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Herakleitos, Karna, dan PNS MUDA
Tidak mudah berada pada lingkungan yang telah mendapat stigma negatif. Belajar dari sosok Herakleitos
dan Karna, PNS muda bisa teguh mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki.

P

anta rhei kai uden menei. Sekitar
abad 500 SM, Herakleitos
mengemukakan pandangannya
tersebut. Artinya, “Semua mengalir, tidak
ada sesuatupun yang tinggal tetap.”
Melalui pemikirannya itu, ahli
filsafat kuno yang hidup sezaman
dengan Xenophanes, itu, seakan
mendobrak kemapanan. Pria kelahiran
Efesus tersebut mencoba memberikan
pemikiran yang baru dalam dunia
filsafat. Menurutnya, tidak ada satu pun
di alam semesta yang bersifat tetap
atau permanen. Juga,
tidak ada sesuatu
yang betul-betul ada,
semuanya berada di
dalam proses menjadi.
Herakleitos
memang seakan
menjadi sosok
pembeda, kalau tidak
bisa disebut agen
perubahan. Selain
berani untuk tidak
masuk ke dalam
mazhab apapun, dia
juga keras mengkritisi
filsuf lain yang lebih
dahulu terkenal.
Sebut saja Homerus,
Arkhilokhos, Hesiodos,
Phythagoras, dan
Hekataios.
Bukti lain bahwa
Herakleitos adalah
sosok yang teguh,
adalah ajarannya
tentang logos. Menurutnya, segala
sesuatu yang terus berubah di alam
semesta, dapat berjalan dengan teratur
karena adanya logos. Logos dipahami
sebagai sesuatu yang material, namun
sekaligus melampaui materi yang
biasa. Melalui ajaran tentang logos
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yang mempersatukan segala sesuatu
yang bertentangan itu, tak heran jika
Herakleitos pada akhirnya disebut
sebagai filsuf dialektis pertama di dalam
sejarah filsafat.
Dalam kisah Mahabharata, kita juga
mengenal Karna sebagai pembeda.
Meski berada di pihak Kurawa, Raja
Angga tersebut tetap menjunjung
tinggi sikap kstaria dan kejujuran. Kalau
pun pada akhirnya membela Kurawa,
hal itu disebabkan karena sumpahnya
untuk setia kepada sosok yang pernah

menolongnya, Duryudana.
Berbeda dengan Kurawa yang jahat,
kasar, licik, dan tidak mengenal tatakrama, Karna tidak seperti itu. Dalam
Mahabharata diceritakan, bahwa Karna
adalah sosok yang sangat berkarakter .
Dia juga seorang dermawan yang murah

hati, terutama kepada fakir miskin dan
kaum brahmana.
Meski akhirnya mengetahui bahwa
sesungguhnya merupakan saudara
tertua dari Pandawa, jiwa ksatrianya
menuntun dia untuk teguh memegang
sumpah. Selain itu, Karna juga tidak
memberitahukan kepada Arjuna, adik
sekaligus seteru utamanya, bahwa
dia adalah kakaknya. Karna tak ingin,
sang adik mempunyai belas kasihan
ketika berlangsung Bharatayudha. Dan,
akhirnya, Arjunalah yang memang
menewaskan Karna di
Kurusetra.
Mungkin tidak
sama persis, kisah
tentang Herakleitos
dan Karna, bisa
menjadi refleksi bagi
kaum muda yang
menerjunkan diri
ke dalam lingkaran
birokrasi. Berada di
lingkungan yang
dikenal lamban dan
korup, bukan sertamerta menjadikan PNS
muda harus mengikuti
arus. Mereka harus
menjaga idealisme
dan integritas,
sehingga bisa
menunjukkan kinerja
terbaik.
Jika itu terjadi,
maka pada saatnya,
bukan saja dia
bisa bertahan dengan idealismenya
itu, namun diharapkan juga mampu
membawa perubahan di dalam birokrasi.
Tidak segampang membalikkan telapak
tangan. Namun, kalau Herakleitos dan
Karna bisa, seharusnya PNS muda pun
tak gagap menghadapi.

swara
Daftar Penyidik

@KPK_RI
enggar @enggarmandiri
Saya seorang karyawan swasta. saya
sangat mendukung sekali segala
sepak terjang KPK selama ini.
yogasportkosambi @yogasport270
smgt terus tim kpk yg berusaha
mmberantas korupsi di bumi pertiwi
kita ini smga Tuhan mlancarkan
tugasmu amin, terimakasih TIM KPK.
Yulis danil @YULIUSDANIL
KPK maju terus tangkap tukang suap
koruptor.kpk.juga tetap waspada.
tukang tangkap kena tangkap
Paijo Gunners Rasta @almeralzacky
Selamat pagi ,Tetap semangat
brantas Korupsi ,& kita tunggu
Gebrakan Barunya....
harun nugraha @harun_nugraha
Terus semangat KPK!! jgn silau oleh
keadaan,seret pelaku korupsi.siapa
pun dia..
Masih Jack Sabara @adiga_poetra
selamat pagi KPK! Terus semangat
pak, libas tuh penjahat berkerah
putih.... ! #melawanbangsa
harun nugraha @harun_nugraha
apabila data&fakta korupsi sudah
nampak,maka@KPK_RI tdk perlu
ragu utk menjeratnya.krn itu tugas
anda,siapa pun dia!!!
Anom Yyyyy sundanese @
AnomYyyyy
Lugas dan tegas itulah ciri dari kpk, terus
berantas korupsi jangan biarkan tikustikus got terus mnguras harta rakyat
bimbing eko harjanto @EkoBimbing
selamat bekerja. Semoga lembaga
ini jadi Garda terdepan dlm
pemberantasan korupsi yg marak
terjadi di Indonesia.
Rully Saputra @RullySaputra34
Semoga KPK mampu mencegah celah ke
sempatan korupsi dan lobi suap-menyu
ap dari DPR hingga ke kepala daerah.

Mohon izin Pimpinan KPK. Kalau diperkanankan, saya ingin meminta daftar staffing
KPK bagian tim penyidik dan penindakan. Dengan alasan, saya ingin menghindari
penipuan yang mengatasnamakan KPK.Dengan segala hormat saya ucapkan
banyak terima kasih. Wassalam
Badroenz Doank
Jawab: Mohon maaf, informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan,
sehingga tidak dapat diakses publik. Jika menemukan oknum yang mencurigakan
dan mengatasnamakan KPK, silakan menghubungi aparat penegak hukum setempat
atau melapor ke Pengaduan Masyarakat KPK, dengan telepon 021-25578389.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
Data Kasus Korupsi
Saya Poppy, mahasiswi Hubungan Internasional UB . Saya ingin menanyakan,
apakah KPK memiliki data kasus korupsi di Indonesia? Saya ingin melihat tahun
tertinggi kasus korupsi di Indonesia. Data tersebut sangat membantu dalam
penyelesaian skripsi saya. Terimakasih
Poppy Rya Aditama Putri
Jawab: Terima kasih atas email yang disampaikan kepada kami. KPK hanya memiliki
data kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Silakan melihat pada Laporan Tahunan
KPK yang dapat diunduh pada website KPK.
Mencari Buku
Dimana saya bisa dapatkan buku tentang Saya Perempuan Antikorupsi? Karena
di tempat saya, di Banjarmasin, sangat sulit untuk mendapatkannya. Saya sangat
memerlukan buku tersebut. Mohon info dan bantuannya. Terima kasih
Ira Setyowati, Banjarmasin
Jawab: Terima kasih atas perhatiannya. Buku yang Anda maksud, bisa di- download
secara gratis. Silakan mengunduh melalui http://acch.kpk.go.id/saya-perempuananti-korupsi.
KPK di Batam
Mohon informasi, apakah KPK memiliki kantor cabang di Provinsi Kepulauan Riau,
terutama di Batam? Kalau ada di mana alamatnya? Supaya masyarakat tahu dan
bisa melaporkan, ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat di
daerah sini.
Omar Omar, Batam
Jawab: Terimakasih atas email yang disampaikan kepada kami. KPK tidak memiliki
kantor perwakilan/cabang di daerah manapun. KPK hanya berkantor di Jl.Rasuna Said
Kav.C-1, Kuningan–Jakarta Selatan.

Kirim saran, komentar, pertanyaan, atau
kritik terkait Majalah Integrito ke: integrito@kpk.go.id
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Seperti laron mengitari lampu, kaum muda
seakan berlomba menjadi pegawai negeri.
Tak ada kaitan dengan Sumpah Pemuda,
namun diharapkan momen tersebut
mengingatkan calon birokrat muda, untuk
mempertahankan idealismenya.
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di lingkaran birokrasi? Padahal banyak
yang khawatir, bahwa mereka akan
terjebak ke dalam sistem yang potensial
menyeret ke dalam perilaku yang
cenderung koruptif.
Tetapi, optimisme memang harus
dijaga dan terus ditumbuhkan. Karena
bisa jadi, justru inilah pintu menuju era
keemasan birokrasi. Dengan animo yang
tinggi dan disertai sistem seleksi yang
sangat baik, tentu akan menghasilkan
CPNS yang berkualitas pula. “Kondisi
ini juga menjadi penanda bahwa
kepercayaan masyarakat ke pemerintah
sudah tumbuh dengan baik,” imbuh
Herman. Pasalnya, jika masyarakat
curiga bahwa seleksi CPNS tahun ini
tidak transparan dan akuntabel, tentu
jumlah pendaftar tidak sebanyak itu.
Benar. Kaum muda memang
menjadi tumpuan harapan. Apalagi,
selain memiliki idealisme tinggi,
selayaknya Gen-Y, mereka juga dikenal
sangat IT-minded dan melek informasi.
Mereka terbiasa bergerak cepat dan
bersih. Dengan demikian, jika kondisi
tersebut terus dipertahankan, bukan
tak mungkin justru membawa aroma
perubahan pada birokrasi itu sendiri.
Bisa jadi demikian. Rudi Faisal,
peserta lain, sama sekali tidak khawatir
bahwa dirinya akan terseret arus.

Alumnus Fakultas Peternakan Institut
Pertanian Bogor (IPB) ini, tetap yakin
bahwa idealismenya bisa terjaga. Bukan
tak tahu bahwa stigma tentang birokrasi
selama ini cukup negatif. Tidak hanya
lamban, namun juga korup. Tetapi,
justru dari sana dia bertekad menjadi
agen perubahan dan pembaharu. “Saya
mendaftar di Kementerian Pertanian.
Insya Allah saya bisa menjaga diri,
apalagi sistem penerimaan kali ini
memang sangat terbuka,” katanya.
Harus Waspada
Tekad boleh tinggi, kesiagaan
tetap harus menyertai. Melalui upaya
itu, kaum muda yang kelak akan
menerjunkan diri ke dalam jalur
birokrasi, diharapkan bisa bertahan dan
menjaga idealismenya. Tidak mudah,
bahkan cukup sulit. Tetapi tidak ada
yang mustahil.
Mengapa tidak mudah? Menurut
Wakil Ketua KPK Zulkarnain, karena
kaum muda yang baru bekerja tersebut,
tentu harus menyesuaikan diri dengan
lingkungan kerja dan jenis pekerjaan.
Apalagi, ilmu yang didapat dari
perguruan tinggi tentu masih bersifat
teoritis, yang tidak bisa langsung
diaplikasikan dalam dunia kerja. Dengan
demikian, karena CPNS muda tersebut

www.teropongbisnis.com

I

ni kali kedua Irsanti mampir di
warnet. Dengan cekatan, alumnus
salah satu perguruan tinggi negeri
di Jakarta itu membuka website.
Diketiknya alamat situs dengan
hati-hati: panselnas.menpan.go.id.
Setelah tertulis dengan benar, lantas
sekali klik. Masuklah dia ke laman yang
dituju.
Dengan cermat, gadis berusia
23 tahun tersebut mengikuti
petunjuk demi petunjuk yang tertera.
Setelah semua terpenuhi, termasuk
melengkapi semua persyaratan, dia
pun mendapatkan pemberitahuan.
Resmilah dia menjadi peserta seleksi
masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS)
2014. Tidak membutuhkan waktu lama,
hanya sekitar 25 menit, dan dia pun siap
bersaing dengan sekitar 2,5 juta kaum
muda lain di Indonesia.
Seleksi penerimaan CPNS kali ini
memang terasa luar biasa. Meski jumlah
peserta pada tahun-tahun sebelumnya
juga membludak, namun yang sekarang
seperti sebuah ledakan. Padahal, dari
jumlah peserta sebanyak itu, ternyata
formasi yang diperebutkan “hanya”
sekitar 65 ribu di seluruh Indonesia.
Bandingkan dengan penerimaan
tahun lalu, yang “hanya” diikuti 1,6 juta
pelamar.
Animo kaum muda
memang terlihat begitu
tinggi. Hal ini, antara
lain dapat dilihat dari
banyaknya kunjungan
di website tersebut.
Menurut Kepala Biro
Hukum, Komunikasi
dan Informasi Publik,
Kementerian PAN dan
RB, Herman Suryatman,
hingga hari keempat
pendaftaran, situs sudah
dikunjungi lebih dari
100 juta pengguna
internet. “Mungkin ini
bisa jadi pemecah rekor
dunia, tentang jumlah
kunjungan portal,”
katanya.
Fenomena semacam
itu tentu menarik untuk
disimak. Mengapa
Irsanti dan yang lain,
yang biasa disebut
Gen-Y tersebut, seakan
berlomba-lomba berada

Ketertarikan masyarakat untuk menjadi PNS, masih sangat besar. Tidak terkecuali kaum muda.
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yang sama sekali
tidak terbayangkan
sebelumnya. Jika
motivasinya baik,
setidaknya dia
bisa bertahan
atau bahkan
bisa melakukan
perubahan. Namun
kalau tidak, besar
kemungkinan akan
terseret.

www.teropongbisnis.com

Faktor Ekonomi
Ya, begitulah
krusialnya motivasi.
Dengan meluruskan
motivasi, maka
segala bentuk
gangguan niscaya
bisa diatasi.
Hanya yang
menjadi masalah,
bagaimana dengan
motivasi kaum
muda yang hendak
memasuki jalur birokrasi saat ini?
Menurut Psikolog Tika Bisono, inilah
yang harus mendapat perhatian.
Sebab, menurut pengamatannya,
dari zaman dulu hingga sekarang,
faktor utama adalah persoalan masa
depan dan jaminan hari tua. Karena
setelah purnabakti pun, mereka masih
memperoleh uang pensiun. “Sekarang
bahkan lebih dari itu. Bukan hanya
faktor kenyamanan dan jaminan hari
tua, namun sudah untuk memperoleh
kekayaan,” ujarnya.
Dari sanalah Tika mengatakan,
bahwa yang harus diubah adalah
mind set. Meski tidak mudah, namun
sudah saatnya meluruskan pola pikir,
bahwa menjadi PNS itu hakikatnya
adalah melayani. Bukan dilayani. Jika
mind set tersebut sudah terbangun,
maka tak akan ada lagi yang namanya
suap, gratifikasi, dan jenis korupsi lain.
“Jadi sebelum punya tujuan untuk
melayani, ya nggak usah jadi PNS,”
katanya.
Jika sudah diluruskan, lanjut Tika,
maka mereka yang akan melamar
sebagai CPNS tentu sadar sejak awal,
bahwa dengan menjadi bagian
dari birokrasi, maka mereka harus
benar-benar mengabdi. Dan jika itu
terjadi, Tika masih memiliki harapan
bahwa para kaum muda tersebut,

Jaminan pensiun, salah satu motivasi.

belum banyak bersentuhan dengan
cara-cara perkantoran atau pelayanan
publik, maka dia perlu mendapatkan
pembinaan lagi di lingkungan
instansinya. “Pembinaan tersebut,
tentu saja harus dilakukan dengan
sistem yang baik, termasuk atasan yang
memimpin dan yang membina, juga
harus baik,” kata Zulkarnain.
Untuk itulah dalam kacamata
Zulkarnain, CPNS muda harus memiliki
kompetensi dan integritas tinggi.
Mereka harus memenuhi standar yang
tinggi dan bahkan di atas rata-rata. Dan
itu, lanjutnya, didapat melalui proses
seleksi yang berkualitas pula.
Standar yang utama dan paling
mendasar adalah soft competency.
Baru setelah itu hard competency. Jadi,
dalam kaitan ini, yang dicari bukan
jumlah formasi tersedia. Sebaliknya,
yang dicari adalah kandidat yang baik,
yang diharapkan bisa menyelesaikan
permasalah-permasalahan ke depan.
Artinya, jika dari 65 ribu lowongan
tersedia tidak berhasil dipenuhi,
maka biarkan saja. Guna memenuhi
kebutuhan formasi, bisa dilakukan
melalui seleksi periode berikut.
Tetapi kompetensi saja belum
cukup. Dengan kompetensi, tidak sertamerta kaum muda bisa dengan mudah
mendobrak sistem birokrasi yang
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lamban. Bukan berarti tidak bisa, namun
perlu upaya keras. Sebab, banyak faktor
yang menjadikan birokrasi lamban dan
korup. Bukan hanya faktor dari PNS
bersangkutan, namun juga dari semua
pihak terkait. Misalnya saja, lanjut
Zulkarnain, sistem tata kelola yang
belum bagus dan rendahnya integritas
serta keteladanan pimpinan lembaga
atau instansi bersangkutan.
Selain itu, tak kalah penting, tentu
saja harus memperhatikan sistem
remunerasi yang baik. Sebab PNS
yang baik itu, menurut Zulkarnain, jika
tidak dihargai, bisa saja terpengaruh
sehingga tergoda dan pindah ke
instansi lain.
Dalam konteks inilah, Zulkarnain
mengingatkan, bahwa hal terpenting
yang bisa menjaga integritas CPNS
muda, adalah motivasi. Apakah
keinginan mereka menjadi aparatur
negara didasarkan atas keinginan
memberikan pengabdian terbaik
pada negara dan lembaga pemerintah
tempat dia bekerja, atau tidak. Atau,
jangan-jangan malah untuk mencari
jaminan hidup dan bahkan kekayaan.
Ini yang sejak awal harus dideteksi
melalui proses seleksi.
Motivasi ini penting. Sebab, ketika
kaum muda sudah masuk lingkaran
birokrasi, dia akan menghadapi situasi

Reformasi Birokrasi
Seperti mengurai
benang kusut,
upaya selanjutnya
adalah memperbaiki
reformasi birokrasi.
Bahkan, menurut
pengamat birokrasi
Universitas Indonesia,
Ikhsan Darmawan,
bisa dikatakan kalau
RB merupakan salah
satu kunci. Melalui
penuntasan RB,
maka CPNS muda,
dengan idealismenya,
akan lebih mudah
menunjukkan kiprah
dan prestasi.
Tanpa penuntasan
reformasi birokrasi,
tentu sulit bagi
PNS muda untuk
mendobrak sistem,

kendati sejak awal mereka memiliki
idealisme dan tekad untuk melakukan
perubahan. Sebab, kata Ikhsan, mereka
akan sulit beradaptasi ketika hendak
melakukan perubahan. Tanpa reformasi
birokrasi, akan sulit pula mempengaruhi
senior-senior mereka yang sudah
berada di dalam. “Reformasi birokrasi
adalah PR besar yang harus segera
diselesaikan,” katanya.
Tetapi, lagi-lagi memang bukan
tanpa harapan.. Dan untuk itu, harus ada
usaha dan niat baik dari pemerintah.
Khususnya presiden dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur NegaraReformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Yakni,
dengan membuat peraturan-peraturan
yang terkait dengan reformasi birokrasi
itu sendiri.
Dalam kaitan inilah Ikhsan
mengingatkan, mengenai pentingnya
melaksanakan sembilan program dan
rencana aksi reformasi birokrasi. Karena
sampai sekarang, dari kesembilan
program tersebut, baru tiga yang
progresnya menggembirakan.
Sedangkan enam yang lain, masih
jauh dari harapan. “Jika saja sembilan
program dan rencana aksi dijalankan,
dalam kurun waktu 5-10 tahun itu
juga bagus. Karena reformasi birokrasi
merupakan pekerjaan besar yang tidak
bisa diselesaikan setahun dua tahun.

Termasuk di anataranya, promosi
jabatan terbuka dan sistem online,”
katanya.
Dan, salah satu dari sembilan
program reformasi birokrasi tersebut,
adalah program perubahan sistem
seleksi CPNS. Jika sebelumnya
dilakukan secara manual, saat ini
sudah terbuka dan online. Ikhsan
melihat, saat ini program tersebut
sudah berjalan, yang ditandai dengan
berlakunya sistem computer assisted
test (CAT).
Begitupun, Ikhsan tetap
mengkritisi. Menurutnya, celah untuk
berbuat kecurangan masih ada, yakni
pada proses akhir. Benar bahwa
semua proses awal dilakukan secara
online, namun ketika di hilir, akan sulit
mengontrol, karena sudah merupakan
ranah masing-masing kementerian dan
instansi.
Yang juga harus dicermati, adalah
penentuan standar (passing grade)
dalam seleksi. Apakah memang sudah
terdapat standar secara nasional, atau
masing-masing kementerian yang
membuat standarnya. Ikhsan tentu
berharap, bahwa standar tersebut
dibuat sama untuk semua kementerian.
“Jika standar dibuat tinggi dan sama di
seluruh kementerian, saya optimistis
dengan kualitasnya,” ujar Ikhsan.

www.pajak.go.id

bisa menjadi agen perubahan. Karena,
lanjutnya, kalau ingin menjadi PNS,
harusnya mereka bertekad memperbaiki
itu semua.
Dalam perspektif itulah Tika
mengingatkan, bahwa seharusnya para
pelamar yang tidak lurus motivasi dan
mind set-nya, sudah terdeteksi sejak dini.
Karena hal itu, bisa diketahui melalui
hasil psikotest yang mereka jalani.
Bahkan, tidak hanya itu. Melalui psikotest
pula, seharusnya bisa diketahui, apa saja
yang menjadi harapan, kekhawatiran,
keinginan, dan minat kaum muda itu
jika kelak mereka masuk jalur birokrasi.
“Harusnya sudah tergambar sejak
awal. Mereka yang hasil psikotest-nya
tidak mendukung, seharusnya tidak
diluluskan,” imbuhnya.
Tika pun menganjurkan kepada para
peserta seleksi, agar bersikap konsisten
dan apa adanya. Jangan dibuat-buat,
karena hasilnya tidak optimal dan
tidak menggambarkan pribadi yang
sesungguhnya. Tetapi, jika mereka
tetap apa adanya dan memang sesuai
kepribadiannya, maka hasilnya akan
balance, yakni tes IQ, tes kepribadian,
kepemimpinan, dan sebagainya. Semua
akan konsisten, karena memang yang
dicari konsistensinya. “Nah, kalau
konsisten, meskipun tidak jenius berarti
terdapat sinkronisasi antara IQ, EQ dan
mentalnya,” katanya.

PNS melayani masyarakat, harus disadari sejak awal.
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PNS Muda Berintegritas
Mengapa Tidak?
PNS muda harus membawa
idealisme kampus. Harus
bisa membuktikan bahwa
PNS tidak seperti yang
masyarakat perkirakan.

A

dakah kaum muda perkotaan yang
nyaman tinggal di Putussibau?
Bukan hanya sangat terpencil,
namun juga fasilitasnya yang jauh dari
memadai. Berjarak 814 kilometer dari
Pontianak, ibukota Kabupaten Kapuas
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, tersebut,
berbatasan langsung dengan Serawak,
Malaysia. Dari Pontianak, diperlukan
waktu sekitar 22 jam menuju kota
tersebut. Jauh lebih lama ketimbang
Jakarta-Los Angeles.
Tetapi itu belum seberapa. Yang
tak kalah memprihatinkan adalah
jaringan telepon seluler. Pasalnya,
gelombang elektromagnetik seakan
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sulit menembus atap seng, sehingga jika
ingin mengunakan ponsel, harus terlebih
dahulu keluar rumah. Sinyal terbaik
adalah di pinggir jalan di atas pukul
sembilan malam.
Dan, yang jauh lebih “menarik”, aliran
listrik pun sangat hemat. Menyala ketika
gelap tiba dan mati kembali ketika orangorang akan beranjak tidur. Ya, setrum
PLN memang hanya bisa dinikmati mulai
pukul lima sore hingga sepuluh malam.
Selebihnya gelap-gulita!
Kondisi seperti itulah yang sehari-hari
digeluti Rendy Arta Hanafi, PNS muda
yang bertugas di Kantor Pertanahan
Kapuas Hulu. Selayaknya PNS baru,
Rendy yang asal Surabaya, tersebut,
memang sejak awal berkomitmen untuk
bersedia ditempatkan di mana saja di
seluruh wilayah Indonesia.
Tetapi sebagai PNS muda yang
memiliki idealisme tinggi, Rendy tidak
mempersoalkan. Dia merasa nyaman
saja, meski jika hujan turun lebat, bukan

saja mess-nya menjadi langganan bocor,
namun berubah layaknya kubangan. Tak
heran, dia beberapa kali harus naik sampan
menuju kantor yang hanya berjarak 25
meter. Kantor dan mess yang ditempati,
memang terletak di pinggir anak Sungai
Kapuas, yang rawan tergenang.
Rendy memang bertekad untuk
untuk bekerja sebaik mungkin. Baginya,
kondisi yang dihadapi, justru menjadi
motivasi pelayanannya kepada masyarakat
setempat. Bahkan, sebagai pegawai yang
kantor terpencil, Rendy bertekad untuk
mampu mengerjakan semua pekerjaan.
Sebagai seorang sarjana Geomatika,
dia memang harus ikut serta juga dalam
sosialisasi program Badan Pertanahan
Nasional (BPN) kepada masyarakat. Tidak
mudah, karena sebagian besar jalan di
Kapuas Hulu berupa tanah merah yang
belum diaspal. Jika anak sungai Kapuas
bersahabat, Rendy bisa mempergunakan
mobil dinas. Namun seringkali di perja
lanan, dia harus terseok-seok karena jalan

yang penuh kubangan. Rendy, bahkan
tidak jarang harus menunggu truk yang
lewat untuk bisa menarik dari kubangan
tersebut.
Tetapi inilah istimewanya. Rendy
justru mengaku beruntung, karena bisa
memperoleh pengalaman yang sangat
ajaib. “Saya menemukan nilai-nilai luar
biasa di balik semua itu. Saya semakin
terpacu untuk memberikan semua yang
terbaik yang saya punya untuk masya
rakat, bangsa dan negara,” katanya.

foto2: ist.

dok. pri. rendy

Menyimak cerita
berparadigma PNS
dua PNS muda, kita
lama dengan mental
tentu semua berharap,
lamban dan korup,
fenomena PNS malas
dan semakin banyak
dan berintegritas
orang-orang baik dan
rendah, pada akhirnya
muda yang juga ingin
akan menjadi sisa-sisa.
membuat perubahan
Seperti kata Surya
untuk bangsa ini. Jadi,
Pratama, Humas
saya terus menguatkan
Badan Pengkajian
diri,” katanya.
dan Penerapan
Echi sendiri bersyu
Teknologi (BPPT). Dia
kur, bisa mengabdi
mengisahkan bahwa
melalui Kemenkeu.
Menguatkan Diri
PNS yang suka pulang
Sebab, Kemenkeu
Rendy, bisa jadi bukan satu-satunya
cepat dan melakukan
merupakan salah
Rendy Arta Hanafi
PNS muda berdedikasi. Lainnya masih
hal negatif lain, hanya
satu pionir reformasi
banyak, yang tetap menjaga idealisme
birokrasi. Hal itu dia rasakan, sejak seleksi pandangan masyarakat. Menurutnya,
dan integritasnya, di tengah kondisi
CPNS yang berjalan jujur dan tanpa suap. tidak semua PNS melakukan hal seperti
birokrasi di Tanah Air yang dikenal
itu. Untuk itu dia berpesan kepada
Hingga sekarang, tak ada yang namanya
lamban dan korup.
para PNS yang masih muda, untuk
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
Echi, PNS muda Kementerian
fiktif. Karena Kemenkeu mengencangkan menunjukkan idealismenya sebagai
Keuangan (Kemenkeu) juga bertekad
PNS dan membuktikan kemampuan
anggaran SPPD agar tidak boros.
untuk tetap menjaga idealisme dan
mereka. “PNS muda harus membawa
Di sisi lain, Echi tidak menampik
integritas. Bukan perkara gampang,
idealisme dari kampus. Mereka harus bisa
adanya stigma korup. Hanya saja, semua
namun dia terus berusaha. Menurutnya,
membuktikan bahwa PNS tidak seperti
itu akan kembali pada pribadi masingyang paling penting adalah terus
yang masyarakat perkirakan,” katanya.
masing. Oknum yang korup, lanjutnya,
menjaga integritas, meningkatkan
Rene Suhardono, seorang Speaker
memang masih banyak. Untuk itulah
kemampuan, dan selalu bekerja dengan
perlu dibuat sistem pencegahan, deteksi, and Career Coach, setuju. Hanya saja,
baik. Dia tidak mempedulikan meski
dia mensyaratkan, bahwa perubahan
dan penindakan yang lebih andal.
apresiasi terhadap apa yang sudah
tersebut harus dimulai dari diri PNS
“Yang paling penting adalah bagaimana
dilakukan, sangat minim atau bahkan
itu sendiri. Oleh karena itulah, saat
mengubah mindset, meningkatkan
mendapatkan penolakan. “Semakin
memutuskan menjadi PNS, kaum
motivasi dan skill PNS sehingga bisa
lama semakin sedikit orang yang
muda sebaiknya memilih instansi yang
bekerja lebih efektif,” katanya.
memang benar-benar sesuai dengan
kata hatinya. Setelah itu, sang PNS
muda hendaknya harus memahami
tempat kerja dan pekerjaannya, agar
bisa memberikan kontribusi optimal.
“Kalau sudah di dalam birokrasi, pahami
how thing really works. Pahami siapa
yang paling penting bisa melakukan
perubahan. Kalau
sudah memahami,
dia harus bertekad
ke sana,” tuturnya
lagi.
Satu lagi saran
Rene kepada anak
muda yang ingin
menjadi PNS.
Katanya, “PNS adalah
public servant,
yang melayaninya.
Fokusnya harus
serving. Kalau ingin
dilayani, berarti dia
tidak pas di situ,”
katanya seperti dikutip
wolipop.
Sangat parah, kondisi jalanan di Kapuas Hulu.
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Selektif Sejak Proses Seleksi
Tahun ini, seleksi
penerimaan CPNS jauh
lebih transparan dan fair.
Kualitas CPNS muda yang
dihasilkan melalui proses
tersebut, diharapkan turut
meningkat.

K

ualitas buah tergantung dari
bibitnya. Jika bibitnya bagus, akan
bagus pula buahnya. Begitu pula
sebaliknya.
Analog dengan itu, pemerintah
mencoba mencari aparatur muda
berkualitas melalui proses seleksi yang
juga berkualitas. Melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara-

12 |

vol. 41/ Th.VI /September-Oktober 2014

Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),
berbagai inovasi sistem pun dilakukan,
yakni melalui sistem online yang
dinamakan Computer Assisted Test (CAT).
Tujuannya itu tadi, agar CPNS yang
dihasilkan memiliki kualitas baik. Tidak
hanya dari segi kompetensi, namun juga
integritas.
Tahun ini, seluruh kementerian,
lembaga, dan instansi melakukan seleksi
melalui sistem CAT. Kondisi itu jelas
merupakan kemajuan dibandingkan
tahun lalu, dimana hanya 75 instansi
yang menggunakan CAT. Sedangkan
sisanya, saat itu masih menggunakan
lembar jawaban komputer (LJK).
Menurut WamenPAN-RB Eko
Prasojo, selain menghemat biaya
dibandingkan dengan cara mengisi LJK,
sistem tersebut juga lebih transparan
dan mudah. Selain itu, karena sifatnya

yang online dan terintegrasi, maka akan
menutup sebanyak mungkin celah
kecurangan.
Dalam sistem CAT, lanjut Eko, proses
seleksi dilakukan dua tahap. Tahap
awal adalah tes kompetensi dasar yang
dilakukan secara nasional. Sedangkan
tahap kedua adalah tes kompetensi
bidang.
Materi yang diujikan pada kompe
tensi dasar meliputi wawasan kebang
saan, karakteristik kepribadian, dan
intelegensia. “Tetapi, sebelum mengikuti
tahap kedua, peserta harus harus lulus
passing grade yang kami tentukan. Jadi
harus lulus dengan standar nilai yang
kita tetapkan,” katanya.
Yang menarik, selain passing grade,
proses seleksi juga memberlakukan
persentase nilai minimal. Dengan
demikian, walaupun seseorang lulus di

karakter dan value mereka. Di sini, values
memegang peran sangat penting,”
katanya.
Indonesia Coruption Watch (ICW),
yang dilibatkan dalam proses pengawas
an, memberi apresiasi terhadap proses
seleksi melalui sistem CAT. Menurut Koor
dinator ICW Ade Irawan, dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan kali
ini memang jauh lebih baik. Paling tidak,
lanjutnya, proses rekrutmen yang kolutif
sudah semakin berkurang karena otoritas
perekrutan berada di KemenPAN-RB dan
Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dari pemantauan di lapangan
tersebut, ICW melihat bahwa berbagai

persoalan yang pernah ada, sudah
semakin berkurang. Misalnya,
persoalan jual beli jawaban, berbagai
manipulasi seperti yang selama ini
terjadi, distribusi soal, perbaikan
jawaban, termasuk pemusnahan soal/
jawaban.
Begitupun, meski semua persoalan
semakin berkurang, menurut Ade,
masih ada persoalan lain yang perlu
mendapat perhatian serius, terutama
menyangkut beberapa titik rawan TKD
ke TKB. “Tetapi sekali lagi, saya kira
jauh lebih bagus. Tinggal memperbaiki
mekanisme komplain dan sosialisasi
kepada publik,” kata Ade.

Jangan Percaya Calo!

P

eringatan ini disampaikan, terkait
masih banyaknya masyarakat
yang percaya bahwa seseorang
bisa membantu meluluskan dalam
seleksi CPNS. Padahal, fenomena ini
berbahaya karena akan melanggeng
kan budaya suap. Jika si calon diterima,
maka dia akan berpikir bahwa memang
benar “jalur belakang” itu ada.
Menurut Eko Prasodjo, sistem CAT
menutup adanya percaloan. Sebab,
semua sudah terkoneksi di pusat.
Kalaupun masih ada yang mengaku
“bisa membantu” itu hanya modus
penipuan. Persis seperti menjala
ikan, sang “calo” akan meminta uang
kepada banyak pihak sebagai down

payment (DP). Jika diterima maka dia
akan meminta sisanya. Sedangkan
jika tidak diterima, uang akan
dikembalikan.
Untuk itu Eko mengimbau kepada
generasi muda maupun orangtua
agar jangan percaya kepada calo,
oknum yang mengatasnamakan
pemerintah atau siapapun yang
mengaku bisa meloloskan masuk
CPNS. “Negara ini memanggil dan
membutuhkan putra-putri terbaik
Indonesia. Jangan percaya pada calo.
Percayalah pada kemampuan Anda
untuk mengikuti tes dengan baik,
maka anda akan lulus menjadi CPNS,”
pesan Eko.

www.aktualpost.com

tes kebangsaan dengan nilai sangat
tinggi, namun jika integritas dan
kepribadiannya jeblok, maka dia tidak
bisa lulus juga.
Mereka yang lulus kompetensi
dasar, akan melanjutkan proses seleksi
kompetensi bidang. Berbeda dengan
kompetensi dasar, maka kompetensi
bidang dilakukan oleh masing-masing
kementerian, lembaga, dan pemda
yang membutuhkan CPNS tersebut.
Menurut Eko, tidak mungkin
seseorang yang tidak lulus kompetensi
dasar, tiba-tiba lulus pada tingkat
kementerian, lembaga, atau instansi.
“Karena terintegrasi, siapa saja yang
lulus, akan kelihatan. Dengan demikian,
tidak mungkin mereka yang tidak lulus
CAT, tiba-tiba melanjutkan proses
seleksi selanjutnya dan bahkan lulus
menjadi CPNS. Kalau pun dipaksakan
oleh kementerian, lembaga, atau
instansi, namanya tidak akan terdaftar
di pemberkasan CPNS, sehingga SK-nya
tidak akan keluar,” tegas Eko.
Meski demikian, Eko mengakui,
bahwa seleksi bukan tanpa kelemahan.
Adanya tes kemampuan bidang yang
dilakukan masing-masing instansi,
lanjutnya, menyebabkan celah
kecurangan itu tetap ada. Dan, untuk
menutupinya, KemenPAN dan RB pun
bekerja sama antara lain dengan Badan
Intelijen Nasional (BIN) dan Indonesia
Corruption Watch (ICW) untuk
melakukan pemantauan di lapangan.
Melalui mekanisme itulah, Eko
optimistis bahwa kualitas CPNS
muda yang dihasilkan jauh lebih baik
ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Apalagi, setelah mereka lulus seleksi
pun, tidak serta-merta bisa berada
dalam zona nyaman. Dalam UU yang
baru, menurut Eko, para CPNS tersebut
mengalami masa pra jabatan satu
tahun.
Nah, pada masa itu, bisa saja
mereka tidak lulus menjadi PNS.
Penyebabnya, bisa karena tidak
memenuhi kondisi minimal yang sudah
ditentukan atau tidak memiliki nilainilai yang sudah ditetapkan. Sistem
prajabatan kali ini memang berbeda
dibandingkan sebelumnya yang hanya
berlangsung dua minggu. Ketika itu,
masa prajabatan hanya merupakan
formalitas saja. “Sedangkan saat ini,
dengan prajabatan, CPNS belajar
memahami sistem, serta membentuk

Seleksi melalui lembar jawaban komputer (LJK), tidak relevan lagi.
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PNS Muda di Negara Maju

Malu Kalau tak Berprestasi
Di Jepang, anak muda
sangat bangga jika
menjadi PNS. Seakan
berlomba menunjukkan
kinerja terbaik.

K

aum muda biasanya identik
dengan idealisme yang tinggi.
Mereka memiliki harapan dan citacita ideal, demi kemajuan bangsa dan
negara. Tetapi memang tidak mudah
mempertahankannya. Salah satunya,
ketika harus berhadapan dengan suatu
sistem, yang potensial menggerus
idealisme tersebut. Contohnya, ketika
mereka menerjunkan diri ke dalam
lingkaran birokrasi.
Bukan berarti kaum muda harus
pasrah dan mengorbankan integritas
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dan idealismenya itu, namun memang
perlu upaya keras dan kesungguhan.
Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK
Zulkarnain, PNS muda perlu melihat
kembali motivasinya. Jika memang
ingin mengabdi dan berbakti kepada
bangsa dan negara, itu bagus. Motivasi
tersebut, bisa menjadi modal penting
untuk terus bersikap ideal, sembari
terus meningkatkan kompetensi dan
integritasnya.
Terkat hal itu, tidak ada salahnya
melihat kiprah PNS, termasuk PNS
muda, di dua negara, Jepang dan
Prancis. Di kedua negara tersebut, para
PNS, termasuk yang muda, seakan
berlomba menunjukkan kualitas.
Mereka bahkan merasa malu, jika tak
mampu berprestasi. Kondisi itulah
yang membuat PNS di Jepang menjadi
korps yang kuat. Karena memang
diisi oleh orang-orang terbaik, yang

memiliki kontribusi signifikan terhadap
keadidayaan bangsanya.
Di Jepang, jumlah PNS mencapai
lebih dari 4,5 juta. Banyak literatur yang
menyatakan bahwa PNS Jepang dikenal
pintar, unggul, bersih, jujur, punya
loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaan
serta bangga dengan pekerjaannya.
Menurut Ella Wargadinata, Dosen
STPDN yang juga alumnus Kobe
University, Jepang, seleksi yang sangat
ketat diterapkan oleh pemerintah Jepang
sebagai upaya untuk menyaring calon
yang kompeten. Seleksi dibagi menjadi
tiga kategori, kelas 1, 2, dan 3. Calon
yang berhasil lulus seleksi kelas 1 (dahulu
dinamakan sebagai kelas senior A) dikenal
sebagai lulusan terbaik dan terpintar.
Kepada mereka diberikan predikat
sebagai kelompok karier.
Seleksi kelas 1 dinilai sebagai seleksi
tersulit. Sebagai contoh pada tahun 1995,

www.panoramio.com

dari 43.431 peserta seleksi hanya 1.636
Peran ENA
berbagai perguruan tinggi ternama. Saat
yang lulus (3,8%).
Lain Jepang, beda pula dengan
ini, komposisi siswa ENA adalah, 50%
Apabila dilihat berdasarkan kategori
Prancis. Di negara Uni Eropa (UE) terse
sarjana fresh graduate, 45% diperuntukkan
bidang studi, seleksi untuk program
but, salah satu saluran yang dipergu
bagi pegawai negeri, dan 5% dari kelom
administrasi, hukum, dan ekonomi,
nakan untuk mencari birokrat-birokrat
pok swasta. Sejak 1991, ENA memang
punya persentase yang lebih dramatis
unggul, adalah melalui Ecole National
membuka kesempatan yang sama bagi
lagi, hanya 474 yang diterima dari 21,037 d’administration (ENA). Lembaga
warga negara Prancis yang bekerja di
pelamar (2,2%). Bagi CPNS yang lulus di
ini, memang dikenal luas berhasil
sektor swasta, yang berminat melanjutkan
kategori kelas 2 (umumnya lulusan D4)
menelurkan elite birokrat di Prancis.
karier di bidang pemerintahan.
dan kelas 3 (umumnya lulusan sekolah
Hal ini dibuktikan oleh berbagai
Secara historis, ENA didirikan pada
menengah) diberikan predikat PNS
fakta; dua presiden Prancis dan enam
tahun 1945 di masa pemerintahan
non-karier, yang harus berada di lapisan
Perdana Menteri adalah lulusan ENA.
Charles de Gaulle. ENA dibangun sebagai
kedua setelah lulusan kelompok A ketika Setiap tahun ENA menghasilkan
lembaga yang mampu melakukan
terdapat kesempatan untuk menduduki
120 calon pemimpin masa depan
reformasi di bidang pemerintahan. Oleh
sebuah jabatan struktural. “Artinya posisi Prancis, termasuk mereka yang masih
karena itu tidak mengherankan apabila
sebagai pejabat hanya akan diberikan
berusia muda. Dan, saat ini terdapat
sistem yang dibangun di ENA didesain
kepada pegawai yang memang dinilai
kecenderungan bahwa lulusan ENA
sedemikian rupa sehingga lulusannya
lebih unggul dari pegawai yang lain.
berhasil menembus pasaran sektor
tidak saja memiliki kompetensi dan
Hasil seleksi PNS adalah indikator utama
swasta serta di berbagai organisasi
integritas, namun juga mampu bertindak
yang digunakan oleh pemerintah
internasional (terutama untuk EU).
sebagai seorang pemimpin yang bisa
Jepang,” kata Ella.
Beberapa elite yang merupakan
membawa negara Prancis menjadi
Sementara itu, berbagai cara juga
lulusan ENA adalah mantan presiden
negara adidaya.
ditempuh untuk menekan korupsi di
Jacques Chiraq, mantan presiden Valery
Menurut Ella, sistem pendidikan
lingkungan birokrat. Salah satunya,
Giscard d’Estaing, Perdana Menteri
di ENA dimulai dari proses rekrutmen,
menurut Ella, adalah dengan pemberian
Eduard Balladur, Michel Rocard, Alain
calon kader diseleksi di antara pegawai
gaji yang menarik. Gaji PNS di Jepang,
Juppe, Laurent Fabius, Lionell Jospin,
negeri ataupun lulusan terbaik dari
tidak kalah dengan pekerja kelas
Jean-Marie Messier, mantan Presiden
berbagai perguruan tinggi di Prancis.
menengah di sektor swasta. Dengan gaji Direktur Vivendi Universal, dan Pascal
Proses rekrutmen ditempuh dalam
menarik tersebut, dapat menurunkan
Lamy, Direktur Perdagangan di EU.
waktu tiga bulan yang diakhiri dengan
keinginan pegawai untuk mendapatkan
Itu sebabnya, tidak sedikit kaum
grand interview . Proses tersebut sangat
keuntungan pribadi dari pekerjaannya.
muda Prancis yang berminat menjadi
meletihkan, karena selama tiga bulan
Oleh karena itu, kata Ella, tidak
birokrat, terlebih dahulu belajar di lemba
tersebut, peserta belum resmi menjadi
mengherankan apabila PNS Jepang akan ga pendidikan tersebut. Karena, selain
peserta ENA. “Pada wawancara tersebut,
berlomba untuk bekerja baik agar bisa
ditujukan bagi PNS dengan masa kerja
masih besar kemungkinan peserta akan
mendapatkan promosi berupa
minimal lima tahun, ENA juga membu
tercoret jika dianggap gagal dan tidak
kenaikan golongan. Berangkat
ka kesempatan bagi lulusan terbaik dari
memenuhi syarat,” katanya.
pagi hari dan pulang larut malam
adalah pemandangan yang biasa
bagi pegawai di Jepang, tidak
terkecuali PNS-nya.
Cara kedua adalah tata letak
tempat duduk pegawai. Sampai
dengan tingkat eselon tiga, semua
pegawai ditempatkan dalam
satu ruangan yang sama. Bahkan
untuk di beberapa pemerintah
daerah terdapat bagian yang
menempatkan pegawainya dalam
satu meja panjang. Sistem ruang
bersama tersebut membuat
suasana pekerjaan menjadi
terbuka sehingga apa pun yang
dikerjakan oleh pegawai secara
jelas akan terlihat oleh pegawai
yang lain. Perjanjian rahasia antara
oknum pegawai dengan klien pun
bisa terbatasi dengan pesawat
telepon yang dipergunakan oleh
bersama.
Ecole National d’administration (ENA), di sinilah birokrat muda Prancis dilahirkan.
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Wahyudi Anggorohadi, Kades Panggungharjo

Melawan Kekuatan
Politik Uang
S

iapa bilang kaum muda tak bi
sa menjadi birokrat sukses dan
berintegritas? Wahyudi Anggo
rohadi yang masih berusia 35 tahun
adalah contoh. Sebagai Kepala Desa
Panggungharjo, Sewon Bantul, banyak
inovasi dilakukan, yang menyebabkan
Desa Panggungharjo terpilih sebagai
desa terbaik tingkat nasional, mengalah
kan 70 ribu desa lain se-Indonesia.
Kiprah Wahyudi tentu layak diapre
siasi. Bukan hanya karena tak patah
arang, meski sebelumnya kurang berhasil
saat melakukan perubahan. Selain itu,
karena keberaniannya mencalonkan diri
menjadi orang nomor satu di desanya,
lantaran “tertantang” kekuatan uang
yang dimainkan kandidat lain. Wahyudi,
yang juga seorang apoteker, ingin
membuktikan, bahwa kaum muda bisa
berprestasi sebagai birokrat, tanpa perlu
embel-embel uang.
Bagaimana sebenarnya sosok
Wahyudi? Bagaimana kiat dia untuk
mempertahankan integritas dan idealis
menya? Di dalam ruang kerjanya yang
sarat piala dan piagam penghargaan,
tersebut, pria ramah itu bertutur banyak
kepada Integrito.

menjadi sumber nafkah untuk keluarga.
Kebetulan istri saya juga apoteker dan
menjadi PNS di Badan POM.
Istri saya termasuk sangat kaku
terkait uang. Bila tidak jelas, istri saya
pasti tidak mau terima uang itu. Ketika
saya mendapat honor, istri juga bertanya
tentang asal-usulnya. Oleh karena itu,
setiap honor selalu saya beri keterangan.

secara gamblang akan menggunakan
politik uang. Dari sanalah saya
memberanikan diri untuk maju dan
melawan politik uang.
Saya ingin memberi pembelajaran
politik dan demokrasi, bahwa untuk
memilih pemimpin yang baik, haruslah
dipilih oleh pemilih yang baik. Untuk itu
saya sampaikan dengan tegas, bahwa

Bagaimana ihwal Anda menjadi kepala
desa?
Ketika saya menjadi kepala desa, ibu
berpesan bahwa saya harus berhati-hati.
Karena ketika dalam posisi memimpin, po
sisi kaya, terpandang, kita akan dihadap
kan pada situasi lupa, termasuk diri. Jadi,
hakikatnya kita harus senantiasa eling.
Sebelumnya saya tidak tertarik
dengan jagad birokrasi, sehingga tidak
ada niat untuk maju menjadi kades.
Namun, dari tiga calon yang
mendaftar waktu itu,
ternyata saya lihat tidak
ada yang berubah,
baik track record
dan portofolio.
Apalagi, salah
satu kontestan

Bagaimana latar belakang keluarga
Anda?
Ayah saya pustakawan di UGM. Ibu
berjualan di pasar. Keluarga sangat
demokratis. Ketika saya lulus SMA, ayah
membebaskan saya, apakah mau nikah
atau kuliah. Kalau mau nikah, harus siap
mengurus diri sendiri. Sedangkan kalau
mau kuliah, ayah yang membayar uang
masuk, namun setelah itu, SPP dari saya
sendiri.
Saya sendiri adalah seorang apoteker.
Saya memiliki apotek, yang bisa
integrito

16 |

vol. 41/ Th.VI /September-Oktober 2014

Anda hanya menawarkan janji.
Seberapa optimistis Anda bisa terpilih?
Saya hanya berikhtiar semaksimal
mungkin. Karena target saya adalah
melakukan perlawanan kepada
mereka yang melakukan politik uang.
Mengenai terpilih atau tidak, itu urusan
nomor sekian. Tetapi ketika melakukan
perlawanan, kita menjadi penyeimbang
dari mainstream yang ada. Jika saya
tidak terpilih, bukan indikasi bahwa
perlawanan tidak berhasil. Paling tidak,
berhasil memberikan pendidikan
politik kepada orang-orang yang
mengamanahkan suara kepada kita.
Selain untuk melawan politik uang, apa
lagi yang melatarbelakangi Anda untuk
menjadi pemimpin di desa ini?
Sebenarnya, kami melakukan
rekayasa sosial sejak 1999, yakni melalui
Kampung Dolanan. Dari sana kami ingin
menumbuhkan kesadaran kolektif,
bahwa kami mempunyai sesuatu yang
unik. Namun, baru pada 2007, kesadaran
tersebut muncul. Itupun melalui
momentum yang sebenarnya tidak kita
harapkan, yakni gempa bumi. Tetapi
inilah hikmahnya. Kesadaran kolektif itu
terbentuk setelah peristiwa tersebut.
Saya yakin, kalau tidak ada momentum
tersebut, mungkin perlawanan secara
kultural itu membutuhkan waktu yang
lebih panjang lagi.
Tetapi, di sisi lain saya juga sadar
bahwa perlawanan secara kultural harus
dibarengi dengan struktural. Perubahan
secara struktural juga menjadi alternatif,

dalam rangka melakukan rekayasa sosial.
Melalui perubahan jalur struktural, kita
punya kewenangan untuk mengatur dan
mengarahkan masyarakat.
Terkait Kampung Dolanan tadi,
bagaimana ceritanya?
Tradisi membuat dolanan sudah
ada sejak pertengahan abad 18,
sehingga menjadi sumber pendapatan
masyarakat, di samping bercocok
tanam. Sejak bermunculannya mainan
elektronik, dolanan mulai tersisihkan.
Sangat disayangkan, karena dolanan
juga memiliki nilai-nilai luhur yang
membentuk karakter masyarakat.
Itu sebabnya, pada 1999, kami
mencoba melakukan pemetaan sosial,
bahwa kami mempunyai sesuatu yang
lekat dengan kehidupan. Dari sana kami
mengetahui, bahwa kesadaran kolektif itu
mulai pudar dari kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, kami mencoba melalui
pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini,
kami tidak semata-mata menjual produk
dolanannya, namun juga memberitahu
knowledge-nya. Selanjutnya, story-nya
yang kami jual, sehingga bisa menambah
nilai tambah ekonomi.
Yang harus ditekankan, jika tidak ada
anggota masyarakat yang melanjutkan
membuat dolanan, maka sebentar lagi,
sekitar 5-10 tahun lagi, dolanan akan
hilang. Kesadaran bahwa “akan hilang”
itu sangat menentukan, sehingga
memunculkan kesadaran masyarakat.
Kami tekankan, bahwa dolanan bersifat
abadi dan menemukan konteksnya dalam
situasi zaman.

Kembali kepada pencalonan Anda
menjadi kepala desa, apa visi dan misi
yang Anda tawarkan ketika itu?
Yang jelas, bagaimana membangun
tata kelola pemerintahan yang baik.
Seperti transparansi, akuntabilitas,
dan lain-lain. Semua itu, dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang
demokratis, mandiri, dan sejahtera.
Mengapa tata kelola pemerintahan
penting? Karena pemerintah desa
menjadi trend mover, penggerak
utama. Artinya, menjadi perantara bagi
tercapainya masyarakat yang mandiri,
sejahtera, dan berkeadilan.
Selain tata kelola, kami juga men
ciptakan peluang usaha, melalui
pemanfaatan potensi lokal. Kami juga
membangun kehidupan budaya yang
dinamis, pembangunan yang partisipatif,
serta memperluas jaringan kerja sama
antara pemerintah dan nonpemerintah.
Bagaimana realisasinya sejauh ini?
Untuk tata kelola, kami sudah
melakukan reformasi anggaran. Itu
sudah dibuka sejak awal pelantikan.
Yang pertama kami bangun, adalah
akuntabilitas dalam semua hal. Baik aset
maupun kekayaan desa yang dikelola
pemerintah desa. Jadi, kami membuka
akses seluas-luasnya kepada masyarakat.
Selanjutnya adalah transparansi. Dalam
hal ini, kami mengagendakan setahun
dua kali bertemu warga, antara lain saat
Ramadhan. Dalam pertemuan tersebut,
kami membahas proses penyeleng
garaan pemerintahan dan pengelolaan
keuangan.

dok. panggungharjo

saya ingin mengangkat martabat masya
rakat. Caranya, tidak bisa menghargai
suara dengan rupiah.
Jadi, salah satu kunci kita dalam
kontestasi tersebut, adalah mengkom
binasikan karakter personal dengan
strategi dan mimpi yang ditawarkan
kepada masyarakat melalui visi dan
misi. Secara konsisten saya sampaikan
bahwa kita harus melakukan perubahan
dengan melakukan reformasi anggaran.
Jadi, akses tidak terbatas masyarakat
terhadap pengelolaan aset dan uang
oleh desa, akan dijamin. Selain itu, kita
mencoba membangun kemandirian
dengan memanfaatkan potensi apapun.
Kemudian, kita juga memberikan perlin
dungan kepada kelompok rentan, terkait
dengan kesehatan, pendidikan,dan
ketahanan pangan.

Pemasangan besarnya biaya pengurusan dokumen, implementasi transparansi.
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Karakter apa yang sebenarnya
ingin Anda bangun pada Desa
Panggungharjo?
Yang pertama, masyarakat harus
mandiri. Karena dengan kemandirian,
mereka bisa melakukan perlawanan
terhadap kapitalisme. Selama ini, hal
yang menyebabkan kami menjadi
amat konsumtif, karena tidak diberi
kesempatan untuk menghargai karya
kami sendiri. Ketika negara kami mandiri,
kami punya harga diri dan akan dihitung
dalam konstelasi global.

Pengelolaan sampah, mengatasi persoalan masyarakat.

Lainnya apa lagi?
Dalam rangka menciptakan usaha,
kami juga menginisiasi pembentukan
BUMDesa. Inisiasi kami lakukan, hanya
berselang tiga bulan setelah pelantikan.
Dan, sampai saat ini, BUMDesa masih
berjalan.
Sementara terkait kehidupan budaya
yang demokratis, paling tidak selama dua
tahun ini sudah ada event-event budaya
tahunan. Acara yang bertajuk “Gelar
Budaya Desa Panggungharjo,” tersebut,
berisi performa, pameran seni, gelar
potensi budaya, dan sebagainya.
Terkait kehidupan sosial, kami meng
inisiasi adanya satu pos pelayanan
bantuan hukum dan HAM untuk memi
nimalisasi konflik sosial yang ada di
masyarakat. Seperti, sengketa tanah,
perkelahian, dan lain-lain. Berbagai
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persoalan tersebut, seminimal mungkin
diselesaikan di tingkat desa. Jangan
sampai masuk ke ranah hukum.
Kita juga memfasilitasi organisasi ma
syarakat, baik yang berbasis politik atau
budaya, untuk memanfaatkan ruang-ruang
yang ada di desa. Misalnya, pengajian rutin
oleh Muhammadiyah, NU, dan sebagainya,
yang pada akhirnya menimbulkan
kesalingpahaman antara mereka.
APBDesa bisa ditingkatkan melalui
pengelolaan sampah. Bagaimana latar
belakangnya?
Selayaknya masyarakat urban
atau masyarakat perkotaan, sampah
merupakan masalah tersendiri. Untuk itu
kami berkeyakinan, jika masalah sampah
bisa diselesaikan, berarti separuh dari
masalah dalam masyarakat, juga selesai.
Jadi, alasan pengelolaan
sampah, tidak sematamata urusan ekonomis.
Namun, karena merupakan
kebutuhan yang mendasar.
Kalaupun tidak menghasilkan
keuntungan finansial, tetap
merupakan keuntungan
karena menyelesaikan masalah
tanpa mengeluarkan uang.
Pada akhirnya, pengelolaan
sampah dilakukan oleh
badan usaha milik desa.
Itu adalah kekayaan desa
yang dipisahkan dan kami
investasikan.
ist.

Kami juga turun melalui forum
musyawarah pembangunan di tingkat
pedukuhan. Melalui forum tersebut, kami
memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan dan perencanaan pemba
ngunan satu tahun ke depan. Jadi, mereka
punya cukup informasi dan nuansa baru
bagaimana pembangunan di desa.
Selain itu, pada tahun ini, dalam
rangka memanfaatkan proses reformasi
birokrasi, kami melibatkan banyak
pihak. Misalnya, BPKP dan NGO. Untuk
mengawal proses reformasi birokrasi
itu juga, kami membuka ruang-ruang
partisipasi masyarakat.

Bagaimana sebenarnya kondisi
masyarakat Panggungharjo?
Kalau dilihat dari sumber pendapatan
mereka pada 2013, sekitar Rp67 miliar.
Dari jumlah tersebut, 75% disumbang
oleh sektor perdagangan dan jasa.
Sedangkan sisanya disokong oleh
pertanian dalam arti luas. Kalau dilihat
dari komposisi semacam itu mereka
bekerja dari sektor-sektor non pertanian.
Adanya perdagangan dan jasa,
tidak terlepas dari kondisi geografis
Desa Panggungharjo yang berbatasan
langsung dengan ibukota Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dengan kondisi
demikian, Panggungharjo menjadi
kawasan strategis ekonomi dan menjadi
penyangga aktivitas desa, seperti industri
kreatif untuk wisata, jasa pergudangan,
dan retail. Semua itu menjadi
pendapatan pokok warga desa di sini.
Apa yang menjadi keluhan masyarakat
selama ini?
Mereka banyak mengungkapkan
tentang kesulitan dalam kehidupan
bermasyarakat. Seperti kendala untuk
membayar SPP, adanya permasalahan
hukum di dalam masyarakat, dan lainKomposisi Penduduk
Desa Panggungharjo
2012
Lk : 13.974 jiwa
Pr : 13.209 jiwa

2013
Lk : 14.071 jiwa
Pr : 13.921 jiwa

lain. Semua itu, akhirnya menginspirasi
pemerintah desa untuk membuat
layanan dalam rangka mengakomodasi
kebutuhan masyarakat. Kami pun
kemudian membentuk semacam
jaring pengaman sosial, pos pelayanan
bantuan hukum dan HAM, dalam rangka
memediasi permasalahan hukum pada
warga.
Persoalan lain dari masyarakat adalah
utang warga kepada rentenir. Jumlahnya
luar biasa. Dari 800 orang yang berutang,
total mencapai Rp2,5 miliar. Kami mengtake over semua pinjaman tersebut.
Kepada para rentenir kami katakan, kalau
mau dibayar sekian ya syukur, kalau tidak
mari kita selesaikan masalah pinjaman ini
di pengadilan. Karena kami yakin, bisnis
mereka ilegal.
Desa yang Anda pimpin akhirnya menja
di juara tingkat nasional. Apakah me
mang sudah mempersiapkan untuk itu?
Itu adalah bonus saja, karena upaya
kita membangun akuntabilitas dan
transparansi. Di sisi lain, partisipasi
merupakan kewajiban negara yang harus
dilakukan kepada warga desa. Ketika
itu diapresiasi menjadi hal yang patut
ditiru oleh desa-desa lain dalam konteks
undang-undang desa, ya monggo saja.
Karena apa yang kami lakukan, tidak
untuk berorientasi pada hal itu. Juara atau
tidak, itu nomor sekian.

rumah sakit ibu hamil, perluasan
fungsi sosial dasar posyandu. Jadi, di
posyandu tidak hanya urusan imunisasi
dan penimbangan, tetapi juga harus
mengampu fungsi sosial dasarnya,
yakni fungsi pendidikan dan fungsi
pengasuhan. Dengan demikian, terdapat
program keterpaduan antara PAUD,
Posyandu, dan bina keluarga balita.
Di samping itu, kami juga mencoba
meningkatkan hasil warga akses
masyarakat terhadap asupan gizi yang
berkualitas melalui program “sejengkal
tanah seluas harapan.” Kami mencoba
memanfaatkan sejengkal tanah yang
ada di sekitar masyarakat untuk didaya
gunakan sebagai sumber gizi mereka.
Anda masih 35 tahun. Apakah tidak
canggung menjadi pemimpin di desa ini?
Kecanggungan itu masih ada sampai
sekarang. Makanya, saya mencuci kamar
mandi sendiri, karena untuk menutupi
kecanggungan itu. Namun yang lebih
penting dari itu, saya yakin bahwa tidak
ada kepemimpinan tanpa keteladanan.
Dari sanalah saya mencoba, bahwa yang
muda pun bisa memberi teladan.
Berkaca dari diri Anda sebagai birokrat
muda, apa yang harus dilakukan oleh
para pemuda?
Harus ada kesadaran. Bahwa kita
tidak selamanya harus dalam situasi
semacam ini. Semangat reformasi 1998
berujung kepada hal yang tidak jauh
berbeda dengan apa yang mereka lawan.
Sehingga, harus ada stand point yang
jelas, bahwa kami harus melakukan
perlawanan. Dan itu adalah tugas
dari setiap pemuda. Karena sejarah
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Waktu itu apa saja presentasinya?
Kami mempresentasikan hal-hal yang
membuktikan, hanya pemuda yang bisa
sudah dilakukan di desa ini. Dalam hal ini,
melakukan berbagai perubahan. Peristiwa
terdapat delapan bidang pemberdayaan
1928, 1945, 1966, 1974, semua digerakan
dan pembangunan. Contohnya, terkait
oleh aktor-aktor, yaitu para pemuda.
pendidikan, adalah indeks pendidikan
Desa Panggungharjo. Selain
itu, juga program satu rumah
Indikator Kesehatan Membaik
satu sarjana, peningkatan
Balita
akses masyarakat terhadap
Kasus
Gizi Buruk
DBD
pendidikan murah, fasilitas
di desa untuk pendidikan
sekolah, dan lain-lain.
2012
Dalam bidang kesehatan,
2012
kami menetapkan empat
sasaran sebagai alat ukur
14 Kasus
kesehatan. Yakni, terkait
11 Kasus
kematian ibu melahirkan,
kematian bayi, kasus gizi
2013
buruk, dan demam berdarah.
2013
Upaya yang kami lakukan
2 Kasus
6 Kasus
di antaranya, melindungi
kesehatan ibu dan anak,
Salah satu buah tangan dingin Wahyudi adalah pada bidang kesehatan. Indikatornya antara lain,
menurunnya kasus gizi buruk dan demam berdarah.
pemberian pelayanan
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Yushan Sayuti
Direktur Operasional PT Angkasa Pura I
“Anak muda harus berintegritas
tinggi. Karena anak muda adalah
harapan bangsa. Kalau sampai dalam
birokrasi tersebut anak muda terjebak
korupsi, maka harus dipertanyakan
integritasnya. Selain itu, sistem
rekrutmen kepegawaian juga harus
dibenahi. Artinya, praktik yang
menyangkut suap dalam seleksi harus
segera diminimalisasi. Untuk itu, saya
sangat mengapresiasi proses seleksi
kali ini yang mempergunakan sistem
online, sebagai langkah mengurangi
praktik KKN dalam penerimaan calon
pegawai pemerintah. Tetapi tidak hanya
itu. Di lain pihak, pemimpin sebuah
instansi juga harus menerapkan contoh
kejujuran, agar dapat dijadikan teladan
bagi para anak buahnya, terutama bagi
anak muda yang merintis karier sebagai
pegawai pemerintah.”
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Fathurin Zain
Pakar Komunikasi Politik
“Kalau boleh saya bilang, kecil
kemungkinan anak muda yang
ingin menjadi birokrat dalam
pegabdiannya, memiliki integritas
yang tinggi. Karena, kebanyakan
yang melandasi mereka untuk seleksi
masuk CPNS masih berlandaskan
faktor ekonomi. KPK perlu turun
untuk memberikan peringatan
dini bagi para calon birokrat muda
tersebut. Bentuknya bisa dalam
bentuk pelatihan prajabatan atau
edukasi dan peringatan dini dari
bahaya korupsi, yang lebih bagus
dalam bentuk film. Selain itu, agar
anak muda tidak terjebak ke dalam
birokrasi yang rusak, sistem birokrasi
pemerintahan harus diubah dengan
mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas anggaran. Seperti yang
populer, dengan melakukan anggaran
elektronik (e-budgeting), sehingga
pengawasan tidak hanya dilakukan
oleh auditor internal namun juga
masyarakat.”

Abdul Wahab Bangkona
Sekjen Kemenakertrans
“Untuk mencegah agar anak-anak muda
yang berkarier tidak terjerumus ke dalam
praktik korupsi, harus ada upaya-upaya
sistematis. Mulai keluarga, jalur pendidikan,
dan tentu di masyarakat. Ini berlaku tidak
hanya bagi anak muda yang memilih jalur
pemerintahan saja, namun juga di berbagai
sektor. Saya lebih concern, bagaimana
membentuk mental karakter anak muda
agar tidak menyalahgunakan jabatan yang
disandang. Selain itu pula, perlu ada sistem
pengawasan yang terpadu dalam instansi
terkait, agar potensi terjadinya korupsi
dapat dicegah.”
Tatang Razak
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu
“Sebenarnya ini merupakan sistem nilai
yang berlaku dalam individu dan keluarga.
Karena ada juga orang yang jujur pada
akhirnya tidak berani jujur karena sebuah
sistem yang memang korup pada dasarnya.
Hal tersebut memang tidak hanya kepada
anak muda saja yang terkena, namun
juga pihak lain di dalamnya. Untuk itu,
seperti yang kita lihat, negara kita sedang
menunjukan proses pencegahan dan
law enforcement, yang semua itu harus
menimbulkan efek jera. Hukuman harus
menimbulkan sanksi sosial dan juga moral.”
Budiawan Anggrahitono
Founder Gerakan Nusantara Bertutur
“Saya agak pesimistis kalau anak-anak
muda yang masuk CPNS tahun ini
mampu mendobrak sistem birokrasi yang
buruk ketika mereka masuk di dalamnya.
Karena, para CPNS tersebut merupakan
produk universitas, yang sekarang ini
hampir tidak memiliki porsi pendidikan
moral dan karakter. Kalau toh ada, sifatnya
karena inisiatif anak yang bersangkutan.
Misal, ikut kegiatan kemahasiswaan atau
unit organisasi sehingga terbangun jiwa
kepemimpinannya. Tetapi saya optimistis,
tiga atau empat tahun lagi, kita bisa
memproduksi calon-calon PNS yang lebih
baik, jika pembenahannya dilakukan
mulai saat ini.”

Berkicau,

Suarakan Antikorupsi

“D
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i LN, para TKI peras keringat, jauh dari keluarga,
resiko dianiaya. Sampai Tanah Air, diperas
bangsa sendiri.” Jangan keliru. Meski terkesan
tajam, tetapi kutipan tersebut bukanlah
penggalan berita di surat kabar. Tulisan tersebut,
adalah kicauan seorang musisi kenamaan Tanah Air, Addie Muljadi
Sumaatmadja atau yang lebih dikenal sebagai Addie MS.
Melalui akun twiter-nya, @addiems, suami artis Memes
tersebut, memang kerap bersuara kencang tentang fenomena
sosial dan politik di Tanah Air. Tidak terkecuali, perihal antikorupsi.
Kicauan di atas misalnya, ditulis Addie, tak lama setelah KPK
menjaring petugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Imigrasi, yang memeras para
tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta.
Tentu, bukan sekali itu saja konduktor kawakan tersebut,
berkicau. Dalam beberapa kesempatan, pengagum Ketua KPK
Abraham Samad, ini, tak segan-segan memanfaatkan akun twiternya untuk bersikap kritis. Ketika terjadi upaya jemput paksa
terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK, misalnya, Addie tidak
hanya turut mengkritisi, namun juga memasang avatar Save KPK.
“Ini bukan konflik antar lembaga pemerintahan. Tapi antara rakyat
dan koruptor yang sedang berganti rupa/bentuk! Bersatu kita
lawan koruptor!” kicau Addie kala itu.
Menurut ayah Kevin Aprilio ini, sikapnya tidak muncul begitu
saja. Banyak tokoh musisi dunia, yang mengilhami. Misalnya,
Beethoven yang mencermati kondisi di negerinya sembari
menulis komposisi musik atau Richard Wagner yang meski sebagai
komponis kenamaan, namun cukup vokal sampai dikejar-kejar
aparat. “Sedangkan di Indonesia, kita mengenal WS Supratman,
Cornel Simanjuntak, dan Amir Pasaribu. Sebagai komponis, mereka
sangat aktif menyuarakan kebenaran dengan caranya sendiri,”
papar Addie.
Bagi Addie, apa yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian
dan perlawanan terhadap korupsi. Kepedulian itu penting, karena
tanpanya, korupsi tentu akan semakin meraja-lela. Dan, sikap
tersebut, imbuhnya, seharusnya dimiliki semua elemen bangsa,
meski dilakukan dengan cara yang berbeda. Mulai seniman,
pengusaha, pelajar hingga ibu rumah tangga, semua harus peduli
politik. “Jangan biarkan bangsa Indonesia tenggelam karena
kepenuhan koruptor,” ujarnya.
Addie memang berharap, masyarakat mengambil peran dalam
perlawanan tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan masyarakat,
misalnya dengan terus menyuarakan rasa malu terhadap korupsi.
Ini terjadi, karena saat ini, rasa malu tersebut sudah hilang,
sehingga korupsi seolah-olah merupakan perilaku yang wajar
sepanjang tidak diketahui penegak hukum. “Itulah yang harus kita
tegakkan bersama. Mari tumbuhkan rasa malu itu,” katanya.
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Sidak yang dilakukan KPK dan Pemprov DKI Jakarta terhadap uji kir. Ketidaktransparanan menjadi modus.

Lebih Transparan,
Kian Memuaskan
Maraknya praktik percaloan dan pungli, antara lain disebabkan badan publik
yang kurang transparan. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

D

ahman mengaku bingung. Warga
Sukadana, Kabupaten Ciamis,
tersebut, tak paham soal tarif
pengurusan buku kir kendaraannya.
Tidak pernah diberitahu secara pasti,
berapa kocek yang harus dirogoh, dia
pun mengungkapkan keluhan seusai
melakukan uji kir.
“Tahu-tahu harus bayar totalnya
segitu. Saya tidak tahu rinciannya.
Sampai sekarang, sudah beberapa kali
bayar kir, tetap tidak tahu. Saya pun tak
melihat ada tarif kir yang terpampang di
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tempat pengujian. Harusnya pemerintah
transparan agar masyarakat mengetahui
pembiayaannya,” tutur pria paruh baya
itu, seperti dikutip initasik.com, media
online di Tasikmalaya.
Kondisi lain ditemui di Bekasi. Kali ini,
pelayanan yang buruk bahkan memicu
munculnya praktik percaloan. Seperti
yang terjadi di Kantor Unit Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota
Bekasi, di Bulak Kapal, Bekasi Timur.
Kepada kompas.com, salah satu perantara
mengaku, menawarkan ongkos antara

Rp1,5 juta hingga Rp 2 juta untuk
pengurusan kir mobil angkutan baru.
“Kalau untuk kir berkala cuma Rp 400
ribu. Semuanya sehari jadi, tinggal kasih
sini saja berkasnya,” tutur calo itu.
Menurut calo tersebut, pengujian
kir sudah mencakup pengecekan rem,
uji emisi, kelengkapan kelistrikan, P3K,
cuci mobil, dan jasa buat pengurus.
Kalau masa berlaku buku kir-nya habis,
lanjutnya, masih ditambah ongkos
Rp50 ribu lagi. “Saya sudah ada orang di
dalam yang ngurusin, jadi enak,” ujarnya.

Lebih Transparan
Transparansi memang terkait erat
dengan pelayanan publik. Selama
ini, buruknya pelayanan publik di

Maraknya korupsi di negeri ini, karena
tersumbatnya saluran informasi. Tidak
hanya pada layanan publik, namun juga
saat penyusunan postur anggaran.
negeri ini, karena masyarakat tidak
mengetahui dengan pasti, berapa biaya
resmi yang harus dikeluarkan. Selain
kurang terbukanya lembaga pelayanan
publik, juga karena masyarakat tidak
mengetahui hak-hak mereka terhadap
berbagai informasi. Kondisi ini,
membuka peluang terjadinya berbagai
pungutan liar dan biaya siluman lainnya,
termasuk praktik percaloan itu tadi.
Alhasil, istilah “jalur cepat“ dan praktik
percaloan, seakan menjadi hal biasa.
Menurut Koordinator Indonesia
Corruption Watch (ICW) Ade Irawan,
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Berbagai kondisi tersebut, bisa jadi
hanya merupakan puncak gunung es.
Sebab, bukan hanya di Tasikmalaya dan
Bekasi, hal seperti itu ditemui, namun
berbagai kota dan daerah di Indonesia.
Juga, bukan hanya menyangkut uji
kir, namun merembet pada hampir
semua sektor pelayanan publik lain.
Pembuatan KTP, SIM, surat perizinan,
dan sebagainya.
Sidak yang dilakukan KPK terhadap
terminal kedatangan TKI Bandara Soetta
dan terhadap uji kir, menunjukkan,
betapa buruknya pelayanan publik.
Termasuk di antaranya, masalah
transparansi biaya resmi yang harus
dikeluarkan.
Saat sidak bersama Wakil Gubernur
DKI Jakata, Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok), beberapa waktu lalu, KPK
mendapati, mayoritas peralatan yang
digunakan untuk pelayanan uji kir,
tidak berfungsi. Padahal, seharusnya
pengujian dilakukan secara bertahap.
Mulai dari uji emisi, uji speedometer,
uji kebisingan (noise) atau klakson
kendaraan, rem kendaraan, berat
kendaraan, dan uji bagian bawah
kendaraan. 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.
Asumsinya, terdapat sekitar 500 mobil
per bulan dan tiap mobil menyetor
Rp100-200 ribu rupiah. “Biaya yang resmi
sekitar Rp80 ribuan. Sementara orang
harus bayar Rp300-400 ribu. Berarti
perbedaan pengeluaran dari yang
resmi jauh sekali,” kata Wakil Ketua KPK
Zulkarnain.
Sidak yang dilakukan di terminal
kedatangan TKI di Bandara Soetta, juga
sama. KPK bersama UKP4, menemukan,
antara lain bahwa penukaran kurs
asing ke dalam rupiah yang berpotensi
merugikan hingga Rp1 juta per TKI.
Selain itu, juga biaya pelepasan kepada
keluarga yang mencapai Rp1 juta, dan
porter yang mengutip biaya Rp50 ribu/
kilogram.

Abdulhamid Dipopramono
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP)

ketidaktransparanan itu merupakan
modus bagi pelaku untuk meraup
untung. Sebab, bila semua informasi
telah terbuka, tentu masyarakat
dengan mudah menggugat mereka bila
pelayanan yang diberikan tidak sesuai
dengan ketentuan. Karena selama ini,
mereka bisa memainkan biaya, lantaran
ketidaktahuan masyarakat. “Memang,
saat ini banyak sosialisasi pelayanan
publik melalui media. Namun, ada
saja oknum yang mampu mengecoh
hal tersebut dengan memanfaatkan
keawaman masyarakat,” kata Ade.

Ironis tentu saja. Karena berdasarkan
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), se
mua lembaga pelayanan publik dituntut
semakin transparan dan membuka
informasi seluas-luasnya.
Terkait hal itu, Ketua Komisi Informasi
Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono,
menegaskan, pada prinsipnya informasi
terbagi atas informasi berkala, informasi
yang tersedia setiap saat, informasi sertamerta, dan informasi yang dikecualikan.
“Informasi yang dikecualikan tersebut,
hanya menyangkut rahasia negara,
rahasia bisnis, dan rahasia pribadi,”
katanya.
Dengan demikian, selain “informasi
yang dikecualikan,” maka menjadi
hak masyarakat untuk mengetahui.
Termasuk di antaranya, yang
menyangkut pelayanan publik, seperti
biaya pembuatan KTP, uji kir, biaya
perizinan, dan sebagainya. Pada uji kir
misalnya, publik harus diinformasikan
mengenai besaran tarif dan lama
pengerjaan. Jika tidak diinformasikan,
dengan tegas Hamid mengatakan,
bahwa hal itu merupakan pelanggaran.
Selain itu, tentu saja akan berdampak
seperti yang selama ini terjadi, misalnya
maraknya praktik percaloan.
Lebih dari itu, lanjutnya, marak
nya korupsi di negeri ini, karena
tersumbatnya saluran informasi. Tidak
hanya pada layanan publik, namun
juga saat penyusunan postur anggaran.
Dengan demikian, transparansi memang
memegang peranan penting karena bisa
mencegah korupsi, penyalahgunaan
wewenang, dan meningkatkan
pelayanan publik. Jika keterbukaan
informasi dijalankan, tidak ada yang bisa
ditutup-tutupi dan dipermainkan oleh
siapapun. “Keterbukaan itu penting,
karena bisa menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik dan layanan
yang profesional,” katanya.
Mengenai teknis keterbukaan
informasi, selain melalui penayangan
pada website, juga bisa melalui
pemasangan lewat papan pengumuman
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“Keterbukaan itu penting, karena bisa
menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik dan layanan yang profesional.”

Pelayanan Publik dan Korupsi
Seakan sebuah triangle, pada
akhirnya begitulah hubungan antara
keterbukaan, pelayanan publik, dan
korupsi. Jika menurut Hamid, keter
bukaan bisa mencegah korupsi,
maka menurut Ketua Ombudsman
Republik Indonesia (ORI), Danang Girin
drawardana, korupsi terkait erat dengan
penyimpangan pelayanan publik
(maladministrasi). “Setiap maladminis
trasi terkait dengan perilaku. Dan, meski
tidak semua maladministrasi berujung
korupsi, tetapi korupsi pasti awalnya dari
maladministrasi,” kata Danang.
Dalam konteksi inilah Danang
mengatakan, bahwa ranah hukuman
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maladministrasi adalah terkait
sanksi administrasi. Sedangkan
jika sudah menjadi korupsi, maka
ranah hukumannya adalah pidana.
Meski penanganannya berbeda, ORI
bisa memainkan perannya dalam
menghukum para pejabat yang
melakukan maladministrasi dengan
dua ranah hukum. Pertama, hukum
administrasi. Dan kedua, hukum etik.
Sedangkan jika sudah memasuki ranah
korupsi, yang berwenang menangani
adalah lembaga penegak hukum seperti
KPK.
Danang sendiri tidak menampik,
bahwa kualitas pelayanan publik di
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di tempat-tempat pelayanan itu sendiri.
Misal, di kelurahan, tempat uji kir,
pembuatan SIM, dan sebagainya. Selain
prosedur yang ringkas dan mudah
dimengerti, juga harus disebutkan
dengan jelas, berapa biaya yang harus
dikeluarkan, berapa lama proses
pengurusan, dan sebagainya. Semua
harus ditempelkan di tempat yang
mudah dilihat dengan jelas. Kalau tak
dipungut biaya, misalnya, sebutkan pula
dengan tulisan jelas, bahwa gratis.
Namun, lanjut Hamid, tidak berarti
publik harus pasrah dalam menunggu
informasi. Karena dalam UU juga,
disebutkan mengenai pentingnya
partisipasi masyarakat. Dari sinilah Hamid
meminta masyarakat untuk bersikap
pro aktif. Siapapun tanpa kecuali, baik
individu maupun badan hukum, bisa
melaporkan kepada KIP, segala bentuk
ketidakterbukaan informasi. Kecuali,
yang memang bersifat rahasia.
Prosedur pelaporan pun sangat
mudah. Jika yang melaporkan adalah
individu, cukup menunjukkan kartu
identitas yang dimiliki, seperti KTP atau
SIM. Sedangkan jika yang melaporkan
adalah badan hukum, harus memiliki
pengesahan dari MenkumHAM.
Bagaimana jika yang akan melaporkan
kelompok orang seperti ibu-ibu arisan?
Bisa saja. Syaratnya, lanjut Hamid, hanya
dengan surat kuasa kelompok tersebut.

Danang Girindrawardana
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Indonesia masih jauh dari harapan.
Bahkan, dibandingkan dengan negaranegara tetangga di ASEAN, Indonesia
adalah yang terburuk. Hanya saja, karena
indikatornya bersifat makro, tentu saja
tidak bisa menggeneralisasi bahwa
setiap pelayanan publik sudah pasti
berkualitas buruk.
Begitupun Danang setuju, bahwa
peningkatan pelayanan publik,
memang sangat diperlukan. Ternasuk
di antaranya, sidak yang dilakukan KPK
terkait uji kir dan terminal kedatangan
TKI, Bandara Soekarno Hatta. “Namun,

sidak memang hanya satu dari sekian
cara. Sidak hanya untuk menemukan
oknum pelaku, tetapi tidak bisa secara
serta-merta memperbaiki sistem,”
katanya.
Sejauh ini, sama seperti KPK, ORI
juga melakukan sidak, meski dengan
mekanisme berbeda. Caranya, melalui
investigasi yang disebut mystery shopper,
dimana tim ORI bertindak seolaholah sebagai pengguna jasa layanan
publik tersebut. Dan, hasilnya cukup
mengejutkan, karena begitu banyak
potensi pungli di pelayanan perizinan
di DKI Jakarta. “Itu menunjukkan bahwa
tingkat pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP), dinas, suku dinas, kecamatan
dan kelurahan itu semuanya berjamaah
pungli kepada pengusaha,” kata
Danang. Dia juga mengatakan, hasil
sidak tersebut, sudah diserahkan kepada
Basuki Tjahaja Purnama, yang ketika itu
menjabat sebagai wakil gubernur DKI
Jakarta.
Selain sidak, ORI juga menerima
laporan dari masyarakat. Tahun lalu,
jumlah laporan yang diterima ORI
mencapai angka 60 ribu per tahun,
yang berarti lima kali lebih banyak
dibandingkan lima tahun sebelumnya,
yang hanya berjumlah 12 ribu. Lonjakan
angka tersebut, menurut Danang,
bukan berarti bahwa layanan publik
sebelumnya sudah bagus. “Hal ini, juga
menunjukkan bahwa saat ini tingkat
partisipasi publik semakin baik,” kata
Danang.
Untuk itu Danang berharap,
semakin banyak masyarakat yang
tidak hanya berani melapor kepada
ORI, jika menemukan maladministrasi,
namun juga berani menentukan sikap.
Misalnya, ada yang merasa dikenakan
pungli oleh petugas pelayanan publik,
seperti hasil sidak di DKI Jakarta, harus
berani mengabaikan, melawan, dan
melaporkan. Entah kepada KPK, instansi
setempat, atau ORI.
Melalui partisipasi seperti itu,
masyarakat sudah berperan dalam
memperbaiki pelayanan publik. Hal ini
dimungkinkan, karena partisipasi publik
sejatinya merupakan satu di antara
tiga komponen pembentuk pelayanan
publik yang baik. Dua lainnya adalah
sistem yang baik dan penyelenggara
yang baik. “Inilah sistem partisipasi yang
kami maksudkan. Dari hasil laporan
tersebut, kami bisa memberikan saran

wartakota.tribunnews.com

Keterbukaan informasi publik, harus jelas dan mudah dipahami.

atau rekomendasi kepada instansi
penyelenggara agar melakukan
perbaikan,” katanya.
Anak Tangga
Melihat berbagai fenomena di
atas, keterbukaan informasi, pada
akhirnya memang menjadi salah satu
kunci pelayanan. Keterbukaan akan
membawa badan publik pada pelayanan
prima kepada masyarakat. Sebaliknya,
jika sangat tertutup, akan buruk pula
pelayanan.
Pertanyaannya, berada dimana
posisi keterbukaan badan publik di
Indonesia? Menurut Ahmad Rofik, dari
Pusat Telaah dan Informasi Regional,
posisi Indonesia sendiri, memang masih
terlalu jauh. “Indonesia ibarat bayi yang
baru lahir. Masih masih harus mencapai
beberapa tangga transparansi
informasi, untuk mencapai puncak,”
katanya.
Tangga tertinggi dari transparansi
informasi, lanjut Rofik, ditandai
dengan keterbukaan informasi
yang berdampak langsung pada
peningkatan kesejahteraan. Pada

transparansi informasi jenis ini, badan
publik khususnya pemerintah telah
memiliki kesadaran penuh untuk
mentransparansikan informasi publik
secara proaktif, tanpa harus terlebih
dahulu diminta oleh warga masyarakat.
Pada transparansi jenis ini, tingkat
kesadaran badan publik sudah sangat
tinggi. Dan lebih dari itu, tidak ada lagi
embel-embel, bahwa kalau informasi
dibuka, akan merugikan pejabatnya.
Demikian pula prasyarat pelayanan
administrasi telah tersedia, mulai dari
kelengkapan dokumen/informasi
sampai sarana untuk mempublikasikan
informasi. “Singkat cerita tidak ada
lagi kesalahan dan kendala pelayanan
administrasi,” katanya.
Namun, untuk mencapai
keterbukaan informasi publik pada
strata ini, pihak pemerintah (badan
publik) juga harus memiliki praktik
pelayanan publik yang berkualitas.
Pemerintah juga tidak lagi takut jika
informasi ini dibuka maka kolega,
saudara, maupun pendukung politiknya
akan kalah berkompetisi dengan
kelompok masyarakat lainnya.

Singkat kata, mentalitas pemerintah
untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada rakyat. Demikian juga secara
administratif tidak ada kendala pembe
rian layanan informasi ini. Misalnya,
informasi ini harus dijangkau oleh
masyarakat yang paling bawah sekali
pun. “Jika informasi hanya dimuat di
website, mana mungkin warga yang jauh
dari akses Internet bisa mendapatkan
informasi tersebut,” katanya.
Ade Irawan setuju. Menurutnya,
informasi publik memang harus
diberikan seluas-luasnya kepada
masyarakat, tanpa harus diminta.
Atas inisiatif sendiri, badan publik
harus memasang besarnya biaya yang
ditentukan, lama prosedur, hingga
tata cara. “Harus jelas dan terlihat
pemasangannya. Jangan sampai malah
membingungkan publik,” kata Ade.
Tentu saja, hal itu butuh keberanian.
Musababnya, kondisi yang tertutup
memang sengaja dikondisikan, untuk
menciptakan ruang penyalahgunaan.
“Apakah badan publik berani bersikap
terbuka tanpa syarat? Itu tantangan
buat mereka,” ujar Ade.
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Guru yang Paripurna,
Memilih Hidup Sederhana
Maraknya kasus korupsi yang
menimpa kalangan akademisi,
membuat terpuruk reputasi
perguruan tinggi. Sudah saatnya,
kesederhanaan dan integritas guru
besar yang satu ini, diteladani.

P

redikat suri-teladan, seharusnya
melekat pada sosok Prof.
Soetandyo Wignjosoebroto.
Setidaknya, bagi kalangan akademisi
di Tanah Air. Sebagai guru besar,
Soetandyo, berprinsip bahwa integritas
dan kejujuran adalah segala-galanya.
Baginya, lebih baik hidup sederhana
ketimbang harus mendapatkan
kelimpahan harta melalui cara-cara
tidak halal. Faktanya, hingga akhir hayat,
Soetandyo tidak memiliki rumah dan
mobil pribadi.
Kesederhanaan Soetandyo bisa
dilihat dari kesehariannya. Karena
tidak memiliki mobil, setiap pagi dia
berjalan kaki dari rumahnya di kompleks
dosen di Jalan Dharmawangsa ke
kampus Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Airlangga (FISIP Unair),
untuk mengajar. Pakaiannya sederhana.
Kemeja, celana kain, dan tas besar hitam
yang diselempangkan di samping.
Sering terlihat pulpen diselipkan di saku
depan kemejanya.
Ketika tidak mengajar, Soetandyo
tetap bersahaja. Setelah sang istri
meninggal dunia karena kanker pada
2005, dia tak segan naik sepeda ke Pasar
Karangmenjangan untuk berbelanja.
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Guna menekan pengeluaran, dia
juga tidak canggung menawar harga.
Setelah itu, tanpa malu, menaruh
belanjaan di keranjang depan. Hampir
tak seorang pun tahu, bahwa yang
berbelanja di pasar becek tersebut
adalah seorang guru besar sosiologi
dan pakar administrasi lulusan Michigan
University, yang juga mantan anggota
Komnas HAM.
Sepeda memang menjadi
kendaraan kebanggaan. Tetapi jangan
mengira bahwa sepeda yang dipakai
adalah sepeda mahal berharga puluhan
juta rupiah. Tidak. Karena kondisinya,
mungkin sepeda itu lebih mirip
kepunyaan petugas kebersihan. Dan,

itu pula yang membuat sepedanya
sempat “raib.”
Pada suatu hari, dia berangkat
ke kampus untuk menguji
mahasiswa. Ketika selesai, kendaraan
kesayangannya itu tidak berada di
tempat. Soetandyo pun mencari ke
sana-kemari, namun tidak ketemu.
Akhirnya dia pasrah dan memutuskan
untuk pulang. ”Saya pikir, kalau sudah
hilang, ya sudahlah,” katanya ketika
itu.
Namun apa yang terjadi? Saat
tidur siang, dia dibangunkan, karena
ada laki-laki muda mengantarkan
sepedanya. Menurut pengakuan
lelaki itu, dia mengira sepeda tersebut

milik petugas kebersihan, sehingga dia
berani memakainya sebentar.
Menjual Lemari Es
Gaya hidup sederhana Soetandyo,
memang banyak dikenang orang. Ketika
menjadi anggota Komnas HAM, gajinya
sejak tahun 1993 sampai 2002 hanya
sebesar Rp800 ribu plus uang transpor
Rp1 juta sebulan. Untuk mengirit uang
transpor antarkota, dari bandara dia
naik bus. Setelah berhenti di tepi jalan
protokol, dia memilih berjalan kaki ke
Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary.
Sejak awal, Soetandyo memang tak
mau menerima suap atau gratifikasi. Dan,
itu menjadi pilihannya, termasuk hidup
sederhana dan tidak memiliki apa-apa.
Bahkan, ketika anak kedua lahir, untuk
menutupi biaya persalinan, dirinya
sempat menjual lemari es yang dimiliki.
Setelah itu, kondisi ekonomi memang
sempat membaik.
Kesederhanaan dan integritasnya
yang tinggi itulah, yang membuat Sentot
Mustajab Suadmaji, mantan dekan Fakul
tas Kedokteran Unair, semakin terke
san padanya. Menurut Sentot, selama
mengenal Soetandyo, sang profesor
tidak pernah berbuat nyeleneh. Selain
sederhana dan jujur, dia juga selalu
ramah dan senang membantu sesama.
Bukan hanya integritasnya yang
teruji. Kepeduliannya pun sangat diakui.
Konsistensinya dalam membela keadilan
dan kemanusiaan, mengantarkan pria
kelahiran 19 November 1932, tersebut,
meraih penghargaan Yap Thiam Hien
Award 2011.
Soetandyo memang pantas meneri
ma apresiasi semacam itu. Karena untuk
urusan kemanusiaan, dia tidak pernah
setengah hati. Dia, bahkan pernah
membela pedagang kaki lima (PKL) yang
terkena gusur di kawasan Kampus B
Unair, institusi tempatnya mengajar.
Keberpihakannya pada PKL, sebenar
nya cukup “aneh”. Sebab, PKL tersebut
juga mangkal di dekat rumah dinasnya, di
kawasan kampus Unair. Dalam peristiwa
tersebut, dia melarang petugas yang me
lakukan penertiban itu. Buat Soetandyo,
ketidaknyamanan akibat keberadaan PKL,
tidak sebanding dengan perjuangan PKL
mencari makan demi hidup.
Tidak hanya itu. Maret 2009, Soetan
dyo memberikan “kuliah umum” bagi
korban lumpur Lapindo di tempat
pengungsian di Pasar Baru Porong,

Sidoarjo. Dalam kuliah yang digelar
Fakultas Hukum Unair itu, Soetandyo
menyoroti perjanjian jual-beli yang
tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2007, yang dinilai
melanggar hukum. Alasannya,
karena memaksakan kehendak
kepada warga untuk menjual
hak milik mereka kepada
Lapindo Brantas Inc. Melalui
kuliah tersebut, Sutandyo
berusaha menyadarkan
pengungsi akan hakhak mereka dan cara
memperjuangkannya.
Tidak berlebihan,
jika akhirnya para
mahasiswanya
menyebut sang
profesor sebagai
guru yang
paripurna,
baik dalam
arti keilmuan
maupun
dalam
tataran
kehidupan.

Lantas, bagaimana Soetandyo
di mata keluarga? Menurut Sritomo
Wignjosoebroto, sang adik, sebagai
anak kedua dari sebelas bersaudara,
dia dikenal sebagai sosok yang mandiri
dan tidak mau merepotkan orang
lain. Soetandyo juga selalu berpesan
kepada adik-adik dan keluarganya agar
menjaga integritas dan martabat. Pesan
tersebut disampaikan dalam Bahasa
Jawa yang artinya, jangan mengganggu
orang lain, jangan memalukan nama
keluarga, hidup harus lurus dan jangan
bertindak yang aneh-aneh. “Intinya
beliau banyak mengajarkan untuk hidup
sederhana kepada kami semua,” kata
Sritomo.
Selain itu, menurut Sritomo,
kakaknya juga dikenal sebagai orang
yang demokratis di keluarga. Soetandyo,
kataya, tidak pernah memaksakan
kehendak kepada adik-adiknya.
(berbagai sumber)

prasetya.ub.ac.id

vol. 41/ Th.VI /September-Oktober 2014

| 27

ZOOM
Ini bukan jagongan
biasa. Melalui “Jagongan”
Media Rakyat yang digelar
di Yogyakarta, tersebut, KPK
memberikan peran pencegahan
kepada publik. Berbagai buku,
stiker, dan media edukasi lain
pun, disampaikan dalam upaya
pemahaman antikorupsi.
Publik pun antusias
menyambut. Ketika KPK
memperkenalkan KanalKPK
misalnya, mereka percaya,
netralitas dan idealisme TV
streaming itu akan terus
terjaga. Begitu pula ketika
KPK berperan dalam seminar,
dongeng antikorupsi,
workshop, dan juga pameran
di acara tersebut, semua
menyambut. Mere
ka percaya, sebagai
bagian dari strategi
komunikasi yang
dilakukan KPK,
berbagai kegiatan
tersebut bisa
menyampaikan
pesan antikorupsi
dengan lebih luas
dan terbuka.
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Seperti berubah wajah,
Pemkab Bantaeng
mengalami kemajuan
yang cukup signifikan.
Mulai sektor kesehatan,
perizinan, pengaduan
publik, hingga kualitas
sumber daya manusia.

Kabupaten Bantaeng

Revolusi Kesehatan
ala Tanah Tua

Investor Yang Akan Mengembangkan
Industri Smelter di Kawasan BIP
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P

elayanan kesehatan “tak lazim” itu
ada di Bantaeng. Jika biasanya orang
sakit menghampiri balai pengobatan,
maka di kaki paling selatan pulau Sulawesi
itu, logika tersebut tidak berlaku. Cukup
menghubungi nomor telepon 113, warga
yang merasa kesehatannya terganggu, akan
segera mendapatkan pelayanan.
Tidak harus mendatangi rumah sakit.
Sebaliknya, armada kesehatan Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bantaeng akan
mendatangi warga yang sakit tersebut.
Selain terdiri atas tenaga medis dan
paramedis, armada yang diberi nama
Brigade Siaga Bencana (BSB) tersebut, juga
dilengkapi dengan ambulans yang bisa
melakukan tindakan operasi.
Selain memberikan pertolongan di
rumah, BSB juga siaga untuk melakukan
pertolongan di dalam ambulans. Jika
keadaan pasien parah, maka segera
dibawa ke rumah sakit untuk mendapat
perawatan lebih lanjut, tanpa dibebani
biaya. Dan, jika harus dirujuk ke rumah sakit
di Kota Makassar, Pemkab Bantaeng masih
memberikan jaminan kepada keluarga
pasien yang merawat di rumah sakit selama
rawat inap.
Berkat layanan kesehatan yang keluar
dari “pakem” itu, tidak sekali-dua kali
seorang ibu ditolong dan melahirkan bayi
di dalam mobil kesehatan tersebut. Sang

Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah.

bupati, Nurdin Abdullah
menegaskan, sejak keberadaan
BSB, derajat kesehatan masyarakat
Bantaeng secara perlahan
meningkat. Hal ini, ditandai dengan
menurunnya angka kematian ibu
dan angka kematian bayi. Bahkan
sejak 2012 hingga kini, angka
tersebut sudah mencapai angka
nol. “Demikian juga untuk penyakitpenyakit berbasis lingkungan, dapat
diminimalisasikan,” kata bupati.
Revolusi kesehatan ala Butta
Investor Listrik Yang Akan
Membangun Power Plant

Toa atau Tanah Tua, sebutan untuk
kabupaten seluas 395,83 km², tersebut,
bukanlah satu-satunya. Masih banyak
terobosan lain, yang membuat wajah
Bantaeng cepat berubah dalam kurun
waktu lima tahun terakhir. Terobosan
tersebut, antara lain kemudahan
perizinan kepada para investor,
pelayanan masyarakat secara open
house, Call Center 115 untuk layanan
kebersihan, Pokja Layanan Pandu
Gempita untuk mendengarkan keluhan
keluarga miskin, dan sebagainya.
Dalam hal perizinan, misalnya,
Pemkab tidak hanya menerapkan
pelayanan one day service bagi proses
perizinan tanpa pungutan sepeser
pun, namun juga menjemput investor
di bandara dan mengantar sampai ke
Bantaeng. Pemkab juga mengelola
keuangan daerah secara terbuka dan
transparan.
Mengapa Bantaeng berani
membebaskan biaya perizinan? Apakah
tidak khawatir mengurangi pendapatan
asli daerah (PAD)? Menurut Nurdin,

Kualitas SDM
Sebaik apapun program, tak akan
berhasil tanpa didukung sumber daya
manusia (SDM) yang mumpuni. Begitu
juga dengan Pemkab Bantaeng.

Ironisnya, di awal program
berjalan, ternyata kualitas SDM
tidak seperti diharapkan. Dan, inilah
tantangan terbesar yang dihadapi. Saat
melaksanakan program kesehatan dan
perizinan, misalnya, aparat pelayanan
ternyata masih memiliki mindset, bahwa
pelayanan akan memberikan manfaat
rupiah bagi mereka. Itu terjadi, karena
sebelumnya memang budaya suap dan
uang pelicin, masih banyak terjadi.
Untuk mengeliminasi kebiasaan
tersebut, sekaligus mengubah mind
set aparat pelayanan, Pemkab pun be
kerja keras. Nurdin sendiri mengakui,
bahwa tidak mudah melakukannya.
Maka, selain dengan ketegasan, juga
dilakukan melalui role models. “Kami pun
memberikan keteladanan, untuk bekerja
ikhlas sebagai pelayan masyarakat.
Prinsip yang kami tanamkan adalah jika
air bersih dari hulu sungai, maka yang

sampai ke hilir pun akan bersih. Selain
itu, pada setiap kesempatan, Pemkab
juga cukup keras mengingatkan, bahwa
taruhannya adalah jabatan bagi aparatur
yang menyalagunakan kewenangan,”
papar bupati.
Selain integritas, yang tak kalah pen
ting adalah kompetensi. Untuk yang satu
ini, Pemkab melakukan assessment kom
petensi bagi seluruh aparatur daerah.
Selain itu, guna memperoleh SDM
yang sesuai dengan kompetensi dan
kebutuhan, Pemkab melakukan lelang
jabatan sejak 2008. Dalam lelang jabatan
tersebut, bahkan terdapat beberapa
pendaftar dari luar daerah termasuk
Kabupaten Jeneponto, Bali, dan Kendari.
“Bagi Pemkab Bantaeng, yang
penting mereka bekerja profesional.
Kami terbuka kepada siapapun, asalkan
berkomitmen untuk mengembalikan
kejayaan Bantaeng,” tegas bupati.
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asumsinya sederhana. Hilangnya
pemasukan dari biaya perizinan,
paling banter hanya Rp1-2 juta.
Namun, dengan mengalirnya investasi
yang masuk ke Bantaeng, semua itu
tergantikan secara berlipat ganda.
Dengan investasi yang meningkat
tajam, maka akan terbuka lowongan
pekerjaan dan berimplikasi terhadap
berkembangnya sektor-sektor lain, yang
akan mendorong perkembangan usahausaha di bidang industri.
Dan, hasilnya memang luar
biasa. Kabupaten Bantaeng yang semula
dipandang sebelah mata dibanding 23
kabupaten di Sulawesi Selatan, sekarang
menjadi daerah yang sangat menonjol.
Investor kelas dunia seakan berlomba
berdatangan ke kabupaten yang
berjarak 120 kilometer dari Makassar
ini. “Termasuk investor dari Tiongkok,
Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan
India,” ujar Nurdin.
Kondisi ini tentu sangat
menggembirakan. Sebab, sebelumnya
Bantaeng justru dikenal minim investasi.
Bahkan, menurut Nurdin, sebelum
kebijakan tersebut diberlakukan, di
Kabupaten Bantaeng tidak ada investasi
dalam skala menengah ke atas.
Guna mendukung semua program,
Pemkab melakukan pembenahan
dan peningkatan kapasitas aparat.
Antara lain, melalui penerapan
pola assesment dengan melibatkan
Universitas Indonesia dan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Jatinangor
dan juga melalui lelang jabatan. Selain
itu, jika ada pejabat yang melakukan
penyelewengan, Pemkab tak segan
mencopotnya. Untuk itu pula, Pemkab
membuka selebar-lebarnya laporan
masyarakat, melalui layanan open
house tadi.
Atas berbagai inovasi itu pula,
Pemkab Bantaeng dalam kurun waktu
enam tahun berhasil menyabet lebih
dari 50 penghargaan tingkat nasional.
Termasuk di antaranya, 3 tahun
berturut-turut meraih Otonomi Award
dan berhasil memenangkan Innovative
Government Award (IGA) 2013 yang
diadakan Kementerian Dalam Negeri.
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Pembahasan Tata Kelola TKI

Alasan KPK Tangani TKI

www.jawapos.com

digelar tersebut,
bertujuan untuk
menyelesaikan
persoalan yang
menyangkut TKI,
bersama-sama.
“Forum kita kali
ini adalah dalam
rangka agar
secara sistemik,
struktural dan masif
menyelesaikan
persoalan
TKI,”ujarnya.
Adnan berharap
agar selama
pelaksaan kegiatan,
KPK bersama
perwakilan
lembaga-lembaga
yang hadir dapat
memberikan
sumbangsihnya
untuk membuat terobosan-terobosan yang out
of the box. “Tidak hanya cukup berbicara dengan
pencegahan saja namun juga penindakan, dan
bersama dengan Mabes Polri kita akan pararel
dan konsisten dalam menjalankan program ini,”
urainya.
Selain hasil sidak, pada kesempatan tersebut,
KPK juga kembali mengungkapkan hasil kajian yang
dilakukan KPK. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto, awal mulanya persoalan TKI bukanlah
bidang yang harus ditangani KPK. Sebab, lanjutnya,
TKI bukan termasuk national interest KPK dan
penanganan TKI seyogyanya bukanlah ranah KPK.
Akan tetapi, masalah yang mendera TKI
mau tidak mau akhirnya harus menyeret KPK di
dalamnya. Karena ternyata laporan pengaduan
yang masuk Ke KPK cukup banyak yang
menyangkut dengan TKI. ”Persoalan ini menjadi
perhatian publik, oleh karena itu KPK tidak bisa
mendiamkan,” ujar Bambang.
Bambang pun menegaskan, agar persoalan
tersebut selayaknya ditangani dengan memba
ngun sistem yang benar. Apalagi, karena jumlah
pelanggaran yang masuk ke dalam database,
cukup banyak. Untuk itu, meski law enforcement
saat ini belum dilakukan, bukan berarti tindakan
korektif tidak ada. “Teman-teman di kepoliisian
sudah mengambil langkah yang sangat keras. Akan
ada pemberhentian dari orang-orang yang sudah
ditangkap dari hasil sidak tersebut,”paparnya.

Persoalan TKI menjadi perhatian publik.

Kehadiran para
perwakilan
instansi
tersebut dapat
membentuk
kesepahaman
dalam
merumuskan
tata kelola yang
baik dalam
menangani
persoalan
TKI di masa
mendatang.
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idak berhenti sampai sidak. Sebagai tindak
lanjut sidak yang dilakukan KPK terkait layan
an kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI),
25-26 Juli 2014, diadakan pertemuan untuk mem
bahas tata kelola TKI. Pertemuan tersebut, juga
sebagai upaya memperbaiki sistem pelaksanaan
pelayanan publik bagi para pahlawan devisa itu.
Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara
KPK, Bareskrim Polri, dan Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4).
Dalam kegiatan yang berlangsung Selasa,
9 September 2014, di Gedung KPK, Jakarta,
tersebut, hadir 13 perwakilan dari kementerian/
lembaga. Mereka adalah perwakilan Kemenko
Kesra, Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenkumham,
Kemenlu, Kemenhub, Bank Indonesia, Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Polri, Ombudsman, BNSP, PT
Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II.
Kehadiran perwakilan dari instansi dan depar
temen terkait, tentu membawa angin segar.
Sebab, seperti sudah menjadi rahasia umum,
bahwa persoalan TKI selalu menjadi polemik
yang berlarut-larut tanpa ujung pangkal penye
lesaian. Dengan adanya pertemuan itu, diharapkan
pula dapat membentuk kesepahaman dalam
merumuskan tata kelola yang baik dalam mena
ngani persoalan TKI di masa yang akan datang.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK
Adnan Pandu Praja, mengatakan, acara yang

vol. 41/ Th.VI /September-Oktober 2014

Kunjungan Tim Transisi

integrito

Pertajam Komitmen Pemerintah Baru

Kedatangan Tim Transisi, diharapkan menjadi awal yang baik bagi pemerintahan yang antikorupsi.

U

sai sudah gegap gempita pemilihan
presiden dan wakil presiden periode
2014-2019. Tak ada lagi kampanye
dan obral janji, seiring dengang perpindahan
estafet kepemimpinan nasional. Yang ada,
adalah pembuktian janji dan komitmen oleh
pasangan yang memenangkan pesta demo
krasi tersebut. Termasuk di antaranya, terkait
janji pemberantasan korupsi.
Berkaitan dengan hal itu, Tim Transisi yang
bertugas menyusun berbagai program prioritas
pemerintahan Jokowi-JK bertandang ke
kantor KPK, 26 September 2014. Banyak topik
dibicarakan, termasuk tindak lanjut penan
datanganan buku putih. Buku putih tersebut,
berisi tentang usulan delapan agenda pem
berantasan korupsi KPK bagi pemerintah baru.
Kedelapan agenda pemberantasan korupsi
dalam buku tersebut, antara lain mengenai
reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi
kependudukan, agenda pengelolaan sumber
daya alam dan penerimaan negara, agenda
ketahanan dan kedaulatan pangan, agenda
perbaikan infrastruktur, agenda penguatan
aparat penegak hukum, agenda dukungan
pendidikan nilai integritas dan keteladanan,
agenda perbaikan kelembagaan partai politik
dan agenda peningkatan kesejahteraan sosial.
Mereka yang datang ke KPK, antara
lain, Ketua Kantor Staf Rumah Transisi, Rini
Soemarno, Teten Masduki, Anies Baswedan,
Andi Widjajanto, Eko Sandjojo, dan Akbar Faisal.
Sedangkan dari KPK, hadir sejumlah pejabat
struktural dan penasihat KPK, Soewarsono.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Litbang KPK,
Roni Dwi Susanto mengingatkan pasangan presiden
dan wakil presiden terpilih perihal komitmen mereka.
Selain itu, Roni juga menyampaikan bahwa peran
pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi
sangat besar. “KPK tidak akan mampu sendiri dalam
melakukan pemberantasan korupsi. Prioritas kami
juga pada perubahan kultur sosial,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Tim Transisi juga menya
dari berbagai permasalah dan tantangan yang di
hadapi pemerintahan baru ke depan. Rini Soemarno
mengatakan, permasalahan negara saat ini me
mang rumit. Meski demikian, kata Rini, tim bentukan
Jokowi-JK itu terus bekerja keras untuk melakukan
pembenahan. Rini mengaku, sejak awal Jokowi
menginginkan kondisi Indonesia yang zero corruption.
Dalam pertemuan yang digelar sekitar satu
jam tersebut, kedua belah pihak juga membahas
mengenai seleksi calon menteri di pemerintahan
baru nanti. Anggota lain tim transisi, Andi Widjajanto
menyampaikan, pihaknya mempunyai kriteria
tersendiri dalam menentukan nama-nama calon
menteri. Pun demikian, dalam pertemuan tersebut
mereka juga meminta saran dam masukan dari
KPK. “Kami menyebutnya sebagai kriteria integritas,
yang terdiri atas tiga poin. Yakni, mendukung rezim
antikorupsi, kepedulian hak azasi manusia, dan
sensitivitas gender,” jelasnya.
Terkait hal itu, penasihat KPK Soewarsono
menyampaikan, karakter kepemimpinan pasangan
presiden terpilih sebenarnya telah memiliki modal
yang baik, yakni kesederhanaan, kerakyatan
dan antikorupsi. “Itu yang saya kira harus tetap
dipertahankan,” katanya.

Sebagai
tindak lanjut
penandatanganan
buku putih, Tim
Transisi Jokowi
bertandang ke
KPK. Saatnya,
membuktikan
komitmen.
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Kerjasama KPK-BPN
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Berbenah Kelola Tanah

Sejak 2005,
KPK dan BPNRI bekerja
sama dalam
meningkatkan
tata kelola
pertanahan.
Selain
melakukan
berbagai
program rencana
aksi, sidak akan
dilakukan.
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etelah sembilan tahun bergulir, kerja sama
antara KPK dan Badan Pertanahan Nasional
(BPN) RI terus ditingkatkan. Sebagai tindak
lanjut rencana aksi yang telah disepakati dalam
MoU pada 27 Oktober 2005, KPK dan pimpinan
BPN RI kembali menggelar pertemuan. Dalam
pertemuan yang dilaksanakan di kantor BPN RI, 30
September 2014, hadir Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto dan Kepala BPN RI, Hendarman
Supandji.
Berdasarkan kajian tentang sistem administrasi
di BPN RI, KPK kala itu menemukan beberapa
catatan buruk. Salah satunya masih terjadinya
pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah.
Melalui kerja sama itu, KPK memberikan beberapa
saran perbaikan. Mulai dari aspek internal hingga
eksternal di BPN. Saran tersebut, menjadi acuan
bagi BPN dalam melakukan rencana aksi.
Dalam pertemuan itu, selain membahas
berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan
pelayanan pertanahan kepada masyarakat, juga
membahas upaya pencegahan tindak pidana
korupsi di lingkungan BPN RI.
Hendarman Supandji mengatakan, setidaknya
ada 11 rencana aksi yang telah disepakati antara
KPK dan BPN. Dari sejumlah renaksi itu, kata
Hendarman, kemudian dilakukan kajian terhadap
14 Kantor Pertanahan di sejumlah daerah di
Indonesia. “Alhamdulillah pada saat ini semua
sudah dinyatakan selesai oleh KPK,” katanya.
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Dalam upaya pembenahan tata kelola
layanan pertanahan, Hendarman mengatakan,
BPN RI telah melaksanakan reformasi birokrasi
serta mewujudkan lembaga yang bersih. Selain
itu, meski memiliki SOP pelayanan tersendiri,
pihaknya juga mengajak KPK untuk melakukan
sidak ke kantor-kantor cabang BPN di seluruh
Indonesia yang nantinya akan menjadi bahan
evaluasi. “Inspeksi mendadak itu untuk
mengakselerasi pelayanan publik. Terutama
mengenai masalah sistem pertanahan dan letak
permasalahan yang mungkin bisa menimbulkan
terjadinya KKN,” ujar Hendarman.
Dalam melakukan pengawasan, sidak
memang menjadi bagian yang tak kalah penting.
Bambang Widjojanto mengatakan, sidak tersebut
dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi
pelayanan. “Dalam sidak itu sudah tentu tindakan
korektif harus dilakukan, apakah ada indikasi
bukan kealfaan tetapi kesengajaan,” ujarnya.
Bambang menambahkan, setidaknya ada
beberapa hal mengapa pertanahan itu menjadi
penting, urgen dan relevan. Menurutnya,
tidak ada di negara mana pun yang mampu
mensejahterakan rakyatnya jika tidak mampu
mengelola pertanahan, termasuk mengelola
sumber daya alam. “Jadi pengelolaan pertanahan,
dalam hal ini fungsi dari BPN yang memberikan
sertifikasi atas lahan-lahan pertanahan menjadi
sesuatu yang sangat penting,” ujar Bambang.

Penandatanganan Komitmen PPG

integrito

Kian Mudah Melaporkan

Wakil Ketua KPK Zulkarnain. PPG mempermudah pelaporan gratifikasi.

P

enerapan pengendalian gratifikasi merupa
kan bagian dari reformasi birokrasi yang efek
tif dan efisien. Melalui pengendalian grati
fikasi, pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.
Berbicara pada kegiatan sosialisasi dan
penandatanganan komitmen Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG) Provinsi Kalimantan
Barat, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menegaskan,
betapa pentingnya aparatur memahami gratifasi,
termasuk cara pelaporan. “Sebab, pemerintahan
yang bersih dan berintegritas akan mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Di sinilah sistem
pemerintahan yang melayani publik akan bekerja
dan berjalannya hukum secara efektif,” kata
Zulkarnain, pada acara yang digelar 23 September
lalu di Balai Petitih,
Kantor Gubernur Kalbar,
Pontianak.
Di hadapan sekitar
100 Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(SKPD), Zulkarnain
mengatakan, PPG,
diharapkan membuat
mekanisme pelaporan
gratifikasi menjadi
lebih mudah. Untuk
itu, hendaknya
penyelenggara negara
tidak lagi segan
melapor jika menerima
gratifikasi. Sebab, jika

dalam waktu maksimal 30 hari ternyata tidak
melapor, dapat diancam pidana.
Provinsi yang dipimpin Gubernur Cornelis
itu sendiri, menjadi provinsi ke-11 yang
menandatangani PPG. Sebelumnya, 10 provinsi
lain yang bekerja sama dengan KPK dalam
mengendalikan gratifikasi, antara lain, Jawa Timur,
DKI Jakarta, Jawa Barat, dan NTB. Selain itu, Jawa
Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Bali,
Gorontalo dan Banten. Tak hanya itu, komitmen
PPG juga telah diterapkan pada 84 institusi
pemerintah lain setingkat kementerian, lembaga
dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/
BUMD).
Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis
mengungkapkan,
pembangunan sistem
pengendalian gratifikasi
yang akan dilakukan
di lingkungannya,
diharapkan dapat
memperkuat sistem
pengendalian yang
telah ada sebelumnya.
“Kami mengapresiasi
langkah KPK, dan
berharap ini akan
memantapkan upayaupaya pencegahan
dan pemberantasan
korupsi yang terus kami
bangun,” katanya.

Penerapan
pengendalian
gratifikasi
merupakan
bagian dari
reformasi
birokrasi yang
efektif dan
efisien. Dari
sana, pelayanan
publik bisa
berjalan dengan
baik.
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Workshop Lomba Media Kampanye Kreatif

integrito

Memantik Kreativitas Publik

KPK mengundang peran serta masyarakat.

KPK
membutuhkan
bantuan
masyarakat
untuk
menyosialisa
sikan pesan
antikorupsi.
Bersama
masyarakat,
menjadi lebih
mudah.
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D

alam pemberantasan korupsi, peran
semua orang sudah tahu bahwa korupsi itu tidak
serta masyarakat mutlak diperlukan.
baik. “Perlu digali lagi simbol lain, terutama pada
Masyarakat bisa melakukan banyak hal,
sosialisasi yang menyasar anak muda,” katanya.
termasuk di antaranya ketika terlibat aktif dalam
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua
mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi sebagai
KPK Busyro Muqoddas, mengatakan, upaya
upaya bidang pencegahan.
pencegahan kreatif merupakan strategi pilihan
Hal itulah yang antara lain dibahas, saat KPK
yang sangat bijaksana. Menurutnya, KPK tentu
menggelar workshop Lomba Media Kampanye
saja memperhatikan setiap segmen agar cara
Kreatif di Jakarta, 27 September 2014. Dalam
yang digunakan bisa efektif. Lebih dari itu semua,
workshop mengemuka, bahwa melalui lomba
KPK membutuhkan bantuan masyarakat untuk
tersebut, KPK mengundang kreativitas masyarakat menyosialisasikan pesan antikorupsi. “Bersama
dalam mengemas pesan antikorupsi ke dalam se
masyarakat, tentu tugas menyosialisasikan hal ini
jumlah medium. Baik cetak maupun audio-visual.
menjadi lebih mudah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, hadir sebagai
Dalam workshop Lomba Media Kampanye
pembicara antara lain para profesional di bidang
Kreatif tahun ini, ada beberapa kategori yang
kreatif seperti Anto Motulz, Yoris Sebastian, dan
diperlombakan yakni Lomba Karya Video Pendek/
Elwin Mok. Menurut Yoris, selama ini sistem pe
Iklan Layanan Masyarakat (PSA) Anti Korupsi,
nindakan KPK sudah terbilang mapan dan efektif
Lomba Karya Poster Antikorupsi dan Lomba
untuk menimbulkan efek jera. Di sisi lain, upaya
Product Ambience/Unconventional Media.
pencegahan perlu diperkuat. “Pencegahan juga
Karya lomba akan dinilai oleh Dewan Juri yang
tak kalah penting, agar pemberantasan korupsi
ahli di bidang komunikasi, media dan industri
lebih optimal,” katanya.
kreatif. Selain itu, karya
Elwin sepakat. Upaya
terbaik akan dipamerkan
Beberapa kategori yang
pencegahan perlu digencar
dalam peringatan Hari
dilombakan dalam workshop
kan. Bahkan ia menilai,
Antikorupsi Internasional
tahun ini:
pencegahan korupsi dengan
9 Desember 2014 yang
• Lomba Karya Video Pendek
melibatkan anak muda,
akan berlangsung di kota
• Iklan Layanan Masyarakat (PSA)
merupakan langkah yang
Yogyakarta dan karya tersebut
Antikorupsi
positif. Ke depan, lanjut Elwin,
akan digunakan oleh KPK
• Lomba Karya Poster Antikorupsi
mindset yang harus dibangun
untuk mengkampanyekan
• Lomba Product Ambience/
hendaknya tidak terbatas
antikorupsi kepada
Unconventional Media
pada kata “korupsi”. Sebab,
masyarakat.
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Prestasi KPK

Mulai Tata Kelola
Hingga Kehumasan

integrito

good governance,
yakni partisipasi,
kepastian hukum
dan HAM,
transparansi,
bertanggung
jawab, berorientasi
pada kesepakatan,
keadilan,
efektivitas
dan efisiensi,
akuntabilitas,
visi strategik dan
kepemerintahan
yg baik dan
peduli lingkungan
hidup.”Jadi ini
berdasarkan
pilihan masyarakat,
dan publik kembali
memilih KPK,”
ujarnya.
Di bidang ke
erja apik KPK dalam pemberantasan ko
humasan, KPK juga menyabet dua penghargaan
rupsi di Indonesia kian membahana, tak
sebagai program public relations (PR) terbaik
hanya di dalam negeri, namun hingga
lewat ajang Indonesia Public Relations Awards &
ke mancanegara. Setelah mendapat Ramon
Summit (IPRAS) 2014, 19 Oktober 2014. Kedua
Mangsaysay Award, sebuah penghargaan bergeng program tersebut, antara lain KanalKPK; Radio
si tingkat internasional, kini, di tingkat nasional,
dan TV streaming dan Portal Antikorupsi Anti
KPK juga menyabet banyak penghargaan.
Corruption Clearing House (ACCH). Kedua media
Di bidang tata kelola pemerintahan, KPK
sosialisasi KPK itu terpilih menjadi program Public
mendapat anugerah dari Soegeng Sarjadi
Relations terbaik setelah melewati beberapa
Award on Good Governance 2014, sebagai
proses seleksi, diantaranya meliputi objektif
lembaga pemerintahan terbaik. Ini adalah
program, media promosi dan peningkatan
kali kelima KPK mendapat anugerah tersebut
reputasi dari program PR yang dijalankan oleh
sejak 2010 lalu. Penghargaan ini merupakan
lembaga tersebut.
ajang yang diselenggarakan Soegeng Sarjadi
Anugerah penghargaan yang digelar di
School of Government untuk memberikan
Yogyakarta tersebut diserahkan langsung oleh
penilaian terhadap kinerja instansi dan lembaga
Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat,
negara di Indonesia. Melalui metodologi yang
M Ridlo ‘Eisy.
dikembangkan secara survei maupun clastering,
Deputi Pencegahan sekaligus Juru Bicara
ajang ini mengukur persepsi publik terhadap
KPK, Johan Budi SP mengatakan, saat ini KPK
instansi dan lembaga tersebut.
telah mengembangkan strategi komunikasi
Penghargaan itu disampaikan sejumlah
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
perwakilan dari dari Soegeng Sarjadi School of
korupsi. “Kami akan lebih mengoptimalkan
Government, di gedung KPK 14 Oktober 2014,
media yang dikelola KPK, khususnya di Biro
dan diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif
Humas dalam menyebarkan pesan antikorupsi.
SSSG, M. Fadjroel Rachman kepada Ketua KPK
Media yang kami kelola akan menjadi salah satu
Abraham Samad. Fadjroel mengatakan, pihaknya
ujung tombak dalam sosialisasi dan diseminasi
melakukan penelitian berdasarkan 10 prinsip
informasi kepada publik,” katanya.

K

Meski tak
menjadi ukuran
keberhasilan
kinerja
KPK dalam
pemberantasan
korupsi,
berbagai
penghargaan
turut
memotivasi.
Apresiasi
masyarakat
kian tinggi.
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Sisi Lain Pimpinan KPK

Zulkarnain Membawa
Makanan dari Rumah

W

akil Ketua KPK, Zulkarnain,
tersipu ketika kehidupan
asmara dengan istrinya ha
rus dibuka dalam forum. Maklum,
sebagai salah satu pimpinan lembaga
antikorupsi, Zulkarnain memang lebih
banyak dicecar dengan sejumlah
pertanyaan terkait perkara korupsi
yang ditangani KPK. Padahal, ayah
dari empat orang anak ini memiliki
keseharian yang tak kalah menarik.
Dalam sesi berbagi bersama
Pimpinan KPK, Zulkarnain
menceritakan secara gamblang tentang
kehidupan keluarganya. Kegiatan yang
diprakarsai oleh Humas KPK ini tentu
memberi warna lain bagi karyawan
KPK. Tak hanya mendapat keteladanan,
juga mempererat hubungan.
Dalam menjalankan karier, Zulkarnain
ternyata tak pernah lepas dari keluarga, terutama
sang istri. Meski saat menjadi jaksa dulu sering
dipindahtugaskan ke berbagai daerah, pria
kelahiran Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat,
ini kerap memboyong keluarga. Namun Zul,
demikian sapaan akrabnya, selalu bersyukur
karena mendapat dukungan penuh dari keluarga.
Hal tersebut memang bukan tanpa alasan.
Menurut dia, dengan didampingi keluarga dapat
memberikan ketenangan sehingga lebih fokus
dalam menjalani kewajibannya dalam bekerja.
Selain mendukung perjalanan kariernya ketika
menjadi Jaksa, hingga saat ini Zulkarnain juga
tak lepas dari perhatian sang istri dengan selalu
dibekali makanan setiap berangkat kerja. “Yang
pertama mungkin itu bentuk kecintaan istri kepada
saya. Kemudian karena saya juga membutuhkan
dia. Artinya, saya kalau urusan masak juga tidak
bisa, meskipun makanan saya sebenarnya
cenderung sederhana,” ungkap Zulkarnain.
Naik Angkutan Umum
Jika Zulkarnain buka-bukaan tentang prinsip
hidup seimbang antara keluarga dan karier, Wakil
Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto mence
ritakan tentang lika-liku perjalanan kariernya
sebelum menjadi komisioner KPK. Bagi dia, prinsip
hidup adalah harga mati. Begitupun, sebelum
menjadi pimpinan KPK, pria kelahiran Jakarta, 18
Oktober 1959, ini selalu konsisten pada prinsip
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Berbagai media
massa tentu
pernah memuat
berita tentang
kinerja pimpinan
KPK. Namun tak
banyak yang
tahu kehidupan
pribadi mereka.
Melalui sesi
berbagi,
menguak sisi
lain pimpinan
KPK.

hidupnya tersebut. Perihal pekerjaan, Bambang
pun tak pernah menerimanya, jika bertentangan
dengan nuraninya. “Ketika bekerja di LBH saya
paling anti menagani kasus perceraian, karena
saya tidak setuju dengan perceraian. Tapi saya
lebih anti kalau harus menangani kasus korupsi,”
tegasnya.
Dalam menjalani hidup, integritas merupakan
harga mutlak. Demikian pula dengan alumnus
Universitas Jayabaya 1984, yang selalu memulai
kejujuran dari hal-hal kecil dalam kesehariannya,
termasuk terbuka soal pendapatannya kepada
keluarga. “Jadi prinsip saya, kalau kita tidak bisa
jujur mulai dari hal-hal kecil, bagaimana kita bisa
jujur terhadap hal-hal yang lain,” ujarnya.
Perihal prinsipnya, Doktor Ilmu Hukum dari
Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, 2009,
yang meraih penghargaan Kennedy Human Rights
Award, itu tak lantas lupa daratan meski memiliki
fasilitas dan penghasilan besar seiring kariernya
yang kian cemerlang. Sedari dulu, ia pun terbiasa
naik moda transportasi umum seperti bus atau
kereta api. Hal itu, kata dia, tentu bukan tanpa
alasan. Selain menghindari kemacetan lalu lintas
juga bisa lebih dekat dengan masyarakat. “Saya
suka naik kendaraan umum karena saya itu bisa
mengetahui dan merasakan problem sosial.
Waktu saya suka naik bus atau kereta saya sampai
tahu ciri-ciri copet dan sebagainya. Dari situ saya
juga banyak tahu tentang masalah sosial,” jelas
Bambang.

Pelantikan Pejabat Struktural KPK

integrito

Tak Sekadar Mengisi Kursi Jabatan

Himawan Adinegoro ketika dilantik sebagai sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK.

B

erbagai wejangan dari pimpinan KPK terus
dilontarkan kepada para pejabat struktural
baru KPK. Maklum, sebagai bagian dari
lembaga antikorupsi, seluruh insan KPK memang
dituntut untuk bekerja optimal. Tuntutan tersebut
menjadi kian besar terlebih bagi mereka yang
mempunyai posisi strategis di lembaga antirasuah
itu. Tak heran, jika untuk mengisi posisi strategis
tersebut, KPK selalu selektif. Figur-figur tersebut
harus layak, kompeten dan memiliki kemampuan
terkait jabatannya. Tidak asal mengisi kursi.
Hal itu disampaikan Ketua KPK, Abraham
Samad, ketika secara resmi melantik dua pejabat
struktural baru KPK, yakni Johan Budi SP dan Arry
Widiatmoko, pada 17 Oktober 2014. Johan dilantik
sebagai Deputi Pencegahan KPK, sedangkan Arry
Widiatmoko dilantik sebagai Deputi Pengawasan
Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Seperti
diketahui, sejak 2009, Johan menjabat sebagai
Kepala Biro Humas KPK yang sekaligus menjadi
Juru Bicara KPK, sedangkan Arry, sebelumnya
merupakan Direktur Penyelidikan pada Kedeputian
Penindakan KPK.
Pengambilan sumpah jabatan pejabat ba
ru itu, juga disaksikan sejumlah Komisioner KPK.
Antara lain Abraham Samad, Zulkarnain, dan Busyro
Muqoddas. Sedangkan dari pihak eksternal, KPK
juga mengundang Kepala BPKP Mardiasmo yang
kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI,
Kepala Bareskrim Mabes Polri Suhardi Alius, serta

jajaran pejabat struktural dan pegawai KPK lainnya.
Selain melantik dua Deputi baru, 27 Oktober
2014, KPK juga secara resmi melantik Himawan
Adinegoro sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen)
KPK. pejabat eselon I yang berasal dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP), ini menggantikan posisi Annies Said
Basalamah, yang kembali ke instansi asalnya, yakni
Kementerian Keuangan RI.
Kini, tantangan besar pun disematkan kepada
para pejabat baru KPK tersebut. Terlebih, saat ini
berbagai praktik koruptif kian masuk ke dalam
sendi-sendi masyarakat. Oleh karena itu, Abraham
menyampaikan harapan besar kepada kedua
pejabat baru KPK itu. Ia juga menekankan, untuk
senantiasa bekerja kerjas dalam pemberantasan
korupsi. Karena, kata dia, dalam sebuah instansi
atau lembaga, jabatan Deputi memiliki peran yang
sangat strategis.
Kaitannya dengan pencegahan korupsi
misalnya, kata Abraham, peran Deputi pencegahan
memiliki peran yang tak kalah strategis. Apalagi,
ke depan upaya pemberantasan korupsi yang
dilakukan KPK tidak hanya bertumpu pada sisi
penindakan semata, namun juga harus dapat
memadukan sisi pencegahan. Begitu pula dengan
Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan
Masyarakat (PIPM), lanjut Abraham. “Deputi PIPM
harus mampu menjaga marwah karena KPK
menjadi role model bagi lembaga lain,” ujarnya.

Dalam rangka
mengisi sejumlah
kursi jabatan
kosong, KPK
melantik beberapa
pejabat struktural
baru. Amanah
besar sudah
menunggu.
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Launching Bus ACLC

integrito

Cara Pertama di Eropa dan Asia

Bus Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

Dengan bus
Anti-Corruption
Learning Center
(ACLC) mobilitas
pencegahan
korupsi
semakin tinggi.
Menjangkau
masyarakat
hingga pelosok
negeri.
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P

ara penari itu terlihat garang. Tajam sorot
matanya, keras mimik mukanya. Sesekali
memutar-mutar tombak dan pedang, sesekali
pula menghentakkan kaki. Ditariknya lengan ke
belakang, dihunjamkan senjata ke sasaran.
Kabasaran Bapontar memang sangat
dinamis. Disajikan saat peluncuran bus AntiCorruption Learning Center (ACLC), tarian khas
Minahasa, tersebut, seakan merepresentasikan
pemberantasan korupsi yang tidak saja agresif,
namun juga inovatif.
Di pelataran parkir Gedung KPK, 14 Oktober
2014, tak lama setelah para penari menuntaskan
aneka geraknya, inovasi pemberantasan korupsi
memang dilakukan. Saat itu, bekerja sama dengan
GIZ Jerman, KPK meluncurkan mobil pembelajaran
antikorupsi. Dengan adanya bus seharga Rp1,3
miliar, tersebut, diharapkan bisa meningkatkan
mobilitas KPK melakukan pendidikan antikorupsi.
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja,
mengatakan, upaya tersebut merupakan langkah
jemput bola KPK dalam menanamkan nilai-nilai
antikorupsi kepada masyarakat luas. Dengan bus
ini, lanjutnya, diharapkan KPK bisa menjangkau ke
berbagai derah.
Menurut Adnan, untuk kali pertama, bus
tersebut beroperasi di Yogyakarta. Namun pada
gilirannya, kendaraan dengan konsep class
room tersebut juga akan menjelajah ke sejumlah
provinsi lain di Tanah Air. “Dia akan aktif berkeliling
di daerah untuk dapat menjelaskan berbagai
instrumen korupsi,” katanya.
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Guna mendukung fungsi tersebut, bus
dilengkapi 11 perangkat komputer, termasuk untuk
instruktur. Selain itu, kendaraan ber-plat nomor B
7002 SQA, ini dilengkapi televisi layar datar, sound
system, layar besar berukuran 12 meter persegi,
tenda hidrolik dan mini panggung. Tak hanya di
dalam, bus ini juga bisa digunakan untuk pelatihan
di luar ruang kendaraan.
Selain dilengkapi sejumlah sarana untuk
bersosialisasi, bus ACLC juga dilengkapi dengan
berbagai materi pembelajaran antikorupsi. Antara
lain, modul pendidikan antikorupsi, teori dan strategi
antikorupsi, pengaduan masyarakat, pengelolaan
gratifikasi, tata cara pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sejumlah
aplikasi antikorupsi yang dimiliki KPK.
Melalui bus antikorupsi ini, kata Adnan, KPK akan
menyentuh semua segmen masyarakat di daerah.
Namun demikian, lanjutnya, bus ACLC ini akan lebih
banyak menjangkau kalangan remaja, mulai dari
sekolah hingga universitas. “Kalau kita bisa menyen
tuh generasi muda, maka kita berharap akan tumbuh
generasi-generasi yang antikorupsi,” ujar Adnan.
Dalam peluncuran bus ACLC itu, KPK dan
perwakilan dari Republik Federal Jerman melakukan
serah terima kunci secara simbolis. Mathias Muehle,
sebagai perwakilan dari GIZ mengatakan, hal
tersebut merupakan upaya baik yang dilakukan KPK.
Ia menyampaikan, di Asia dan Eropa sejauh ini belum
ada yang menggunakan seperti cara yang dilakukan
KPK dalan pemberantasan korupsi. “Ini merupakan
pendekatan yang luar biasa,” kata Mathias.

Kunjungan CAC dan SPRM

Saling Sharing Dua Tetangga

integrito

S

epak terjang
KPK dalam
pemberantasan
korupsi di Indonesia
tak pelak mendapat
perhatian dari
sejumlah negara.
Banyak yang
mengapresiasi, tak
sedikit pula yang
mengutus delegasi,
untuk melakukan
sharing terkait
pemberantasan
korupsi.
Comisso AntiCorrupo (CAC)
Timor Leste, adalah
KPK saling berbagi dan bertukar pikiran. Masalah global harus diselesaikan bersama.
salah satu lembaga
antikorupsi luar
negeri yang tidak hanya bertukar pikiran, namun
pun demikian dengan CAC Timor Leste.
juga mengutus pejabat strukturalnya menimba
Komisioner CAC, Aderito Tilman, mengatakan,
ilmu di KPK. Mereka terdiri atas 10 orang, yang
pihaknya menyadari bahwa pemberantasan
berasal dari para pejabat struktural dan staf di
korupsi merupakan tugas yang berat.
masing-masing unit komisi antikorupsi negeri
Menurutnya, dalam pemberantasan korupsi
tetangga tersebut. Nantinya, mereka akan
diperlukan upaya yang sangat solid, baik di
mendalami berbagai upaya pemberantasan
tingkat nasional maupun internasional. “Oleh
korupsi yang dilakukan KPK, terutama dalam
karena itu, upaya yang kami lakukan adalah
bidang pencegahan. Proses “magang” tersebut
dengan memberangkatkan delegasi kami
berlangsung 12 Oktober-1 November 2014.
untuk mengikuti pendidikan di KPK dalam
Sebagai pengantar kegiatan tersebut,
pemberantasan korupsi. Khususnya, bidang
KPK dan CAC Timor Leste pun menggelar
pencegahan,” ujar Aderito.
pertemuan, 13 Oktober 2014, di Auditorium KPK
CAC Timor Leste memang bukan satulantai 3. Turut hadir Komisioner KPK dan CAC
satunya lembaga antikorupsi yang menimba
Timor Leste. Dari KPK, adalah Abraham Samad,
ilmu di KPK. Pada 16-17 Oktober 2014,
Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain. Sedangkan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Komisioner CAC Timor Leste, Aderito Tilman dan
(SPRM), juga melakukan kunjungan ke KPK.
para pejabat struktural kedua lembaga. Acara,
Lembaga antikorupsi negara tetangga itu
kemudian dilanjutkan dengan safari ke masingsetidaknya mengirim lima orang delegasinya
masing unit kerja di KPK, yang didampingi para
untuk belajar, khususnya terkait kehumasan.
pimpinan KPK.
Johan Budi SP, yang kala itu masih
Dalam sambutannya, Abraham mengatakan,
menjabat Kepala Biro Humas KPK, menyambut
keberadaan KPK yang berusia relatif muda, yakni
baik kedatangan mereka. “Ini tidak hanya
sekitar 11 tahun, memiliki tantangan besar.
menjadi ajang untuk belajar bagi delegasi dari
Dengan infrastruktur dan SDM yang terbatas
Malaysia, tetapi juga bagi KPK sendiri untuk
serta wilayah yang luas, kata dia, disadari bahwa
mengevaluasi,” kata Johan.
pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki
Sementara itu, Kepala Komunikasi Strategis
tantangan tersendiri. “Tetapi dengan kerja keras
SPRM, Manimaran, mengungkapkan, bahwa
kami semua, Alhamdulillah kita bisa tetap eksis
pihaknya sudah cukup lama ingin menimba ilmu
dan terus berjalan dalam pemberantasan korupsi
dari KPK, khususnya dalam bidang komunikasi
di indonesia,” ujar Abraham.
dan kehumasan. “Kami mendapatkan banyak
Seperti halnya KPK yang tidak bisa berjalan
pelajaran. Dan yang kami peroleh hari ini sangat
sendri dalam upaya pemberantasan korupsi,
berharga,” ujar Manimaran.

Mengapresiasi
kinerja
KPK dalam
pemberantasan
korupsi di
Indonesia, CAC
Timor Leste
dan lembaga
pemberantasan
korupsi Malaysia
mengirim
delegasi ke
KPK. Menimba
ilmu, menggali
pengalaman.
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Predikat sebagai salah
satu negara terbersih di
dunia, tidak begitu saja
diraih Australia. Melalui
kerja keras, mereka bisa.

N

egeri di belahan selatan yang
kerap menarik perhatian itu
adalah Australia. Bukan hanya
secara politis kerap bersitegang dengan
Indonesia. Namun, juga karena berbagai
kiprahnya yang luar biasa, baik ekonomi
maupun dalam pemberantasan korupsi.
Hingga saat ini, Australia merupakan
negara dengan pendapatan yang
tinggi dan angka kemiskinan yang
rendah. Menempati peringkat ketiga
dalam Indeks Kebebasan Ekonomi
(2010), Australia menempati peringkat
ke-13 di dunia dan memiliki PDB per
kapitaterbesar ke-9 di dunia. Posisi ini
jauh lebih baik ketimbang Inggris Raya,
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Jerman, Perancis, Kanada, Jepang, dan
Amerika Serikat.
Bisa jadi memang saling terkait.
Kondisi ekonomi yang mumpuni itu,
ternyata seiring dengan predikat
Australia sebagai salah satu negara
terbersih di dunia. Sebagai indikator,
indeks persepsi korupsi (IPK) yang
diberikan Transparency International,
menempatkan Australia pada posisi 10
besar negara terbersih sejagad.
Tentu capaian itu tak diraih dalam
sekejap. Seperti dikatakan Peter Wilis,
Director of Transparent International
Australia, Pemerintah Australia pun
pada mulanya adalah pemerintah yang
boros dan sarat dengan praktik korupsi.
“Sejumlah uang dihamburkan, gelar
dan jabatan negara diperjualbelikan.
Monopoli, pajak, dan penguasaan tanah
negara dengan cara dirampas oleh
penguasa yang parasit beserta kronikroninya,” katanya.
Namun, berkat kerja keras, akhirnya
Australia bisa bangkit dari kondisi yang

sangat korup tersebut. Tidak hanya
itu, dunia pun saat ini melihat, bahwa
Negeri Kanguru itu sekarang menjadi
salah satu kiblat pemberantasan
korupsi.
Rahasianya, karena Australia
melakukan terobosan terhadap enam
hal. Pertama, seleksi penerimaan polisi
secara jujur, sehingga menghasilkan
polisi jujur pula; Kedua, pejabat publik
yang jujur, netral, dan berkualitas;
Ketiga, audit dan pertanggungjawaban
terhadap penerimaan dan pengeluaran
pemerintah; Keempat, penyidikan yang
independen; Kelima, membuka akses
informasi secara bebas kepada publik;
Dan, keenam, penuntutan kejahatan
melalui hakim yang independen dan
jujur.
Tetapi itu belum cukup. Semua
langkah tersebut, didukung masyarakat
yang memang sudah tertib. Publik telah
terbiasa patuh kepada undang-undang
dan administrasi negara. Selain itu, juga
ditunjang pegawai negeri dan pejabat

en.wikipedia.org

Pembersih Debu
Negeri Kanguru

menerima laporan kemajuan proyekproyek penting dari yang menentukan
kebijakan.
Selain itu, terdapat pula jabatan
Komite Manajemen Operasi atau dikenal
juga sebagai Assistant Commissioner.
Komite bersidang dua minggu sekali
untuk meninjau kemajuan operasional
penting komisi. Tugasnya adalah,
pengambilan keputusan operasi
strategis, penelitian, dan bantuan
eksekutif.
Menyangkut fungsi, terdapat
delapan fungsi ICAC NSW. Pertama,
menjadikan kepentingan publik
sebagai yang utama (publik interest
to be paramount). Kedua, fungsi
utama (prinction functions). Ketiga,
fungsi lain komisi (other functions
of commission). Keempat, satuan
tugas (task force). Kelima, kerja sama
dengan badan lain (cooperation with
other argencies). Keenam, bukti dan
prosedur (evidence and procedure).
Ketujuh, proses pengadilan (court
proceedings). Kedelapan, wewenang
insidental (incidental powers).
Di luar itu, ICAC NSW juga memiliki
fungsi lain. Pertama, wewenang untuk
membuat dan membentuk pendapat
berdasarkan hasil penyidikan yang
berkaitan dengan perbuatan, keadaan,
atau kejadian yang ada kaitannya

Lembaga Antikorupsi
Sebagai negara persemakmuran,
Australia tentu memiliki karakteristik
tersendiri. Karena tidak seperti
Indonesia yang hanya memiliki satu
lembaga antikorupsi, negara tersebut
memiliki lembaga serupa di masingmasing negara bagian. Yakni, New
South Wales, Queensland, Australia
Selatan, Tasmania, Victoria, dan
Australia Barat.
Di antara lembaga antikorupsi
tersebut, yang paling menonjol adalah
Independent Commision Against
Corruption (ICAC) di New South Wales.
Bukan hanya karena terdapat di negara
bagian dimana Sidney menjadi ibukota
negara persemakmuran, namun juga
karena ICAC NSW merupakan lembaga
antikorupsi paling lengkap dan
independen.
Begitu pun, karena sistem
pemerintahan dan administrasi di
Australia yang memang sudah rapi,
tugas yang diemban ICAC NSW memang
tidak seberat KPK. Karena itu, tak heran
jika media setempat mengatakan,
bahwa fungsi ICAC New South Wales saat
ini, hanya merupakan alat pembersih.
Analoginya, ICAC NSW hanya sebagai
“penghisap debu”.
Banyak hal yang
membedakan, antara fungsi
ICAC NSW dan lembaga
antikorupsi di negara lain. Di
antaranya adalah: ICAC NSW
tidak mempunyai wewengan
untuk menyidik pejabat
swasta atau perusahaan
swasta, kecuali jika hal itu
berkaitan dengan sektor
publik. Lainnya, ICAC NSW,
juga tidak mempunyai
wewenang di bidang
penuntutan (prosecution).
Secara organisasi,
Ketua ICAC New South
Wales disebut Commissioner.
Sang ketua adalah sosok
yang memimpin rapat
dengan pejabat teras (senior
management) dua minggu
sekali. Rapat dilakukan,
untuk meninjau kinerja,
meninjau interaksi dengan
badan-badan eksternal, serta
Aksi unjuk rasa antikorupsi di Australia.

dengan penyidikannya, apakah temuan
atau pendapat itu ada hubungan
atau tidak dengan perbuatan; Kedua,
wewenang untuk memformulasikan
rekomendasi untuk mengambil
tindakan yang menurut komisi harus
diambil dalam hubungannya dengan
temuan atau hasil penyidikannya.
Ketiga, temuan orang-orang
tertentu telah terlibat, dilibatkan, atau
diperkirakan terlibat dalam perbuatan
korupsi. Keempat, apakah perlu atau
tidak pendapat yang diberikan untuk
mempertimbangkan penuntutan, untuk
penuntutan ataukah diambil tindakan
lain terhadap orang tertentu
Sementara dalam melakukan
penyidikan, ICAC NSW memberikan
pandangan untuk menentukan hal-hal
sebagai berikut. Pertama, apakah suatu
perbuatan korupsi yang ditentukan
telah terjadi, sedang terjadi, atau
diperkirakan akan terjadi. Kedua,
apakah suatu undang-undang yang
mengatur otoritas publik atau pejabat
publik perlu diganti untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya perbuatan
korupsi. Dan, ketiga, apakah metode
kerja, praktik, atau, prosedur suatu
otoritas publik atau pejabatpublik
terjadi atau dapat membolehkan,
mendorong, atau menyebabkan
terjadinya perbuatan korupsi.

www.independentaustralia.net

publik yang profesional, berintegritas,
dan memiliki gaji memadai.
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Permainan Anak-anak

Yang Tradisional
Mengajarkan Kejujuran
Banyak nilai bisa ditanamkan melalui
aneka permainan tradisional. Mulai
cublak-cublak suweng, egrang, atau
congklak.
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C

oba tanyakan anak zaman sekarang,
adakah mereka yang mengenal
permainan pande, egrang, gundu, patelele,
gangsing, atau cublak-cublak suweng? Rasanya
kok nyaris tak ada. Serbuan permainan modern,
mulai play station (PS), game online, hingga
berbagai aplikasi permainan pada ponsel,
sepertinya kian mengubur permainan anak-anak
tempo dulu.
Alhasil, kita tak pernah menjumpai anak-anak
bermain dan berlarian ketika bulan purnama.
Atau, duduk bersama-sama di beranda dan
halaman rumah sembari meletakkan kulit kerang
di dalam ceruk congklak. Yang ada, mereka
mengurung diri di kamar memegang gadget,
atau mengunjungi warung internet (warnet)
untuk beradu lihai melalui permainan online.
Di sinilah rasanya kita semua perlu kembali
memperkenalkan permainan tradisional
kepada anak-anak. Seperti disampaikan
Direktur Jenderal (Dirjen) Nilai Budaya,
Seni, dan Film (NBSF) Kemendikbud, Tjejep
Suparman, permainan tradisional anak-anak
yang merupakan pusaka budaya mengandung
nilai-nilai luhur. Hal itu tercermin dari semangat
dan filosofinya. “Makanya, kita semua harus
terus mengembangkan permainan tradisional,”
paparnya.
Pengembangan permainan tradisional
memang menjadi krusial dan mendesak. Sebab,
menurut guru besar Fakultas Sastra Universitas
Jember, Ayu Sutarto, keberadaan berbagai
macam dolanan anak-anak masa lalu itu, sudah
sangat terancam. Penyebabnya, sebagian orang
tua tidak pernah mengajarkan permainan itu,
sehingga anak-anak zaman sekarang pun lebih
suka bermain permainan modern. “Sebagian
besar permainan tradisional anak-anak sudah
punah. Namun, masih ada sebagian kecil
permainan anak Nusantara yang bertahan dan

Nilai-nilai Luhur
Lantas, apa saja nilai yang
terkandung dari masing-masing
dolanan itu? Cublak-cublak suweng,
misalnya. Menurut Nurhidayati,
pengajar Pendidikan Bahasa Daerah,
Universitas Negeri Yogyakarta,
cublak-cublak suweng merupakan
wujud budaya Jawa yang adiluhung.
Permainan yang dimainkan 4-8
anak tersebut, bisa dijadikan sarana
menyampaikan wejangan atau ajaran
kepada anak. Proses yang berlangsung
dalam pembentukan perilaku tersebut,
lanjutnya, seiring dengan dunia
bermain pada anak. Sehingga, anak
tidak merasa tertekan atau dipaksakan.
“Perilaku yang bisa dibentuk melalui
cublak-cublak suweng antara lain
tanggung jawab, jujur, disiplin, adil, dan
berani,” katanya. Simak saja tembang
pengiringnya:
Cublak cublak suweng
Suwenge ting gelèntèr
Mambu ketundhung gudèl
Pak empong lera-léré
Sapa ngguyu ndelikkaké
Sir sir pong dhelé kopong
Sir sir pong dhelé kopong
Biasanya, lagu dinyanyikan lebih
dari satu kali hingga suweng (batu yang
disembunyikan) beredar beberapa
putaran. Setelah dirasa cukup dan
lagu selesai dinyanyikan, suweng akan
berhenti diedarkan. Saat itu semua
tangan harus menutup seolah-olah
semuanya menggenggam suweng.
Seorang anak yang berperan
sebagai Pak Empong, bangkit
dan memulai tugas utamanya.

Yakni, menebak, siapakah yang
menyembunyikan suweng. Suweng
sendiri disembunyikan oleh orang
terakhir, yaitu tepat ketika lagu selesai
dimainkan. Jika benar tebakannya,
peserta yang tertebak tersebut harus
bersikap jujur dan bergantian menjadi
Pak Empong. Dalam cublak-cublak
suweng, sikap berbohong menjadi
hal yang tabu. Karena jika ketahuan
seorang peserta berbohong dan
bermain curang, teman-teman lain akan
mengucilkan dirinya.
Congklak atau dakon, juga
mengajarkan kejujuran. Permainan
yang dilakukan dua anak ini,
mempergunakan alat permainan yang
terbuat dari kayu berbentuk seperti
perahu, yang memiliki 14 lubang
setengah lingkaran berukuran sedang
dan dua lain berukuran lebih besar.
Agar bisa bermain, diperlukan pula bijibijian untuk mengisi lubang tersebut.
Biasanya berupa biji asam, sawo atau
biji tanjung. Di daerah pesisir biji-bijian
itu diganti dengan kewuk atau kulit
kerang.
Menurut Ayu Sutarto, permainan
dakon juga mengajarkan untuk
menabung dan berlaku jujur. Secara
implisit, terkandung makna seperti
peribahasa “rajin pangkal pandai,
hemat pangkal kaya. “Kearifan lokal
yang terdapat dalam permainan dakon
sungguh tidak bisa diremehkan dalam
membentuk kepribadian anak,” tutur

Ayu.
Egrang juga begitu. Dikenal sebagai
tengkak-tengkak di Sumatera Barat,
ingkau di Bengkulu, jajangkungan (Jawa
Barat), dan batungkau (Kalimantan
Selatan), egrang mengajarkan
keberanian, tenggang rasa, dan
kejujuran.
Selain kejujuran, egrang juga
membutuhkan keberanian dan
sifat pantang menyerah. Anak-anak
diajarkan untuk tidak ragu-ragu dalam
melangkah. Baik ketika melangkah
maju atau mundur. Sebab, ketika
keragu-raguan muncul, maka secara
otomatis akan terjatuh.
Nilai lain yang terkandung dalam
permainan egrang adalah: kerja keras,
keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja
keras tercermin dari semangat para
pemain yang berusaha agar dapat
mengalahkan lawannya. Menurut
Aceng Sulaiman, pegiat egrang asal
Rancaekek, Bandung, nilai keuletan
tercermin dari proses pembuatan
alat yang digunakan untuk berjalan
yang memerlukan ketekunan agar
seimbang dan mudah digunakan
untuk berjalan. Dan, nilai sportivitas
tercermin tidak hanya dari sikap para
pemain yang tidak berbuat curang
saat berlangsungnya permainan, tetapi
juga mau menerima kekalahan dengan
lapang dada. “Tidak boleh berbuat
curang saat bermain egrang,” katanya.
(berbagai sumber)

hanafiahmad8.blogspot.com

memiliki pewaris aktif yang cukup
signifikan,” keluhnya.
Sungguh disayangkan memang.
Sebab, selain murah meriah, permainan
tradisional juga mengajarkan banyak
nilai kepada anak-anak, termasuk
kejujuran. “Tidak ada unsur kekerasan
dalam permainan anak-anak Nusantara.
Secara langsung dan tidak langsung,
permainan tradisional merangsang
kecerdasan tumbuh kembang anak,”
ujarnya menambahkan.
Hal ini tentu berbeda dengan
permainan masa kini, yang cenderung
mahal, membuat anak-anak egois,
individualis, serta berpotensi menjadi
pribadi yang penuh dengan kekerasan.

Permainan cublak-cublak suweng.
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Pembangunan lapangan Olimpiado
yang terbengkalai ini, sekarang
menjadi salah satu objek wisata.

Di beberapa negara,
memonumenkan objek yang
pernah dikorupsi menjadi
tempat wisata sudah mulai
diberlakukan. Sebagai efek jera
bagi koruptor, tak ada salahnya
Indonesia mencoba.

Uniknya Wisata Korupsi
S
ekali merengkuh dayung, duatiga pulau terlampaui. Entahlah,
apakah peribahasa tersebut juga
dikenal di Republik Ceko atau tidak.
Namun, untuk urusan wisata, ternyata
kreativitas negara di Eropa Timur
tersebut, tidak jauh dari makna tersebut.
Lihat saja apa yang terjadi di sana.
Yang cukup populer belakangan hari,
adalah dibukanya berbagai paket
wisata korupsi. Guna mendatangkan
wisatawan, baik domestik maupun
mancanegara, pemerintah setempat
menawarkan perjalanan ke sejumlah
tempat yang memiliki kaitan dengan
peristiwa korupsi yang pernah melanda
negara tersebut.
Tujuan wisata korupsi tersebut,
di antaranya instansi-instansi
pemerintah yang korup, lokasi proyek
pembangunan yang terbengkalai
akibat kasus korupsi, serta lahan dan
bangunan hasil sitaan korupsi. Seperti
dilansir CNN, selain menawarkan
rekreasi, paket wisata ini juga bertujuan
untuk memberikan edukasi kepada
wisatawan maupun masyarakat sekitar
akan bahaya praktik korupsi yang
sangat merugikan.
Banyak pilihan ditawarkan dalam
paket wisata korupsi tersebut. Tur ini
biasanya membawa wisatawan ke Balai
Kota Praha sekaligus menerangkan
tentang masalah korupsi yang
melingkupi kalangan birokrat di tempat
tersebut. Ada juga paket tur yang
membawa wisatawan berkeliling ke
sejumlah vila dan perkebunan besar
milik pengusaha, yang merupakan
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jabatan, dan identitas lain. Sebagai
patron kalangan politikus dan birokrat
pelengkap, terdapat display dan diaroma
dalam kaitan kasus korupsi.
informasi uang yang dikorupsi, modus
Dalam wisata ini, para pelancong
korupsi, termasuk pula dampak korupsi
tak hanya diajak mengelilingi
terhadap rakyat.
bangunan-bangunan kolonial, juga
Jika negara-negara tersebut bisa
menikmati tempat- tempat yang divonis
“memberdayakan,” objek bekas korupsi,
merupakan hasil korupsi. Selama 2012
seharusnya Indonesia juga bisa. Menurut
paket wisata korupsi di Ceko terbilang
arkeolog yang juga pemerhati museum,
laris-manis.
Djulianto Susanto, banyak sekali objek
Paling menarik, wisatawan
bekas jarahan koruptor di negeri
dibawa menuju sebuah situs
ini. Manfaatnya, selain menambah
konstruksi terowongan jalan besar,
pundi-pundi devisa, paket wisata tadi
yang pembangunannya mengalami
diharapkan bisa memberikan efek jera
penundaan dan peningkatan
kepada para koruptor. Pasalnya, nama
biaya hingga 530 juta dollar AS.
mereka akan tercoreng dan terkenal
Wisatawan juga dibawa ke sebuah
hingga seluruh dunia.
lapangan kosong yang seharusnya
“Sekarang, bangunan yang paling pas
menjadi tempat pembangunan
untuk monumen korupsi adalah Hamba
Stadion Olimpiado. Namun, ketika itu
lang. Sedangkan di luar Jakarta, misalnya
proyeknya dikorupsi hingga jutaan
wisma atlet Palembang,” ujarnya.
dolar AS sehingga pembangunannya
terbengkalai.
Ceko bukan satusatunya. Cina dan
Yunani, juga telah
memberlakukan
wisata serupa. Di
Cina, misalnya,
wisata korupsi tidak
kalah menarik.
Antara lain, berupa
museum yang
dibangun dengan
uang yang disita dari
para koruptor. Di
sana, juga terpajang
foto-foto para
koruptor, lengkap
zpravy.ihned.cz
dengan nama,
Seorang agen wisata korupsi. Menjadi sumber pundi-pundi devisa.

B

dok. kpk

erangkat dari kesadaran
akan perkembangan
teknologi yang kian pesat,
upaya sosialisasi pencegahan
korupsi juga dilakukan melalui
berbagai inovasi. Setelah
sebelumnya meluncurkan
aplikasi Siap BerAKSI, kali ini
KPK kembali meluncurkan
aplikasi GRATis. Aplikasi GRATis
merupakan kepanjangan dari
GRATifikasi: Informasi dan
Sosialisasi, yakni aplikasi yang
digunakan sebagai media
informasi dan sosialisasi tentang
gratifikasi.
Dengan tampilan animasi
yang menarik, aplikasi ini
mengajak pengguna menjelajah
taman gratifikasi yang ada di
dalamnya. Dengan panduan
robot Grato, sebagai ikon
aplikasi, para pengguna seakanakan diajak mengalami langsung
sebuah peristiwa gratifikasi dan
bagaimana mengambil langkah
yang tepat atas peristiwa
tersebut. Tak hanya itu, aplikasi
ini juga menyediakan kumpulan
referensi seputar gratifikasi yang
dikemas dalam sebuah buku
pintar dan games seru berkaitan
dengan gratifikasi.
Peluncuran aplikasi GRATis
dilakukan di Studio 1 XXI, Epicentrum,
Kuningan, Jakarta, 1 Oktober 2014.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua
KPK Zulkarnain mengatakan, aplikasi
tersebut dapat diunduh secara
gratis melalui iOS dan Android.
Menurutnya, aplikasi itu menjadi bahan
pembelajaran efektif, baik bagi para
pegawai negeri dan penyelenggara
negara maupun masyarakat pada
umumnya untuk menghindari dan
mengawasi berbagai praktik gratifikasi.
Zulkarnain menyampaikan,
gratifikasi sesungguhnya merupakan
langkah awal dari perilaku korupsi
yang akan mengantarkan pada korupsi
yang lebih luas. Menurutnya, gratifikasi
merupakan akar dari korupsi. Oleh
karena itu, melalui aplikasi GRATis
ini, diharapkan dapat memberikan
pemahaman tentang berbagai bentuk
gratifikasi. Atau jika terlanjur menerima
gratifikasi, pejabat harus segera
melaporkan kepada KPK dalam jangka
waktu paling lama 30 hari kerja.

GRATis, Menjelajah
Taman Gratifikasi
“Jika tidak,maka gratifikasi dianggap
suap sampai dibuktikan sebaliknya
dengan ancaman hukuman 4 tahun
atau maksimal 20 tahun penjara serta
denda minimal Rp200 juta dan paling
tinggi Rp1 miliar,” jelas Zulkarnain.
Bagi pihak swasta, aplikasi ini
memuat sejumlah penjelasan dan
larangan agar tidak lagi menggoda
pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan memberikan gratifikasi
dalam bentuk apapun yang berkaitan
jabatannya. “Bagi masyarakat luas,
setelah mengetahui dapat mengawasi
para pejabat publik agar tidak meminta
segala bentuk gratifikasi,” ujarnya.
Aplikasi semacam ini mungkin
bukan sesuatu yang baru. Akan tetapi,
lanjutnya, hal ini diharapkan akan
terus dikembangkan sehingga dapat
menjadi semacam informasi atas segala
bentuk gratifikasi termasuk pelaporan
gratifikasi yang bisa dilakukan dari
seluruh dunia. Ia berharap, ke depan,
aplikasi GRATis ini bisa memfasilitasi

Gratifikasi merupakan
salah satu tindak pidana
korupsi. Agar terhindar dari
praktik tersebut, temukan
petunjuknya melalui
aplikasi GRATis.
pelaporan secara online serta sebagai
sarana melakukan monitoring dan
evaluasi. Bahkan, diharapkan juga
bisa untuk membangun kemampuan
investigasi dugaan penerimaan
gratifikasi yang dilakukan penyelenggara
negara.
“Sosialisasi dan pendidikan untuk
publik tidak lagi dibatasi oleh seminar
dan ruang kelas. Akses internet diolah
sedemikian rupa sehingga memu
dahkan masyarakat untuk mendapatkan
berbagai informasi, termasuk mengenai
pemberantasan korupsi khususnya
gratifikasi,” terang Zulkarnain.
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Kelas Inspirasi

Memotivasi untuk Negeri

Di tengah kesibukan, para
relawan dari berbagai
profesi menggugah
siswa-siswi sekolah dasar
menyongsong masa depan.
Tak hanya di kota-kota
besar, namun hingga ke
pelosok daerah.

B

unyi lonceng memecah hiruk
pikuk. Ratusan murid sekolah
dasar (SD) Negeri Situgede 03,
Kelurahan Situgede, Bogor Jawa Barat
bergegas memasuki kelas. Seakan
dikomando, satu per satu menghentikan
aktivitas bebasnya. Namun, sesampainya
di dalam kelas, mereka kembali riuh.
Semakin nyaring.
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Pagi itu memang berbeda. Di awal
September 2014, mereka tampak lebih
bersemangat. Maklum, siswa-siswi
sekolah itu tak sabar menanti para
inspirator baru dari program Kelas
Inspirasi. Para inspirator tersebut, akan
menggantikan guru pelajaran formal
mereka selama sehari penuh.
Kelas Inspirasi adalah gerakan para
profesional yang secara langsung turun
ke berbagai SD selama sehari. Dalam
kegiatan itu, para relawan yang terdiri
atas berbagai profesi tersebut, membagi
cerita dan pengalaman kerja kepada
para siswa. Banyak hal diceritakan.
Yang wartawan, akan menceritakan
tentang pengalamannya melakukan
reportase, mewawancarai narasumber,
hingga menulis berita. Begitu pula
yang berprofesi sebagai dokter, dosen,
dan karyawan KPK, sebagainya. Semua
berbagi pengalaman masing-masing.

Melalui berbagi kisah dan
pengalaman tersebut, diharapkan bisa
memotivasi dan menginspirasi para
pelajar untuk meraih impian. Dengan
demikian, diharapkan akan menggugah
para siswa untuk bermimpi dan
merangsang tumbuhnya cita-cita tanpa
batas.
Kegiatan ini, merupakan bagian
dari program Indonesia Mengajar.
Selain menjadi wahana bagi siswa
untuk belajar dari para profesional, juga
bertujuan agar para profesional, dapat
melihat kenyataan dan fakta kondisi
pendidikan kita di lapangan.
Tidak semua sekolah dasar di Tanah
Air menjadi bagian dari kunjungan
Kelas Inspirasi. Karena perihal pemilihan
sekolah, program yang digagas
Rektor Universitas Paramadian, Anies
Baswedan, tersebut, mempunyai kriteria
tersendiri. Kegiatan tersebut hanya

alat ukur, dan sebagainya. ”Selain
itu, ada juga yang memanfaatkan
berbagai permainan, misalnya puzzle
dengan gambar profesi yang digeluti
inspirator,” ujar Bella.
Menurut Bella, selama ini para
murid sekolah dasar, terutama di
daerah-daerah yang jauh dari dunia
luar, cenderung memiliki cita-cita
yang terbatas. Dengan adanya Kelas
Inspirasi, diharapkan dapat membuka
wawasan dan memperkenalkan
beragam profesi lain yang dapat
dijadikan motivasi hidup mereka. “Jika
selama ini anak-anak hanya kenal
profesi dokter saja, semoga mereka
semakin terbuka. Mereka juga dapat
wawasan untuk terus bermimpi
mencapai cita-cita yang diinginkan,”
tambahnya.
Para relawan yang turut serta
dalam Kelas Inspirasi ini memang layak
diapresiasi. Meski memiliki kesibukan
masing-masing, namun mereka rela
meluangkan waktu untuk berbagi.
Bahkan, mereka rela mengambil
cuti kerjanya demi menjadi seorang
inspirator secara suka rela.
Namun demikian, Bella mengaku
mendapatkan banyak pembelajaran
diri. Selain belajar mengesampingkan
ego dan emosi pribadi untuk
kepentingan bersama, kata Bella,
melalui kegiatan tersebut, juga belajar

Tantangan Tersendiri
Gampang-gampang susah, seperti
itulah mengajar siswa SD. Pada usia
yang relatif masih anak-anak, para
inspirator tentu dituntut untuk kreatif
saat menyampaikan materi dan berbagi
pengalaman. Jika tidak, suasana kelas
tentu akan membosankan. Menurut
Bella, inilah tantangannya. Karena itu,
para relawan harus memiliki “strategi”
tersendiri sehingga
dapat memantik
ketertarikan para
murid.
Hanya itu? Tentu
tidak. Guna lebih
merepresentasikan
profesi masingmasing, para
inspirator bahkan
tak jarang
mendalami perannya
dengan memakai
perlengkapan kerja
sehari-hari. Yang
berprofesi sebagai
arsitek, misalnya,
lanjut Bella, biasanya
mengenakan
properti selayaknya
sedang bekerja
sungguhan.
Mereka akan
mempergunakan
meja gambar,
Siapapun bisa mengajar dan memberi motivasi.

arti sukarela yang sebenarnya serta
belajar toleransi akan perbedaan
pendapat dan watak dari setiap
relawan. “Partisipasi para profesional
kerja ini berbasis individu, bukan
institusi. Tentu ini menunjukkan
bahwa kepedulian dan kesadaran
pribadi terhadap dunia pendidikan
masih tinggi,” ujar Bella.
Komite Kelas Inspirasi Bogor,
Rizal Effendi mengatakan, program
semacam ini sangat penting
dilakukan, terutama di pelosokpelosok daerah. Menurutnya,
sebagian besar lulusan sekolah dasar,
terlebih kalangan ekonomi lemah,
tidak melanjutkan pendidikan jenjang
berikutnya. Dengan telah dibekali
wawasan, maka dapat menjadi modal
dasar bagi siswa-siswi yang tidak
melanjutkan.
Bagi Rizal, Kelas Inspirasi tidak
sekadar memberikan motivasi dan
memperkenalkan profesi-profesi para
relawannya. Yang lebih penting, kata
dia, para inspirator dapat memberikan
nilai-nilai krusial yang berguna bagi
para murid sebagai bekal yang
mendasar. “Jadi yang kita sampaikan
kepada siswa-siswi, adalah bahwa
untuk menuju sebuah kesuksesan
itu harus dibarengi dengan nilai-nilai
yang baik, termasuk kejujuran dan
sebagainya,” kata Rizal.

integrito

memprioritaskan sekolah-sekolah dasar
kalangan menengah ke bawah. Salah
satunya, SDN 03 Situgede.
Seperti disampaikan Fasilitator
Kelas Inspirasi 19, Bellalita, latar
belakang dipilihnya SDN 03 Situgede,
salah satunya karena adanya berbagai
keterbatasan. Mulai dari tenaga
pendidik hingga fasilitas sekolah yang
minim.
Sekolah yang terletak sekitar
10 kilometer dari pusat Kota Bogor,
tersebut, memang memprihatinkan.
Berdiri ditengah apitan dua bangunan
sekolah SD Situgede 01 dan Situgede
02, sekolah ini hanya memiliki tiga
ruang kelas. Keadaan ini mengharuskan
para murid saling bergantian, dari
pagi hingga petang. “Meski dengan
keterbatasan, namun kami percaya
siswa di dalamnya memiliki prestasi,
angan, dan cita-cita besar yang harus
terus di dukung,” ujar Bella.
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Pemerasan,

Termasuk Tindak
Pidana Korupsi
Kerugian keuangan
negara, suap-menyuap,
dan gratifikasi, merupakan
jenis tindak pidana korupsi
yang selama ini banyak
dikenal masyarakat.
Bagaimana dengan kasus
pemerasan?

K

etika baru-baru ini KPK menetap
kan JW, seorang menteri sebagai
tersangka dalam kasus pemerasan,
banyak pihak bertanya, apakah KPK
menangani perkara tersebut? Apakah
pemerasan termasuk di dalamnya?
Menurut perspektif hukum, definisi
korupsi telah gamblang dijelaskan ke
dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan
pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan
ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana
korupsi (tipikor).
Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian
dikelompokkan lagi menjadi tujuh
tipikor. Yakni, kerugian keuangan
negara, suap-menyuap, penggelapan

dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan
curang, benturan
kepentingan dalam
pengadaan, dan gratifikasi.
Dengan demikian jelas,
bahwa pemerasan merupakan
salah satu jenis tindak pidana
korupsi. Penjelasan mengenai
pemerasan itu sendiri, sesuai dengan
Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan
Pasal 12 huruf h. Maka, apabila seorang
penyelenggara negara/pegawai
negeri yang memiliki kekuasaan dan
kewenangan, kemudian memaksa
orang lain untuk memberi atau
melakukan sesuatu yang menguntung
kan dirinya, perbuatannya dianggap
korupsi. Pelakunya, terancam hukuman
maksimal 20 tahun penjara atau denda
maksimal Rp1 miliar karena melanggar
Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999
juncto UU No. 20 Tahun 2001.
Model lain pemerasan yang juga
berhubungan dengan uang adalah
menaikkan tarif di luar ketentuan.
Misalnya, seorang pegawai negeri
menyatakan bahwa tarif pengurusan
dokumen adalah Rp50 ribu. Padahal,

Aku Ingin Indonesia Bersih
Menemukan indikasi kasus korupsi?
Segera laporkan temuan Anda.
Sampaikan segera ke:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jl. HR Rasuna Said Kav. C1
Jakarta 12920
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Surat : Kotak Pos 575, Jakarta 10120
Email : pengaduan@kpk.go.id
SMS : 0811.959.575 atau
		 0855.8.575.575 atau 1575

bun

dap

eno

long

edaran resmi yang dikeluarkan adalah
Rp15 ribu atau malah bebas biaya.
Namun, dengan ancaman bahwa ini
sudah menjadi peraturan setempat,
sang pegawai negeri tetap memaksa
seseorang membayar di luar ketentuan
resmi. Pegawai negeri itu telah
melakukan korupsi dan melanggar
Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999
juncto UU No. 20 Tahun 2001 dengan
ancaman penjara maksimal 20 tahun
dan denda maksimal Rp1 miliar.
Ada juga model pemerasan
dengan memotong uang yang
seharusnya diterima pegawai negeri
lain, dengan alasan kepentingan
administratif. Misalnya, kejadian yang
kerap menimpa para guru. Para guru
menerima uang rapel gaji dengan
jumlah tertentu, tetapi kemudian
dipotong dengan alasan administratif
oleh pegawai negeri yang berwenang.
Hal ini termasuk korupsi yang
melanggar Pasal 12 huruf f UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
Pelakunya terancam penjara maksimal
20 tahun atau denda maksimal Rp1
miliar.

aba

di.b

logs

pot.c

om

Pengaruh Korupsi
Terhadap Ekonomi
& Lingkungan
Judul
Penulis
Penerbit
Kolasi
Bahasa

B

:
:
:
:
:

Corruption, Development, and the Environment
Lorenzo Pellegrini
Springer
xiii, 160 hlm. : ilus. ; 24 cm.
Indonesia

uku ini menganalisis pengaruh korupsi terhadap
pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Membahas korupsi dari perspektif yang berbeda. Buku
ini, selain memberikan kontribusi untuk beberapa aliran
literatur, juga menghimpun bukti mengenai pengaruh korupsi
pada dua variabel penting dalam kesejahteraan manusia:
pendapatan dan kebijakan lingkungan.
Bukti-bukti menyatakan bahwa korupsi telah merasuk
ke dalam pertumbuhan ekonomi dan kebijakan lingkungan
yang ketat. Hal ini menunjukkan, bahwa teknik standar untuk
memerangi korupsi, seringkali didasarkan pada definisi
sederhana atau asumsi-asumsi yang kuat, yang tidak berlaku di
banyak negara yang telah dirusak oleh korupsi.
Tujuan dari buku ini adalah untuk mengeksplor, dalam
perspektif yang lebih luas, bagaimana korupsi mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Aspek lain dari perkembangan, seperti pendidikan dan
ketidaksetaraan hak terhadap sumber daya alam, juga
menjadi pertimbangan di dalam konteks sasaran utamanya.
Pendahuluan pada setiap bab menyediakan sebuah penjelasan
singkat dari pendekatan ekonomi pada korupsi, hubungan
korupsi dengan kebijakan lingkungan, pertanyaan-pertanyaan
peneliti, dan sebuah outline.
Buku ini terdiri atas delapan bagian/bab, yang di dalamnya
terdapat penjelasan dari tiap topik
yang ada. Bab pertama buku ini,
membahas latar belakang sejarah
korupsi yang berkembang saat ini.
Terdapat juga penjelasan tentang
korupsi ekonomi yang berpengaruh
pada sekelilingnya, serta garis besar
secara keseluruhan tentang bab-bab
di buku ini.
Bab kedua membahas tentang
analisis korupsi ekonomi. Meliputi
definisi korupsi itu sendiri, persepsi

korupsi, peluang
terjadinya korupsi serta
strategi pencegahannya, relasi
antara korupsi dan kegagalan pasar, dan juga
indeks korupsi.
Adapun pada bagian tiga buku ini, terdapat pembahasan
mengenai penyebab korupsi dilihat dari pengamat analisis
Cross-Country dan hasilnya yang luas di berbagainegara.
Sub topik bab tiga ini meliputi tentang teori faktor penentu
terjadinya korupsi, akar sejarah koupsi, dan penyebab
terjadinya korupsi secara pasti. Selain itu, juga mengenai
sumber data pada korupsi, analisis empiris, serta batasan dan
interpretasi dari ekonometrika.
Bab empat meninjau lebih jauh tentang dampak korupsi
dan pertumbuhan serta jalur penyebarannya, dampak
langsung dan tidak langsung dari kejahatan korupsi, serta
dampak jangka panjang korupsi pada penyebarannya.
Topik lainnya pada bab lima, yaitu “Corruption, Democracy,
and Environmental Policy : An Empirical Contribution to the
Debate.” Bab ini membahas tuntas, mengenai teori-teori
demokrasi, korupsi, dan kebijakan lingkungan.
Pada bab enam, terdapat pembahasan tentang korupsi
yang terjadi di Uni Eropa, implikasinya, serta kebijakankebijakan dan strategi yang dilakukan dalam upaya
pencegahan. Bab ini juga disertai data sebagai bukti.
Sedangkan bab tujuh, membahas tentang studi kasus korupsi
di negara Pakistan dan manajemen kehutanan di negara
bagian Pakistan, Swat. Sementara bab delapan, merupakan
kesimpulan dari topik-topik pada bab sebelumnya, serta
pengkajian untuk masa depan, juga disertai dengan
kesimpulan utama dan kesimpulan kebijakan.

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
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Melawan Pelemahan dengan Tata Nilai

Oleh: Waluyo
Mantan Wakil Ketua KPK

S

eakan menjadi sasaran tembak,
begitulah KPK. Di satu sisi diagung
kan dan diharapkan masyarakat
luas sebagai ujung tombak pemberan
tasan korupsi, namun di sisi lain juga
selalu ada yang terusik dengan kehadiran
KPK. Dari waktu ke waktu, akan selalu
ada pihak yang ingin melemahan KPK.
Situasi saat ini yang sepertinya tanpa
gangguan, tidak diartikan sebagai be
bas dari ancaman. Ibarat laut tenang,
tentu hantaman badai dan gelombang,
sewaktu-waktu bisa menerjang.
Bagaimana cara untuk mempertahan
kan dan terus maju sebagai “pahlawan
masyarakat?” Menurut saya, sebagai
mana disampaikan dalam sistem perform
management balance score card KPK, kita
bisa melihat dari dua sudut pandang.
Pertama, perspektif stakeholder. Dan,
kedua, dari kapabilitas internal.
Dalam perspektif stakeholder, KPK ha
rus menjaga kinerja sehingga diapresiasi
oleh masyarakat luas. Dengan demikian,
jika terdapat pihak atau sebagian kecil
yang akan melemahkan KPK, maka akan
dilawan oleh stakeholder lain. Jadi, dalam
perspektif ini, memang benar sebagian
kecil membenci KPK. Namun, sebagian
besar tetap mendukung keberadaan
lembaga antikorupsi tersebut.
Itulah sebabnya, harapan stakeholder
harus dijaga. Caranya, dengan menunjuk
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Pergantian presiden dan
menteri, bisa menjadi
momentum pemberantasan
korupsi. Diajak berdiskusi
untuk membahas rencana
upaya pencegahan.
kan kinerja yang baik. Dengan kinerja
saat ini, saya rasa KPK masih merupakan
salah satu institusi yang paling disegani
oleh kementerian atau lembaga non
kementerian lain.
Di bidang penindakan, misalnya,
meski kinerja KPK hingga saat ini tetap
sangat baik, namun memang tidak
boleh terlena. Apalagi, karena ekspektasi
masyarakat sangat tinggi. Kalangan
intelektual terutama, selalu berharap
agar KPK terus mengoptimalkan
peran trigger mechanism yang dimiliki,
sehingga mampu mengajak institusi lain
dalam pemberantasan korupsi.
Di bidang penindakan pula,
diharapkan agar KPK mempererat
sinergi dengan kejaksaan dan kepolisian.
Harapannya, bisa membantu reformasi
birokrasi di kedua institusi tersebut.
Dengan demikian, diharapkan pula
bisnis proses di dalam kedua institusi
penegak hukum tersebut bisa sama
dengan KPK serta para SDM-nya pun
bisa meningkatkan profesionalisme. Saya
yakin, masih banyak SDM di kepolisian
dan kejaksaan yang profesional. Namun,
dengan penuntasan reformasi birokrasi,
akan mendukung para profesional
tersebut untuk bekerja lebih optimal.
Struktur organisasi, proses bisnis dan
kepemimpinan menjadi pembeda antara
ketiga institusi tersebut.

Dari sisi upaya pencegahan, tindak
pidana korupsi di Eksekutif, menurut
saya, peran pengawasan internal, Irjen,
dan Bawasda, harus lebih dioptimalkan.
Dengan mengoptimalkan peran
pengawasan internal tersebut, diharapkan
tindak pidana semakin mengecil karena
perilaku kecurangan sudah ditindak di
tingkat manajemen sebelum meningkat
menjadi pidana. Sehingga kasus yang
ditangani aparat penegak hukum bisa
berkurang. Dalam hal ini, KPK bisa
mengajak dan melibatkan mereka
untuk lebih intensif pada pengawasan
internalnya. Ini adalah kesempatan yang
bagus. Terlebih, dengan momentum
pergantian presiden dan menteri. Para
menteri untuk diajak berdiskusi dan
membahas rencana upaya pencegahan.
Sebagai contoh, menyangkut sidak
uji kir di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut saya, KPK bisa melakukan
bersama-sama dengan Irjen. Dengan
demikian, Irjen bisa menindaklanjuti
orang-orang yang terlibat ketika itu.Tidak
harus ke jalur pidana. Peringatan satu,
dua, dan seterusnya, seharusnya sudah
membuat efek jera.
Sementara itu, kapabilitas internal
diperlukan karena ketika organisasi
tumbuh dan berkembang, maka akan
selalu mendapatkan berbagai cobaan.
Tantangan itu sendiri, tentu berbeda

good governance, maka kepercayaan
masyarakat akan terjaga.
Kepercayaan masyarakat itulah yang
kemudian menjelma menjadi dukungan
kepada KPK. Termasuk, ketika terjadi
pelemahan terhadap lembaga ini. Di
antara mereka, yang paling banyak
adalah pendukung pasif dan lainnya
adajuga yang mendukung secara ekstrim
atau aktif, seperti Indonesia Coruption
Watch (ICW).
Menyikapi fenomena tersebut,
KPK seharusnya berpikir strategis dan
memetakan masyarakat. Tidak hanya
para pendukungnya, namun juga yang
resisten terhadap KPK. Terhadap yang
resisten itu, juga bisa diinventarisasi
lagi, apakah mereka “khawatir karena
sesuatu”, “sakit hati karena kalah dalam
penanganan kasus”, dan sebagainya.
Mereka yang masuk kelompok
“khawatir”, menurut saya sangat
berbahaya. Mereka ini, sangat potensial
untuk melakukan pelemahan terhadap
KPK.Dalam konteks ini, mereka akan
berpikir, daripada kedahuluan ditangkap
KPK, mending mendahului dengan
melakukan pelemahan.

Sementara, kepada para pendukung
nya, KPK juga harus selalu memiliki
sikap positif, yakni dengan me-maintain
mereka. Di antaranya dengan para
mahasiswa, kelompok band, dan
stakeholder lain. Sebab, mereka ini
dengan hasutan pihak lain, mudah sekali
mengatakan bahwa KPK melakukan
tebang pilih. Padahal, setahu saya, KPK
tidak pernah tebang pilih, namun tebang
matang. Hal-hal seperti ini yang harus
dijelaskan kepada mereka.
Kelompok lain yang juga harus
diperhatikan adalah kaum intelektual.
Terhadap mereka, tidak ada salahnya
setiap enam bulan sekali misalnya, KPK
memanggil dan mendengarkan mereka.
Bisa tentang ekspektasi terhadap
KPK, pandangan, atau kalau mungkin
hasil kajian yang sudah dilakukan.
Kesempatan seperti ini bisa dipakai untuk
mendapat masukan atau mengetahui
harapan mereka, namun juga sekaligus
memberikan penjelasan akan beberapa
kendala yang mungkin saja terjadi,
sehingga mereka tidak gampang
digoyang dengan kekuatan media yang
kadang kala dibuat misleading.
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pada setiap generasi. Namun, semangat
untuk menghadapinya, bisa disatukan
dengan visi, misi dan tata nilai. Tata
nilai bisa menjadi inspirator, motor, dan
menjadi pemersatu pegawai KPK dalam
menjalankan tugasnya. Itu adalah nilai
terminal value dan juga instrumental value.
Supaya bisa menjadi bagian dari
setiap pegawai KPK, maka tata nilai
tersebut perlu dipupuk dan disemai.
Dengan demikian, akan selalu hidup dan
menjadi darah dalam setiap kegiatan
organisasi yang membutuhkan tata nilai.
Namun, di dalam pelaksanaanya, me
mang pegawai tidak langsung menerap
kan ketika tata nilai dibentuk. Tata
nilai tersebut, harus didukung dengan
human resources practices. Maksudnya,
praktik-praktik manajemen SDM yang
mendukung terlaksananya kelima tata
nilai KPK, tersebut, menjadi lebih kokoh
dalam praktik sehari-hari. Termasuk di
antaranya, nilai integritas dan religiusitas.
Implementasi kedua nilai tersebut sangat
penting, termasuk bagaimana pegawai
dan juga pimpinan KPK menerjemahkan
dan memahami untuk diimplementasikan.
Seluruh insan KPK, tanpa terkecuali, harus
menjaga integritasnya.
Di sinilah tugas Bagian SDM untuk
membangun karakter KPK, yakni melalui
tata nilai. Karena, hanya pegawai yang
memiliki karakter yang bisa menjadi aset
organisasi dan menghasilkan sesuatu. Jika
tidak, maka justru pegawai akan menjadi
beban organisasi.
Dengan demikian, konteks pegawai
sebagai aset bukan semata-mata
persoalan remunerasi. Remunerasi hanya
satu di antaranya. Yang terpenting, how
do we treat personally, individually all
collectivelly. Bagaimana meningkatkan
martabat pegawai.
Dari pembahasan tersebut bisa
dipahami, bahwa salah satu tantangan
dalam menghadapi pelemahan KPK,
adalah memperkuat internal. Dalam
hal ini, kalau KPK mampu menguatkan
tata nilai dan kinerja, serta menjaga

Menemukan indikasi kasus korupsi?

Segera laporkan temuan Anda. Sampaikan segera ke:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Jakarta 12920
Surat : Kotak Pos 575, Jakarta 10120
Email : pengaduan@kpk.go.id
SMS : 0811.959.575 atau 0855.8.575.575
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tovia tidak beku. Di balik kesan angkuhnya, gedung yang sekarang dikenal sebagai
Museum Kebangkitan Nasional itu menyimpan banyak cerita. Pondasinya menancapkan
keteguhan semangat dan perjuangan di dalam Bumi Pertiwi, dindingnya menegakkan
keadilan dan kebenaran, dan atapnya melindungi anak negeri dari berbagai dekadensi moral
dan kultural.
Diambil dari kependekan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (Sekolah Pendidikan
Dokter Bumiputera), Stovia memang terus membara. Sekitar 106 tahun silam, gedung ini
menjadi saksi bagi salah satu milestone terpenting perjuangan bangsa. Di sinilah Soetomo,
Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T Ario Tirtokusumo, mendirikan Boedi Oetomo.
Bermula dari perjuangan para mahasiswa kedokteran itulah, pada akhirnya tonggak lain
yang tak kalah penting berhasil dihelat. Tepat 28 Oktober 1928, para pemuda dari perwakilan
berbagai daerah berkumpul, dan menyatakan ikrarnya untuk persatuan negeri. Indonesia
belum merdeka, namun visi para pemuda tersebut, sungguh luar biasa. Tak salah, jika para
tokoh muda itu didaulat sebagai pahlawan. Mereka, adalah pemuda pahlawan, yang berjuang
pada eranya.
Berjarak sekitar 780 kilometer dari Stovia, Gedung Yamato di Surabaya juga tak kalah
gempita. Gedung yang kemudian dikenal sebagai Hotel Oranje, itu, adalah saksi, betapa
arek-arek Suroboyo tak pernah gentar menghadapi serbuan Sekutu yang diboncengi tentara
Netherlands Indies Civil Administration (NICA) Belanda.
Alhasil, ultimatum untuk menyerah pasca terbunuhnya Brigjen Aubertin Mallaby, pimpinan
tentara Inggris untuk Jawa Timur, justru dijawab angkat senjata. Adalah Bung Tomo, pemuda
saat itu, yang menjadi salah satu penggerak semangat. Hasilnya, meski hanya bersenjatakan
bambu runcing dan senjata hasil rampasan, para pejuang dengan perkasa menghadapi
tentara Sekutu yang memiliki peralatan perang mutakhir. Beberapa dokumen menyebutkan,
sekitar 16 ribu pejuang gugur. Namun, mereka berhasil pula menewaskan 2.000 tentara lawan.
Melihat berbagai aksi heroik para pemuda tersebut, masihkah ada ruang tersisa untuk
pemuda masa kini? Masih bisakah pemuda generasi Y saat ini, yang lebih piawai memainkan
gadget ketimbang mengangkat bedil, untuk berjuang membela Tanah Air tercinta?
Mengapa tidak! Era memang berubah. Namun, tantangan tak kalah menakutkan justru
muncul. Jika dulu pemuda pahlawan berjuang menghadapi kekuatan asing, sekarang pemuda
menghadapi kekuatan negeri sendiri: korupsi! Sangat tidak sederhana. Bung Karno pun pernah
mengungkapkan, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu
lebih susah karena melawan bangsamu sendiri.”
Tetapi, harapan itu tentu ada. Gantungan kepada pemuda tetap besar, karena mereka
memiliki idealisme yang cukup tinggi. Melalui idealisme tersebut, diharapkan integritas
mereka tetap terjaga, sehingga cukup mumpuni melawan bahaya korupsi yang telah menjadi
laten.
KPK melihat itu, dan KPK tidak diam. Melihat potensi besar tersebut, berbagi hal dilakukan.
Tujuannya, untuk merangkul, menyamakan persepsi, dan menggugah semangat antikorupsi.
Anti-Corruption Youth Camp (ACYC) yang dihelat beberapa waktu lalu, adalah contoh. Ketika
itu, KPK merangkul semua komunitas antikorupsi di negeri ini, untuk menyatukan pandangan
dan semangat. Apa yang dilakukan, semakin melengkapi upaya KPK, termasuk melibatkan
pemuda dalam berbagai sosialisasi, kampanye, pendidikan antikorupsi, dan bahkan terlibat
dalam pemantauan di pengadilan.
Menghadapi korupsi, musuh yang nyata, kita semua memang harus berjuang bersama.
Bersama pemuda, bangsa ini akan terus melawan. Karena seperti Stovia, mereka tidak beku!
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