yang kedua, lanjut 
Sebas tian, politisi-politisi yang terpilih di 
senayan, rata-rata menggunakan uang 
yang sangat besar. Untuk itu mereka pas  ti 
berusaha mengembalikan uang terse but, 
sehingga peluang sekecil apa pun tentu 
dimanfaatkan. Oleh karena itu, presiden 
terpilih harus betul-betul bisa mengontrol 
bawahannya di kemen terian. Kemudian, 
memastikan bahwa kementerian sebagai 
mitra kerja dari komi si di DPR menolak 
untuk kerja sama apapun yang ujung-
ujungnya adalah tran saksi. “Ini adalah 

tantangan terberat. Karena presiden harus 
berhadapan de ngan 10 partai politik dan 
menghadapi 560 ke pentingan anggota 
DPR,” imbuhnya. 

 Begitupun beratnya tantangan, 
Ikrar Nusa Bhakti optimistis, presiden 
terpilih akan komit melaksanakan agen-
da pemberantasan korupsi yang diberi-
kan KPK, dan mampu mengatasi semua 
tantangan. Ini semua, tak lepas dari 
karak ter presiden terpilih yang tegas 
dan tidak mentoleransi korupsi. “Jadi, 
mudah-mudahan presiden terpilih bisa 
menjalankan amanah rakyat dengan 
baik. Termasuk di dalamnya, adalah 
pemberantasan korupsi,” katanya.

Kita tunggu saja! 

Menunggu KoMitMen Sang PreSiden

Pengelolaan sumber daya alam, selama ini banyak penyelewengan.
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Terwujudnya ketahanan dan 
kedaulatan pangan harus menjadi 
prioritas pemerintah. Hal ini sesuai 

dengan amanat UUD 1945, khususnya 
pasal 33 ayat 2. Bahwa cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara. Selain itu, sesuai 
ayat 3, bahwa bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya, 
dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan 
sebesar-besarnya bagi kemakmuran 
rakyat. 

Sektor pangan tentu termasuk 
ke dalam cabang produksi yang 

dimaksud. Untuk itu, ketahanan 
pangan dan kedaulatan harus menjadi 
prioritas pemerintah. Tekad untuk itu, 
sebenarnya sudah terlihat dari besarnya 
anggaran yang dialokasikan. Anggaran 
swasembada beras misalnya, pada 2014 
mencapai Rp4,54 triliun, sedangkan 
daging sapi mencapai Rp1,49 triliun. 

Namun di sisi lain, besarnya 
anggaran ternyata tidak juga membuat 
swasembada bisa tercapai. Bahkan 
ironisnya, kartel-kartel semakin 
bermunculan atau kebijakan importasi 
yang tidak jelas, semakin kelihatan. 

Dalam buku putihnya, KPK memberi 
gambaran kepada presiden terpilih 
tentang hal itu. Menurut KPK, besarnya 
anggaran, jika tidak dikelola dengan 
baik, dapat menjadi potensi kerugian 
keuangan negara, baik aspek keuangan 
maupun non keuangan. 

Pengamat ekonomi dari Center of 
Reform on Economics (CORE) Indonesia 

agar Pangan 
       Cepat Berdaulat

Hendri Saparini, mengatakan, agenda 
pemberantasan korupsi sektor 
kedaulatan pangan memang penting. 
Sebab, jika dibandingkan dengan negara 
Asia lain, Indonesia memang sangat 
tertinggal dalam melakukan terobosan 
untuk mencapai kedaulatan dan 
ketahanan pangan. Mulai dari persiapan 
atau peraturan penetapan bea cukai. 

Dalam kaca mata Hendri, jika 
kedaulatan pangan bisa dicapai, maka 
produksinya bukan hanya untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
Namun, juga bisa diekspor sehingga bisa 
menambah pundi-pundi devisa. 

Kedaulatan pangan ini menjadi 
penting. Karena, Indonesia saat ini justru 
menjadi pasar yang diincar negara 
tetangga. Dengan kedaulatan pangan, 
maka Indonesialah yang bisa aktif 
membidik negara lain sebagai market.  

Hendri mencontohkan Thailand. 
Menurutnya, Negeri Gajah Putih itu 

Presiden terpilih harus 
memprioritaskan 

kedaulatan dan ketahanan 
pangan. Pelaku kartel harus 

diberi shock therapy.
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tengah gencar melakukan ekspansi ke 
berbagai negara. Mulai Myanmar hingga 
Indonesia yang mereka bidik pada 2016. 

Ironisnya, pada saat dalam bidikan, 
Indonesia justru mengobral tarif bea 
masuk, sehingga membuat negara lain 
justru semakin menjadikan Indonesia 
sebagai sasaran prioritas. Bandingkan 
dengan Cina dan India, yang justru 
mematok tarif relatif tinggi di luar barrier 
untuk melindungi produk dalam negeri.  

Itulah sebabnya, Hendri menaruh 
harapan besar pada pemerintahan 
mendatang. Menurutnya, pemerintah 
perlu memberi dukungan untuk 
mewujudkan kedaulatan pangan 
yang merata di seluruh Tanah Air. 
Indonesia, lanjut Hendri, membutuhkan 
dukungan kebijakan Presiden yang 
punya visi kedaulatan pangan, dengan 
mendesain strategi pembangunan yang 
mengikutsertakan Wilayah Indonesia 
Timur, karena masih tinggi tingkat 
kesuburannya. 

Struktur Pasar
Sementara pengamat pangan 

Bustanul Arifin menegaskan, presiden 
terpilih harus concern pada struktur 
pasar. Sebab, dalam struktur industri 
yang tidak bersaing sehat, sudah 
barang tentu memunculkan potensi 

agar Pangan CePat Berdaulat

potensi penyelewengan cukup besar. 
Mulai dari ketidaktransparanan dalam 
impor, perizinan, hingga tender. Itulah 
yang mempengaruhi inefesiensi tadi. 
Belum lagi keberadaan kartel yang 
sulit diberantas. “Tidak mungkin kartel 
berdiri sendiri. Pasti terdiri atas elemen 
kebijakan, bahkan sampai kepada 
penentuan importir sekalipun. Dan itu 
yang harus diperhatikah dari awal,” 
lanjutnya. 

Di sisi lain, Bustanul kurang 
sependapat jika untuk mempercepat 
kedaulatan pangan, maka harus diikuti 
dengan anggaran yang berlipat. Dia 
mencontohkan, pada era Menteri 
Bungaran Saragih, anggaran hanya 
berkisar Rp3 triliun. Bandingkan dengan 
saat ini yang mencapai Rp18 triliun, 
namun justru kedodoran. 

 Bustanul mengakui, untuk 
melihat penyebab, memang harus 
membedah komponen satu per satu. 
Mulai produksi, dan bahkan importasi. 
Untuk importasi misalnya, Bustanul 
sependapat dengan KPK, yang meminta 
presiden agar memperhatikan betul 
soal masalah tersebut. 

Importasi, lanjutnya, memang 
untuk kepentingan jangka pendek. 
Kebijakan tersebut, sudah pasti tidak 
untuk melindungi petani. Karena, 

biasanya kepentingannya adalah 
untuk stabilisasi harga, terutama jika 
harga di tingkat konsumen sudah 
bergejolak. Nah, yang kerap menjadi 
persoalan, keran impor sudah dibuka 
dan kuota juga sudah ditingkatkan. 
“Seperti kasus daging. Jika dalam 
kondisi tersebut ternyata harga 
masih bergejolak, tentu bukan impor 
solusinya,” kata Bustanul. 

Dalam kondisi demikian, Bustanul 
menengarai, bahwa yang bermasalah 
adalah struktur pasar. Sudah barang 
tentu, indikasi akan mengarah bahwa 
telah terjadi persaingan yang tidak 
sehat atau kartel. 

 Untuk itulah Bustanul meminta, 
agar presiden terpilih perlu melakukan 
shock therapy. Memang, lanjutnya, 
proses pembenahan struktur akan 
memerlukan waktu panjang. Tetapi 
kalau ada shock therapy, misalnya 
pelaku kartel dipidanakan, tentu akan 
menumbuhkan efek jera, sehingga 
sistem menjadi lebih baik. Barulah 
setelah itu, secara perlahan dilakukan 
pembenahan kelembagaan. Bukan 
hanya melalui lembaga baru, tetapi 
juga lembaga yang kompeten dan 
bagus sistemnya. “Shock therapy itu 
tentunya harus dimulai dari pusat 
sampai ke daerah,” ungkapnya. 

korupsi. Baik 
korupsi karena 
penyalahgunaan 
kekuasaan, 
karena sekadar 
kompensasi 
efesiensi, sampai 
betul-betul untuk 
mencuri. “Efisiensi 
pada rantai nilai 
atau tata niaga, 
yang harus 
menjadi prioritas 
pemerintah ke 
depan. Dari hulu, 
tengah dan hilir 
harus efisien,” 
kata Bustanul.

Dalam 
konteks itulah, 
Bustanul 
menyebutkan, 
aspek yang paling 
krusial adalah 
distribusi dan 
perdagangan. 
Sebab, di sinilah 
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Menuju kedaulatan pangan. Tantangan besar bagi presiden terpilih. 
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harga sangat mahal dibandingkan 
mineral mentah yang disuplai ke negara 
tersebut. 

Paradoks yang demikian, dalam 
pandangan KPK tidak hanya menjadi 
domain kesalahan tata kelola. Namun, 
bisa juga disebut pembiaran dengan 
aroma adanya praktik korupsi, kolusi 
dan nepotisme. Itulah sebabnya, dari 
delapan agenda yang diberikan KPK 
kepada presiden terpilih, salah satunya 
adalah pengelolaan sumber daya alam 
dan penerimaan negara. 

Melalui agenda pemberantasan 
korup si sektor tersebut, pemerintah 
mendatang diharapkan dapat mem-
perbaiki pengelolaan pertambangan 
minerba untuk optimalisasi penerimaan 
negara. 

Hasil temuan Litbang KPK, 
menunjukkan adanya kurang bayar 

Paradoks itu milik negeri ini. Tak 
percaya? Lihat saja fakta yang ada. 
Indonesia masuk ke dalam daftar 

penghasil timah nomor satu di dunia, 
penghasil emas nomor delapan di dunia, 
pengekspor batu bara terbesar di dunia, 
dan hutan terluas nomor tiga di dunia. 

Akan tetapi, pengelolaan sumber 
daya alam tersebut sepertinya masih 

sangat jauh dari amanat konstitusi. 
Sebagai contoh, cadangan batu bara 
Indonesia yang hanya sekitar 2,63% 
cadangan dunia, ternyata 80%-nya 
diekspor. Dengan kata lain, Indonesia 
mengekspor sumber daya energi untuk 
memenuhi kepentingan bahan bakar 
pembangkit listrik negara lain, namun 
disisi lain untuk kebutuhan listrik dalam 
negeri, masih belum mencukupi. 

Demikian pula dengan bahan 
tambang mineral. Menurut Fungsional 
Litbang KPK, Dian Patria, Indonesia 
mengeks por sebagian besar bahan 
tambang mineral dalam bentuk 
mentah tanpa ada peningkatan nilai 
tambah dalam negeri, untuk memenuhi 
kebutuhan bahan baku industri 
pengolahan di luar negeri. Ironinya lagi, 
lanjut Dian, Indonesia mengimpor hasil 
industri pengolahan negara lain dengan 

Banyak penerimaan negara 
hilang, karena sejumlah 

permasalahan yang 
muncul dalam pengelolaan 

pertambangan. Presiden 
terpilih harus memberi 

perhatian ekstra.

ironisme sumber Daya alam   
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penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 
oleh pelaku usaha tahun 2003-2011 
sebesar Rp6,7 triliun. Demikian juga 
dengan hasil perhitungan berdasarkan 
evaluasi laporan surveyor, diperkirakan 
selisih pembayaran royalti oleh pelaku 
usaha sebesar US$ 24,66 juta tahun 
2011 untuk 5 mineral utama (nikel, bijih 
besi dan pasir besi, timbal, bauksit, dan 
mangaan), serta sebesar US$ 1,22 miliar 
untuk batu bara kurun waktu tahun 
2010-2012. 

Problem hilangnya penerimaan 
negara tersebut, menjadi muara dari 
sejumlah permasalahan yang muncul 
dalam pengelolaan pertambangan. 
Ketiadaan sistem data dan informasi, 
belum diterbitkannya aturan pelaksana, 
lemahnya pengawasan SDA, banyaknya 
izin usaha pertambangan (IUP) 
bermasalah pasca otonomi daerah, 
serta permasalahan lainnya menjadi 
serangkaian penyebab tidak optimalnya 
penerimaan negara dari pertambangan 
mineral dan batubara. 

renegosiasi Kontrak
Hal lain yang menjadi sorotan 

adalah renegosiasi kontrak. Tepatnya, 
terkait UU Nomor 4/2009 tentang 
Pertambangan dan Minerba. Dalam 
buku putih disebutkan, KPK menemukan 
10 aspek penting terkait pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara. 
Temuan tersebut, karena diwajibkan UU 
Nomor 4/2009 tentang Pertambangan 

dua kelompok. Yakni, permasalahan 
di tingkat pusat dan di tingkat daerah. 
Lewat koordinasi dan supervisi atas 
kegiatan pengelolaan pertambangan 
mineral dan batubara, KPK mendorong 
adanya perhatian dan penanganan 
serius oleh pemerintah terhadap 
pelaksanaan kewajiban keuangan oleh 
pelaku usaha. Termasuk, untuk menutup 
kerugian keuangan negara serta 
mendorong diselesaikannya renegosiasi 
KK/PKP2B untuk meminimalisasi potensi 
kerugian keuangan negara. 

“Paralel dengan hal tersebut, KPK 
mendorong dilakukannya perbaikan 
sistem pendataan, penataan izin usaha 
pertambangan, serta penyusunan 
peraturan perundang-undangan yang 
menjadi amanat UU No.4 tahun 2009,” 
kata Dian.

Pengamat energi, Komaidi, punya 
pendapat sendiri. Menurutnya, 
semangat dari UU No.4 tahun 2009 
sangat baik yaitu meningkatkan posisi 
tawar Indonesia. Akan tetapi karena 
kontrak yang ada sebagian besar telah 
ada dan ditandatangani sebelum UU 
tersebut lahir, maka penyesuaiannya 
cukup rumit. 

Menurutnya, terdapat beberapa 
aspek tidak sederhana yang harus 
disesuaikan karena menyangkut 
berbagai kepentingan. Konsep 
renegosiasi adalah untuk mencari titik 
temu kepentingan dari para pihak yang 
berkontrak. Dalam hal ini jika tidak 

saling memahami kondisi masing-
masing tentu akan sulit terjadi titik 
temu. Bagi bangsa Indonesia, arti 
penandatangan kontrak yang telah 
direnegosiasi tersebut tentu sangat 
penting. “Harapannya dengan adanya 
renegosiasi terdapat tambahan 
penerimaan negara dari sektor migas 
dan minerba,” kata Komaidi.

KPK juga menemukan bahwa 
sebagian besar barang tambang 
dan minerba diekspor ke luar negeri, 
tanpa terlebih dahulu memenuhi 
kebutuhan dalam negeri.  Menurut 
Komaidi, hal itu terjadi, karena 
harga di pasar internasional (ekspor) 
lebih baik dibandingkan domestik. 
Selain itu, tidak sepenuhnya produk 
tambang (migas dan minerba) tidak 
dapat diserap oleh pasar domestik. 
Belum terserapnya produk tambang 
tersebut disebabkan oleh beberapa hal. 
Misalnya, karena spesifikasi kilang tidak 
cocok, kebutuhan mineral domestik 
masih rendah, dan produksi batubara 
yang jauh lebih besar dari kebutuhan 
domestik.

 Kondisi tersebut tentu memiliki 
efek domino. Komaidi berpendapat, jika 
dibiarkan, maka akan menyebabkan 
pertumbuhan sektor-sektor pengguna 
produk tambang tidak bisa optimal. 
“Dampak yang lebih, luas target 
pertumbuhan ekonomi yang 
ditetapkan di APBN pun berpotensi 
tidak tercapai,” katanya. 

ironiSMe SuMBer daya alaM
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dan Minerba, namun sampai 
sekarang belum dilaksanakan. 
Antara lain terkait renegosiasi 
kontrak, karena sampai sekarang 
masih terdapat kontrak yang 
belum ditandatangani.

Menurut Dian, pada prinsipnya, 
kesepuluh aspek tersebut 
sangat terkait satu dengan 
lain. Artinya, jika pengelolaan 
sumber daya mineral dan batu 
bara dilaksanakan sesuai prinsip 
yang termuat dalam UU No. 4 
tahun 2009, maka kesepuluh 
permasalahan tersebut harus 
segera diselesaikan. “Namun 
keterbatasan pemerintah saat ini, 
mengharuskan adanya pemilihan 
prioritas permasalahan yang harus 
diselesaikan,” ujar Dian.

Dalam kacamata KPK, lanjut 
Dian, kesepuluh permasalahan 
tersebut dikategorikan dalam 
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Anggaran yang luar biasa, butuh ke-
bijakan luar biasa pula untuk me na-
ngani. Begitulah yang terjadi dengan 

Dana Bantuan Sosial (Bansos), baik untuk 
APBN maupun APBD. Pada 2007 mi salnya, 
Dana Bansos APBN “hanya” berjumlah 
Rp49,75 triliun. Namun, angka terse but mem-
beng kak menjadi Rp68,73 triliun pada 2013. 

Itulah sebabnya, dalam delapan 
agen da pemberantasan korupsi, KPK 

mem berikan semacam arahan pembe-
rantasan korupsi bagi presiden terpilih. 
Sebagaimana buku putih KPK, Dana 
Bansos itu sendiri sebenarnya merupakan 
salah satu implementasi UU No. 6 tahun 
1967 jo UU No. 11 tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial dan UU No. 40 tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). Sedangkan berdasarkan 
UUD 1945 sendiri, perintah yang 
paling mendasar adalah terbangunnya 
kesejahteraan sosial bagi seluruh 
masyarakat Indonesia tanpa kecuali. 

 Dan, ternyata, bukan hanya KPK 
yang menilai kerawanan Dana Bansos. 
Temuan audit BPK untuk alokasi 
bansos tahun 2012, misalnya, Rp31,66 
triliun atau hampir separuh dari total 
dana sebesar Rp75,62 triliun, dinilai 
bermasalah. Permasalahan meliputi 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban. 

Beberapa temuan BPK antara lain 
adanya pencairan Dana Bansos senilai 
Rp1,91 triliun yang tidak disalurkan. 
Dana tersebut juga tidak dikembalikan 
ke kas negara per 31 Desember 
2012. Dana mengendap di rekening 
kementerian dan lembaga negara, di 
rekening pihak ketiga, di bank, dan di 
kantor pos. 

Tidak hanya pusat. Penyelewengan 
juga terjadi hingga level provinsi. Hasil 
penelitian Indonesia Governance Index 
(IGI) tahun 2012 menunjukkan bahwa 
Dana Bansos seringkali dimanfaatkan 
oleh rezim yang sedang berkuasa.  

Tumpang Tindih
Dana Bansos bukan satu-satunya 

yang mendapat sorotan. Dalam buku 
putih juga disebutkan, mengenai Sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), 
yang salah satunya menyebut Badan 

Sesuai amanah UUD 
1945, pemerintah wajib 

memberikan kesejahteraan 
bagi seluruh warga negara. 
Besarnya anggaran, justru 

memunculkan potensi 
penyelewengan. 

kesejahteraan untuk siapa?
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Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
sebagai pelaksana. 

Apa saja yang harusnya menjadi 
concern presiden terpilih? Menurut 
Niken Ariati, fungsional Litbang KPK, 
permasalahan yang muncul adalah 
potensi tumpang tindih antara Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamkesda 
yang sebelumnya sudah ada di beberapa 
daerah. Menurut Niken, potensi 
tumpang tindih dapat terjadi karena dua 
penyebab utama. 

Pertama, perubahan kebijakan di 
tingkat pusat yang terkesan kurang 
dikoordinasikan dengan daerah. Karena 
dengan adanya BPJS, cakupan jaminan 
akan berlangsung secara keseluruhan. 
Kedua, adanya ego daerah yang mampu 
melaksanakan jaminan sosial secara 
mandiri dan alasan politis para kepala 
daerah sebagai janji politik agar dipilih 
masyarakat pada pilkada.

Tidak hanya masalah 
koordinasi. KPK juga melihat 
adanya database kepesertaan yang 
buruk, terutama warga miskin dan 
rentan miskin penerima bantuan iuran 
APBN. Menurut Niken, sudah menjadi 
rahasia umum di masyarakat, sering 
ditemukan keluarga miskin yang malah 
tidak mendapatkan bantuan sosial 
(raskin, program keluarga harapan, 
jamkesmas, dan lain-lain). Menurutnya, 
hal ini karena mereka tidak masuk dalam 

KeSejahteraan untuK SiaPa?

Menurut Niken, potensi fraud yang 
tinggi dalam JKN di Indonesia 
disebabkan oleh beberapa hal. 

Pertama, aspek medis sangat spesifik 
dan membutuhkan kompetensi khusus 
untuk mengawasinya. Indonesia sampai 
saat ini masih kekurangan SDM yang 
mampu melakukan pengawasan medis 
sehingga tindakan-tindakan medis 
sangat rentan fraud.

Kedua, sistem Indonesia Case Base 
Groups (INA-CBGs) dan sistem kapitasi 
yang baru diterapkan di Indonesia 
sangat rentan penyelewengan. Hal 
ini disebabkan, pemerintah belum 
mempersiapkan dengan baik SDM, 
infrastruktur IT, dan regulasinya. Sebagai 
contoh dalam dana kapitasi. Menurut 
Niken, akan ada sebuah Puskesmas yang 
menerima dana miliaran rupiah dalam 
setahun namun aturan penggunaannya 
sangat longgar sehingga rentan untuk 
disalahgunakan. “Jika dibiarkan, KPK 
memprediksi akan banyak tenaga 
Puskesmas yang akan berurusan dengan 
penegak hukum, karena penyelewengan 
dana kapitasi ini,” ujarnya.

Dan, ketiga, belum jelasnya sistem 
pengawasan dalam JKN. Ada DJSN 
dan OJK serta BPK yang berwenang 
mengawasi BPJS, namun bagaimana 
pembagian peran dan aspek 
pengawasan antarlembaga tersebut, 
saat ini masih terus dikoordinasikan. 

Kemenkes sebagai regulator, juga 
tetap mau melakukan pengawasan 
terutama dalam hal pengawasan 
medis.

Lantas, bagaimana terkait dengan 
janji kampanye presiden terpilih, yang 
akan membagikan Kartu Indonesia 
Sehat? Menurut Niken, mengganti 
nama kartu JKN menjadi “Kartu 
Indonesia Sehat”, adalah hal lumrah. 
Namun terpenting, seperti tercantum 
dalam buku putih, KPK berharap agar 
Pemerintah yang baru, melakukan 
analisis dan evaluasi terhadap program 
JKN dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja yang ada sekarang ini demi 
mempercepat pencapaian tujuan dari 
SJSN itu sendiri.

Sedangkan menurut Febri Hendri, 
Koordinator Divisi Monitoring dan 
Pelayanan Publik Indonesia Corruption 
Watch (ICW), kesehatan memang 
harus menjadi perhatian pemerintah. 
Apalagi selama ini, anggaran 
kesehatan selalu meningkat dari tahun 
ke tahun. Korupsi kesehatan, lanjutnya, 
banyak menggerogoti anggaran untuk 
kuratif, yakni alat kesehatan, obat, 
pembangunan puskesmas/rumah 
sakit, dan jaminan kesehatan. “Hal 
itu tidak sesuai dengan paradigma 
sehat yang memprioritaskan upaya 
pencegahan (preventif) dibandingkan 
pengobatan (kuratif),” katanya. 
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database keluarga miskin 
pemerintah. 

Ironisnya, di sisi lain, 
justru sering ditemui adanya 
keluarga yang telah mampu 
secara ekonomi tapi masuk 
sebagai keluarga penerima 
bantuan sosial. Akibat 
paling fatal dari kejadian ini, 
adalah program-program 
pengentasan kemiskinan dan 
perlindungan sosial yang 
diluncurkan Pemerintah, tidak 
mencapai tujuan. “Program 
untuk mengurangi kemiskinan 
atau melindungi masyarakat 
miskin, malah sering membuat 
gesekan sosial di tingkat 
bawah,” lanjutnya. 

Permasalahan lain adalah, 
potensi fraud yang tinggi 
sehingga membuat beban 
klaim yang ditanggung BPJS 
Kesehatan membesar dan 
kualitas layanan menurun. Program kesehatan bagi masyarakat, terdapat potensi tumpang tindih.
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Saatnya membuktikan! Ya, seusai 
ingar-bingar pemilihan presiden, 
rakyat kini menunggu presiden 

dan wakil presiden terpilih memenuhi 
janji-janjinya. Termasuk di antaranya, 
komitmen pemberantasan korupsi, 
sebagaimana ditandatangani melalui 
buku putih KPK saat masa kampanye. 
Begitupun, meski tantangan yang 
dihadapi sangat besar, namun harapan 
tersebut tetaplah ada. Penasihat 
Rumah Transisi, Buya Syafii Maarif 
bahkan optismistis, presiden dan wakil 
presiden terpilih memiliki komitmen 
yang tinggi terhadap pemberantasan 
korupsi. Setinggi apa? Di tengah 
waktunya yang sempit, dalam 
perjalanan menuju Bandara Soekarno 
Hatta, Syafii bertutur banyak kepada 
Integrito. Berikut petikannya. 

Bagaimana optimisme Anda 
terhadap upaya pemberantasan 
korupsi yang dilakukan presiden dan 
wakil presiden terpilih?

Saya melihat bahwa keduanya 
sangat serius ingin membela rakyat. 
Indikasinya, dari perilaku mereka 
yang sederhana, meski keduanya 
adalah pengusaha. Kondisi tersebut 
tentu memberikan banyak harapan. 
Begitupun, saya tidak sepenuhnya 
bisa menjamin. Karena, memang sulit 
melaksanakan 100% janji. Tujuh puluh 
lima persen saja sudah bagus, apalagi 
selama ini rakyat kerap diberikan 
janji-janji kosong. Lihat saja faktanya. 
Rakyat miskin tetap miskin, terlebih di 
Indonesia bagian timur, sangat parah.  
Kesenjangan ekonomi sangat tajam. 
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Bersama Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas seusai peluncuran buku beberapa waktu lalu.

Jadi, pertumbuhan ekonomi memang 
harus berbanding lurus dengan 
pemerataan. Nah, hal ini yang saya 
lihat hendak dilakukan pemerintahan 
mendatang.  

Begitupun, pemerintah mendatang 
memang harus terus dikawal dan 
diingatkan. Sebab, orang biasanya 
sering lupa jika berkuasa. Semua harus 
mengawal, termasuk masyarakat dan 
pers. Jangan pernah bosan. Sebab, 
peran serta masyarakat sangat besar. 

Semua harus mengawal, agar 
pemerintah tetap komit, apalagi 
mereka sudah menandatangani 
buku KPK. Jangan lupa, dengan 
menandatangani buku putih, 
sebenarnya sudah merupakan janji 

bagi mereka dan berarti mereka setuju 
dengan agenda tersebut.  

Dinamika politik begitu panas. 
Apakah Anda melihat, wacana 
meneruskan persoalan pilpres 
kepada mekanisme di DPR sebagai 
hambatan serius pemerintah? 

Sama sekali tidak. Itu masalah 
kecil. Tidah usah terlalu dipikirkan, 
karena hanya akan menghabiskan 
energi. Yang penting, pemerintah 
mendatang harus menjawab dengan 
kesungguhan dan komitmen, karena 
hanya itu yang bisa merebut hati 
rakyat. Jika rakyat sudah percaya, 
maka persoalan itu akan menjadi 
ringan. 
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Di sisi lain, kita berharap, agar para 
politisi belajar menjadi negarawan. 
Jangan berhenti sampai politisi, apalagi 
politisi transaksional. Negarawan akan 
memikirkan bangsa dan negara untuk 
seribu tahun mendatang. Dia melebur 
dirinya untuk membela kepentingan 
tersebut. 

Kita berharap partai politik bisa 
mengubah perilakunya. Pentingkanlah 
bangsa dan negara di atas segala-
galanya. Kalau semua sudah punya 
tekad seperti itu, maka akan jadi 
negara besar kita ini. Untuk itu, 
hentikan kelakuan transaksional yang 
selama ini dilakukan, sehingga begitu 
mudahnya memainkan UU. Kalau 
ingin Indonesia memiliki masa depan, 
berhentilah. Kalau tidak, kita jual saja 
republik ini. 

Kalau begitu, apa tantangan terbesar 
dalam melaksanakan agenda 
antikorupsi?

Yang terberat dan saat ini belum 
berjalan, adalah reformasi birokrasi. 
Selama ini, reformasi birokrasi baru 
menyentuh permukaan. Yang juga 
sering disalahartikan, banyak yang 
melihat reformasi birokrasi semata-
mata remunerasi saja. Padahal, 
bukan itu. Karena hakikat reformasi 
birokrasi adalah perbaikan pelayanan. 
Harus diingat bahwa birokrasi adalah 
melayani, bukan dilayani. Selama 
ini, yang terjadi adalah sebaliknya. 
Ini terjadi, karena sisa-sisa buda 
feodalisme yang masih bersama kita 
hingga kini. 

 Namun, reformasi birokrasi 
memang harus didukung keteladanan. 
Pelayanan yang baik membutuhkan 
keteladanan, aparat yang baik juga 
begitu. Bahkan, untuk efisiensi 
penggunaan AC dan fasilitas dinas, 
misalnya, juga membutuhkan 
keteladanan. Ini yang harus dilakukan 
pemerintahan mendatang, agar 
reformasi birokrasi bisa tuntas.  

Dan, inilah tidak mudahnya. Karena 
resistensi sudah tentu ada. Namun, 
hadapi saja. Sebab, kalau kita sudah 
bisa merebut hati rakyat, maka tidak 
ada kekuatan yang bisa melumpuhkan. 
Dan tak kalah penting, pemerintah 
harus mengkomunikasikan semua yang 
dilakukan kepada rakyat. Pemerintah 
tidak boleh lagi berpura-pura dan 
harus membuat rakyat mengerti.  

Apa yang harus dilakukan pemerintah mendatang, 
agar agenda pemberantasan korupsi dapat 
dilaksanakan?

Terpenting, harus memiliki agenda besar demi 
kepentingan bangsa dan negara. Jangan ada 
kepentingan pribadi dan golongan. Semua harus 
dilaksanakan, tidak bisa hanya sebatas kehendak 
dan tekad. 

Mengenai karakter presiden terpilih 
yang menyukai menyukai blusukan, saya 
tetap optimistis semua bisa berjalan dan tidak 
mengganggu kebijakan yang dikeluarkan. Syaratnya, 
dia harus memiliki penasihat yang memiliki wawasan 
luas dan memahami Indonesia keseluruhan. Dan 
modal seperti itu, sebenarnya sudah ada pada 
sosok wakil presiden.  

Yang tak kalah penting, pemerintah 
harus bisa mempersatukan kembali 
bangsa yang sempat terpecah-belah. 
Dan itu bisa dilakukan tidak hanya 
melalui ucapan, namun juga kerja 
nyata yang pro rakyat dan antikorupsi. 

Seberapa penting agenda 
antikorupsi bagi bangsa ini?

Sangat penting, karena bisa 
mengembalikan bangsa ini kepada 
cita-citanya. Bangsa ini tidak 
terawat, karena kita tidak membaca 
degan baik, Pembukaan UUD 1945. Kita 
juga lupa pada pidato pembelaan Bung 
Hatta di Den Haag, Belanda pada 1928 
dan pidato Bung Karno Di Bandung 
tahun 1930. Semua itu penting sekali, 
karena menjadi gambaran, untuk apa 
negeri ini merdeka dan mengapa kita 
melawan penjajahan. 

Dalam pidatonya, Bung Karno 
menyebut kalimat bahwa “Indonesia 
merdeka, berarti tidak akan ada lagi 
kemiskinan.” Nyatanya, kita merdeka 
sudah hampir 70 tahun, namun kemiskinan 
masih setia dengan kita. Kita sudah banyak 
mendapatkan banyak dari kemerdekaan, 
tapi lihatlah ke desa-desa, petani dan buruh 
tani, masih jauh dari sejahtera. 

Semua cita-cita itu seolah-olah hilang karena 
neoliberalisme dan cengkraman orang asing. Ini kan 
luar biasa. Ini merupakan pengkhianatan pada cita-
cita kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945. Amanat 
Pasal 33 UUD 1945 pun, pada akhirnya hanya menjadi 
pemanis saja. 

Itulah sebabnya, mengapa saya berharap, 
pemerintahan mendatang bisa mengembalikan semua 
itu. Tidak mudah memang. Kalau lima tahun bisa 
meletakkan landasan yang kokoh, maka pemerintahan 
yang akan datang akan mudah. Salah satu yang 
terpenting, adalah melalui pemberantasan korupsi itu 
tadi. 

Syafii Maarif: haruS teruS diingatKan!
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iS SuBroTo
Direktorat Hukum dan Ham BAPPENAS
“Persoalan presiden terpilih dalam rangka 
pemberantasan korupsi: pertama terkait 
dengan penegakan hukum. Itu menjadi isu 
5 tahun mendatang termasuk juga upaya 
pencegahan korupsi karena itu aspek 
paling krusial, dalam rangka membangun 
pondasi bangsa yang bebas dari segala 
tindak perilaku korupsi. Kedua hal tadi 
yang harus segera ditangani oleh presiden 
terpilih kedepan, karena sifatnya sudah 
sangat akumulatif karena korupsi saat ini 
sudah sangat berakar dari periode-periode 
pemerintahan yang sebelumnya.”

Tantangan Presiden Terpilih

AguS SAnToSo 
Wakil Ketua PPATK
“Negara kita didirikan sebagai negara 
hukum. Yang dicari dan menjadi tujuan 
bangsa ini adalah “keadilan”. Negara ini 
didirikan dengan perjuangan berdarah-
darah melawan penjajah, hanya untuk 
keadilan. Namun, hingga saat ini keadilan 
belum terwujud. Jadi, pemimpin baru kita 
harus merangkai jalan untuk mewujudkan 
keadilan. Satu-satunya cara ,hukum 
harus ditegakkan dan hukum harus jadi 
panglima. Kalau ada orang yang mencoba 
merampok di “kampung sendiri”, dengan 
mengorbankan pangkat, jabatan, seragam, 
semua harus diberantas. Kita membangun 
negara hukum untuk mencapai keadilan”.

roBerT endi JAweng 
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 
“Setidaknya terdapat tiga persoalan 
yang menjadi tantangan Capres 
dan Cawapres terpilih agar dapat 
mewujudkan pemerintahan yang 
bersih, yakni inefisiensi, korupsi 
dan rentan politisasi. Jadi memang 
tiga persoalan ini sangat mendasar. 
Pembangunan sistem integritas agar 
tata kelola menjadi akuntabel. Agenda 
reformasi birokrasi sangat mendesak 
dan membangun sistem menjadi 
sangat penting.”

riZKi wirYAnTo
Deputi Politik Hukum dan Ham 
BAPPENAS
“Tantangan presiden terpilih 
dalam memberantas korupsi nanti 
sangat jelas. Yakni bagaimana 
mengimplementasi strategi nasional 
dalam memberantas korupsi dalam 
jangka menengah dan jangka panjang. 
Dan itu, harus dilakukan. Seperti yang 
saat ini kami lakukan, dimana LHKPN 
menyusun indeks utama dalam hal ini 
SIN (Sistem integrasi nasional). Jadi 
dalam lima tahun ke depan, persoalan 
pemberantasan korupsi akan selalu 
menjadi fokus utama. Tidak hanya 
untuk presiden terpilih namun juga 
untuk generasi yang akan datang.”

M. nAwir MeSSi
Ketua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU)
“Presiden terpilih harus mampu 
mengambil kebijakan-kebijakan 
secara independen dalam rangka 
mengembangkan visi misinya yang 
dijanjikan. Bukan berdasarkan 
masukan-masukan di sekelilingnya 
yang bisa jadi sarat dengan titipan 
kepentingan. Kalau itu tidak 
bisa dihindari, maka tidak ada 
bedanya dengan periode sebelum-
sebelumnya”.

dr. ATTABiK luTHfi, MA Al HAfiZH
Pengamat Ekonomi Syariah
“Berbasis pada ayat dalam Al Qur’an dimana 
setiap manusia dalam menjalankan hidup 
harus menghindarkan diri dari berbuat 
kerusakan. Bila kerusakan itu dapat diartikan 
sebagai korupsi maka memang benar 
karena korupsi merusak sendi-sendi pribadi, 
masyarakat serta bangsa. Maka dari itu, 
tantangan presiden terpilih nantinya dalam 
memberantas korupsi adalah bagaimana 
dia mampu menerapkan keteladanan. Jadi 
tuntutan yang paling utama bagi siapapun 
terutama presiden terpilih nantinya, adalah 
bagaimana mengelola lingkungan internalnya 
untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran 
berbasis kepada integritas dalam tugasnya 
dalam menyejahterakan masyarakat.”
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S
epak terjang KPK kerap memantik simpati 
banyak kalangan. Tak hanya masyarakat 
biasa, sejumlah artis Tanah Air pun turut serta 
mendukung berbagai program KPK dalam 
mensosialisasikan pesan-pesan antikorupsi. 

Termasuk di antaranya adalah Arie Dagienkz 
dan Soleh Solihun. Dukungan kedua artis Tanah 

Air ini, ditunjukkan ketika menjadi pembawa acara pada 
launching KanalKPK TV, sekaligus merayakan ulang tahun 
pertama Radio KanalKPK pada 17 Agustus 2014. 

Tentu, bukan karena semata-mata menjadi pembawa 
acara. Kontribusi mereka layak diapresiasi, karena dalam acara 
yang digelar di kawasan Taman Fatahilah tersebut, mereka 
tidak mendapatkan honor sama sekali alias gratis. 

Saat berkunjung ke studio KanalKPK 14 Agustus 2014 
lalu, keduanya mengaku bahwa masalah honor bukan 
menjadi tujuan utama. Lebih dari itu, baik Arie maupun Soleh 
mempunyai alasan tersendiri mengapa bersedia turut serta 
dalam acara tersebut. Arie misalnya, pria dengan ciri khas 
rambut gimbal tersebut, mengaku terkesan dengan kinerja 
KPK yang tanpa pandang bulu dalam menjerat para koruptor. 
Itulah yang akhirnya membuat dirinya tak mempersoalkan 
masalah honorarium. “Nggak lah, kita nggak ada obrolan ke 

situ. Jujur aja kalau gue dari dulu 
sangat men-support KPK. Gue suka 

dengan gerakannya,” ujar Arie 
kepada Integrito. 

Soleh Solihun juga serupa. 
Comic yang juga menjadi 

pembawa acara dalam beberapa 

acara televisi swasta ini, mengaku senang bisa berpartisipasi 
dalam acara KPK. Baginya, merupakan kebanggaan bisa 
berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. 

Sementara, berbicara tentang korupsi yang kian marak, 
Soleh mengaku prihatin. Apalagi menurut komedian 
tersebut, korupsi seakan menjadi bagian dari kehidupan 
bangsa ini. “Korupsi itu memang sudah membudaya, dari 
yang kecil sampai yang paling atas,” ujarnya.

Ironisnya, lanjut Soleh, tidak sedikit masyarakat yang tak 
sadar bahwa hal-hal kecil yang dilakukan merupakan bagian 
dari korupsi. Misalnya saja, mengajak “damai” ketika terkena 
tilang polisi atau membohongi orangtua terkait uang 
sekolah. “Seharusnya hal tersebut ditanamkan sejak dini. 
Karena kalau udah tua, susah,” kata dia.

Oleh karena itu, ia pun menganggap bahwa berbagai 
upaya KPK dalam menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi 
sudah selayaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak. 
Termasuk di antaranya adalah pemerintah, melalui berbagai 
kebijakan yang juga antikorupsi. 

Terdengar aneh jika artis sekelas Arie 

Dagienkz dan Soleh Solihun, menjadi 

pembawa acara tanpa kesepakatan 

pembayaran yang jelas. Demi pemberan

tasan korupsi, keduanya rela melakukan.
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Pemondokan Dinegosiasi
   Transportasi Difasilitasi

Berbagai terobosan dilakukan dalam pengelolaan ibadah haji 2014. Mulai 
pemondokan jamaah sampai trasportasi di baitullah.

wikimedia.org

Ingar-bingar pelaksaan haji sudah 
mulai terasa. Tetapi, berbagai 
pertanyaan masih terus mengemuka. 

Yang paling dinantikan, mengenai 
kualitas layanan tahun ini. Apalagi, 
setelah terjadi pergantian pucuk 

pimpinan, baik di Kementerian Agama 
(Kemenag) dan Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Haji dan Umroh (PHU). 
Masyarakat bertanya, bagaimana 
perbaikan yang dilakukan. Karena 
setelah KPK menyerahkan temuan 

dan rekomendasi kepada DHU pada 
2010, dua tahun kemudian justru carut-
marutlah yang ditemui.

 Kemenag memang melakukan gerak 
cepat. Lukman Hakim Saifuddin yang 
ditunjuk sebagai menteri agama baru, 
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ABdul dJAMil
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh
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dengan sigap berbenah.  Waktunya tak 
banyak, hanya sekira lima bulan. 

Karena itu, tak lama setelah dilantik, 
Lukman langsung mengunjungi KPK. 
Di lembaga anti rasuah tersebut, 
Lukman meminta masukan, bagaimana 
membenahi kinerja kementeriannya 
yang tengah mendapat sorotan publik. 
Tak gampang memang. Namun, dengan 
tekad kuat, sang menteri menjanjikan 
berbagai perbaikan penyelenggaraan 
ibadah haji. 

KPK mengapresiasi langkah Menteri 
Agama. Tetapi tidak hanya itu. KPK juga 
memberikan banyak masukan, terutama 
terkait rekomendasi KPK yang pernah 
disampaikan kepada Kemenag. Menurut 
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, 
rekomendasi tersebut adalah, pertama, 
revisi UU Haji yang perlu adanya 
pemisahan fungsi regulator dan 
operator. Kedua, Kementerian Agama 
perlu menyelesaikan aturan pelaksanaan 
penyelenggaraan haji. Ketiga, terkait 
perlunya standardisasi indirect cost 
dan pelaksanaannya. Dan, keempat, 
transparansi penggunaan kuota haji.

Tidak hanya itu. KPK juga 
memberikan 48 saran pencegahan 
korupsi dari pimpinan KPK untuk 
Kementerian Agama. Dari jumlah itu, 
kata Busyro, masih ada 19 saran yang 
belum dikerjakan sampai sesaat sebelum 
pergantian jabatan menteri agama.

Karena itulah, imbuh Busyro, 
KPK berharap menteri baru bisa 
menindaklanjuti sesegera mungkin. 
Dan, terpenting, KPK juga berharap, 
penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 
akan berjalan dengan lancar dan lebih 
baik dari tahun-tahun sebelumnya. 
“Kami akan segera tindak lanjuti. Insya 
Allah pelaksanaan haji kali ini lebih 
transparan,” kata Lukman. 

gerak Cepat
Seakan ingin mendapat masukan 

sebanyak mungkin, begitulah 
Kementerian Agama dan Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Haji dan Umroh 
(Ditjen PHU). Faktanya, kunjungan 
ke KPK bukanlah satu-satunya yang 
dilakukan. Selain itu, Menteri Agama 
juga melakukan kunjungan ke 
berbagai pihak, yang dianggap bisa 
memberi masukan penting. Termasuk 
di antaranya, kunjungan ke  Indonesia 
Coruption Watch (ICW). Selain itu, 
dengan pro aktif juga meminta masukan 

dan saran, agar penyelenggaraan haji 
bisa optimal. 

Waktu pun terus dikejar. Berbekal 
berbagai masukan tadi, Kementerian 
Agama melakukan berbagai terobosan. 
Gebrakan demi gebrakan dilakukan. 
Selain untuk menambal kekurangan 
yang ada, juga untuk meningkatkan 
pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 
sebaik mungkin. “Ini adalah tantangan 
besar buat kami. Tidak mudah keluar 
dari sitgma publik. Untuk itulah, kami 
akan menjawab dengan pelayanan,” 

Mekah, Madinah, dan Jeddah,” kata 
Djamil. 

Lantas, apa yang sudah dilakukan? 
Pemondokan misalnya. Jika di Madinah 
sebelumnya harga dititikberatkan 
melalui pagu, sekarang bisa dilakukan 
negosiasi. Sebelumnya, pengelola tidak 
bisa berbuat apa-apa karena memang 
regulasinya tidak dilakukan melalui 
negosiasi.  

Dari sana, Kemenag bersama 
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag 
menginginkan satu perubahan regulasi 
mengenai pemondokan. Atas dasar 
itulah Kemenag berulang kali melakukan 
negosisasi dengan mereka. Hasilnya dari 
yang semula harus membayar 675 real, 
bisa diturunkan rata-rata menjadi 585 
real per jamaah. Dan bahkan bisa turun 
lagi ke 550 real. “Dari negosiasi tersebut, 
setidaknya terdapat efisiensi tidak 
kurang dari Rp41 miliar,” kata Djamil.

Itu baru di Madinah. Di Mekah, 
penghematan atas pemondokan juga 
bisa dilakukan. Jumlahnya, mencapai  
32 juta real atau setara dengan Rp100 
miliar. Dengan demikian, secara total, 
sampai saat ini setidaknya sudah berhasil 
dihemat sekitar Rp141 miliar. 

Djamil berharap, penghematan 
yang dilakukan tidak mengurangi 
kualitas pelayanan kepada jamaah.  
Untuk pemondokan di Mekah, misalnya, 
kamar-kamar yang tersedia sekelas hotel 
berbintang tiga ke atas. Hanya saja, 
memang harus diakui bahwa sekitar 
75% pemondokan yang disewa, berjarak 
2.000-3.980 meter dari Masjidil Haram. 
Dan untuk mengatasi jarak yang jauh 
itu, pihaknya mempersiapkan bus yang 
akan mengantar jamaah. Namanya Bus 
Shalawat.  

Bukan hanya terkait negosiasi harga. 
Selain itu Kemenag juga setuju, agar 
dalam kontrak pemondokan/hotel bagi 
jamaah haji Indonesia ditambahkan 
beberapa klausul. Pertama, pemilik/
manajemen kooperatif memberi 
keterangan kepada penegak hukum 
Indonesia (antara lain KPK). Hal ini 
dilakukan, jika dalam kontrak sewa 

kata Dirjen PHU Abdul Djamil. 
Menurut Djamil, pihaknya 

memang serius melakukan reformasi 
penyelenggaraan haji tahun ini. Berbagai 
upaya pun dilakukan. Salah satu yang 
terpenting dan mendasar, adalah 
mengamendemen Peraturan Menteri 
Agama (PMA) tentang Penyediaan 
Akomodasi di Arab Saudi. Dalam 
amendemen PMA tersebut diatur bahwa 
penyediaan pemondokan harus melalui 
pendaftaran, pengumuman, penilaian 
sesuai kriteria (kasfiah), negosiasi, dan 
kontrak. “Sistem baru ini berlaku untuk 
kontrak pemondokan/hotel baik di 

Melalui negosiasi pemondokan, 
Kemenag bisa menghemat 
pengeluaran hingga Rp141 miliar.
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diduga terdapat indikasi korupsi yang 
melibatkan oknum warga negara 
Indonesia (WNI). Dan, klausul kedua, 
pemilik/manajemen tidak memindahkan 
jamaah dari hotel yang dikontrak ke 
hotel lain saat kedatangan jamaah.

Persoalan pemondokan bukan 
satu-satunya terobosan yang dilakukan. 
Selain itu, Kemenag juga berusaha 
menghindari previllage seperti yang 
selama ini terjadi.  Melalui reformasi haji, 
diharapkan bisa dihindari penggunaan 
kuota petugas oleh pihak lain. Dengan 
perbaikan ini, juga dihindari adanya jual 
beli kuota petugas yang memang rawan 
penyelewengan.  

Dalam praktik yang terjadi selama 
ini, biasanya jamaah yang merasa nomor 
antreannya masih jauh, akan melakukan 
berbagai pendekatan dengan oknum 
petugas. Dari sanalah jamaah berangkat 
ke Tanah Suci dengan mempergunakan 
kuota petugas itu tadi. 

Menurut Djamil, aturan inilah yang 
harus diberi rambu teknis. Caranya, 
pada pelaksanaan ibadah haji tahun 
ini, pelunasan BPIH jamaah dilakukan 
melalui empat tahapan yang masing-
masing memiliki kriteria. Dan seluruh 
kriteria, harus didasarkan pada urutan 
kursi untuk menjaga jangan sampai ada 
pihak tertentu yang menyalip antrean. 
“Jadi dengan aturan ini tidak lagi ada 
previlage,” katanya.

Tantangan Besar
Apa yang dilakukan Kemenag, tentu 

memberi harapan bahwa pelaksanaan 
ibadah haji akan mengalami perbaikan. 
Terlebih menurut Ade Irawan, Koordi-
nator ICW, Kementerian Agama saat ini 
dipimpin oleh figur yang lebih baik. 

Tetapi memang tidak mudah. 
Setidaknya, Kemenag harus istiqomah 
menjalankan semua rekomendasi yang 
diberikan KPK, tanpa kecuali. Jika itu 

dilakukan, Ade percaya bahwa akan 
lebih banyak lagi perbaikan yang bisa 
dilakukan Kemenag. “Inilah tantangan 
yang harus dibuktikan,” kata Ade. 

Ade menambahkan, di sinilah 
memang problemnya. Yakni, karena 
sebelumnya Kemenag memang tidak 
istiqomah menjalankan rekomendasi 
KPK. Selama ini, lanjut Ade, Kemenag 
lebih memilih berurusan dengan bagian 
penindakan dibandingkan pencegahan.   

Dalam kacamata Ade, berbagai per-
soalan tersebut, karena para penang-
gung jawab kementerian memang 
ti dak terlalu serius untuk menja lan-
kan rekomendasi. Selama ini mereka 
lebih banyak menyelesaikan urusan 
administratif dibandingkan de ngan 
urusan-urusan yang substantif. Terla-
lu ba nyak urusan substantif yang 
diabaikan. 

Salah satunya, adalah soal setoran 
awal calon jamaah dan pengelolaan 
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keuangan. Menurut Ade, problemnya 
bukan karena mereka tidak mengetahui 
secara teknis atau administratif.  Namun, 
karena mereka justru menangguk 
untung dari kondisi tersebut. 
“Seandainya KementerianAgama 
menjalankan 48 rekomendasi KPK secara 
serius, tentu hasilnya lain,” kata Ade. 

Padahal celah-celah korupsi tersebut, 
kalau dilihat melalui rekomendasi KPK, 
sebenarnya cukup komprehensif. Yakni, 
dimulai dari pengelolaan setoran awal 
dan bunganya. Kemudian, berbagai 
pengadaan, mulai dari gelang sampai 
pengadaan pemondokan atau katering. 
“Di sini memang banyak titik rawannya. 
Dan KPK sudah mengingatkan hal itu,” 
kata Ade. 

 Sementara menyangkut efisiensi 
biaya, sejak lama Ade melihat sebagai 

bentuk kebohongan publik. Mengapa? 
Karena pada dasarnya, kalau dilihat dari 
item cost  atau biaya yang ditanggung 
jamaah, sebenarnya tidak mengalami 
penurunan. Lantas, mengapa bisa turun? 
Itu karena, memang terdapat subsidi 
dari bunga calon jamaah. Dan, itulah 
yang selama ini disebut sebagai efisiensi. 

Begitupun, Ade tidak menampik 
bahwa Kemenag, seharusnya bisa 
lebih mengoptimalkan dua item agar 
efisiensi benar-benar terjadi. Pertama, 

transportasi udara. Menurutnya, 
biaya pesawat akan lebih efisien 
jika melalui proses tender. Kedua, 
pengadaan-pengadaan, mulai dari 
pengadaan yang kecil sampai yang 
besar. Mulai dari pengadaan di dalam 
negeri sampai di Arab Saudi. Selama 
ini memang ada yang ditender 
tapi ada juga yang tidak. Sehingga 
temuan bahwa pemenang tender 
ternyata yang itu-itu saja, sudah cukup 
memberikan indikasi. 

Terobosan lain yang dilakukan Kementerian Agama dalam 
pelaksanaan ibadah haji tahun ini, adalah pelayanan Bus 
Shalawat. Menurut Dirjen PHU Abdul Djamil,  bus tersebut 

akan membantu mengangkut jamaah dari pemondokan ke 
Masjidil Haram dan dari sebaliknya.

 Perbaikan layanan transportasi tersebut, menurut Djamil, 
dilakukan untuk mengimbangi perbaikan akomodasi haji secara 
keseluruhan. Disebutkan meskipun jarak rata-rata pemondokan 
jamaah dari Masjidil Haram bisa mencapai 4km, namun fasilitas 

Jangan khawatir soal angkutan

Rawahel, Qawafil, Arabian, Rabitat Makkah, dan Dallah.
Rencananya,  operasi Bus Shalawat untuk jamaah 

haji Indonesia akan berlangsung dalam tiga tahap. 
Pertama, masa kedatangan jamaah haji yakni tanggal 
10-29 September 2014. Kedua, masa Armina mulai 30 
September-7 Oktober 2014. Ketiga, masa kepulangan 
yakni 8-27 Oktober 2014. Khusus untuk masa Armina, Bus 
Shalawat tidak bisa beroperasi karena melayani Arafah 
Mina. Dan ini, sesuai peraturan Pemerintah Arab Saudi. 

Jika saja Kemenag istiqomah menjalankan 
rekomendasi KPK, tentu mudah untuk 
meningkatkan pelayanan kepada jemaah.
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hotel jauh lebih baik. Selain itu 80% jamaah akan 
dilayani Bus Shalawat untuk menuju dan pulang 
dari Masjidil Haram.

Rute layanan Bus Shalawat sendiri, meliputi 
dua bagian. Yakni, rute di dalam Kota Mekkah 
itu tadi, dan rute antar kota. Untuk di dalam 
Kota Mekah, Bus Shalawat akan melayani 13 rute 
layanan. Yakni, (1) Aziziah Janubiah – Mahbas Jin, 
(2) Aziziah Syimaliah – Mahbas Jin, (3) Syisyah 
Raudhah – Mahbas Jin, (4) Mahbas Jin – Bab Malik, 
(5) Syisyah – Al Ghaza, (6) Raudhah – Al Ghaza, 
(7) Ma’abdah – Al Ghaza, (8) Rei Dzkahir – Al 
Ghaza, (9) Utaibiah/Jarwal – Al Ghaza, (10) Biban/
Syari Mansyur – Al Ghaza, (11) Syari Mansyur – Al 
Ghaza, (12) Bakhutmah/Nakkasah – Al Ghaza, dan 
(13) Kuday – Bab Malik.

Sementara, rute antar kota akan melayani 
empat rute. Yakni, Madinah-Mekah, Makkah-
Jedah, Mekah-Madinah, dan Madinah-Jeddah. 
Keempat rute tersebut memiliki kapasitas angkut 
270.952 jamaah. Rute antar kota ini akan dilayani 
oleh enam perusahaan bus. Yaitu, SAPTCO, 
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Aneh! Ketika banyak umat Islam 
berharap bisa pergi ke Tanah 
Suci, Kaharoeddin Datuk 

Rangkayo Basa justru memperlihatkan 
keengganan. Lebih aneh lagi, sikapnya 
itu ditunjukkan, ketika seluruh 
biaya dijamin dan dia tak perlu 
mengeluarkan ongkos sepeserpun.

Tetapi, begitulah keteguhan 
gubernur pertama Sumatera Barat 
tersebut. Sikapnya yang terkesan 
nyeleneh, sejatinya merupakan refleksi 
karakter yang kuat dan keengganan 
mempergunakan uang negara untuk 
kepentingan pribadi. Bahkan, untuk 
itu pula dia tak peduli, bahwa yang 
menawarinya beribadah haji gratis 
tersebut adalah Jenderal Sutjipto 
Judodihardjo, orang nomor satu di 
institusi yang selama ini menjadi 
tempatnya mengabdi, Kepolisian 
Republik Indonesia (Polri). 

“Hanya” seorang pensiunan 
polisi berpangkat brigadir jenderal, 
sikap Kaharoeddin kala itu tentu 
membutuhkan keberanian luar biasa. 
Tetapi bagi Kaharoeddin, kejujuran 
dan kebenaran memang harus 
dinomorsatukan. Apapun risikonya.

Cerita itu sendiri, terjadi 16 
Agustus 1967. Setelah pensiun, 
Kaharoeddin didatangi Brigjen Polisi 
Amir Machmud. Amir adalah keluarga 
sekaligus sahabat Kaharoeddin. 
Hubungan mereka sangat dekat 
sejak awal kemerdekaan. Amir yang 
merupakan junior Kaharoeddin, 

Tolak OnH Gratis

menjadi jenderal polisi yang paling 
bersinar saat itu.

Kedatangan Brigjen Amir, tak lain 
karena mendapat tugas dari Kapolri 
Jenderal Sutjipto Judodihardjo untuk 
menjemput Kaharoeddin ke Jakarta. 
Rencananya, setelah itu Kapolri akan 
memberikan ongkos naik haji (ONH). 
Kapolri sengaja menugaskan Amir 
untuk menjemput Kaharoeddin, karena 
tahu kedekatan mereka. Diharapkan, 
Amir mampu membujuk Kaharoeddin 
yang terkenal keras menolak semua 
gratifikasi, apapun bentuknya. 

Maka, Amir pun berkunjung ke 
rumah dinas Kaharoeddin di Jl. Tan 
Malaka 8, Padang. Selayaknya dua 
karib, suasana pertemuan berlangsung 
hangat dan penuh kekeluargaan. 
Namun, ketika Amir sudah mulai 
menyinggung maksud kedatangannya, 
sontak air muka Kaharoeddin 

berubah. Dengan tegas, Kaharoeddin 
menyatakan penolakan. “Malu 
kalau naik haji diuruskan Kapolri,” 
kata Kaharoeddin seperti dikutip 
dalam buku Brigadir Jenderal Polisi 
Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, 
Gubernur di Tengah Pergolakan. 

Tetapi, penolakan Kaharoeddin, 
tentu bukan semata-mata karena 
malu. Hal itu dilakukan, karena 
Kaharoeddin memang dikenal 
antikorupsi, gratifikasi, dan tidak 
pernah mau mempergunakan fasilitas 
dan uang negara untuk diri sendiri. 
Dan dia tahu, bahwa meski Kapolri 
yang memberikan ONH, tentu ujung-
ujungnya diambil dari keuangan 
negara juga. Maka, dia merasa lebih 
baik memendam dalam-dalam cita-
citanya menunaikan ibadah haji, meski 
sebagai muslim dia sebenarnya ingin 
sekali melakukannya. 
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Hingga akhir hayat, 
Kaharoeddin tidak 

pernah memiliki rumah 
pribadi. Padahal, 
berbagai jabatan 

penting disandangnya.

Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa
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urusan seperti ini. Tak mau 
menerima pemberian apa 
pun,” kata cucu Kaharoeddin, 
Aswil Nasir.

Aswil tidak mengada-
ada. Ketika menikahkan 
anaknya, Kaharoeddin 
memang tegas menolak 
menggunakan fasilitas milik 
gubernuran. Tidak hanya 
itu. Dia juga meminta untuk 
tidak mengundang kalangan 
pengusaha, terlebih rekanan 
bisnis Pemda Sumbar. 
Kaharoeddin sangat paham, 
bahwa momen seperti 
itu bisa dimanfaatkan 
kalangan pengusaha untuk 
memberikan gratifikasi, 
meski ketika itu istilah 
tersebut belum populer. 
Pada akhirnya, saat resepsi 
pernikahan tersebut, dia 

ke kantor, mengantarkan makan 
siang untuk beliau,” kata Mariah, istri 
Kaharoeddin. 

Cerita lain terjadi pada 1950-an. Kala 
itu, Kaharoeddin diserahi tanggung 
jawab memegang uang operasional 
seluruh polisi di Sumatera sebesar 
Rp5 juta. Dia pun memegang amanah 
dan membagikan kepada seluruh 
kepolisan tingkat kabupaten/kota dan 
kecamatan. Dari sana, sisa dana yang 
ada berjumlah Rp3,2 juta, atau kira-kira 
setara dengan Rp26 miliar kurs saat ini. 

Begitu juga ketika polisi menawarinya 
sebuah rumah. Kembali dia menolak. 
Hal itu terjadi berulang-ulang. Bagi 
Kaharoeddin, lebih baik hidup apa 
adanya, ketimbang harus menggerogoti 
uang negara. Karena dia tahu, apa yang 
ditawarkan Pemda dan kepolisian, 
ujung-ujungnya harus diambil dari 
APBN/APBD juga. 

Sungguh kontras dengan pejabat 
masa kini, yang seakan berlomba memi-
liki rumah mewah dan aset berlimpah. 
Tak peduli dari mana asalnya. 

fasilitas dinas
 “Datang dengan satu tas, pulang 

juga dengan satu tas,” begitulah 
prinsip yang dipegang Kaharoeddin. 
Prinsip tersebut merefleksikan, 
bahwa pantang baginya untuk 
menikmati uang yang diperoleh dari 
cara tidak halal, terlebih kalau harus 
menyalahgunakan wewenang dan 
jabatan.

Kaharoeddin memang dikenal 
sebagai pribadi yang sangat 
berintegritas. Karena kejujurannya 
itu pula, dia bukan hanya berani 
menolak Kapolri. Selain itu, dia selalu 
menolak pemberian uang di luar 
gajinya dan tak pernah memanfaatkan 
jabatannya untuk korupsi. Kaharoeddin  
juga mengharamkan keluarganya 
menggunakan mobil atau fasilitas 
dinas. Bahkan, dia sendiri pun tak mau 
menggunakan fasilitas dinas untuk 
keperluan pribadi. “Dia saklek kalau 
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hanya mengundang kalangan 
keluarga, kerabat, dan teman-teman 
di kepolisian. Acara pun sangat 
sederhana dengan membatasi tamu 
untuk menyesuaikan biaya pernikahan. 

 Tentang upaya gratifikasi, 
Kaharoeddin sebenarnya punya 
pengalaman yang nyaris menjebaknya. 
Ketika itu, dia kedatangan tamu 
yang ternyata merupakan rekanan 
Pemda Sumbar. Saat tamu tersebut 
sudah berpamitan, tiba-tiba 
Kaharoeddin melihat kotak roti berisi 

uang, di tempat tamu tadi duduk. 
Setelah diperiksa, kotak roti tersebut 
ternyata berisi uang. Secara spontan, 
Kaharoeddin langsung memanggil 
ajudannya. Dia berkata, “Kembalikan 
uang ini pada pengusaha yang 
menemui saya tadi. Bilang kalau mau 
menyumbang bukan sama gubernur, 
tapi ke jawatan sosial,” kata Kaharoeddin 
tegas. 

Sosok Kaharoeddin memang 
dikenal cukup keras dan tidak mengenal 
sedikitpun kompromi apalagi sikap 
transaksional. Selama menjabat di 
Kepolisian, Kaharoeddin melarang keras 
polisi berpakaian dinas nongkrong di 
kafe, restoran, serta tempat-tempat 
umum. Menurut Kaharoeddin, hal ini 
bisa disalahgunakan atau dimanfaatkan 
oleh pihak tertentu. Itu pula sebabnya, 
Kaharoeddin juga memberi contoh 
bahwa untuk makan siang, sebaiknya 
membawa dari rumah. “Saya sering 

Bandingkan dengan gajinya sebesar 
Rp1.230, tentu uang tersebut sangatlah 
luar biasa. Namun yang terjadi, meski 
dalam kondisi darurat, Kaharoeddin 
tetap mengembalikan sisa uang itu 
kepada negara setelah pemberontakan 
Pemerintah Revolusioner Republik 
Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta 
(PRRI/Permesta) di Sumatera selesai.  

Hingga akhir hayat, 1981, 
Kaharoeddin tidak pernah memiliki 
rumah pribadi. Uangnya tak pernah 
cukup. Padahal, kalau saja mau, dengan 
berbagai jabatan yang diemban, dia bisa 
saja mengambil kewenangan. Bertahun-
tahun dia menjadi Komandan Polisi 
Sumatera Barat. Selain itu, Kaharoeddin 
juga menjabat sebagai gubernur selama 
tujuh tahun. 

Peluang memiliki rumah dengan 
cara “lebih halal” bukan tak ada. Pernah 
suatu ketika dia akan diberi rumah oleh 
Pemda, dia menolak mentah-mentah. 
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Sejarah Bandung adalah sejarah 
yang penuh warna. Dikenal 
sebagai Paris van Java, wajah 

ibu kota Provinsi Jawa Barat tersebut 
pernah berubah ketika tumpukan 
sampah menyebar di berbagai sudut 
kota. Kemacetan yang terjadi di sana-
sini dan juga pelayanan publik yang 
banyak dikeluhkan, seakan melengkapi 
degradasi Bandung masa kini.

Namun, bisa jadi wajah itu kembali 
berubah.  Penyebabnya, adalah berbagai 
terobosan dilakukan Pemkot Bandung. 
Banyak hal dilakukan. Mulai perbaikan 
infrastruktur, budaya kerja, pelayanan 
publik, dan banyak lagi. Yang paling 
fenomenal, adalah cita-cita Pemkot 
untuk menjadikan Bandung sebagai kota 
cerdas, smart city. Apa maksudnya? 

Seperti disampaikan Wali Kota 
Bandung, Ridwan Kamil, Pemkot 
Bandung berupaya menggalakkan 
seluruh pelayanan publik dengan basis 
internet. Melalui cara ini, maka jalur 
birokrasi bisa diperpendek, celah korupsi 
ditutup, dan pada muaranya, pelayanan 
publik yang semakin prima. 

Menurut Ridwan, konsep smart 
city tak lepas dari fenomena tingginya 
mobilitas masyarakat. Dalam kondisi ini, 
masyarakat bisa bergerak dengan cepat 
dari satu tempat ke tempat lain dalam 

waktu relatif singkat. Mereka, lanjutnya, 
bergerak dengan cara yang sangat efisien 
sehingga teknologi menjadi kebutuhan 
masyarakat yang tak bisa ditawar lagi.

Oleh karena itulah Pemkot Bandung 
membuat masterplan Bandung smart 
city. Artinya, semua manajemen kota 
harus berbasis teknologi dengan 
mengedepankan teknologi. Dengan 
konsep ini, berbagai peluang error dan 
abu-abu seperti selama ini dikenal, 
menjadi berkurang.  

Sebagai smart city, Bandung akan 
menjadi kota yang sangat melek internet. 
Reformasi e-government pun akan 
berjalan, yakni dengan meng-online-kan 
pelayanan publik. Sehingga di dalam 
smart city, lanjut Ridwan, meliputi open 
government dan transparansi dalam 
bentuk e-government tadi. “Jadi, harapan 
kami, tidak ada wilayah yang tidak 
tersentuh atau tidak terakses oleh Pemkot 

Bandung smart City 
Persempit Ruang korupsi

Bandung saat ini, 
tidak hanya dikenal 

karena panoramanya 
yang indah. Bandung 
juga cerdas, dengan 

pelayanan serba 
teknologi.
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Mesin parkir di Jalan Braga, kebutuhan teknologi tak bisa ditawar lagi.
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Bandung,” katanya. 
Dengan smart city, Pemkot memang 

diharapkan bisa memangkas jalur 
birokrasi dan meningkatkan pelayanan 
publik. Sebagai contoh, parkir akan 
mempergunakan mesin parkir yang 
online, sehingga mempersempit celah 
korupsi di sana. “Contoh lain, ketika 
ada camat, lurah, atau pegawai Pemkot 
yang melakukan pungli, dengan mudah 
direkam, difoto, dan dilacak,” lanjutnya.

Sejauh ini, progres smart city cukup 
menggembirakan. Boleh dibilang, dari 
sekadar mimpi 100%, sekarang sudah 
60% berjalan. Targetnya, pada 2016, 
melalui smart city, Bandung sudah 
canggih di segala bidang.

Bagi penduduk yang belum melek 
teknologi, tak perlu risau. Karena akan 
ada program edukasi, masyarakat bisa 
mengenal teknologi itu sendiri. Jadi, 
jika sebelumnya pelaporan dilakukan 
melalui surat-menyurat, pada saatnya 
bisa langsung dilakukan melaui email. 
Dengan demikian, jika masyarakat 
mengetahui camat atau lurah yang 
memiliki rapor merah atau memberikan 
pelayanan yang tidak baik, masyarakat 
tinggal melaporkan melalui email itu 
tadi. “Pemkot akan memberikan skor 
secara fair, karena aparat dinilai sendiri 
oleh warganya. Jadi, tidak ada berbagai 
tudingan. Pemkot tinggal melihat 
skornya,” lanjut Ridwan.

Kecepatan adalah salah satu 
indikator pelayanan publik. Dan 

melalui smart city, hal itu yang akan 
dicapai. Melalui kecepatan pelayanan 
yang tinggi, respons publik juga akan 
meningkat dan lebih terkontrol. Selain 
itu, dari sisi monitoring, juga bisa lebih 
akurat. Guna mendukung hal tersebut, 
Pemkot juga melengkapi dengan 
comment center, yang  bisa mengontrol 
semua data.  

Pada smart city, masyarakat memang 
bisa berpartisipasi dalam segala sektor. 
Termasuk pada infrastruktur, seperti 
perbaikan jalan rusak. Seperti diketahui, 
selama ini jalan berlubang menjadi 
salah satu masalah krusial di Kota 
Bandung. Untuk mengurangi jalan rusak 
yang menjamur di jalan-jalan di Kota 
Bandung, Pemkot menyiapkan unit 
reaksi cepat (URC) tambal jalan.

Nantinya, lanjut Ridwan, URC akan 
bekerja di lokasi-lokasi dimana terdapat 
jalan berlubang. Jika masyarakat 
menemukan jalan berlubang, bisa 
memberikan informasi kepada Dinas 
Bina Marga dan Perairan (DBMP) Kota 
Bandung atau ke kelurahan terdekat.
Atau bisa juga langsung lapor ke akun 
twitter @dbmpkotabdg. Berdasarkan 
laporan yang cepat itu, Pemkot juga 
akan merespons dengan cepat cepat 
pula.

Saat ini, kata Ridwan, Pemkot baru 
memiliki satu kendaraan operasional 
URC yang dimiliki DBPM. Jika memang 
sesuai spesifikasi yang diinginkan, 
pihaknya berencana menambah lima 
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kendaraan operasional.
Namun Ridwan mengakui, 

memang tidak mudah mewujudkan 
impian Bandung menjadi kota cerdas. 
Kendala terbesar, adalah mengenai 
anggaran. Karena, teknologi memang 
membutuhkan biaya tinggi. Untuk itu, 
Pemkot menargetkan semua tuntas 
dalam waktu tiga tahun. Selain itu, 
juga kendala sumber daya manusia 
(SDM). Guna mengatasi hal ini, Pemkot 
melakukan berbagai pelatihan terhadap 
internal pegawai negeri sipil (PNS). 

Mengubah Kultur
Smart city bukan satu-satunya 

program untuk meningkatkan kualitas 
hidup warga Bandung sekaligus 
meningkatkan pelayanan. Di luar 
itu, lanjut Ridwan, Pemkot Bandung 
juga berupaya mengubah kultur Kota 
Bandung secara perlahan-lahan. Untuk 
itu tak aneh jika di Kota Kembang ini, 
masyarakat sudah mengenal budaya 
memungut sampah, tidak merokok, dan 
bahkan menggratiskan pelajar yang naik 
bus Damri. 

Selain itu, yang tak kalah istimewa, 
adalah program meningkatkan indeks 
kebahagiaan warga Bandung. Dan, 
karena salah satu ciri masyarakat 
bahagia adalah frekuensi interaksi 
yang tinggi di ruang publik, maka 
Bandung juga memiliki festival kuliner 
di setiap kecamatan, meng-up grade 
semua taman, dan adanya program 

Peluncuran Bus Damri gratis bagi pelajar. Mendukung smart city.

satu kampung satu 
taman bermain. 
Program peningkatan 
kebahagiaan itu sendiri, 
digalakkan Pemkot 
Bandung, karena 
adanya teori bahwa 
negara maju tidak 
semata-mata dilihat 
dari faktor ekonomi, 
namun juga taraf 
kebahagiaan. Dengan 
demikian, perpaduan 
pelayanan publik yang 
tinggi melalui smart 
city dan peningkatan 
kebahagiaan serta 
perubahan kultur, 
diharapkan bisa 
meningkatkan kualitas 
hidup warga Bandung. 
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Tepat pada hari keramat, 
Kota Tua seakan menjadi 
saksi. Di sini, ketika negeri ini 
merayakan proklamasi kemer-
dekaan ke-69, KPK melun cur-
kan TV streaming secara resmi. 
Televisi tentang antikorupsi, 
agar masyarakat semakin 
mengerti. 
Maka, tepat hari keramat 
pula, inilah pesta rakyat yang 
sesungguhnya. Diwarnai 
berbagai lomba klasik 
ala tujuhbelasan, semua 
bergembira menyambut siaran 
yang memanfaatkan jaringan 
internet tersebut. Di tengah 
ingar-bingar lomba balap 
kelereng dan bakiak, harapan 
agar bangsa ini terbebas dari 
korupsi semakin membesar. 
Seperti keinginan 
Idrus, warga Taman Sari Jakarta. 
Katanya, “Semoga KanalTV sarat 
pendidikan bagi bangsa kita.” Rakyat

Berpesta,
TV Antikorupsi
Menyapa
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KPK terus 
mendorong 
inovasi dari 

para pendidik. 
Salah satunya, 

dengan 
meluncurkan 

Lomba Inovasi 
Pembelajaran 

Antikorupsi.

Pendidikan adalah salah satu faktor penentu 
kemajuan bangsa. Demikian pentingnya 
pendidikan, bahkan sejak sembilan tahun 

lalu pun, KPK sudah memosisikan sektor tersebut 
menjadi salah satu strategi pencegahan korupsi. 
Yang dilakukan antara lain, dengan menyusun 
dan mengimplementasikan modul antikorupsi 
ke berbagai jenjang pendidikan di seluruh Tanah 
Air. 

Namun seiring waktu berjalan, berbagai 
terobosan memang perlu dilakukan. Untuk itu, 
selain menjalankan berbagai program secara 
konsisten, KPK pun mendorong kreativitas dan 
inovasi dalam dunia pendidikan. Salah satunya, 
ketika KPK menggelar Lomba Inovasi Model 
Pembelajaran Antikorupsi (Ide Ber-Aksi). Kegiatan 
yang berlangsung 4 Juli-15 Oktober 2014 
tersebut, diperuntukkan bagi para pendidik di 
semua tingkat pendidikan. 

Terkait lomba tersebut, KPK juga menggelar 
dialog interaktif  bertajuk “Akselerasi Pendidikan 
Karakter Melalui Inovasi Model Pembelajaran 
Antikorupsi.” Dialog dihelat tepat pada 
peluncuran lomba, 3  Juli 2014. Puluhan guru 
dari berbagai tingkat pendidikan mengikuti acara 
tersebut, dengan narasumber, antara lain Wakil 
Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kepala Pusat 
Penelitian Kebijakan Balitbang Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibukd) 
Bambang Indriyanto, dan Direktur Pendidikan 
Madrasah Kementerian Agama M. Nurkhorlis 
Setiawan.

Dalam dialog Bambang Widjojanto 
menegaskan, pendidikan adalah bagian krusial 
dalam pencegahan korupsi. Bahkan, lanjutnya, hal 
tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang 
KPK sebagai mandat pemberantasan korupsi. 
“Pendidikan menjadi salah satu pilar penting 
untuk menjadikan bangsa ini bermartabat. Melalui 
kegiatan ini, diharapkan muncul ide-ide kreatif 
dari para guru,” katanya. 

Menanggapi hal tersebut, Nurkhorlis mengaku 
optimistis. Menurutnya,  Indonesia masih 
mempunyai harapan untuk masa depan yang 
lebih baik. Namun demikian, ia menilai masih ada 
yang kurang sempurna dalam dunia pendidikan di 
Indonesia. “Pendidikan kita belum mampu secara 
optimal menyinergikan antara ilmu dan tanggung 
jawab keilmuan. Kita mungkin selama ini lebih 
banyak pada posisi transfer pengetahuan di dalam 
dunia pendidikan,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Kementerian Agama, melalui 
Direktorat Pendidikan Madrasah juga telah 
menyusun modul Pendidikan Antikorupsi yang 
selaras dengan upaya KPK dalam pendidikan 
antikorupsi. “Ini juga telah diterapkan di 
madrasah-madrasah, dari jenjang ibtidaiyah, 
tsanawiyah, maupun aliyah,” jelasnya.

Bambang Indriyanto sependapat. Dia menga-
ta kan, kurikulum pendidikan menjadi bagian 
yang menentukan, karena merupakan rujukan 
dalam program pendidikan. Jadi, katanya, se mua 
mata pelajaran harus terkontribusi terha dap pem-
bentukan sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

menggali kreativitas Para Pendidik
lomba ide Ber-aksi
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Kerja sama 
yang dilakukan 
antara KPK dan 
KPPU memiliki 
arti sangat 
strategis. 
Modusmodus 
persaingan 
usaha tidak 
sehat pun bisa 
dideteksi.

Dalam persaingan dunia usaha, proses 
yang dinamis serta pengawasan yang 
ketat akan membawa efek yang sangat 

positif. Sebab, proses tersebut akan menjadikan 
biaya usaha menjadi sangat efisien, sehingga 
perekonomian Indonesia akan menjadi 
perekonomian yang tangguh.  

Dari sudut pandang itulah bisa dimengerti, 
mengapa kerja sama antara KPK dan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi 
sangat strategis. Apalagi, meski selama ini 
KPPU kerap menemukan berbagai kecurangan 
persaingan pasar, namun  tidak jarang proses 
perkaranya tak bisa diselesaikan dengan baik. 
Tentu saja sangat memprihatinkan. Karena 
kecurangan tersebut, sangat berpotensi 
mengakibatkan kerugian, baik kerugian pasar 
maupun kerugian negara.  

Tetapi itu dulu. Sekarang, adanya penandata-
nganan nota kesepahaman (memorandum of 
under standing/MoU) antara KPK dan KPPU, diha-
rap  kan proses-proses kecurangan dan kerugi an 
ne gara dalam waktu mendatang, bisa dihen ti kan. 
Sebagaimana disampaikan Ketua KPPU Muhamad 
Nawir Messi, dengan kerja sama tersebut, semua 
per kara yang berkaitan bisa dilakukan ber sa ma-
sama, karena ini sesuai dengan konsep KPK. “Se-
moga MoU ini akan menjadi basis yang kuat untuk 
membangun kerja sama dalam rangka meng hen-
tikan proses-proses kecurangan,” katanya.

 Penandatanganan MoU yang dilakukan 14 
Juli 2014, tersebut, merupakan salah satu upaya 

pencegahan tindak pidana korupsi terhadap 
persaingan usaha. Nota kesepahaman itu 
ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad 
dan Ketua KPPU Muhamad Nawir Messi. Turut 
hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil 
Ketua KPK Zulkarnain, anggota komisioner 
KPPU, dan para pejabat struktural KPK.

Sementara itu, Abraham mengatakan, 
berbagai permasalahan di negeri ini memang 
tak jarang yang bersentuhan dengan dunia 
usaha. Salah satunya adalah, masih adanya 
praktik-praktik monopoli dan persaingan 
usaha yang tidak sehat yang dapat bermuara 
pada pelanggaran atau tindak pidana yang 
merugikan perekonomian secara luas. “Ini 
sangat identik dengan tindak pidana korupsi 
karena praktik-praktik tersebut mengakibatkan 
ekonomi kita menjadi terganggu. Oleh 
karena itulah kerja sama antara KPK dan KPPU 
menjadi suatu langkah yang sangat strategis 
ke depan,” ujar Abraham.

Melalui kerja sama tersebut, Abraham juga 
berharap, terdapat sharing informasi sehingga 
modus-modus kejahatan dalam sektor 
tersebut dapat terdeteksi sedini mungkin. 
“Pendapatan negara kita yang harusnya 
bisa lebih optimal, mungkin menjadi tidak 
optimal ketika praktik-praktik kecurangan di 
persaingan usaha terus berlangsung. Oleh 
karena itu kalau kita berhasil mencegahnya, 
maka potensi kerugian negara kita bisa 
minimalisasi,” ujarnya. 

Persaingan sehat, ekonomi selamat
moU kPk-kPPU
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Setelah sukses 
meluncurkan 

KanalKPK Radio 
pada perayaan 

HUT RI tahun 
lalu, di momen 

yang sama tahun 
ini, KPK juga 
meluncurkan 
KanalKPK TV. 

Bagian strategi 
pemberantasan 

korupsi.

Kota Tua tak hanya menjadi saksi sejarah 
lahirnya Kota Batavia atau Betawi, beberapa 
abad silam. Di era kekinian pun, wilayah 

kecil yang melintasi bagian barat dan utara 
Jakarta ini, juga menjadi saksi sejarah baru 
tentang pemberantasan korupsi di Tanah Air. 
Tak berlebihan. Di Kota Tua ini, secara resmi KPK 
meluncurkan siaran televisi streaming-nya.

Adalah KanalKPK TV, sebuah media 
pemberantasan korupsi terbaru yang secara resmi 
di-launching pada 17 Agustus 2014. Peluncuran 
dilakukan sesaat setelah pemutaran video 
pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh 
Soekarno, sekitar pukul 09.55 WIB. Peresmian 
tersebut ditandai dengan penekanan tombol 
sirine oleh  dua Wakil Ketua KPK, Bambang 
Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, Juru Bicara 
KPK Johan Budi SP, Head of Governance GIZ 
Program Doris Becker dan Project Officer Seatti 
Hivos Shita Laksmi. 

Dalam sambutannya, Bambang Widjojanto 
mengatakan, KanalKPK TV adalah media terbaru 
yang melengkapi strategi komunikasi KPK, 
setelah  tahun lalu di momen yang sama, KPK 
juga me-launching radio streaming KPK. “Dan 
ini melengkapi media-media lain, seperti media 
cetak dan media sosial yang dimiliki KPK,” kata 
Bambang. 

Saat ini, kata Bambang, pemberantasan 
korupsi yang di-cover oleh media-media umum, 
baik media cetak, elektronik dan online adalah 
pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK 
menggunakan strategi repressive treatment. 
Namun demikian, strategi pemberantasan korupsi 
tidak cukup hanya dilakukan dengan metode 
penindakan semata. Oleh karena itu, lanjut dia, 
dengan adanya TV streaming KPK tersebut, KPK 
melengkapi media pemberantasan korupsi 
dengan strategi-strategi pencegahan serta 
membangun sistem dan budaya antikorupsi. 
“TV dan radio streaming serta media KPK lainnya 
akan melengkapi apa yang sudah dilakukan 
media umum lainnya, yaitu mulai membongkar 
kesadaran kritis masyarakat dan membuka mata 
hati masyarakat,” ujar Bambang.

Program Menarik
KPK menilai, TV streaming KPK menjadi bagian 

yang tak kalah penting untuk melengkapi semua 
pemberitaan media massa yang berkaitan dengan 
pemberantasan korupsi. Media ini pun, kata 
Bambang, tidak menjadi rival media-media lain 
yang ada di Tanah Air. Bambang mengatakan, 
setidaknya ada dua bagian besar isi dari TV 
streaming KPK tersebut. Pertama, KanalKPK TV 
akan memberikan akses yang luas bagi siapa saja 

TV kPk menyapa Pemirsa
launching kanalTV kPk
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yang hendak menyaksikan proses persidangan, 
dengan menyajikan seluruh sidang kasus korupsi 
yang juga akan disiarkan secara live di semua 
kasus yang ditangani KPK di pengadilan tindak 
pidana korupsi (Tipikor) di Jakarta.

Kedua, KanalKPK TV juga akan mempunyai 
berbagai program menarik yang tentunya juga 
berkaitan dengan pemberantasan korupsi. 
Misalnya saja program “Bincang Kanal” dan 
“Kanalgesik”, sebuah diskusi antikorupsi yang 
dikemas dengan cara fun. “Kami juga nanti akan 
membuat hasil-hasil studi KPK itu menjadi sesuatu 
yang bisa dilihat, karena hasil studi itu biasanya 
hanya untuk kalangan universitas. Hasil itu 
nantinya akan dikonversi menjadi sebuah feature, 
laporan dan sebual film KPK file. Dengan begitu 
kemudian kita bsia menyebarluaskan berita 
antikorupsi melalui TV dan radio,” jelas Bambang.

Sejarah Kota Tua
Dalam peluncuran TV streaming tersebut, KPK 

juga menggelar talkshow dengan menghadirkan 
beberapa narasumber. Antara lain Wakil Gubernur 
DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Lola 
Amaria dan live video conference dengan Walikota 
Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya Tri 
Rismaharani. 

Tak hanya itu. KPK juga menggelar berbagai 
perlombaan khas momen 17-an. Mulai dari lomba 
balap klereng, lomba balap bakiak hingga lomba 
maka kerupuk yang diikuti warga sekitar. Puluhan 
anak juga tampak antusias dengan mengikuti 
lomba mewarnai dan dihibur dengan cerita dari 
pendongeng. Berbagai pertunjukan musik dan 
kesenian lainnya pun turut memeriahkan acara 
yang digelar di pelataran Taman Fatahillah, Kota 
Tua Jakarta tersebut.

Menurut Bambang, ada sejumlah alasan 

“Apa penyebab keruntuhannya? Karena korupsi 
tak bisa dibendung. Pilihan kepada Kota Tua 
ini, kita akan menjadikan Kota Tua ini sebagai 
pusat pembelajaran bahwa di kota ini kita bisa 
banyak belajar. Melalui Kota Tua  ini kami ingin 
mendeklarasikan, bahwa pemberantasan korupsi 
bisa dilakukan,” terang Bambang. 

KanalKPK TV yang dapat diakses melalui 
www.kpk.go.id/kanalkpk ini adalah jawaban KPK 
terhadap lahirnya X-generation, dimana gadget 
menjadi bagian penting dari komunikasi. KPK juga 
menyadari, saat ini masyarakat tengah dikepung 
oleh satu budaya cultur screen. Oleh karena itu, 
kata Bambang, agar bisa tetap eksis, lembaga 
antikorupsi seperti KPK harus mentransformasikan 
seluruh kemampuan pengetahuan yang 
dimilikinya melalui sebuah jaringan yang bisa 
diakses oleh kalangan tersebut. “Kalau kemarin 
melihat betapa pemilihan presiden itu menjadi 
trending topic di dunia maya karena berbagai 
isu-isu yang berkembang di situ, maka sudah 
dapat dipastikan isu mengenai antikorupsi akan 
menjadi trending topic yang tak terputuskan dan 
terus berkesinambungan, kalau saja KPK bersama 
masyarakat bisa mentranspormasikan berbagai 
gagasannya melalui TV streaming dan seluruh 
media yang ada di KPK lainnya,” ujar Bambang.

Peluncuran KanalKPK TV mendapat 
tanggapan positif dari  Ahok. Menurutnya, media 
tersebut sangat penting, selain memberikan 
informasi, juga agar masyarakat tahu sejauh 
mana perjuangan melawan korupsi. “Yang paling 
kita khawatirkan kalau masyarakat itu merasa 
percuma melawan korupsi. Tapi dengan adanya 
Kanal TV ini, masyarakat akan makin yakin bahwa 
masih banyak orang-orang seperti kita ini yang 
“nekat” melawan arus dan kita pasti menang,” 
ujar Ahok. 
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peluncuran 
KanalKPK TV itu 
dilaksanakan di 
Kota Tua. KPK 
menilai, Kota Tua 
adalah kota dengan 
sejarah peradaban 
yang dahsyat 
di Indonesia. Di 
kota ini, kata dia, 
dulu ada sebuah 
kejayaan, tapi di 
Kota Tua ini pula 
ada sebuah rezim 
penjajahan. Di kota 
Kota Tua, lanjut dia, 
dulu ada sejarah 
perlawanan, dan 
di Kota Tua ini 
pula dulu ada 
cerita keruntuhan. 
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Bentuk 
perbudakan 

yang sistemik 
terjadi pada 

proses proses 
pemulangan TKI. 

Bukti adanya 
kebobrokan tata 

kelola.

Berapa ongkos travel dari Bandara Soekarno 
Hatta ke Pasar Minggu? Tanyakan hal itu 
kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), dan 

kita semua akan terkejut. Jika merujuk ongkos  
taksi dengan tujuan sama yang hanya berkisar 
Rp150 ribuan, maka angka Rp490 ribu dibebankan 
kepada TKI memang luar biasa. Dan, itulah yang 
dialami Mutmainah, seorang TKI. Menurutnya, 
pada 2012 lalu, dirinya diperas banyak pihak, 
sepulang bekerja dari Taiwan. Termasuk penge-
mu di angkutan gelap tadi, yang ongkosnya setara 
de ngan travel resmi jurusan Jakarta-Denpasar.

Masih banyak TKI lain mengalami hal sama. 
Yani Cahyani asal Indramayu, selain dipaksa 
menu karkan uang ke suatu tempat, juga diperas 
di sana-sini oleh berbagai pihak. “Travel minta 
uang terus, (tukang angkut) koper juga minta 
uang terus,” tutur Yani, yang kembali ke Tanah Air 
pada 2013. 

Berbagai pengakuan seperti itu muncul, 
ketika para TKI yang didampingi aktivis Migrant 
Care melakukan audiensi dengan KPK. Dalam 
pertemuan yang berlangsung di Gedung KPK, 
6 Agustus 2014, tersebut, sejumlah buruh 
migran yang pernah mengalami pemerasan, 
menceritakan pengalaman pahit yang menimpa 
mereka di terminal kedatangan. Mereka 
diperas secara sistematis, mulai dari porter 
yang mengangkat barang bawaan, pemaksaan 
penukaran uang, hingga taksi gelap yang mamtok 
tarif sangat tinggi.

 Apal yang dialami para buruh migran, sempat 
membuat Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis 
Hidayah patah arang. Menurutnya, selama 10 
tahun mengadvokasi TKI, dia sudah melakukan 

terminal khusus itu. Namun, usahanya terbilang 
gagal. Sebab, para oknum pemeras, mengetahui 
hal itu dan merampas kartu pos.  Walhasil, sedikit 
sekali kartu pos yang kembali.

Karena itulah, ketika KPK melakukan inspeksi 
mendadak (sidak) di Bandara Soekarno Hatta, 25-
26 Juli 2014, dia seolah mendapatkan seti tik ha-
rapan. Pada sidak yang dilakukan bersa ma antara 
KPK Unit Kerja Presiden bidang Penga was an dan 
Pengendalian Pembangunan (UKP4), tersebut, 
ditemukan tiga oknum penegak hu kum dan 15 
calo yang melakukan pemerasan terha dap TKI. 
Menurut Anis, sidak tersebut telah meng kon-
firmasi pelanggaran yang selama ini dialami dan 
dilaporkan buruh migran. “Karena itu, kami sangat 
mendukung langkah KPK dan UKP4,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu Praja mengatakan, KPK akan 
menelisik akar masalah dan mata rantai sindikat 
pemerasan TKI. Menurutnya, hingga saat ini, KPK 
terus menindaklanjuti temuan demi temuan 
untuk dijadikan rekemondasi kepada pihak terkait. 
“Tidak hanya buat presiden baru, tetapi juga 
menteri baru dan BPK nantinya,” katanya.

Pertemuan itu sendiri, memang bertujuan 
mendalami bersama, kasus pemerasan dan 
kekerasan yang selama ini menimpa para TKI di 
Terminal II Bandara Soekarno Hatta. Hadir juga 
dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK 
Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. 
Menurut Busyro, pola yang terjadi dalam proses 
pemulangan TKI merupakan bentuk perbudakan 
yang sistemik. “Ini menunjukkan kebobrokan tata 
kelola. Di luar (negeri) tidak (diperas), tetapi di 
dalam negeri justru dikriminalisasi,” katanya. 

ke Pasar minggu, Rp490 Ribu saja!
audiensi migrant Care

berbagai upaya, 
namun tetap 
gagal. “Monitor 
saja susah apalagi 
melaporkan,” 
katanya.

Anis bercerita, 
pihaknya sempat 
membagikan 
kartu pos dengan 
perangko 
berlangganan, 
kepada para 
buruh migran. 
Tujuannya, agar 
bisa melaporkan 
pemerasan yang 
menimpa mereka di 
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sidak Uji kir

Hasil Uji pun Dimanipulasi

Inspeksi 
mendadak 
merupakan 
bagian dari 
koordinasi 
dan supervisi 
pencegahan 
korupsi. 
Mengidentifikasi 
kelemahan tata 
kelola dan tata 
laksana.

Para pegawai Unit Pelaksana Teknis 
Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTPKB) 
terkejut bukan kepalang. Di tengah aktivitas 

yang mereka lakukan, mendadak tiga lelaki 
masuk. Ketiganya adalah dua Wakil Ketua KPK, 
Bambang Widjojanto dan Zulkarnain, serta Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama 
alias Ahok. Mereka, datang bersama tim KPK dan 
tim Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan 
di balai uji kir tersebut benar-benar membuat 
pegawai kelabakan. Mereka bukan hanya tidak 
bisa menyembunyikan banyaknya peralatan yang 
sebenarnya tidak berfungsi baik, namun juga tidak 
bisa menyembunyikan berbagai barang bukti atas 
aktivitas pungutan liar (pungli) yang dilakukan. 

Dalam temuannya, tim sidak memang menda-
pati mayoritas peralatan yang digunakan untuk 
pe layanan uji kir, tidak berfungsi. Padahal, seha-
rus nya pengujian dilakukan secara bertahap. Mu-
lai dari uji emisi, uji speedometer, uji kebisingan 
(noise) atau klakson kendaraan, rem kendaraan, 
berat ken daraan, dan uji bagian bawah kendaraan, 
seper ti lampu dan power steering. Karena banyak 
alat yang tidak berfungsi, itulah, pelayanan 
manual sengaja dilakukan untuk memanipulasi 
hasil uji.

Tidak hanya itu. Tim juga menemukan bahwa 
uang pungli yang bisa dikumpulkan dalam sehari, 
mencapai Rp2,5 miliar per bulan, dengan asumsi 

ada sekitar 500 mobil per bulan dan tiap mobil 
me nyetor Rp100-200 ribu rupiah. “Biaya yang 
resmi se kitar Rp80 ribuan. Sementara orang harus 
ba yar Rp300-400 ribu. Berarti perbedaan pengelu-
aran dari yang resmi jauh sekali,” kata Zulkarnain.

Seorang pegawai yang diinterogasi Ahok, tak 
mampu mengelak. Dia tidak bisa menjelaskan 
dari mana asal segepok uang pecahan Rp100 ribu 
yang berada di mejanya. “Ya udah. Kamu saya 
pecat sekarang juga,” kata Ahok.

Dalam kesempatan itu, Ahok berterima kasih 
kepada KPK yang telah bekerja sama dalam 
sidak, yang merupakan bagian dari koordinasi 
dan supervisi pencegahan korupsi. Kegiatan 
tersebut dilakukan berdasarkan bukti awal yang 
dikumpulkan KPK berupa rekaman CCTV atas 
terjadinya tindak pidana korupsi di lokasi kejadian.

Sementara itu, Bambang Widjojanto 
mengungkapkan, tujuan kegiatan ini untuk 
mengidentifikasi kelemahan tata kelola dan tata 
laksana sesuai dengan ketentuan. KPK berjanji 
akan menindaklanjuti kasus ini karena sudah 
memiliki data yang lengkap.

“Berdasarkan temuan itu kami diskusikan 
langkah-langkah lanjutannya. Seluruh hasil 
yang kami temukan berikut observasi akan kami 
serahkan untuk ditindaklanjuti karena ini memang 
untuk bangun pemerintahan. Kalau nanti ada 
tindakan korektif, itu kewenangan pemprov,” 
tutur Bambang. 
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Sukses dengan 
Festival Film 
Antikorupsi 

pertama pada 
2013, KPK 

bersama MSI 
dan USAID 

kembali 
menggelar 
pagelaran 

serupa. 
Mengajak 

masyarakat 
berantas 
korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi yang 
dilakukan KPK tidak hanya menitikberatkan 
pada penindakan semata. Perilaku koruptif 

yang kian masif, harus  diiringi dengan strategi 
pencegahan yang masif pula. KPK pun meyakini, 
kolaborasi antara penindakan dan pencegahan 
menjadi strategi terbaik dalam pemberantasan 
korupsi di Indonesia.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan 
KPK adalah melalui film. Selain menggarap dua 
film bertema antikorupsi, yakni KvsK jilid I dan 
KvsK jilid II, KPK juga mengajak masyarakat untuk 
turut serta dalam pemberantasan korupsi melalui 
lomba film antikorupsi. Setelah sukses dengan 
Anti Corruption Film Festival (AFFest) pertama 
yang digulirkan pada 2013 lalu, KPK yang bekerja 
sama dengan management system Internasional 
(MSI) dan United States Agency for International 
Development (USAID), kembali menggelar ACFFest 
kedua di Gelanggang Olahraga (GOR), 27 Agustus 
2014.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Ketua 
KPK Abraham Samad, Project Manager MSI Ary 
Nugroho dan Ketua Badan Perfilman Indonesia 
Alex Komang. Dalam acara yang juga diwarnai 
dengan menonton bersama hasil karya para 
pemenang ACFFest 2013 itu, hadir ratusan pelajar 
SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Jakarta.

Dalam sambutannya Abraham mengatakan, 
lomba film antikorupsi itu merupakan salah satu 

yang telah lama tergerus di negeri kita,” kata 
Abraham.

Festival film antikorupsi ini bertujuan 
untuk menggugah kalangan remaja agar turut 
serta dalam pemberantasan korupsi melalui 
kreativitasnya. Seperti disampaikan Ary, bahwa 
kompetisi yang diperuntukan bagi kalangan SMP 
dan SMA di seluruh Tanah Air ini, panitia akan 
lebih menekankan pada pesan dan tema yang 
kuat dan menarik. “Makanya, para juri pun nanti 
tidak hanya terdiri dari sineas yang mengetahui 
teknik perfilman. Tetapi, juga akan melibatkan 
sosiolog untuk menjamin pesan atau tema itu 
menjadi prioritas dibandingkan dengan kualitas 
filmnya sendiri,” terang Ary.

Dalam festival tersebut sedikitnya ada empat 
kategori yang dikompetisikan. Yakni, film fiksi 
pendek, film dokumenter pendek, film animasi 
pendek, dan video jurnalisme warga (citizen 
juornalizm). Hasil karya para peserta, akan diseleksi 
tim juri independen, mulai dari Badan Perfilman 
Indonesia (BPI), akademisi, dan animator. Bagi 
para pelajar yang berminat mengikuti festival film 
tersebut, pendaftaran dibuka sejak Mei hingga 
31 Oktober 2014. Para peserta nantinya cukup 
dengan mengirimkan video hasil karyanya dalam 
CD atau DVD untuk dikirimkan ke panitia ACFFest. 
Keterangan selengkapnya, dapat dilihat di website 
www.acffest.org atau website KPK yang telah link 
dengan website acffest. 

ayo, ikuti lomba Film antikorupsi!
aCFFest 2014
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upaya pencegahan 
KPK terhadap 
pemberantasan 
korupsi. 
Menurutnya, di 
era screen cultur 
seperti saat ini, 
pencegahan 
korupsi melalui 
film dinilai lebih 
efektif karena pesan 
antikorupsi lebih 
mudah dicerna, 
dipahami, dan 
dimengerti. “Lewat 
lomba film ini kita 
coba memberi 
pandangan dan 
pemahaman 
kepada masyarakat 
tentang pentingnya 
sebuah nilai-nilai, 
nilai-nilai luhur 

Salah satu film pada festival 2013. Tahun ini, diharapkan animo masyarakat meningkat.
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kunjungan menteri Bappenas

Turunkan korupsi dengan sin

SIN disusun 
dengan pilihan 
pendekatan 
metodologis. 
Di antaranya 
pendekatan 
induktif, yaitu 
pendekatan 
yang berbasis 
pada praktik 
korupsi di 
Indonesia.

Dari berbagai kasus korupsi yang ditangani 
KPK, pada prinsipnya terbagi atas tiga jenis. 
Yakni, corruption by need, corruption by 

greed, dan corruption by design. Dan, berdasarkan 
hasil kajian KPK, ketiga jenis korupsi tersebut, 
menggambarkan krisis integritas di dalam pola 
tata kelola birokrasi pusat dan daerah.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, 
di sinilah sistem integritas nasional (SIN) bisa 
berperan dan menjawab persoalan tersebut. 
Berbicara seusai pembahasan SIN bersama 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
(PPN)/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, 
7 Agustus 2014,  Busyro menambahkan, SIN 
diletakkan dalam kerangka empiris. Setelah itu, 
dirumuskan dalam pendekatan yang berbasis 
pada dimensi filosofis dan ideologis yang ada 
pada rumusan konstitusi Indonesia. “Dimensi 
filosofis itu dimaksudkan karena KPK sudah 
menemukan proses-proses pembangunan makin 
tercerabut dari roh dan ideologi konstitusi,” kata 
Busyro.

Dengan SIN, lanjutnya, diharapkan secara 
bertahap nanti diturunkan menjadi sebuah 
rumusan mengenai langkah-langkah untuk 
menemukan baseline pemberantasan korupsi. 
Kemudian diturunkan lagi menjadi pengukuran-
pengukuran yang akan diterapkan, terutama 
untuk pemerintahan yang akan datang. 

Menurut Busyro, konsep tersebut perlu 
dilakukan karena dilatarbelakangi oleh tiga hal 
yang dianggap mendesak, seperti kurangnya 

interdependensi antarpilar dalam upaya 
pemberantasan korupsi, perlunya peningkatan 
komitmen pimpinan di setiap level, dan 
pemberantasan korupsi terlalu mengandalkan 
penegakan hukum. Karena itu, lanjutnya, SIN 
menjadi begitu penting. 

Itu sebabnya, KPK juga mengharapkan 
terjadinya terobosan dan pelaksanaan SIN di 
seluruh lembaga/kementerian. Karena melalui 
upaya itu, diharapkan bisa menangkal tiga 
jenis korupsi yang terjadi selama ini. “SIN akan 
menurunkan tingkat korupsi, mencapai tujuan 
nasional sesuai dengan mandat UUD 1945 agar 
masyarakat makmur,” kata Busyro.

Sementara itu, Armida mengatakan bahwa SIN 
merupakan salah satu dari tiga indikator utama 
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
korupsi. “Dua indikator lain yang sudah dikenal 
adalah indeks prestasi korupsi (IPK) dan lalu 
kesesuaian peraturan perundangan dengan 
UNCAC (Konvensi antikorupsi PBB),” katanya.

Sistem Integritas Nasional, kata Armida 
adalah semacam indeks yang dijadikan indikator 
efektivitas pencegahan dan pemberantasan 
korupsi. Menurut Armida, dengan sistem integritas 
nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 
tidak hanya terbatas pada ranah trias politika. 
Namun, masyarakat, pihak swasta dan pemangku 
kepentingan lainnya, seperti partai politik, 
lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan 
sektor swasta, juga akan diikutsertakan dengan 
kerangka checks and balances. 
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menyimak Cerita sang ketua
audiensi sabang merauke

Belasan anak 
dari berbagai 
daerah yang 

tergabung 
dalam Seribu 
Anak Bangsa 

Merantau untuk 
Kembali (Sabang 

Merauke), 
mengunjungi 

KPK. Selain 
bertemu 

pimpinan, 
mereka juga 

mengenal lebih 
jauh tentang 

KPK.

portal

Auditorium gedung KPK lantai empat siang 
itu tampak riuh. Belasan anak dari berbagai 
suku di Tanah Air yang ditemani masing-

masing mentornya memadati ruangan tersebut. 
Sementara, di depan mereka, Ketua KPK Abraham 
Samad terlihat bersemangat berbagi cerita. Anak-
anak  itu pun kian antusias.

Kelima belas anak tersebut merupakan peserta 
Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali 
(Sabang Merauke). Sabang Merauke merupakan 
kegiatan pertukaran pelajar antar daerah di 
seluruh Nusantara, yang berlandaskan pada 
tiga nilai luhur, yakni toleransi, pendidikan, dan 
ke-Indonesia-an. Sedangkan mentornya, adalah 
Kakak Sabang Merauke (KSM), yang merupakan 
mahasiswa di Jakarta.

Selama kegiatan tersebut, 15 anak usia sekolah 
menengah pertama (SMP) ini berkesempatan 
bertemu dengan para pimpinan di beberapa 
lembaga negara. Salah satunya, adalah KPK. Dalam 
kunjungan bertema “Bertemu Para Pemimpin” 
pada 3 Juli 2014 itu, anak-anak Sabang Merauke 
berkesempatan berdialog langsung dengan Ketua 
KPK Abraham Samad. Sejumlah pertanyaan pun 
banyak terlontar dari para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Abraham tak 
hanya menjelaskan tentang tugas dan fungsi KPK. 
Abraham juga berbagi cerita tentang kehidupan 
masa kecilnya. Ia mengatakan, Indonesia bukan 
hanya ada di Jawa, melainkan terdiri dari banyak 
suku, mulai dari Sabang sampai Merauke. 
Meski terdapat perbedaan, kata dia, namun hal 

tersebut menjadi rahmat karena terikat dengan 
Bhineka Tunggal Ika. “Anak yang dari daerah 
tidak boleh berkecil hati karena di negeri ini 
kita diberika kesempatan yang sama untuk bisa 
mengaktualisasikan dan mengekspresikan bakat 
dan kemampuannya,” kata Abraham.

Yang terpenting, kata Abraham, anak-anak 
Indonesia sebisa mungkin mampu mengenyam 
pendidikan. Bukan hanya pendidikan formal, 
namun pendidikan dalam arti yang luas. “Pendi-
dikan dalam arti luas tidak saja pintar secara ilmu 
pengetahuan, tapi ada yang lebih penting, yaitu 
bagaimana anak-anak bisa memahami nilai-nilai 
keteladanan, moralitas yang ada di setiap daerah 
atau dari orangtua masing-masing,” ujarnya.

Pesan moral terpenting, yang diberikan 
Pimpinan KPK dalam kegiatan tersebut adalah 
tentang integritas. Menurut Abraham, sebagai 
generasi muda yang akan melanjutkan estafet 
kepemimpinan ke depan, integritas merupakan 
suatu modal utama. Ia berpesan, agar sedari 
dini anak-anak indonesia dibiasakan untuk 
menghindari kebohongan, walau sekecil apapun. 

Sikap kejujuran itulah, yang menurut Abraham 
harus ditanamkan. Selain itu, harus ada sikap 
tanggung jawab terhadap kewajiban kita sebagai 
generasi muda, sebagai siswa yang sedang 
mengemban pendidikan. Kemudian semua juga 
harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai 
keadilan dalam diri masing-masing: bersikap 
adil terhadap semua orang, ditak boleh ada 
diskriminasi. 
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Pererat Hubungan negeri kanguru
kunjungan kementerian kehakiman australia

Sepak terjang 
KPK dalam 
pemberantasan 
korupsi di 
Indonesia 
menjadi 
daya tarik 
Kementerian 
Kehakiman 
Australia. 
Berkunjung 
dan menggali 
pengalaman.

Catatan apik upaya pemberantasan korupsi 
yang dilakukan KPK di Tanah Air kian 
membahana hingga ke manca negara. 

Kinerja KPK yang menjunjung tinggi transparansi 
dan tanpa pandang bulu itu tak pelak menjadi 
perhatian berbagai lembaga antikorupsi 
di negara lain, salah satunya Kementerian 
Kehakiman Australia. Tak heran jika lembaga 
yang juga concern menangani berbagai kasus 
korupsi di Negara Kanguru itu pun merasa perlu 
untuk sharing pengalaman dengan melakukan 
kunjungan ke KPK pada 19 Agustus 2014.

Menteri Kehakiman Australia, Michael Keenan 
yang ditemani Duta Besar Australia untuk 
Indonesia Greg Moriarty dan sejumlah stafnya 
itu disambut baik oleh pimpinan KPK yang 
diwakili Adnan Pandu Praja. Turut hadir dalam 
acara tersebut, Penasihat KPK Suharsono, Deputi 
Penindakan KPK Warih Sadono dan Juru Bicara KPK 
Johan Budi SP. 

Selain sharing pengalaman antar kedua lemba-
ga, dalam kunjungan pertamanya ke KPK itu, Men-
teri Kehakiman Australia menggali berbagai penga-
laman terkait pemberantasan korupsi di Indo nesia. 
Dalam pertemuan tersebut, Keenan menga ku 
telah memantau kinerja KPK dalam mena ngani 
perkara korupsi di Indonesia. “Dan kami sa ngat 
mengapresiasi kerja kpk,” ungkap Keenan.

Ia mengatakan, Kementerian Kehakiman 
Australia juga bertanggung jawab atas kasus-kasus 
yang terjadi negaranya.  Meski jumlah korupsi 
di tersebut tidak  sebanyak di Indonesia, Keenan 
mengaku merasa perlu untuk bertukar pikiran 

dengan KPK. “Kami ingin mendapat pengalaman 
dari KPK tentang upaya yang telah dilakukan 
KPK serta bagaimana cara KPK mengatasi 
ketika berhadapan dengan para koruptor yang 
mempunyai kekuasaan,” kata dia.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK dan 
telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agun 
Australia. Begitupun, Menteri Kehamiman Australia 
berharap, melalui kunjungannya tersebut pihaknya 
dan KPK dapat menindaklanjuti melalui kerja sama 
antara kedua belah pihak.

Keenan juga memastikan, bahwa Australia 
bukanlah negara yang aman bagi para koruptor 
atau aset-aset hasil kejahatan korupsi.  Pihaknya 
juga tidak akan mentoleransi mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan kejahatan tersebut di 
negaranya. 

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan 
Pandu Praja, menyambut baik kunjungan 
yang dilakukan Menteri Kehakiman Australia 
tersebut. Menurutnya, keberhasilan KPK dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas 
dari dukungan berbagai pihak, tak terkecuali dari 
lembaga-lembaga antikorupsi di negara lain. 
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga perlu 
dukungan dari negara lain yang juga concern 
terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Adnan.

Ia menyampaikan, KPK akan selalu terbuka 
untuk turut serta membantu Australia, khusnya 
dalam pemberantasan korupsi di negara tersebut. 
“Tentu harapan kami merasa perlu untuk 
memformalkan kerja sama antara KPK dengan 
kementerian Kehakiman Australia,” ujarnya. 
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Pemimpin Baru, Harapan Baru
Diskusi media

Presiden dan Wakil Presiden yang pro pem-
berantasan korupsi akan mempermudah 
upaya pemberantasan korupsi yang saat 

ini terus dilakukan penegak hukum seperti, 
Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sebaliknya, jika 
pemerintahan baru tidak sejalan dengan upaya 
pemberantasan korupsi, bukan tidak mungkin 
tantangan lembaga antikorupsi di Indonesia akan 
semakin berat.

Itulah sebabnya, mengapa pemerintahan 
mendatang pasca pilpres menjadi sangat penting. 
Seperti tergambar dari diskusi media bulanan 
yang digelar KPK, peran presiden dan wakil 
presiden terpilih sangat besar, karena di sanalah 
akan dibuktikan, apakah komit terhadap janji-
janjinya semasa kampanye atau tidak. Termasuk di 
dalamnya, komitmen pemberantasan korupsi. 

Mengangkat tema “Peluang dan Tantangan 
Pemberantasan Korupsi Pasca Suksesi,” 
diskusi yang digelar 28 Agustus 2014 tersebut 
menghadirkan tiga Pimpinan KPK sebagai 
narasumber. Ketiganya, yakni Busyro Muqoddas, 
Adnan Pandu Praja, dan Bambang Widjojanto, 
mendampingi narasumber lain yang juga 
merupakan bapak bangsa, Buya Syafii Maarif. 

Selain itu, dalam acara tersebut, KPK juga me-
lun curkan buku hasil beberapa kajian KPK yang ber-
ju dul “Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang 
Ber kaitan dengan Delik Korupsi dalam RUU KUHP.” 

Dalam paparannya, Safii Maarif mengaku 
optimistis bahwa pemerintahan yang baru akan 
le bih baik dari sebelumnya. Ia juga meya kini, Pre-
siden dan Wakil Presiden terpilih akan memberi 

harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi 
di Tanah Air. “Ada harapan bahwa pembe rantasan 
korupsi ini akan lebih gencar. Sebab, kedua orang 
ini mau mendengan dan tidak mau berpura-
pura. Komitmen pemerintah baru menurut saya 
akan lebih serius dan sungguh-sungguh,” kata 
dia. Meski demikian, lanjut Syafii, sekuat apapun 
komitmennya, pemerintahan baru harus terus 
diingatkan. 

Peran pemerintahan baru memang besar. Se-
perti dikatakan Adnan, berdasarkan pengalaman 
KPK, selama ini peranan koordinasi dan supervisi di 
tataran horizontal begitu lemah. Banyak data fakta 
yang mestinya diungkap dalam forum, kata Adnan, 
tidak disampaikan. “Akibatnya, rapat ting gal rapat 
dan menteri jalan sendiri-sendiri,” ujarnya. 

Dari sisi vertikal, Adnan juga menyampaikan 
bahwa ada problem hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah. menurutnya, yang 
melatarbelakangai hubungan sektor horizontal 
dan vertikal menjadi terhambat tidak lain karena 
adanya berbagai kepentingan. Antara lain 
kepentingan partai yang mengganggu terhadap 
loyalitas komitmen politik. “Nah, kehadiran KPK 
bisa mengisi ruang kosong itu,” ujar Adnan. 

Sementara, Busyro menegaskan, pemerintah-
an baru memang harus dikawal. Beberapa agenda 
moral dan politik yang harus dikerjakan antara lain: 
pemenuhan janji-janji kampanye dengan prio ritas 
utama menarik pembahasan RUU KUHP, KUHAP, 
dan mengamandemen UU MD3. Selain itu, juga 
menjadikan pembahasan draf RUU Tipi kor sebagai 
prioritas pertama dalam prolegnas 2015. 
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Diskusi 
media kali ini 
mengangkat 

tema tentang 
tantangan 

pemberantasan 
korupsi pasca 

suksesi. 
Presiden terpilih 

harus komit 
pada janjijanji 

saat kampanye.
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memupuk kekompakan,
menghadapi Tantangan

Halal Bi Halal kPk

Halal bi halal bukan lagi sekadar budaya 
yang dilakukan pasca menunaikan ibadah 
puasa. Lebih dari itu, bagi KPK, kegiatan 

tersebut dinilai menjadi momen yang cukup 
penting. Karena hakikatnya, halal bi halal tidak 
hanya menjaga silaturahim, namun juga untuk 
memupuk kekompakan sesama karyawan. 

Hal itu disampaikan Ketua KPK Abraham 
Samad, pada halal bi halal KPK yang dilaksanakan 
13 Agustus 2014. Acara yang digelar di ruang 
auditorium KPK tersebut, selain dihadiri seluruh 
pimpinan, juga diikuti para karyawan. Tampil 
sebagai pemberi tauziyah, da’i kondang KH 
Abdullah Gymnastiar.

Dalam sambutannya Abraham 
mengungkapkan, perjalanan KPK ke depan tidak 
akan lepas dari berbagai tantangan yang harus 
dihadapi. Oleh karena itu, kata dia, kekompakan 
seluruh karyawan KPK harus tetap dipupuk 
dan dijaga. Karena dengan demikian, KPK akan 
mampu menghadapi berbagai macam tantangan, 
termasuk melalui konstitusional. “Oleh karena 
itu, kami mengingatkan untuk tetap menjaga 
soliditas. Karena jika solidaritas kita kuat, maka 
kita tidak mudah dipecah belah oleh pihak luar,” 
kata Abraham.

Tantangan itu, antara lain terkait dengan 
suksesi nasional. Menurutnya, KPK tidak bisa 
memprediksi, apakah pemerintahan baru bakal 
punya keinginan yang besar untuk menguatkan 
KPK atau tidak. Karena nyatanya, hingga 

sekarang, ancaman pelemahan KPK tetap ada. 
“Ancaman pelemahan KPK itu masih ada. Salah 
satu indikatornya adalah dengan adanya revisi UU 
KUHP dan KUHAP,” kata Abraham. 

Di sisi lain, pada kesempatan tersebut 
Abraham juga mengingatkan, bahwa 
kepemimpin jilid tiga akan segera berakhir. Untuk 
itu dia mengimbau kepada seluruh insan KPK, 
bahwa ada kalangan KPK yang turut mendaftar 
sebagai komisioner. 

Senada dengan Abraham, Wakil Ketua 
KPK Zulkarnain juga menekankan pentingnya 
kebersamaan. Hanya saja, menurutnya, masalah 
komunikasi memang menjadi sedikit “persoalan” 
di KPK. Pasalnya, keberadaan para pegawai saat 
ini yang tidak berada dalam satu gedung yang 
sama. Itulah sebabnya, dia berharap, halal bihalal 
ini bisa menjadi momentum agar komunikasi 
antar insan KPK menjadi lebih efektif dan 
konstruktif.  

Di sisi berbeda, Zulkarnain mengingatkan, 
bahwa pengabdian sebagai penegak hukum 
ini sebenarnya termaktub di dalam Al Quran. 
Dalam satu ayat, lanjutnya, dikatakan orang 
beriman harus menegakkan kebenaran karena 
Allah. Selain itu, hendaknya juga harus menjadi 
saksi yang adil. “Persoalan adil itu tidak hanya 
di pengadilan, tetapi juga dalam pekerjaan kita 
sehari-hari. Dengan sikap adil tersebut, bakti 
dan pengabdian kita kepada KPK, ke depan 
diharapkan bisa lebih baik lagi,” katanya. 
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Soliditas internal 
adalah modal 
penting bagi 
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Hampir setiap membahas 
tentang Belanda atau 
Netherland, memori bangsa ini 

selalu menuju masa lalu yang kelam. 
Wajar, karena penjajahan Belanda atas 
negeri yang kita cintai ini memang  
berlangsung 3,5 abad. Waktu yang 
sangat lama.

Tentunya kita tidak lupa, 
bagaimana dalam sejarahnya negeri 
Belanda melalui lembaga dagangnya 
VOC menjajah negeri kita. Berbagai 
kekayaan alam terus menerus dikeruk 
selama 350 tahun demi memperkaya 
kerajaan belanda saat itu. Tapi dibalik 
itu, korupsi yang terjadi dalam 
internal pemerintahan Hindia belanda 
sedemikian tingginya sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi 
pemerintah belanda, bahkan ironisnya 
VOC mengalami kebangkrutan dan 
akhirnya ditutup.

 Tidak hanya itu, pemerintah 
Belanda juga mewariskan budaya 
upeti kepada bangsawan dan 
petinggi kerajaan Indonesia saat 
itu, yang merupakan cikal bakal 
penyuapan dan korupsi. Pada saat itu, 
pemerintah Belanda menempatkan 
pejabat pribumi di suatu daerah dan 
akan dipertahankan jika berhasil 
melaksanakan kebijakannya serta 
memberi upeti kepada pejabat 
Belanda.

Tetapi, tentu bukan karena ikatan 
sejarah, maka Negeri Belanda memiliki 
kesamaan konsep pemberantasan 
korupsi dengan Indonesia. Karena, 
ketika saat ini KPK dan Bappenas tengah 
menggodok konsep Sistem Integritas 
Nasional (SIN), Belanda justru terlebih 
dahulu menerapkannya. 

Begitulah yang dilakukan Belanda, 
negara kecil yang namanya memiliki arti 
sebagai negeri tanah rendah atau negeri 

bawah air. Nama ini diberikan, karena 
ketinggian permukaan tanah negara 
tersebut, memang lebih rendah 
ketimbang permukaan air laut.   

Dan, nyatanya, Belanda tetap 
bisa eksis dengan kondisi seperti 
itu. Tergolong sebagai negara maju, 
Belanda perekonomiannya merupan 
terbesar kelima di Eropa.

Salah satu sebab mengapa 
Belanda bisa menjadi negara maju, 

Transparansi dan 
akuntabilitas pemerintahan 

melalui Sistem Integritas 
Nasional adalah kunci 

pemberantasan korupsi 
Negeri Belanda. Serupa 

dengan road map lembaga 
antikorupsi Indonesia, KPK.
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karena keberhasilan mereka memerangi 
korupsi. Hingga saat ini, berdasarkan 
indeks persepsi korupsi yang 
dikeluarkan Transparency International, 
negara tersebut berada pada urutan 
kedelapan dengan skor 83. 

Dalam pemberantasan korupsi, 
metode yang digunakan Belanda di 
antaranya adalah National Integrity 
System (NIS). Metode ini dipergunakan, 
untuk menciptakan efektivitas 
serta transparansi seluruh elemen 
pemerintahan. Pendekatan yang 
digunakan adalah menyediakan 
kerangka kerja  untuk menelaah 

Government, Public Sector dan Non 
Governmental. 

Dari elemen tersebut, akhirnya 
terbentuklah pilar dimana dalam 
konsep NIS memegang peranan kunci 
dalam mencegah dan menghalau 
setiap aksi dan kegiatan korupsi dalam 
pemerintahan belanda. Pilar-pilar 
dalam konsep NIS haruslah transparan 
dan akuntabel guna membentuk 
pemerintahan yang baik. Pilar dalam 
konsep NIS antara lain: Legislatif, 
Exekutif, Peradilan, Sektor Publik, 
Badan - Badan Penegak Hukum, Badan 
Pemilihan Umum, Ombudsman, 

Persoalan yang terjadi dikarenakan 
rendahnya integritas pegawai negeri 
sipil belanda termasuk juga polisi dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. Bahkan 
sebagian pengamat publik di Belanda 
meyakini  bahwa kasus-kasus korupsi 
yang selama ini dilaporkan lebih rendah 
dari jumlah praktek korupsi  yang 
sebenarnya terjadi.

Maka dari itu, untuk menjaga 
integritas kerja para pegawai 
pemerintahan, maka Pada tahun 
2006, pemerintahan belanda 
mengamandemen UU Pegawai Negeri 
Sipil (Ambtenarenwet). Sejak itu 

NIS berfungsi untuk menyediakan 
perlindungan yang efektif 
pemerintahan terhadap segala tindakan 
korupsi. Namun, ketika lembaga 
yang seharusnya transparan dan 
akuntabel tidak sesuai peraturan dan 
berperilaku tidak akuntabel, korupsi 
sangat mungkin untuk berkembang, 
yang pada akhirnya memberikan efek 
negatif yang semakin menjauhkan 
tujuan pemerintahan belanda untuk 
membentuk good governance, 
pembangunan berkelanjutan dan 
kesejahteraan sosial yang merata. 

Konsep NIS menilai bahwa, dalam 
upaya untuk memerangi korupsi maka 
setiap eleman-elemen yang ada harus 
bersinergi agar tercipta pemerintahan 
yang bersih dan mengutamakan 
kepentingan publik. Ada tiga elemen 
yang terdapat didalamnya, yaitu 

Den Haag Holland Spoor, salah satu pelayanan publik yang apik.  

Lembaga Pemeriksa, Badan Anti 
Korupsi, Partai Politik dan Bisnis.

Konvensi oeCd
Upaya negeri tulip tersebut dalam 

memerangi korupsi, dimulai ketika 
belan da meratifikasi konvensi OECD 
dimana bertujuan untuk memerangi 
penyuapan umum pejabat asing dalam 
transaksi bisnis internasional pada tahun 
2001. Belanda kemudian meratifikasi 
konvensi PBB menentang korupsi pada 
tahun 2006. Selain itu pula Belanda 
juga menandatangani Konvensi Hukum 
Pidana Korupsi oleh para Dewan Eropa 
yang disahkan pada tahun 2002, dan 
tidak ketinggalan Konvensi Hukum Per-
data korupsi disahkan pada tahun 2007.

Berbagai kasus korupsi yang pernah 
ditangani oleh Belanda, biasanya 
terkonsentrasi pada administrasi publik. 

efektivitas dari 
lembaga-lembaga 
negara yang ada, 
sehingga potensi 
korupsi yang 
mungkin terjadi 
dapat segera 
dicegah dan 
dilawan. Konsep 
yang dikembangkan 
dan dipromosikan 
oleh organisasi 
Transparansi 
Internasional ini 
adalah sebagai 
bagian pendekatan 
untuk melawan 
korupsi agar tercipta 
transparansi dan 
integritas negara 
yang menerapkan 
konsep tersebut.

Konsep 

semua institusi 
pemerintah 
wajib membuat 
kebijakan yang 
berintegritas, yang 
mencakup kode 
etik yang bertujuan 
merangsang 
perilaku yang 
baik oleh pegawai 
negeri sipil. 
Kebijakan tersebut 
selain untuk 
merangsang 
kesadaran 
integritas juga 
sebagai upaya 
pencegahan 
penyalahgunaan 
kompetensi, konflik 
kepentingan dan 
diskriminasi.

Pada tahun 
2010, AR (Algemene Rekenkamer) 
lembaga Audit belanda memberikan 
kesimpulan bahwa integritas dalam 
bidang pelayanan publik harus 
mendapat perhatian lebih, selain itu 
moral para pemimpin dalam mengurus 
lembaga pemerintahan di Belanda 
juga perlu mendapat perhatian karena 
diharapkan akan meningkatkan 
kesadaran moral dan integritas para 
pegawainya.  

 Begitupun, korupsi di Belanda 
bukan sama sekali tidak ada. Karena 
negara tersebut, hingga saat ini 
pun masih menghadapi masalah 
seperti state capture (penguasaan 
sekelompok orang), terutama soal 
keterlibatan perusahaan dalam 
urusan ekonomi dan bisnis. Kondisi 
ini, bagaimana pun sangat berpotensi 
untuk memunculkan perilaku korutif. 
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Empat hari menjelang Idul Fitri, 
bantaran Sungai Sebayang 
dipenuhi manusia. Berbekal 

peralatan tradisional, seperti jala dan 
tombak, mereka seolah berlomba-
lomba mencari ikan di sungai tersebut. 
Tua-muda, lelaki-perempuan, seakan tak 
sabar mendekati aliran sungai.

Pembukaan lubuk larangan 
yang biasanya dilakukan setahun 
sekali itu memang selalu dinantikan. 

Setelah sekian lama masyarakat Desa 
Padang Sawah, Kecamatan Kampar 
Kiri, Kampar, Riau, tersebut, tidak 
mencari ikan di wilayah perairan 
yang “diharamkan” itu, saatnya 
mereka menuai hasil. Tangkapan pun 
berlimpah, karena ketika aturan lubuk 
larangan diberlakukan, ikan-ikan diberi 
kesempatan bertelur di ceruk-ceruk 
sungai di bawah bebatuan. 

Kearifan lokal tentang lubuk 
larangan, tentu bukan monopoli 
Desa Padang Sawah. Banyak daerah 
di aliran sungai di Sumatra, yang 
memberlakukan aturan serupa. Sebut 
saja Sungai Batanggadis di Kecamatan 
Kotanopan di Kabupaten Mandaliling 
Natal. Sedangkan di wilayah lain, ada 
juga Lubuk Larangan Singengu, Lumban 
Pasir, Huta Baringin, Tamiang, Huta 
Pungkut dan lain-lain. Sementara, yang 
berada daerah aliran Sungai Subayang, 
selain Padang Sawah, ada juga Batu 

Sanggan, Tanjung Belit, Muara Bio, 
Tanjung Beringin, dan Pangkalan Serai. 

Lubuk larangan merupakan tradisi 
turun temurun masyarakat di sekitar 
sungai, untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. Semua diatur menurut hukum 
adat yang dimusyawarahkan dengan 
masyarakat sekitar. Persoalan yang 
diatur antara lain, batas-batas lubuk 
larangan, pelanggaran terhadap 
aturan dan hukumannya, serta masa 
pembukaan atau masa penangkapan 
ikan untuk umum.  

Banyak nilai yang didapat dari 
aturan mengenai lubuk larangan. Selain 
konservasi alam dan ekosistem, juga 
mengenai kejujuran bagi masyarakat 
setempat. Bayangkan, hanya ditandai 
kain-kain putih yang diikat dengan 
tali, masyarakat akan patuh terhadap 
aturan tersebut meski kerap tanpa 
pengawasan. “Jangankan ikan hidup. 
Ikan mati pun tak ada yang berani 

Banyak kearifan 
lokal bangsa ini yang 

berorientasi pada 
kelestarian alam dan 

kejujuran. Sungai dan 
hutan pun menjadi sumber 

pelajaran.

Belajar Jujur lewat alam
lubuk & leuweung larangan
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mengambil di lubuk larangan,” ujar 
Muhammad Nur, pemimpin ritual lubuk 
larangan Padang Sawah.

Bukan hanya itu. Saat lubuk 
larangan dibuka, masyarakat tidak akan 
mempergunakan peralatan modern 
atau berbahaya seperti tuba atau bom 
ikan, untuk menangkap ikan yang 
melimpah. Mereka pantang berlaku 
curang, karena mereka yakin bahwa 
kecurangan, akan membuat masa 
panen tahun berikutnya menurun 
drastis. 

Yang menarik, tradisi tersebut 
juga meningkatkan hasil tangkapan di 
luar lubuk larangan sepanjang tahun. 
Menurut Kepala Desa Padang Sawah, 
Asmi Kudaidin, dengan adanya lubuk 
larangan, hasil ikan cukup banyak 
sehingga bisa menghidupi nelayan-
nelayan di daerah tersebut. 

Karenanya dia berharap, agar masya-
rakat tetap menjaga lubuk larang an 
sebaik-baiknya. Sebab, jika masya rakat 
tidak bertindak bijak sama saja artinya 
mereka mematikan mata pencariannya 
sendiri. ‘’Saya minta masya rakat untuk 
bersahabat dan menja ga sungai ini de-
ngan baik, karena dari su ngai ini banyak 
masyarakat yang meng gantungkan 
hidupnya. Jika sungai rusak semua 
masyarakat pasti akan susah,’’ ucapnya. 

Leuweung Larangan
Serupa tapi berbeda, kearifan lokal 

Tasikmalaya. Bedanya, kalau aturan 
lubuk larangan hampir mirip antara 
satu tempat dan tempat lain, maka 
pada leuweung larangan, terkadang 
disesuaikan dengan kondisi masing-
masing wilayah. 

Di Kampung Adat Cikondang, misal, 
pada hari-hari tertentu tak seorang pun 
diizinkan memasuki leuweung larangan. 
Hari-hari tersebut, menurut juru 
kunci rumah adat Cikondang, adalah 
Selasa, Jumat, dan Sabtu. Di luar hari 
tersebut, meski masyarakat diizinkan 
masuk, namun tetap saja dilarang 
untuk mengeksploitasi hutan dan 
berburu binatang di dalamnya secara 
berlebihan.”Jika melanggar, bisa ada 
sanksi yang dirasakan pelanggarnya. 
Dahulu kakek saya melanggar hari yang 
dilarang tersebut. Dan ketika keluar 
hutan, terdapat luka di matanya,” kata 
Anom.

Nuansa mitos memang cukup kental 
pada leuweung larangan di Cikondang. 
Bahkan perempuan yang sedang 
menstruasi pun, tidak diperbolehkan 
masuk meski pada hari-hari yang 
diizinkan. Walhasil, kejujuran pun pada 
akhirnya menjadi salah satu faktor 
yang menentukan. Karena tentu saja, 
memang tak mudah mengawasi siapa 
saja yang melanggar aturan. 

Apapun, akibat positif dari leuweung 
larangan pada akhirnya banyak 
dirasakan masyarakat setempat. Paling 
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mencolok adalah, di saat banyak hutan 
telah gundul akibat polah tangan-
tangan tak bertanggung jawab, 
kelesetarian hutan di sekitar kampung 
adat tersebut terus terjaga hingga kini. 

Kampung Adat Cireundeu lebih 
rasional. Menurut Y. Subagyo, 
Perekayasa Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT), di daerah 
tersebut, penerapan leuweung larangan 
adalah implementasi cara pandang 
yang unik masyarakat Cireundeu 
terhadap alam sekitar. Dalam hal ini, 
lanjut Subagyo, masyarakat melakukan 
manajamen pemanfaatan lahan secara 
sistematik demi kelestarian lingkungan 
hidup. 

Untuk itulah, setiap lahan di 
perbukitan pada umumnya dibagi 
menjadi tiga bagian. Pertama, yang 
terdekat dengan kampung menjadi 
leuweung baladahan atau lahan 
bertanam ketela pohon dan palawija 
lainnya. Kedua, bagian lebih atas yang 
merupakan leuweung tutupan, yakni 
juga beerfungsi sebagai hutan produksi. 
Sedangkan ketiga, leuweung larangan 
yang terletak paling atas, merupakan 
hutan lindung yang tidak boleh 
diganggu. 

“Dengan pembagian zona yang 
sangat jelas, masyarakat melaksanakan 
kearifan hidup lokal, sekaligus 
memelihara lingkungan hidup mereka,” 
katanya.  (berbagai sumber)
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semacam lubuk larangan juga bisa 
ditemui di Pulau Jawa. Bedanya, 
meski sama-sama mengajarkan 
kejujuran, namun bukan sungai 
yang terlarang diekspoitasi, tetapi 
hutan. Masyarakat setempat 
menyebutnya sebagai leuweung 
larangan. Sesuai namanya, 
leuweung atau hutan tersebut 
terlarang bagi siapa saja untuk 
memasuki, apalagi menebang 
pohon di dalamnya. Hutan 
tersebut, harus benar-benar dijaga 
keasriannya.  

Sama seperti lubuk larangan, 
banyak daerah yang juga 
memberlakukan leuweung 
larangan. Antara lain Kampung 
Adat Cikondang Desa Lamajang-
Pangalengan, Kampung Adat 
Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah 
Kecamatan Cimahi, di Desa Ciomas 
Ciamis, dan Kampung Naga di 
Desa Neglasari Kecamatan Salawu 
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“T his is cool! Semoga video 
ini menjadi pelajaran untuk 
semua insan Indonesia. 

Terutama, penegak hukum bahwa 
hukum tidak bisa dibeli.” 

Komentar tersebut di-posting di 
Youtube oleh seorang yang menamakan 
diri SuperHardPoop. Dia memberikan 
apresiasi, setelah melihat video tentang 
apa yang dilakukan seorang polisi 
seperti diunggah pada laman tersebut. 
Dan dia tidak sendiri. Hampir semua 
komentar memberikan nada serupa. 

Apa yang dilakukan polisi 
berpangkat brigadir kepala tersebut 
memang menyejukkan. Dalam video 
berdurasi 3:47 menit itu, sang polisi tidak 
hanya bisa memposisikan diri sebagai 
pengayom dan pengabdi masyarakat, 
namun sekaligus sebagai penegak 
hukum yang tegas. Intinya, memberikan 
pelajaran kepada masyarakat itu perlu, 
namun menindak tegas pelanggar lalu 
lintas juga wajib.  

Pada video tersebut, terlihat sang 
polisi sedang bertugas di salah satu 
persimpangan di Jakarta. Dikepung 
lalu lalang kendaraan, pandangannya 
mendadak tertuju pada seorang 
pengendara sepeda motor yang 
berhenti, saat traffic light menyala 
merah. Bukan karena melanggar garis 
stop, namun karena si pengendara tidak 
memakai helm.

Setelah memerintahkan berhenti 
di tempat yang aman, sang polisi 
kemudian menghampiri si pengendara. 
Setelah meminta si pengendara 
untuk memperlihatkan surat-surat 
yang dimiliki, sang polisi pun bersiap 
memberikan sanksi tilang. Sadar berada 
dalam posisi yang salah, si pengendara 
bergegas mengatakan, bahwa dirinya 
sedang terburu-buru. 

Tetapi sang polisi bergeming. 
Alhasil, si pengendara pun 
memasang jurus lain. Sedikit berbisik, 
dia menawarkan damai. Dan, tak 
diduga, sang polisi justru bertanya, 
“Kamu punya uang berapa?” 

Si pengendara pun mengeluarkan 
uang Rp50 ribu. Senyumnya 
terlontar, setelah melihat 
sang polisi menerima uang 
tersebut. Dia merasa sesaat 
lagi akan lolos dari sanksi 
tilang. 

Namun yang 
terjadi justru di luar  

polisi mengambil dompet dari sakunya. 
Di dalamnya, ternyata hanya berisi 
uang Rp109 ribu. Sempat diam sesaat, 
akhirnya diambilnya selembar uang 
seratus ribuan satu-satunya itu. Setelah 
dibayarkan kepada si pedagang, polisi 
tadi langsung memberikan helm itu 
kepada si pengendara tadi. 

Si pengendara hampir tak percaya. 
Ternyata, pemberian helm tadi 
bukanlah akhir dari kejadian saat itu. 
Karena tak lama, sang polisi tetap 
menilang atas pelanggaran yang 
dilakukan. Sang polisi berkata, “Mas, 
hukum tidak mengenal kekhilafan. Di 
mata hukum, kita tetap sama,” 
katanya. 

Helm (Bukan) Pengganti Tilang

yo
ut

ub
e.c

om

Tidak mudah 
menyelaraskan antara 

peran pengayoman 
dan penegakan hukum. 

Seorang bintara 
polisi, dengan ciamik 

melakukannya.

dugaan. Bukannya melepaskan si 
pengendara, sang polisi justru mengajak 
si pengendara mengikutinya. Menyusuri 
trotoar, entah menuju kemana. Si 
pengendara yang kebingungan pun 
menurut. 

Dan, ini yang sama sekali tidak 
disangka. Ternyata polisi tadi menuju 
tempat penjualan helm. Sesampainya 
di sana, dipilihnya sebuah helm yang 
dianggap baik dan berkualitas. Namun 
ketika polisi hendak menyerahkan 
uang Rp50 ribu, si penjual keberatan. 
Menurutnya, helm tersebut dijual 
seharga Rp150 ribu. Yang dijual 
Rp50 ribu memang ada, namun tidak 
berstandar SNI.

Mendengar jawaban pedagang, sang 
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diharapkan perguruan tinggi  mampu 
menyebarluaskan berbagai referensi 
antikorupsi kepada masyarakat. Baik 
informasi yang selama ini tersimpan di 
perpustakaan, maupun yang berasal 
dari KPK sendiri. 

Hingga saat ini, tercatat delapan 
universitas yang bekerjasama dengan 
KPK untuk pemanfaatan publikasi lokal 
universitas. Kedelapannya adalah, 
Universitas Diponegoro, Universitas 
Negeri Semarang, Universitas Katolik 
Soegijapranata, Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Katolik Atmajaya 
Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, 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.  

Wakil Rektor I UII, Nandang Sutrisno, 
memberikan apresiasi atas langkah KPK 
yang secara langsung turun dan me-

Diseminasi informasi
lewat Perguruan Tinggi

libatkan UII dalam kerjasama terse but. 
Menurutnya, hal ini sejalan de ngan 
langkah UII, yang sejak lama menun-
jukkan kepedulian terhadap upaya 
pemberantasan korupsi di tanah air. 

Nandang mencontohkan, selain 
lewat kegiatan akademik, banyak alumni 
dan dosen UII yang terjun berkiprah 
dalam penegakan hukum terhadap 
tindak pidana korupsi. Di antaranya, 
Busyro Muqoddas, Artidjo Alkotsar, 
Salman Luthan, dan Suwarsono. 
“Alhamdulillah, ini bukti bahwa KPK juga 
mengapresiasi upaya UII”, ungkapnya. 

Sementara Wakil Ketua KPK, Adnan 
Pandu Praja menjelaskan, pihaknya 
telah lama membangun jaringan 
kerjasama dengan institusi pendidikan 
di Yogyakarta untuk bersama-sama 
memberantas korupsi. “Sampai saat ini 
kami menganggap universitas masih 
menjaga idealisme dalam memerangi 
korupsi sehingga patut menjadi mitra 
kami”, katanya.

Menurut Adnan, kerjasama terse-
but sangat relevan dengan tun tut an 

paradigma pemberdayaan perpus-
takaan. Dalam paradigma tersebut, 
sumber informasi tidak hanya me-
ngandalkan kunjungan fisik, namun 
juga lewat kunjungan digital yang 
dapat diakses dari berbagai tempat. 
Dengan demikian, ke depan, masya-
rakat dapat mengakses koleksi perpus-
takaan KPK dan koleksi perpustakaan 
universitas melalui http://perpustakaan.
kpk.go.id. “Semoga kerjasama ini 
menjadi langkah awal menuju pusat 
informasi dan pengetahuan antikorupsi 
terbesar di Asia Tenggara dan dunia”, 
kata Adnan. 

Inilah program KPK dalam 
upaya menyebarkan 
informasi antikorupsi. 
Menggandeng sejumlah 
kampus, memanfaatkan 
peran perpustakaan.

Peran perguruan tinggi 
dalam pemberantasan 
korupsi tidak kecil. 

Sebab, hakikatnya PT tidak 
hanya berfungsi sebagai 
“kawah candradimuka” bagi 
para calon pemimpin negeri 
ini, namun juga sebagai pusat 
publikasi lokal. Tak terhitung, 
berapa skripsi, tesis disertasi, 
penelitian dosen maupun 
lembaga penelitian kampus. 
Termasuk di antaranya, 
berbagai kajian yang sudah 
dilakukan. 

Sayangnya, hingga saat 
ini, tak banyak masyarakat 
mengetahui tentang publikasi 
lokal tersebut, termasuk 
kajian tentang korupsi. 
Sebagian besar “hanya” 
mengendap, memenuhi rak-
rak perpustakaan kampus. 
Kalaupun terpakai, “hanya” 
menjadi referensi bagi 
mahasiswa lain, dan kemudian 
memenuhi rak perpustakaan 
kembali. 

Dari sanalah kemudian 
KPK menggandeng sejumlah 
perguruan tinggi, baik 
negeri maupun swasta. 
Melalui upaya tersebut, 

ww
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Dalam paradigma perpustakaan, sumber informasi tidak hanya mengandalkan kunjungan fisik.
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“Gara-gara ban kempes, Rp60 
juta raib.” Judul pemberitaan 
yang dimuat di republika.co,id, 

beberapa waktu lalu tersebut, adalah 
sedikit dari sekian banyak peristiwa 
kejahatan dengan mempergunakan 
modus tebar paku. Lainnya tak 
terhitung, mulai yang harus merelakan 
beberapa juta hingga ratusan juta 
rupiah. 

Berbagai peristiwa semacam itu 
tentu meresahkan. Masyarakat merasa 
tidak tenang, karena bisa saja apa yang 
mereka baca di surat kabar beberapa 

waktu lalu, akhirnya harus dialami 
kemudian. Tidak hanya itu. Risiko 
kecelakaan juga menghantui, akibat ban 
yang tiba-tiba mengalami kebocoran. 

Aksi tebar ranjau paku semacam itu, 
memang seperti menjadi modus yang 
jamak dilakukan. Celakanya, pelaku tebar 
ranjau pun bervariasi, mulai penggasak 
nasabah bank hingga para tukang 
tambal ban yang berharap mengais 
rezeki dari nasib sial orang lain. 

Bermula dari sana, sekelompok 
masyarakat memberikan kepedulian. 
Melalui berbagai aksi, mereka mencoba 
meminimalisasi jumlah paku yang 
ditebar, sehingga mengurangi pula 
jumlah korban di jalanan. Dengan 
berbekal magnet sebagai peralatan 
utama, mereka pun beroperasi dari satu 
jalan ke jalan lain. 

Komunitas tersebut, pada akhirnya 
menamakan diri sebagai Sapu Bersih 
Ranjau Paku (Saber Paku). Resmi 

Bertaruh nyawa pun Rela
dibentuk 5 Agustus 2011, komunitas 
dibentuk, karena perasaan senasib 
sepenanggungan. Pendirinya adalah 
Siswanto, Abdur Rohim, dan Endang. 
Ketiganya, pernah mengalami ban bocor 
akibat ranjau paku yang disebar di jalan.  

Menurut Siswanto, pelaku menebar 
paku dengan sistematis dan rapih. 
Terbukti, tidak kurang dalam kurun 
waktu dua tahun, dirinya beserta para 
relawan telah mengumpulkan hampir 2 
ton paku. Jumlah yang sangat fantastis, 
mengingat daerah operasi Saber Paku 
berpusat pada Jl. Daan Mogot serta 
daerah Roxy. “Bahkan pada jalan dari 
Roxy menuju Harmoni, setiap malam kita 
bisa mendapatkan kurang lebih 8-9 kilo 
paku” terang Siswanto.

Berkat aksinya, Saber Paku bukan 
hanya meminimalisasi korban, namun 
juga mengurangi angka kecelakaan 
lalu lintas. Mereka pun mendapat 
penghargaan dari Polda Metro Jaya. 

saber Paku

Tak mudah berbuat ikhlas 
demi masyarakat luas. 

Keselamatan terancam, 
bahkan dianggap kurang 

waras.

Penyapuan ranjau di 
wilayah Biak pagi hari, 

walaupun sendiri tetap 
semangat.

fo
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Penghargaan langsung diberikan 
Kapolda Metro jaya, Irjen Pol. Untung S. 
Rajab.

Tetapi, penghargaan memang 
bukan tujuan. Saber Paku menekankan 
bahwa sikap tanpa pamrih yang terus 
ditekankan kepada para anggota. 
Hal itulah yang membuat komunitas 
tersebut terus bertahan sampai 
saat ini. Karena menurut Siswanto, 
menyapu ranjau paku di jalan tidak 
semudah seperti yang dibayangkan. 
Risiko yang harus ditanggung anggota 
sangat besar. Jika tidak dikoordinasi 
dan dikontrol dengan benar, bisa saja 
nyawa menjadi taruhan, mengingat aksi 
dilakukan di jalanan yang padat volume 
kendaraannya.

Modal ikhlas
Tidak semudah membalikkan telapak 

tangan. Seperti itulah Saber Paku dalam 
menjalani kiprahnya. Apa yang mereka 
lakukan, tidak langsung bisa diterima 
masyarakat. Bahkan, tetangga sendiri 
pun sempat mencibir dan menilai 
sebagai perbuatan orang yang kurang 
kerjaan, bahkan kurang waras. 

Namun bukan Saber Paku namanya, 
kalau menyerah pada cibiran. Mereka 
pun terus beraksi, meski untuk 
biaya operasional, tak jarang harus 
mengeluarkan dana dari kocek pribadi. 

Dan, semua itu pun berbuah manis. 
Seiring berjalannya waktu, dukungan 
yang diterima dan perhatian yang luas 
dari media massa, membuat komunitas 
itu semakin besar. Hingga saat ini 
komunitas saber berjumlah 44 orang 
yang tersebar di beberapa daerah di 
Jakarta. 

Lantas, bagaimana “nasib” paku-
paku yang berhasil dikumpulkan? 
Menurut Siswanto, paku tersebut 
dijual untuk membiayai operasional 
komunitas. Dengan adanya pemasukan 
tersebut, Saber Paku pun mulai 
merapikan administrasi keuangan. 
Ini dilakukan, karena selain dari hasil 
penjualan paku, tak jarang anggota 
komunitas juga memperoleh uang 
transport setelah memenuhi menjadi 
narasumber suatu diskusi. “Setiap 
paku yang kita kumpulkan kita jual. 
Kemudian, setiap pemasukan kita 
catat sebagai uang kas komunitas. 
Semua tertulis dengan rapih. Segala 
kebutuhan, selalu kita pakai uang kas 
itu,” ujarnya

Melalui pencatatan yang rapi, 
Siswanto berharap, komunitasnya bisa 
disiplin dan bertanggung jawab dalam 
mempergunakan setiap dana. Melalui 
tertib adiministrasi semacam itu, dia 
berharap, Saber Paku bisa menjadi 
komunitas yang tidak saja memiliki 
kepedulian tinggi, namun juga bersih 
dan transparan. 

Itulah sebabnya, ketika seorang 
bendahara terbukti melakukan 
penyelewengan keuangan, Saber Paku 
tidak segan-segan bertindak tegas. 
Si bendahara pun dikeluarkan dari 
keanggotaan komunitas. 

 
Tantangan 

Tantangan adalah bagian dari 
kepedulian. Begitulah Saber Paku 
menyikapi banyaknya tantangan yang 
harus mereka hadapi. Hal ini bisa 
dimaklumi, karena kegiatan mereka 
memang selalu dilakukan di jalanan. 
Untuk itu, selain risiko tinggi tertabrak 
kendaraan, ancaman juga berasal dari 
oknum penebar ranjau yang tidak 
suka suka dengan kegiatan Saber 
Paku. “Karena pegerakan para penebar 

hampir ditabrak oleh penebar ranjau 
tersebut.

Untuk meminimalisisai risiko yang 
mungkin terjadi di jalan, Siswanto kerap 
mewajibkan peralatan yang mesti 
dikenakan selain magnet penyapu 
ranjau juga pedang merah (lampu lalin) 
serta rompi. Selain itu terdapat aturan 
serta standar operasi yang benar ketika 
melakukan aksi sapu ranjau.

“Ada aturan baku dalam menyapu 
ranjau jadi tidak bisa sembarangan. Kita 
selalu fokuskan jalur cepat dulu untuk jalur 
cepat. Kita berhentikan para pengendara 
dahulu karena untuk sementara.” Jelasnya.

Lantas, sampai kapan Saber akan 
berhenti berkegiatan? Tentu saja sampai 
tak ada lagi aksi-aksi tidak bertanggung 
jawab di jalanan. Untuk itulah, Siswanto 
berharap bahwa kedepan pemerintah 
juga ikut membantu mensterilkan ranjau 
paku. Menurutnya, rasa aman adalah hak 
se tiap warga negara, termasuk pengen-
dara kendaraan. Apalagi pengen dara 
juga pembayar pajak, sehing ga su dah 
selayaknya pemerintah menja min ke-
selamatan dan kenyamanan pengendara 
di jalan. 

ranjau paku kita 
persempit serta 
relawan yang 
semakin banyak, 
banyak pihak 
yang merasa 
gerah terutama 
pemilik tambal 
ban nakal.”ujar 
siswanto

Ancaman 
tersebut tidak 
main-main. 
Menurut Siswanto, 
seorang anggota, 
Abdul Rohim, 
pernah dikeroyok 
tiga orang yang 
merasa gerah 
atas aksi mereka. 
Bahkan, Siswanto 
sendiri pernah 

Briefing sebelum 
melakukan 

penyapuan. 
(foto atas)

Kumpulan 
paku yang berhasil 

dibersihkan dari 
jalan.
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Idul Fitri, harus diakui menjadi salah 
satu momen yang cukup rawan bagi 
terjadinya gratifikasi. Pada saat itu, 

kerap terjadi pemberian berupa parsel, 
potongan harga, dan sebagainya, yang 
semuanya berkaitan dengan jabatan si 
penerima. 

Itulah sebabnya, tahun ini KPK lagi-
lagi mengimbau pegawai negeri dan 
penyelenggara negara untuk menolak 
gratifikasi yang berhubungan dengan 
jabatan dan berlawanan dengan 
kewajiban atau tugasnya memiliki risiko 
sanksi pidana. Tidak hanya saat Idul Fitri 
2014 dan Natal 2014, namun juga Tahun 
Baru 2015. Hal ini didasari UU Nomor 
20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 
1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 
Berdasarkan UU itu pula, jika terpaksa 
menerima gratifikasi, maka wajib 
melapor kepada KPK dalam 30 hari kerja 
sejak diterimanya gratifikasi tersebut.  

Disebutkan pula, bila pemberian 
tersebut berisi makanan yang mudah 
kadaluarsa dan dalam jumlah wajar, KPK 
menganjurkan agar dapat disalurkan ke 

panti asuhan, panti jompo, dan pihak-
pihak lain yang lebih membutuhkan. 
Namun, hal itu harus disertai laporan 
kepada masing-masing instansi 
disertai penjelasan taksiran harga 
dan dokumentasi penyerahannya. 
Selanjutnya masing-masing instansi 
melaporkan seluruh rekapitulasi 
penerimaan tersebut kepada KPK.

Gratifikasi memang layak 
diwaspadai. Tidak hanya yang 
“konvensional“ seperti parsel. Namun, 
juga yang lebih samar, seperti tiket 
perjalanan atau cek kesehatan gratis. 

Karena apapun bentuknya gratifikasi 
tetaplah gratifikasi yang diatur dalam 
UU. Seperti pada 

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001, yang menyebutkan:

“Yang dimaksud gratifikasi dalam 
ayat ini adalah pemberian dalam 
arti luas, yakni meliputi pemberian 
uang, barang, rabat, (diskon), komisi, 
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 
lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang 
diterima di dalam negeri maupun di 
luar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik maupun 
tanpa sarana elektronik.“ 

 Gratifikasi juga tidak bisa dipandang 
sebelah mata. Bagi mereka yang terbukti 
menerima dan tidak melaporkan kepada 
KPK, terancam pidana penjara seumur 
hidup atau penjara paling singkat empat 
tahun dan paling lama 20 tahun dengan 
pidana denda paling sedikit Rp200 juta 
dan paling banyak Rp1 miliar. 

Cek kesehatan Gratis Pun
Bisa Gratifikasi!

Jika si penerima tidak 
menduduki jabatan 

seperti sekarang, apakah 
pemberian tetap dilakukan? 

Kalau jawabannya “tidak,“ 
maka pemberian tersebut 

adalah gratifikasi.

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 atau 1575

Aku Ingin Indonesia Bersih

ww
w:

 rs
m

ar
di

ra
ha

yu
.co

m



vol. 40/  Th.vI  /JUlI-AGUSTUS 2014  | 51

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

bahwa pemerintahan Presiden SBY berjalan tidak efektif, 
pun tidakbersih. Dengan begitu, pemerintahan Presiden 
SBY nyaris gagal mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
(good governance), sehingga nyaris gagal pula mewujudkan 
pemerintahan yang bersih (clean government).

Di masa sekarang ini, setiap hari kita diajak untuk 
menonton dagelan politik di republik ini. Selalu saja ada 
politik pencitraan yang membuat aksi perang-perangan 
dengan segala tujuan. Kadang, untuk mengalihkan isu, 
menyelamatkan kepentingan partai atau bahkan untuk 
membela marwah keluarga. Rakyat tanpa sadar diajak untuk 
melihat hanky panky politik semacam itu, sehingga lupa 
bahwa sebenarnya merekalah korban utama.

Buku ini dengan tajam menguliti gurita korupsi yang 
telah lama menggerogoti pilar-pilar kebangsaan kita. Buku ini 
terdiri atas 12 bab yang mencakup: Terlibatnya orang-orang 
presiden; Kanker korupsi di Indonesia; Aroma korupsi di kantor 
para menteri; Remisi untuk sang besan; Tragedi bernama BLBI; 
Megaskandal Bank Century; Gayus Tambunan, ikan teri yang 
rakus; Kesaktian mafia pajak; Hanky-panky di lantai bursa; Utang 
polisi dan jaksa; KPK yang terkulai; Jangan suka tebang pilih. 

Menyoroti kondisi korupsi terkini, rasanya hampir 
kehabisan kosa-kata untuk menggambarkan. Jika 
dulu lebih banyak dilakukan kaum elite, sekarang 

situasinya sudah menyeruak ke hampir seluruh tubuh bangsa 
ini. Sifatnya sistemik, menyeluruh, dan mengerikan. Korupsi 
di manapun selalu berkaitan dengan sistem kekuasaan. 
Sebuah sistem kekuasaan yang dipimpin oleh penguasa yang 
rapuh secara moral, tidak mungkin diharapkan punya nyali 
untuk memerangi korupsi, meskipun secara verbal berkali-
kali berjanji untuk melakukannya. Sejak era Bung Karno 
dan seterusnya kita telah mengenal berbagai badan yang 
dibentuk pemerintah untuk melawan korupsi, tetapi tidak 
satupun yang membawa hasil.

Menilik pada kinerja Presiden SBY dalam pemberantasan 
korupsi, dapat terlhat sejak terpilih pada 2004. Tekadnya 
untuk memberantas korupsi direspons KPK dengan sigap 
dan berani. Sejumlah oknum kepala daerah, oknum politisi, 
hingga oknum penegak hukum berhasil dijerat, termasuk 
besan presiden sendiri, Aulia Pohan. Kinerja pemberantasan 
korupsi saat itu tampak meyakinkan, sehingga amat 
pantas memberi ajungan jempol kepada SBY karena sudah 
membuktikan komitmennya.

Judul  :  Perang-Perangan Melawan Korupsi: 
  Pemberantasan Korupsi di Bawah 
  Pemerintahan Presiden SBY
Penulis :  Bambang Soesatyo
Penerbit :  Ufuk Press
Kolasi :  xxiii, 354 hlm. : 23 cm.
Bahasa : Indonesia

(Bukan) Perang
    sebenarnya

Namun, di awal periode 
kepemimpinannya yang kedua, 
konsistensi presiden tampak 
mulai meredup. Bukan hanya 
tidak tegas, tetapi presiden 
sesekali tampak bimbang. Banyak 
kasus yang mencerminkan 
kebimbangan SBY dalam 
menyikapi skandal korupsi. 
Pemberantasan korupsi berjalan 
di tempat, dan memberi bukti 
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Seperti seseorang yang menikmati 
hari tua bersama cucu di  rumah 
mungil di desa, begitulah negeri 

yang kita cintai ini pada usia 69 tahun. 
Beratapkan rindang pepohonan, pada 
sore hari dia menyaksikan remaja 
kampung bermain bulu tangkis, 
menyambut matahari merah memasuki 
peraduan. Bermandikan cahaya bulan 
di pekarangan rumah yang asri, pada 
malamnya dia mendengar gemericik 
air sungai di sela-sela rumpun bambu. 
Sesekali, bunyi tokek menyahut. 
Menghitung bintang berkelip di dada 
langit.

Tiba-tiba kenyamanannya terusik. 
Melalui televisi usang di rumahnya, 
dia melihat berita  tentang seorang 
bupati dan isterinya yang ditangkap 
KPK. Tragisnya, hal itu terjadi pada 
Ramadhan, bulan yang dalam 
kepercayaan klasik sebagian umat 
Islam, setan tak berkutik, raganya 
dibelenggu. 

Dia pun tersadar. Ternyata, hanya 
setan dari golongan iblis yang diikat. 
Sedangkan setan dari ras manusia, 
tetap bebas bergentayangan. Dia pun 
kian terkejut, karena KPK menetapkan 
seorang menteri agama sebagai 
tersangka. Kian sedihlah para malaikat, 
iblis pun semakin bergembira-ria. 

Kegembiraan iblis yang tak terkira 
itu, konon, karena mereka tak perlu 
lagi bersusah-payah di Indonesia. 
Musababnya, tugas berat mereka 
telah diambil-alih manusia sendiri. Tak 
perlu lagi mereka berkasak-kusuk di 
persidangan MK. Sebab, agen mereka 
berada di semua pihak yang akan 
mengisi Istana Negara, 2014–2019.

Kemerdekaan dan Korupsi
Pemberitaan mengenai korupsi di 

televisi itu tadi, tentu hanya sedikit dari 
sekian banyak warna negeri ini. Yang 
lain tak terkira, tidak pula berbilang 
banyaknya. Dan, kondisi tersebut 
sungguh teramat memprihatinkan, 
terlebih ketika Indonesia memasuki 
usia ke-69 seperti saat ini. Karena 
selayaknya seseorang yang ingin 
menikmati masa tua dengan tenang, 
seharusnya pembangunan yang ada, 
menjadikan bangsa ini cerdas, aman, 
damai dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Persis seperti tujuan 
kemerdekaan bangsa ini. 

Tetapi ulah para koruptor, memang 
menjauhkan negeri ini dari cita-cita The 
Founding Fathers. Karena keserakahan 
para penjarah uang rakyat itu, 

kesejahteraan bangsa ini seperti jauh 
panggang dari api. Dan, semua itu sudah 
terang-benderang, bisa diamati dari 
berbagai fenomena yang ada.   

Pertama, laju pertumbuhan ekonomi 
yang belum stabil, bahkan menurun. 
Yakni, 6,26 pada 2012, 5,78 (2013); dan 
5,21% pada triwulan pertama 2014. 
Sedangkan penduduk miskin pada 2014 
menjadi 28,28 juta, atau meningkat 0,01 
juta dibandingkan 2013. Itu pun, dengan 
gap yang menganga di antara penduduk 
di Jawa dan di luar Jawa.  

Kedua, layanan publik masih buruk 
karena reformasi birokrasi berjalan ter-
seok-seok. Dalam hal ini, hanya Kemen-
terian Keuangan yang sepenuhnya 
melak sanakan reformasi birokrasi. 
Itu pun masih ada catatan, karena ada-
nya petugas pajak yang ditangkap. 
Bahkan, dalam tahun 2013, masih ada 
19 kementerian/lembaga (K/L) yang 
me meroleh penilaian wajar dengan 
pengecualian (WDP). Sementara Human 
Development Index (HDI) Indonesia, masih 
peringkat keenam di Asia Tenggara 
(0,671). Tragisnya, Indonesia hanya me-
miliki 42 ribu doktor (S3) dibanding Viet-
nam yang mempunyai 120 ribu doktor.

Ketiga, sumber daya alam Indonesia, 
kritis. Minyak bumi diperkirakan habis 
pada 2030 jika tidak ditemukan sumur 
baru. Hutan pun sudah stadium-4, de-

oleh: Abdullah Hehamahua
Mantan Penasihat KPK

korupsi, kemerdekaan, dan Presiden Baru
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Agar bisa melepaskan bangsa 
ini dari korupsi, presiden 
terpilih harus melakukan 
banyak hal. Di antaranya, 

melepaskan diri dari  perasaan 
“balas budi” terhadap orpol 
dan pendukung yang korup. 
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ngan kondisi 3,8 juta hektare rusak seta-
hun (2000), sedangkan 72% hutan asli 
Indonesia, pupus. Illegal fishing meng-
akibatkan negara kehilangan Rp100 
triliun lebih setahun dan 70% terumbu 
karang rusak. Tragisnya, 2/3 wilayah 
Indonesia adalah laut, tetapi pemerintah 
mengimpor 1,6 juta ton garam dari AS, 
India, dan Australia setiap tahun.

Korupsi dan Presiden Baru
Fenomena yang disinggung di atas 

hanya sebagian kecil potret negeri ini 
akibat ulah pejabat, penyelenggara 
negara, elit politik, dan pengusaha yang 
korup. Apakah presiden hasil putusan 
MK nanti mampu memperbaiki? 

Bisa, namun dengan catatan. 
Pertama, semua tergantung pada 
“kemauan politik” presiden terpilih 
untuk melepaskan diri dari  perasaan 
“balas budi” terhadap orpol dan 
pendukung yang korup. 

Kedua, presiden terpilih juga ha rus 
menerbitkan Perpres tentang perce-
patan reformasi birokrasi untuk seluruh 
K/L, dengan menjadikan KPK sebagai 
role model. Jika target reformasi birokrasi 
tidak dicapai, menteri dan pejabat 
struktural perlu diganti dan K/L terkait 
dikurangi pagu anggarannya. Ketiga, 
menerbitkan peraturan pemerintah 
(PP) tentang Pelaksanaan Pendidikan 
Antikorupsi untuk semua jenjang 
pendidikan. Keempat, ada jaminan dari 
presiden terpilih, bahwa KUHP dan 
KUHAP baru, tidak membonsai KPK. 
Dan, kelima, KPK, Kemenpan & RB, 
Kemendagri, dan Kementerian BUMN, 
bersama membangun zona integritas, 
baik di K/L, daerah yang rawan KKN 
maupun dunia usaha.

Dengan cara itu, perayaan kemerde-
kaan tahun ini punya makna. Bah kan, pre-
siden terpilih pun bukan pro duk Pe milu 
yang hanya mengikuti tradi si leluhur. 
Presiden juga dapat mem buk tikan, 
dirinya bukan agen asing, calo lembaga 
keuangan internasional, dan bukan pula 

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

pelindung elit-elit politik dan 
pengusaha yang korup. 

Jika dikaitkan dengan 
momentum selepas 
Ramadhan, itulah hakikat 
Idul Fitri. Setiap warga 
negara menemukan jati 
diri sebagai muttaqin yang 
kesalehan vertikalnya 
(ubudiyah) berbanding 
lurus dengan kesalehan 
sosialnya (horizontal). 
Jika itu terjadi, bangsa ini 
benar-benar analog dengan 
seseorang yang menemukan 
ketenangan di tempat 
yang asri, di bawah rindang 
pepohonan. 

Gemericik air dan derit 
bambu seakan menembus 
batas sukma. Beriring 
suara tokek yang tak henti 
saling menyahut. Bukan 
menghitung kerlip bintang 
di langit. Namun membilang 
kesejahteraan berlimpah di 
Bumi Pertiwi.  

Semoga ! ok
ez

on
e.c

om
ww

w.
ka

ba
rb

an
te

n.
co

m



|  vol. 40/  Th.vI  /JUlI-AGUSTUS 201454

Oleh:
ZULKARNAEN
WaKIl KeTUa KPK

Antara Pemanis 
    dan Penghematan

Selayaknya lari estafet, saat-saat pergantian kepemimpinan merupakan salah satu momen 
sangat krusial. Dalam masa transisi tersebut, selain potensial menyebabkan tongkat jatuh 
yang akhirnya bisa berujung diskualifikasi, perpindahan tongkat juga meniscayakan 

adanya perlambatan kecepatan. Hanya proses perpindahan yang smooth dan kesiapan pelari 
berikut yang lebih baik, kecepatan akan kembali meningkat dan bahkan bisa lebih tinggi 
dibandingkan sebelumnya. 

Dua transisi kepemimpinan yang kita hadapi saat ini, tak bisa lepas dari filosofi tersebut. 
Keduanya adalah transisi kepemimpinan nasional dan transisi kepemimpinan dalam tubuh 
KPK. 

Kepemimpinan nasional, meski sempat melalui proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi 
(MK), namun dari sisi kesiapan pemimpin berikut, boleh dibilang beberapa langkah lebih 
“maju.” Betapa tidak, karena buku putih yang berisi delapan agenda pemberantasan korupsi 
yang diberikan KPK kepada presiden terpilih, adalah bekal siap pakai, sehingga tidak perlu lagi 
memetakan apa yang harus dilakukan. 

Agenda tersebut sangat memudahkan, karena sudah dipetakan. Bukan pula sekadar 
informasi, namun berdasarkan kajian dan juga fakta-fakta yang konkret dan sudah diketahui 
secara luas. Dengan demikian kita berharap, buku putih tersebut tidak sekadar menjadi 
pemanis. Kita semua berharap, pemimpin yang berintegritas harus mengaplikasikan, kalau 
meyakini bahwa isi buku tersebut adalah benar.

Salah satunya adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda, 
karena jika birokrasi tidak bagus, maka sebaik apapun program, implementasinya tentu tidak 
optimal.

Untuk itu, yang harus diluruskan adalah, cara pandang bahwa reformasi birokrasi tidak 
terkungkung pada persoalan remunerasi. Karena hakikatnya, pokok persoalannya adalah cara 
merekrut orang-orang berintegritas, cara penempatan, serta promosi atau rotasi.  Selain itu, 
bagaimana misal diubah menjadi birokrasi yang kaya fungsi tetapi miskin struktur, sehingga 
tidak lagi ada lagi rebutan jabatan, apalagi suap jabatan.

Transisi kepemimpinan KPK juga begitu. Terutama, berdekatannya waktu antara akhir 
masa jabatan salah seorang komisioner dan akhir kepemimpinan jilid tiga secara keseluruhan. 
KPK melihat hal ini dari sisi penghematan anggaran. Artinya anggaran yang dipergunakan 
untuk memilih seorang komisioner yang tersisa satu tahun dengan memilih 5 orang pada 10 
bulan mendatang, ternyata hampir sama besar. Mengapa tidak menunggu saja pemilihan 
sekaligus lima komisioner? 

Karena yang perlu diketahui, sebenarnya kinerja KPK tidak terganggu dengan berakhirnya 
masa jabatan salah seorang komisioner. Apalagi dengan pola kolektif kolegial, sebenarnya KPK 
masih memiliki empat komisioner lain yang masing-masing memiliki peran sama besar. 

Selain anggaran, hal strategis lain adalah penggunaan sumber daya manusia (SDM). 
Jika dipaksakan membentuk dua pansel, maka rentang waktu antar pansel akan sangat 
melelahkan. Hal ini, justru bisa mengganggu kinerja KPK sendiri dan juga kepemimpinan yang 
akan datang. 

Bukankah kita ingin, agar perpindahan “tongkat” bisa meningkatkan kecepatan “pelari” 
berikut? 
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Transisi kepemimpinan berpotensi memunculkan instabilitas dan 
sedikit penurunan ritme kerja. Perlu kondisi ideal agar transisi bisa 
mendorong kinerja kepempinan selanjutnya.

Transisi kepemimpinan






