Edisi 42/ Th. VI / novEMBER-desemBER 2014

06 Utama

14 Cendekia
Stigma Keliru
Tentang Carok

Kiprah KPK
di Tahun Politik

16 Edukasi

Dari Aplikasi Hingga Senam

18 Kilas Balik
Perempuan Antikorupsi
Optimalkan Peran Perempuan

28 Zoom
Bukan Sekadar Seremoni

13 Jeda Belajar Jujur Lewat Musik

54 Kaveling C-1
Kepercayaan & Tantangan

www.spora.co.id

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK, Pengarah: Sekretaris Jenderal KPK, Pemimpin Redaksi: Johan Budi SP, Wakil Pemimpin Redaksi: Priharsa Nugraha, Redaktur Pelaksana:
Lufti Avianto, Staf Redaksi: Ayu Nurdiyani, Chrystelina, Iman Santoso, Shantika Embundini Akbari, Budi Prasetyo, Lira Redata, Yuyuk Andriati, Maryudi Setiawan, Ipi Maryati,
Ramdhani, Angela Ayu Kuswardhani, Indra Gunawan, YD.Kurniawan Susanto, Dian H. Baay, Kontributor: Hotman Tambunan, Ari Septiningsih, Joko Santoso, I Putu Parwata, Arien
Winiasih, Devi Angraeni, Heni Rosmawati, Sirkulasi: Afifudin Alamat Redaksi: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920,
Telepon: 021 2557 8498, Faks: 021 5290 5592, Email: informasi@kpk.go.id, Website: www.kpk.go.id, Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi, Twitter : @KPK_RI

@KPK_RI

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kpk Ri
vol. 42/ Th.VI /NOVember-DESEMber 2014

| 3

Herakleitos,
Karna,
dan PNS MUDA
Warna-Warni
Kaleidoskop
Setiap
menjelang
tahun,
kementerian/lembaga/instansi
Tidak
mudah
berada padapergantian
lingkungan yang
telahberbagai
mendapat stigma
negatif. Belajar dari sosok Herakleitos
Karna, semua
PNS mudaperistiwa
bisa teguh yang
mempertahankan
nilai-nilai
yang dimiliki.
menyajikan dan
kembali
sudah dilalui.
Selain
untuk evaluasi,
bisa juga sebagai acuan untuk resolusi.

S

etidaknya, dua kali Sir David
Brewster mengalami sial.
Pertama, saat ide temuannya
“bocor“ ketika dirinya sedang
menjalankan proses hak
paten. Dan, kedua, ketika kelak “nama”
temuannya lebih mudah diingat
ketimbang temuannya itu sendiri.
Selama dua tahun, sejak 1814,
ilmuwan asal Skotlandia tersebut
berhasil membuat teropong yang
menghasilkan cahaya warna-warni
dari objek yang ditangkap.
Dilengkapi manik-manik di
bagian tengah, cahaya yang
masuk pun memantul dan
menghasilkan warna-warni
yang begitu indah.
Tetapi begitulah nasib
berbicara. Brewster merugi
karena hanya dalam
waktu tiga bulan setelah
mematenkan temuan,
ternyata kaleidoskop sudah
membanjiri Inggris dan
Prancis. Orang menyanjung
Brewster sebagai penemu
kaleidoskop, namun dari sisi
finansial dia gigit jari.
Dua belas abad
kemudian, andai masih
hidup, bisa jadi Brewster
kembali mengelus dada.
Pasalnya, kaleidoskop tetap akrab di
telinga, namun banyak yang tidak
mengerti seperti apa kaleidoskop itu
sendiri. Brewster memang tidak bisa
melawan pergeseran makna. Saat
ini, terlebih menjelang pergantian
tahun, banyak orang dengan mudah
menggunakan istilah kaleidoskop untuk
melihat apa saja yang sudah terjadi
atau dilakukan selama satu tahun.
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Walhasil, tidak sedikit yang menjadikan
kaleidoskop sebagai padanan kata dari
kilas balik.
Istilah tersebut sebenarnya kurang
tepat. Sebab, yang diadopsi dari
kaleidoskop dalam konteks tersebut
adalah “warna-warninya.” Maksudnya,
berbagai kiprah dan aktivitas yang
sudah dilakukan, menjadi warna-warni
perjalanan dalam kurun waktu tertentu.
Keberhasilan adalah warna, begitu pula
kegagalan. Melalui cara pandang seperti

itu, diharapkan bisa menjadi pelecut,
agar ke depan bisa dilakukan dengan
lebih baik.
Bagaimana pula dengan KPK
sepanjang 2014? Sama ternyata.
Sebagaimana edisi kali ini, berbagai
kiprah KPK selama setahun kembali
disajikan. Mulai peran KPK dalam
mengawal pesta demokrasi lima
tahunan, berbagai inovasi yang

dilakukan, hingga kerja sama dengan
berbagai mitra, baik dalam dan luar
negeri.
Dalam mengawal perhelatan
akbar lima tahunan misal, banyak hal
dilakukan KPK. Melalui program Pemilu
Berintegritas, KPK berupaya menjadikan
pemilihan umum, baik pemilu legislatif
maupun pemilihan presiden, sebagai
ajang yang benar-benar demokratis.
Tidak hanya mengajak publik untuk tidak
membeli kucing dalam karung, namun
juga meminta komitmen
kepada presiden terpilih
agar semua kebijakan
yang dikeluarkan benarbenar antikorupsi.
Semua semakin
lengkap, ketika publik
memberi berbagai
apresiasi kepada KPK.
Mulai bidang tata kelola
melalui Soegeng Sarjadi
Award on Good Governance
2014, hingga bidang
kehumasan dalam ajang
Indonesia Public Relation
Award & Summit (IPRAS)
2014 dan E-Transparency
Award 2014.
Dan, itulah sejatinya
warna-warni. Terlebih,
tantangan yang dihadapi
KPK sebenarnya tidak mudah. Banyaknya
kasus korupsi yang menimpa para
pejabat publik, seakan menandai
bahwa corruptor fight back tetap harus
diwaspadai. Namun, sekali lagi KPK
harus memaknai dengan positif. Seperti
kaleidoskop buah karya Sir David
Brewster, di balik warna-warni KPK pun
tersimpan tantangan dan harapan.
Selamat menyongsong 2015!

swara

@KPK_RI
Kodokidjo@21 @KKodokidjo
Rakyat yg miskin semakin terinjak”,
krn koruptor merajalela. Seharusnya
dihukum sesuai hasil jarahannya
atika suryawati @Tika2winAtika
Rakyat bangga kpd kpk, kmi brharap
kpk juga ungkap kasus century! &juga
kasus ibas sgera action! Sdh trbukti
Nyanyian nazarudin dkk
nawisupra @nawisupra
Langkah maju bangsa sering terhalangi
orang/ bangsa yang berkepentingan
tapi serakah, rakyat bernurani
mendukung KPK, maju bangsaku!
Nofriansyah @Noefrista1902
Dari tahun 2013 ke 14 ada perubahan
IPK tapi kita belum bisa bangga karena
masih jauh dari Denmark. Maju terus
KPK!
Zlatan @roiemhiefa
maju terus kpk masih banyak kok kasus
besar di madura yang Belum tersentuh
senaq @senaq23j
Kalau dilihat, sebenarnya banyak bidang
super korupsi yg belum pernah tersentuh
KPK, yaitu bidang Perpajakan dan Bursa
Saham. Ayo KPK semangat terus!

Berlangganan Integrito
Tanya:
Salam, perkenalkan saya MukminZakie, Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
Beberapa waktu yang lalu saya diberi teman, Majalah Integrito yang diterbitkan oleh
KPK. Saya tertarik sekali dengan isinya dan ingin berlangganan. Bagaimana caranya?
Apakah surat/email ini bisa dianggap sebagai pendaftaran langganan?
Mukmin Zakie, Yogyakarta
Jawab:
Majalah Integrito adalah majalah resmi KPK yang terbit setiap dua bulan sekali.
Majalah ini tidak diperjualbelikan. Untuk memperoleh Majalah Integrito, silakan
mengirimkan surat permohonan berlangganan Majalah Integrito dengan menyertakan
alamat lengkap untuk pengiriman. Surat dapat dikirim melalui email ke: informasi@kpk.
go.id. Terimakasih.
Kunjungan Studi
Tanya:
Kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ingin
mengadakan kunjungan untuk studi Mata Kuliah Hukum Acara Pidana dan Kapita
Selekta Hukum Pidana. Khususnya membahas Tindak Pidana Korupsi, terutama
dalam penanganan kasus Tipikor.
Bagaimana prosedur yang harus kami penuhi untuk kunjungan tersebut?
Bayu Setiawan, Purwokerto
Jawab:
Silakan mengirim surat permohonan kunjungan dari sekolah terlebih dahulu. Surat
dapat dikirim melalui pos ke alamat KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kav. C-1 Jakarta. Selain itu,
dapat juga melalui fax di nomor (021) 52892456 atau scan surat dapat disampaikan
melalui email ke: informasi@kpk.go.id. Diharapkan, minimal satu bulan sebelum acara,
surat sudah diterima KPK.
Rincian Survei Integritas
Tanya:
Berdasarkan berita yang kami peroleh dari website KPK, http://www.kpk.go.id/id/
berita/siaran-pers/2332-kpk-umumkan-survei-integritas-sektor-publik-2014, bisakah
kami mendapatkan informasi tambahan mengenai rincian penilaian, nilai indeks,
beserta nama unit layanan/institusi yang telah disurvai oleh KPK? Terima kasih.

Irangga Lawe @IranggaLawe1
smg KPK lebih ganas lagi memberantas
Korupsi tanpa pandang bulu dr kls
bayam smpai brokoli

UPP Kemenperin
Jawab:
Survei Integritas Layanan Publik tahun 2014 dapat diunduh melalui http://acch.kpk.
go.id/survei-integritas-layanan-publik-tahun-2014. Silakan Anda membuka link
tersebut.

Anwar Isach @AnwarIsach
bravo KPK. Yg utama implementasinya
pd masyarakat. Sampai mati saya akan
dukung terus KPK

Perpustakaan KPK
Tanya:
Saya ingin menanyakan, bagaimana cara berkunjung ke Perpustakaan KPK? Apakah
koleksinya bisa dipinjam?

Mbahbur @mbahburpati
ayo pak lebih giat tuk menberantas
koruptor,soalnya mnrut hemat saya
koruptor lbh sadis daripada teroris,KPK
hrs berani.!

Yogi Profid, Bandung
Jawab:
Untuk berkunjung ke Perpustakaan KPK, bisa datang langsung ke Gedung KPK, Jl. HR
Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta. Perpustakaan terbuka untuk umum, setiap Senin-Jumat,
pukul 09.00-16.00 WIB. Koleksi perpustakaan boleh dipinjam untuk konsumsi umum.

sofyan Nasruddin @SofyanNas67
selamat dan sukses dlm memberantas
korupsi di Indonesia. Rakyat akan
dukung!

Kirim saran, komentar, pertanyaan, atau
kritik terkait Majalah Integrito ke: integrito@kpk.go.id
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Kiprah KPK di Tahun Politik
Sebagai tahun politik, 2014
ditandai dengan perhelatan
akbar lima tahunan, yakni
pemilihan legislatif dan
pemilihan presiden. Melalui
“Pemilu Berintegritas”, KPK
mengawal pesta demokrasi
tersebut.

T

erik matahari begitu
menyengat. Tetapi, tiga
pemanjat tebing dari Federasi
Panjat Tebing Indonesia (FPTI)
tidak peduli. Perlahan tapi
pasti mereka memanjat gedung KPK dan
membentangkan spanduk raksasa ketika
sampai di puncak.
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Spanduk berukuran sekitar 22
meter persegi itu memang mencolok.
Bertuliskan “Pilih yang Jujur,” membuat
siapapun yang melintas di depan
Gedung KPK, akan membaca dengan
mudah.
Pemasangan spanduk itu sendiri,
menandai program Pemilu Berintegritas
yang dilakukan KPK. Dibentangkan
pada tahun politik 2014, spanduk
tersebut merupakan simbol visual untuk
mengingatkan masyarakat, agar memilih
calon wakil rakyat dan pemimpin bangsa
yang bersih dan berintegritas. Spanduk
raksasa tersebut terus dibentangkan
hingga masa pemilihan umum presiden
berakhir.
Seusai menyaksikan pemasangan
giant banner tersebut , Wakil Ketua
KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan,
pemasangan spanduk raksasa itu
dilatarbelakangi informasi masyarakat

atas maraknya money politic atau
politik uang yang dilakukan banyak
calon di berbagai daerah. Namun yang
lebih memprihatinkan, lanjut Adnan,
berdasarkan survai KPK tahun lalu di
12 kabupaten/kota yang melibatkan
1.200 responden, hasilnya 71,7 persen
masyarakat masih menganggap lazim
pada praktik-praktik politik uang.
“Melalui giant banner, kami
mengajak masyarakat luas untuk
senantiasa memilih yang jujur. Kami juga
mengajak seluruh masyarakat Indonesia
agar menggunakan hak suaranya sesuai
hati nurani pada hari pelaksanaan
pemilihan umum. Selain itu, sebagai
pemilih yang berintegritas kita juga
harus berani menolak semua bentuk
politik uang, jual-beli suara, serangan
fajar, dan sejenisnya,” tegas Adnan ketika
itu.
Tidak kalah penting untuk memilih

Kiprah KPK di Tahun Politik

Mengawal Pesta Demokrasi
Pemilu Berintegritas yang
dicanangkan KPK memang memiliki
arti strategis bagi pencegahan korupsi.
Sebab, sebagaimana pemilihan umum
pada lazimnya, perhelatan tersebut
rawan dinodai dengan berbagai
kecurangan dan bahkan tindak pidana
korupsi. Mulai dari sisi hulu hingga hilir.
Semua dilakukan melalui beragam
modus.
Pada bagian hulu, misalnya,
pelanggaran bisa berupa tidak jelasnya
pendanaan pemilu. Mulai pendanaan
yang berasal dari para cukong,
penggerogotan APBN, bahkan dana
optimalisasi yang diusulkan DPR pun
banyak dicurigai sebagai dana titipan
untuk pemilu.
Sedangkan pada bagian hilir,
pelanggaran bisa berupa donasi
ilegal untuk kampanye, food buying
(pembelian suara), baik langsung kepada
para pemilih (money politics) atau
dalam bentuk lain. Misalnya, pemberian
sumbangan sosial dan keagamaan,
kegiatan, sayembara, yang kira-kira bisa
mengelabui ketentuan hukum.
Selain merusak hakikat demokrasi,
jika hal itu terus terjadi, juga berdampak
pada “produk” yang dihasilkan. Sebab,
hampir mustahil proses pemilu curang
akan menghasilkan pemimpin yang
berintegritas dan amanah.
Nah, melalui Pemilu Berintegritas
itulah, KPK terus melakukan pengawalan
terhadap pesta demokrasi tersebut.
Misalnya, menggelar focus group
discussion (FGD) tentang dana
kampanye, pemeriksaan LHKPN Capres,
penyerahan buku putih kepada para
calon presiden, beraudiensi dengan Tim
Sukses Capres terpilih, dan sebagainya.
Dalam FGD tentang dana kampanye

misalnya, KPK menghadirkan beberapa
narasumber yang kompeten. Mereka
adalah Wakil Ketua KPK Busyro
Muqoddas, Komisioner Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Ida Budiarti,
anggota Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Nelson Simanjuntak, Deputi
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu
dan Demokrasi (Perludem) Veri
Junaidi, Koordinator Nasional Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
Muhammad Afifuddin, dan pengamat
politik Burhanudin Muhtadi.
Melalui FGD, KPK berharap, bisa
dijadikan kesempatan untuk saling
berbagi kepada para narasumber.
Dengan demikian, diharapkan pula akan
terwujud pemilu berintegritas, yang
tidak hanya menyelamatkan pemilu itu
sendiri tetapi juga mereka yang terpilih,
terutama anggota DPR/DPRD yang
incumbent.
Dalam kesempatan tersebut,
Burhanudin menekankan, reformasi
sistem pendanaan partai dan desain
politik serta pemilu yang murah
dan kredibel. Hal tersebut harus
dilakukan, untuk mencegah maraknya
korupsi yang terkait dengan parpol.
Burhanudin menambahkan, kasus-kasus
korupsi yang melibatkan elit partai,
mempertontonkan secara telanjang
bahwa modus operandi korupsi tidak

berdiri pada dimensi tunggal. “Ini semua,
terkait lemahnya transparansi dan
akuntabilitas keuangan partai,” katanya
ketika itu.
Tetapi ada yang tak kalah krusial.
Pengurus partai, begitu Burhanuddin
menjelaskan, ternyata malas
memaksimalkan sumbangan anggota.
Mereka justru lebih memilih jalur pintas,
karena lebih cepat menghasilkan dana
“segar” untuk partai. Padahal, jalur
demikian yang berpotensi memicu
kecurangan.
Itulah sebabnya, mengapa laporan
dana kampanye menjadi sangat
penting. Demi mencegah terjadinya
kecurangan masing-masing parpol
dalam pengelolaan dana kampanye,
masyarakat bisa mengakses laporan awal
dana kampanye parpol kepengurusan di
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota .
Buku Putih
Program lain yang tak kalah strategis
adalah penandatanganan buku putih.
Penandatanganan dilakukan, tepat saat
pengumuman harta kekayaan calon
presiden. Ketika itu, KPK mempersilakan
para calon presiden untuk
membubuhkan tanda tangan pada
sebuah buku putih. Buku tersebut berisi
delapan agenda pemberantasan korupsi,

integrito

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

Kampanye Pemilu Beritegritas, untuk memilih pemimpin berintegritas pula.
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2014-2019. Ini akan bermanfaat sebagai
pedoman bagi calon presiden dan wakil
presiden ketika menyusun visi-misi serta
program kerja, juga ketika kelak terpilih
nanti,” kata Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto, saat penyerahan buku
tersebut.
Penandatanganan buku putih bukan
akhir segalanya. Seusai Mahkamah
Konstitusi (MK) memutuskan siapa
yang menjadi presiden terpilih, KPK
tetap melakukan pengawalan terhadap
komitmen mereka.
Untuk itu, Tim Transisi Presiden yang
bertugas menyusun berbagai program
prioritas pemerintahan Jokowi-JK,
bertandang ke kantor KPK. Banyak topik
dibicarakan, termasuk tindak lanjut

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 menyadari berbagai permasalahan
dan tantangan yang dihadapi
pemerintahan baru ke depan. Rini
mengatakan, permasalahan negara
saat ini memang 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.

ist.

yang menjadi pedoman bagi para capres
ketika mereka terpilih nanti.
Kedelapan agenda pemberantasan
korupsi dalam buku tersebut, antara
lain mengenai reformasi birokrasi dan
perbaikan administrasi kependudukan,
agenda pengelolaan sumber daya
alam dan penerimaan negara, agenda
ketahanan dan kedaulatan pangan,
agenda perbaikan infrastruktur, agenda
penguatan aparat penegak hukum,
agenda dukungan pendidikan nilai
integritas dan keteladanan, agenda
perbaikan kelembagaan partai politik
dan agenda peningkatan kesejahteraan
sosial.
Penandatanganan itu sendiri,
merupakan wujud komitmen mereka

Sosialisasi buku putih. Masyarakat turut mengawasi pemerintahan baru.

untuk melaksanakan agenda tersebut.
Dengan penuh semangat, ketika itu
para calon membubuhkan tanda tangan
mereka, pada halaman 25 buku tersebut.
Para calon presiden, tentu tidak
begitu saja menandatangani. Sebab,
sebelumnya mereka telah mengetahui
isi buku itu. KPK menyerahkan buku
pada 3 Juni 2014, pada malam
pendeklarasian pelaksanaan kampanye
berintegritas dan damai. “Pada buku
itu dirumuskan tantangan faktual yang
sedang dihadapi dan usulan agenda
aksi yang diprioritaskan bagi presiden

8 |
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penandatanganan buku putih.
Mereka yang datang ke KPK,
antara lain, Ketua Kantor Staf Rumah
Transisi, Rini Soemarno, Teten Masduki,
Anis Baswedan, Andi Widjajanto, Eko
Sandjojo, dan Akbar Faisal. Sedangkan
dari KPK, hadir sejumlah pejabat
struktural dan penasihat KPK, Suharsono.
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

Langkah Maju
Berbagai upaya yang dilakukan KPK
selama tahun politik, mendapat apresiasi
banyak pihak. Koordinator Indonesia
Corruption Watch (ICW) Ade Irawan,
misalnya, mengatakan bahwa apa yang
dilakukan KPK merupakan langkah maju.
Jadi, meski banyak hal yang seharusnya
bisa dimaksimalkan KPK, namun tetap saja
harus mendapat apresiasi.
Begitupun, Ade mengingatkan
KPK agar bisa concern pada persoalan
lain yang lebih mendasar, seperti
modal politik. Dalam hal ini, lanjut Ade,

Kiprah KPK di Tahun Politik

Puteri Indonesia pun Dilibatkan

T

ak seperti biasanya, suasana gedung KPK tampak berbeda. Jika setiap hari
kerap didatangi para pejabat yang terlibat kasus korupsi, awal 6 Maret 2014,
justru sejumlah perempuan cantik yang mendatangi.
Mereka, bukan istri para pelaku pencucian uang. Mereka adalah Puteri
Indonesia 2014, yakni Elvira Devinamira, Puteri Indonesia Lingkungan 2014, Elfin
Pertiwi dan Puteri Indonesia Pariwisata 2014, Estelita Liana.
Bukan tanpa sebab, ketiga perempuan cantik tersebut mendatangi Gedung
KPK. Seperti disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad ketika itu, keterlibatan
sejumlah Puteri Indonesia tersebut, selain representasi dari para pemilih juga
merupakan upaya KPK untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas
dalam menyebarkan nilai-nilai dan semangat antikorupsi.
“Ikon Puteri Indonesia yang cantik dan pintar juga harus dilengkapi dengan
integritas dan komitmennya untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam
segala bentuk, termasuk menjadi duta antikorupsi.” Kata Abraham.
Turut hadir dalam acara tersebut, Komisioner Bawaslu Nasrullah, sejumlah
LSM pegiat antikorupsi dan pengawas pemilu, serta perwakilan Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Jakarta. Kampanye pemilu dengan tagline
“Pilih yang Jujur” tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan KPK dalam
kampanye Pemilu Berintegritas 2014 yang secara fokus ditunjukkan pada level
pemilih.
Yang tak kalah penting dalam menyambut pemilu, kata Abraham, adalah
mengedukasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi
tersebut. Selain itu, memberikan pemahaman kepada khalayak umum agar
menggunakan hak pilihnya secara jujur serta memilih para calon yang jujur, agar
tercipta parlemen yang berkualitas. “Kita harus mampu menanamkan nilai-nilai
kejujuran dalam diri kita agar menjadi pemilih yang berintegritas. Ketika kita
memilih calon, kita harus bebas dari intervensi siapapun, bukan pilihan yang
dipengaruhi oleh sesuatu,” ujarnya.

integrito

KPK mestinya bisa lebih fokus pada
pendanaan partai politik maupun
pendanaan dalam pemilu. “Hal itu yang
menurut saya belum banyak dikuatkan
oleh KPK, termasuk meng-endorse adanya
aturan misalnya korupsi pemilu,” kata Ade.
Sementara terkait buku putih KPK,
Ade setuju bahwa hal itu merupakan
suatu terobosan. Hanya saja, lanjutnya,
ada persoalan lain yang lebih penting
yang juga harus disentuh KPK. Misalnya,
saja persoalan bandar-bandar politik yang
merajalela selama masa pemilu.
Pengamat politik Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa
Bhakti memiliki pandangan tersendiri.
Menurutnya, banyak kontribusi positif
yang dilakukan KPK selama tahun politik.
Hanya saja, ke depan, KPK hendaknya
lebih berhati-hati dalam mengeluarkan
pernyataan. Misalnya mengenai politik
uang, hendaknya KPK menjelaskan saja
apa dan bagaimana politik uang itu, serta
bahaya yang bisa ditimbulkan. KPK, lanjut
Ikrar, sebaiknya tidak mengarah pada
salah satu calon yang terindikasi politik
uang, karena pernyataan tersebut bisa
bernuansa politis.
Menyinggung buku putih, Ikrar
berpendapat, meski penandatanganan
itu tidak mengikat secara hukum, tetapi
mengikat secara etika dan moral politik.
Untuk itu, jika presiden terpilih tidak
menjalankan, masyarakat memang
harus diinformasikan. Dengan demikian
masyarakat akan tahu bahwa presiden
terpilih tidak menjalankan kontrak politik
yang sudah ditandatangani. Presiden
terpilih, lanjut Ikrar, juga bisa dikatakan
melanggar penjanjian yang sudah dibuat
sendiri, dan itu berarti akan mengurangi
legitimasi politik dari pemerintahan yang
ada. “Hal ini bukan cuma memancing
serangan dari lawan politik. Imbas yang
jauh lebih hebat, mereka tidak akan
dipercaya lagi untuk kemudian bisa dipilih
kembali dalam pencalonan berikutnya,”
kata Ikrar.
Di sisi lain Ikrar juga mengatakan,
penandatanganan buku putih tersebut
sangat penting. Paling tidak menjadi
suatu pegangan bagi presiden terpilih
untuk serius menangani masalah-masalah
korupsi di negeri ini. “Jangan sampai
terulang kembali di pemerintahan yang
akan datang, bahwa terdapat menteri
atau bagian dari pemerintahan yang
terlibat dalam kasus-kasus korupsi,” kata
Ikrar.

Para puteri Indonesia, duta antikorupsi.
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Kampanye Putih ala KPK
White campaign diawali
dengan proses induksi
kepada para ketua umum
parpol. Berisi mengenai
pandangan KPK terkait
peran legislatif di masa
yang akan datang.

T

erkait tahun politik 2014,
terobosan penting dibuat KPK.
Jika selama ini publik dijejali
dengan berbagai kata “jangan”
dan berbagai kalimat negatif
lain, maka terkait perhelatan akbar pesta
demokrasi kali ini, KPK melakukannya
melalui berbagai kalimat positif.
Untuk itu, KPK tidak
memperdengarkan suara, “Jangan
pilih calon A karena ini dan itu,” dan
sebagainya. Sebagai gantinya, KPK
menyuguhkan kampanye yang tidak saja

10 |
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kondusif dan persuasif, namun juga lebih
edukatif. Namanya, kampanye putih.
Sesuai sebutannya, kampanye
ini tidak membicarakan sisi buruk
para calon. Sebaliknya, KPK
mengkampanyekan para calon yang
kooperatif. Misalnya, kandidat yang
melaporkan harta kekayaan dan
pajaknya. Selain itu, juga yang memiliki
semangat antikorupsi. Termasuk
hal ini adalah, kesediaan mereka
menandatangani pakta integritas.
Kampanye putih tersebut, dilakukan
dengan masif melalui sejumlah elemen
masyarakat. Seperti Forum Rektor, KPUD,
dan Bawaslu.
Melalui cara itu, KPK berusaha
memperkenalkan para kandidat kepada
publik. Harapannya, ujar Adnan, agar
mereka bisa mengenal lebih jauh dan
tidak keliru memilih pemimpin negeri
ini. “Jangan beli kucing dalam karung,”
begitu pesan Adnan ketika itu.
Ketika itu Adnan menjelaskan, white
campaign diawali dengan proses induksi

kepada para ketua umum parpol. Induksi
tersebut, berisi mengenai pandangan
KPK terkait peran legislatif di masa yang
akan datang. Alasan mengapa ketua
umum parpol yang diinduksi, karena
KPK memandang mereka sebagai posisi
strategis secara politis. Dalam hal ini,
ketua umum parpol bisa mempengaruhi
kepemimpinan di masa yang akan
datang. “Bisa jadi dia sebagai calon
presiden, baik melalui parpolnya atau
yang dipilih secara koalisi. Yang pasti
dia orang yang bisa mewarnai anggota
dewan,” papar Adnan ketika itu.
Tidak hanya ketua umum parpol.
Yang tak kalah penting adalah para
anggota dewan. Bedanya, induksi
dilakukan ketika mereka telah terpilih.
Mengapa? Karena KPK tidak memiliki
wewenang dalam “merekrut” anggota
legislatif.
Sedangkan mengenai calon
presiden, KPK mengundang calon
presiden dan tim suksesnya, setelah para
capres resmi diumumkan. Fokus KPK,

Kampanye Putih ala KPK
memaparkan evaluasi pemerintahan
sebelumnya, hasil kajian internal
tentang potensi korupsi dan kasus-kasus
korupsi yang telah terjadi. Hasil dari
induksi ini, para capres dan tim sukses
memasukkannya ke dalam visi-misi dan
program kerja.
Kajian Parpol
Kampanye putih memang terobosan.
Namun, bukan satu-satunya upaya yang
dilakukan KPK untuk mencegah korupsi
terkait tahun politik ini. Lainnya tentu
banyak. Di antaranya adalah Survai
Persepsi Masyarakat (SPM) terhadap
integritas pemilu, kajian pelaksanaan
fungsi-fungsi DPR, dan studi sistem
politik berintegritas.
Kaitannya dengan Pemilu 2014, kata
Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto,
pemilu merupakan arena di mana rakyat
berhak memilih secara langsung. Yang
dipilih, tentu saja calon wakil rakyat dan
kandidat presiden yang menurut pemilih
mampu memperbaiki nasib rakyat.
Tetapi kondisi ideal tersebut
memang tidak mudah dilakukan.
Musababnya, pemilu hampir selalu
diwarnai dengan berbagai praktik
politik uang. Pada saat itu, bisa saja
rakyat hanya memilih calon yang bisa
memberinya uang paling besar. Juga,
pada saat itu bisa saja parpol merekrut
calon legislatif atau kandidat presiden

karena modal uangnya ketimbang
modal kualitasnya. Dan, pada saat itu
pula, bisa saja pengawasan terhadap
dana kampanye pemilu relatif lemah.
Jika itu yang terjadi, lanjut Roni, dengan
mudah bisa diperkirakan bagaimana
keadaan parlemen dan eksekutif setelah
pemilu.
“Oleh karena itu, dalam rangka ikut
memperkuat integritas pemilih, calon
legislatif dan kandidat presiden, serta
penyelenggaraan pemilu itu sendiri,
maka hasil-hasil kegiatan terkait politik
yang telah dilakukan KPK pada 2013,
diharapkan menjadi dasar berpijak
bagi KPK dan pihak-pihak lain dalam
mengarahkan pemilu 2014 ini menjadi
pemilu yang berintegritas,” lanjutnya.
Lantas, apa saja yang harus
diperkuat? Menurut Roni, untuk
membangun pemilu berintegritas,
KPK wajib memperkuat ketiga aktor
utama pemilu. Pertama, peserta pemilu,
yakni partai politik dan calon. Kedua,
penyelenggara pemilu, yakni KPU/KPUD
(serta Bawaslu/Panwaslu). Dan, ketiga,
konstituen pemilu, yakni mereka yang
menjadi calon pemilih.
Pertama, penguatan peserta pemilu,
yakni parpol dan para calon. Uang
mahar (candidacy buying) yang biasanya
dijadikan syarat bagi kandidat untuk
memperoleh dukungan parpol, wajib
dihapuskan. Karena itu, parpol harus

Pengguna jalan membubuhkan tanda tangan, mendukung Pemilu Berintegritas.

didorong untuk mampu memajukan
kadernya atau mereka yang mempunyai
kualitas kepemimpinan dan integritas.
Kedua, lanjut Roni, adalah penguatan
penyelenggara pemilu, yakni KPU/KPUD
dan Bawaslu/Panwaslu. Yang paling
penting dalam penguatan penyelenggara
pemilu adalah meningkatkan
independensi KPU/KPUD dan Banwaslu/
Panwaslu. Oleh sebab itu, rekrutmen
komisioner dan pegawai KPU dan
Panwaslu haruslah melalui proses yang
terbuka, kompetitif, dan adil, dengan
panitia seleksi yang independen.
Ketiga, penguatan pemilih. Hal paling
penting dalam upaya penguatan pemilih
adalah pendidikan politik bagi pemilih.
Hal ini bertujuan agar pemilih tidak
sekadar menjadi objek, namun memiliki
kesadaran dan kecerdasan dalam memilih
calon-calon pemimpinnya.
Terkait kampanye putih yang
dilakukan KPK pada 2014, Direktur
Program Transparency International
Indonesia (TII), M Ilham Saenong
menyambut baik. Menurutnya, program
tersebut memiliki semangat untuk
memperbaiki masa depan bangsa yang
lebih baik.
“Sekarang saatnya, komitmen
antikorupsi itu bukan di hadapan KPU,
tapi di depan publik. Apalagi saat ini KPK
mendukungnya lewat gagasan kampanye
putih. Nantinya, akan ada kontrak politik
yang bisa ditagih,” ungkap Ilham
ketika itu.
Sementara, pengamat
politik Yunarto Wijaya pernah
berpendapat bahwa kajian
politik seperti yang dilakukan
KPK, bisa menjadi salah satu
alternatif untuk mengurangi
korupsi politik. Karena, lanjutnya,
kajian bisa membuktikan dari
sisi logika hukum, tentang
penyalahgunaan model apa
saja yang dilakukan para politisi.
“Termasuk di antaranya adalah,
waktu penyalahgunaan dan
hitung-hitungan dana yang harus
dikeluarkan kontestan dalam
pemilu,” lanjut Yunarto.
Lebih dari itu, dalam
melakukan kajian, KPK memang
seharusnya fokus pada pemilu
dan pemilukada. Alasannya jelas.
Karena memang melalui dua
pintu itulah masuknya korupsi
politik di Indonesia.
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Rusmadi 
Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim
“Saya kira kinerja KPK di tahun ini
sangat efektif. Dan, saya kira kenaikan
indeks persepsi korupsi (IPK) kita
di tahun ini, salah satunya karena
peran dari KPK. Sejauh ini, kami di
daerah bersama KPK terus melakukan
perbaikan dalam rangka membangun
pemerintahan yang bersih.”

Faizal Motik
Pengamat Sosial Politik
“KPK menurut saya merupakan
hiburan lepas senja, karena Indonesia
dalam menangani berbagai kasus
korupsi sudah menjelang gelap.
Mudah-mudahan KPK benar-benar
menjadi hiburan lepas senja kalau
kejaksaan, kepolisian dan kehakiman
sudah bersih. Akan tetapi bila tetap
seperti sekarang rakyat tentu akan
menilai, karena rata-rata birokrasi kita
diisi oleh para maling. Di sinilah KPK
memegang peran yang besar. Tentu
kita semua mengharapkan, KPK tidak
pandang bulu dalam memberantas
korupsi”.
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Budi Santoso
Komisioner Ombudsman Republik
Indonesia
“Dari sisi penindakan KPK tentu sudah
tidak diragukan lagi. Publikasi kepada
masyarakat melalui media KPK juga
update sekali dan masyarakat pun
selalu diberikan perkembangan
terhadap berbagai kasus, sehingga
mereka menjadi tahu tentang kasus
yang melibatkan pejabat tinggi.
Mungkin yang perlu didorong terus
adalah sisi pencegahannya, meskipun
saya kira saat ini sudah bagus. Yang
perlu dipertahankan ke depan, tentu
KPK harus bisa menjaga konsistensi,
ritme, dan transparansi dalam
melaksanakan tugasnya, sehingga
dapat menjaga kepercayaan publik.”

ist.

ist.
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Mereka Percaya KPK...
Sahrul Yasin Limpo
Gubernur Sulawesi Selatan
“Saya kira, tahun ini banyak sekali
yang telah dicapai KPK. Sekarang,
saya juga melihat KPK lebih bagus,
karena tidak hanya mengedepankan
penindakan semata tetapi sudah
masuk memberi guidance. Tidak
berarti penindakan menjadi melemah,
tetapi tentunya ada alternatifalternatif lain yang harus ditempuh
dulu untuk bisa memperbaiki sistem
yang ada.”
Nasarudin Umar
Wakil Menteri Agama
“Saya kira, kiprah KPK selama ini
tidak perlu dihubungkan dengan
persoalan politik. Dalam bahasa agama,
kebenaran harus ditegakkan dan
kemungkaran harus dicegah. Sehingga,
jangan sampai mengasosiasikan KPK itu
berpihak. Hemat saya, KPK harus jalan
terus. Karena tidak mungkin lembaga
seperti KPK akan sepi dari kritik. Karena
ini persoalan menegakkan keadilan
bagi rakyat, jadi tidak perlu heran
kalau semakin menegakkan peraturan
yang ada, tentu akan semakin tinggi
pula kritikan kepada KPK. KPK sudah
berada pada jalur yang benar, semoga
kebenaran selalu berpihak kepada
KPK.”
Addie MS
Composer
“Sepak terjang KPK tidak hanya di
tahun 2014. KPK sudah membuktikan
bahwa benar-benar mengemban
amanah rakyat dan negara demi
terciptanya keadilan. Jadi bila ada
suara sumbang mengenai kiprah
KPK, janganlah dianggap bahwa
KPK berpolitik untuk kepentingan
kelompok tertentu atau tebang pilih
dalam menindak para koruptor.
Menurut saya, KPK harus tetap
konsisten seperti saat ini demi
terciptanya keadilan hukum yang
sesungguhnya bagi rakyat dan negara.”

JEDa

White Shoes & The Couples Company

Tak sedikit musisi yang rela “menjual” jati diri bermusiknya
demi memenuhi tuntutan pasar. White Shoes & The Couples
Company, memilih menjadi diri sendiri.

S

integrito

eni adalah ekspresi. Oleh karena itulah karya seni
seharusnya didasarkan pada kejujuran diri sendiri.
Namun, seiring dengan tuntutan pasar yang kian
pesat, tak sedikit musisi yang rela melepas idealisme
berekspresinya dan larut dalam persaingan pasar.
Namun tidak dengan White Shoes & The Couples
Company. Di tengah gejolak persaingan pasar musik Tanah
Air, grup band asal Jakarta ini justru memilih konsisten
dengan jati dirinya.
Dalam berkarya, band beraliran pop, funk, dan jazz
yang terbentuk sejak 12 tahun lalu, ini, mengaku lebih suka
membuat karya berdasarkan keinginan diri sendiri.
Para personel satu almamater Institut Kesenian Jakarta
(IKJ) yang terdiri atas Ricky Virgana, Saleh, Aprilia Apsari,
Yusmario Farabi, John Navid dan Aprimela Pradiwyanti ini
bersepakat menjaga konsistensi prinsipnya itu. “Apapun
lagunya, kalau dikemas dengan serius akan jadi bagus,” kata
Ricky Virgana, personel yang biasa memainkan bass.
Kejujuran dalam berkarya memang sangat dipegang
teguh oleh White Shoes & The Couples Company. John,
penabuh drum, pun mengaku enggan jika lagu yang
dibuat hanya berdasarkan topik yang sedang booming

di masyarakat. “Kita membuat dan menyanyikan lagu
berdasarkan apa yang kita suka aja, mengalir saja, tidak ikutikutan orang lain. Memaksakan lagu yang bukan gaya kita, itu
membawakannya juga terasa aneh,” ungkapnya.
Seperti profesi pada umumnya, mereka pun berpendapat
bahwa bermusik tidak melulu soal uang. Lebih dari itu, kata
mereka, jati diri sebuah grup band merupakan hal terpenting
yang harus secara konsisten dipertahankan, “Jadi, ya kita
berpikirnya kalau rezeki itu nggak kemana, gitu aja,” ujar
Aprilia Apsari, vokalis yang akrab disapa Sari ini.
Sebagai sebuah musisi mereka berusaha jujur dalam
berkarya. Namun kaitannya dengan perilaku jujur dalam
kehidupan sehari-hari, para pesonel White Shoes & The
Couples Company, mengaku lebih mendapat pembelajaran
dari lingkungan keluarga masing-masing. Pamela misalnya,
meski mengaku mendapat pembelajaran moral sedari
sekolah dasar, namun materi yang disampaikan kurang
maksimal. “Sebenarnya pendidikan moral di sekolah juga ada.
Tapi kalau pendidikan antikorupsi, itu saya lihat jarang sekali.
Kalau pun ada tidak seintens pendidikan lainnya, padahal itu
sangat penting,” ujar Mela.
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Stigma Keliru
tentang Carok
Stereotip orang luar Madura kerap memandang carok
sebagai penyelesaian konflik dengan kekerasan.
Padahal, carok merupakan ajaran leluhur yang penuh
kearifan.
14 |
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etiap mendengar kata carok, yang
terbersit di dalam benak tentu
sebuah kejadian mengerikan. Yakni,
duel antara lelaki Madura yang
masing-masing bersenjatakan
celurit, sampai seorang di antaranya tewas.
Pandangan seperti itu sepertinya sudah
lumrah di masyarakat. Alhasil, hingga
sekarang carok dianggap sebagai simbol
kekerasan yang menakutkan, yang menjadi
bukti bahwa orang Madura kasar, bengis, dan
kejam.
Menurut A. Sulaiman Sadik, anggota
Yayasan Pakem Maddhu, komunitas yang
bergerak di bidang pelestarian kebudayaan
Madura, pendapat tersebut adalah tidak
benar. Stereotip keliru tersebut dimunculkan,
untuk mendeskreditkan nilai-nilai luhur yang
tersimpan di dalam carok itu sendiri.
Bagi orang luar Madura, mungkin
pendapat tersebut dianggap aneh. Apalagi
dalam berbagai kasus, sudah terbukti bahwa
carok selalu diwarnai dengan konflik, celurit,
dan darah. Namun lagi-lagi itulah keunikan
Madura. Bahkan seperti semboyan Pakem
Maddhu sendiri, ”Coma reng Madhura se bisa
merte bhasa Madhura.” Artinya, cuma orang
Madura yang mengerti bahasa madura.
Secara harafiah, hal ini bisa diterjemahkan,
bahwa orang luar Madura tidak akan pernah
mengerti apa yang terjadi dengan perilaku
dan tatanan orang Madura.
Ihwal pelencengan makna dan cara
pandang, menurut Sulaiman, banyak pihak
berperan. Termasuk di antaranya, pers yang
selalu bernafsu bila memberitakan peristiwa
carok. Bahkan, dengan bumbu celurit,
perkelahian yang diberitakan tersebut akan
menjadi tampak lebih nyata dan meyakinkan
bahwa orang Madura memiliki sifat keras dan
suka kekerasan. Padahal, tidak setiap carok
dilakukan dengan celurit.
Kalau begitu apa sebenarnya carok?
Menurut Sulaiman, tidak semua perkelahian
yang dilakukan oleh orang Madura
dinamakan carok. Carok hanya terjadi karena
satu sebab yang dinamakan ghabangan.
“Dengan demikian, perkelahian yang
tidak disebabkan oleh ghabangan, adalah
perkelahian biasa yang lazim terjadi di banyak
tempat dan dilakukan oleh setiap bangsa
manapun di dunia ini,” katanya.
Di Madura, perkelahian di luar ghabangan
disebut sebagai tokar. Dan tokar itu sendiri,
ada pula yang mempergunakan celurit
sebagai senjata. Dengan demikian, memang
harus dibedakan antara carok dan tokar.
Carok, tidak beda dengan karapan sapi yang
memiliki nilai luhur. Sedangkan tokar tidak.

cendekia

Antara Carok
dan Celurit

Hal ini bisa dimengerti. Karena jika
sudah memahami makna carok, pasti
tidak akan pemah terjadi pelanggaranpelanggaran susila, khususnya terhadap
ghabangan. Dengan peringatan keras
seperti carok tersebut, dalam waktu
relatif lama Madura terhindar dari
persoalan kumpul kebo, sebab hal
tersebut termasuk masalah ghabangan.
“Karena itu, carok bukan masalah ambisi
dari laki-laki Madura yang egois, seperti
yang disebut-sebut di media, atau juga
bukan penyelesaian konflik dengan
kekerasan,” katanya.
Hal lain yang harus diluruskan
adalah, carok sudah pasti memakan
korban jiwa, karena mempergunakan
senjata mengerikan khas Madura,
celurit. Lagi-lagi, itu stigma keliru. Karena
carok sendiri bisa dilakukan dengan
atau tidak menggunakan senjata.
Tidak sedikit carok yang dilakukan
tanpa mempergunakan celurit. Namun
sayang, carok seperti itu justru tidak
menarik bagi pemberitaan media massa,
sehingga semakin mempersempit cara
pandang orang di luar Madura tentang
carok.
Sebaliknya, tidak jarang kasus duel
yang sebenarnya bukan carok (tokar,
misalnya), yang disebut media massa
sebagai carok. Penyebabnya sepele,
hanya karena mempergunakan senjata
celurit. Dan, lagi-lagi, betapa masyarakat
Madura dirugikan atas pemberitaan
keliru semacam itu, sehingga keluhuran
nilai carok semakin tereduksi.
(berbagai sumber)

S
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Peran Ghabangan
Semua sepakat, penyebab utama
carok adalah ghabangan. Secara
etimologi, ghabangan berarti atap
dari tempat tidur tradisional Madura.
Namun kemudian, istilah tersebut
berubah makna menjadi sebutan untuk
tempat tidur itu sendiri dan akhirnya
diidentikkan dengan perempuan.
Dengan demikian, carok berkait erat
dengan masalah perempuan.
Gangguan terhadap ghabangan,
merupakan gangguan yang sangat
sensitif. Sebab segala pembicaraan
dan perilaku yang paling rahasia
dalam keluarga Madura selalu lebih
banyak dilakukan di bawah ghabangan.
Karena itu pula, masalah perempuan
merupakan masalah ghabangan.
Bahkan, siapapun yang melecehkan
ghabangan, orang Madura tak akan
peduli siapapun pelakunya.
Dari sana akhirnya berkembang
kerata bhasa (akronim) carok. Yakni,
“Maske kanca elorok.” Artinya, walau
teman harus diserang. Kata ‘rok’ sendiri
berasal dari kata Sansekerta yang
bermakna perkelahian. Dengan kata
lain, siapapun yang mengganggu
perempuan milik orang lain akan terjadi
carok.
Di sinilah nilai luhur itu sebenarnya
terlhat. Jika diperhatikan dengan baik,
lanjut Sulaiman, carok merupakan suatu
peringatan kepada siapapun dalam
tatanan masyarakat Madura, yaitu:
janganlah sekali-kali mengganggu hak
milik orang lain, yaitu ghabangan.

iapa tak mengenal celurit? Senjata
khas Madura yang mengerikan,
yang berbentuk seperti tanda
tanya. Berbicara mengenai carok,
biasanya masyarakat langsung
membayangkan celurit itu sendiri.
Padahal, persepsi itu tidak sama
sekali tidak benar. Celurit tidak identik
dengan carok. Begitu pula sebaliknya.
Sama seperti carok, celurit
sejatinya juga memiliki nilai luhur.
Untuk itu, tidak sedikit budayawan
Madura berusaha meluruskan, di
antaranya Zawawi Imron. Melalui
puisi berjudul “Celurit Emas,” Zawawi
mengungkapkan, celurit hendaknya
tidak lagi dilihat semata-mata sebagai
alat untuk mempertahankan diri
atau menebas leher manusia. ”Akan
tetapi bagaimana celurit ini kita
maknai sebagai alat untuk menebas
ketertinggalan, kebodohan dan
kemiskinan,” katanya.
Dalam konteks ini, Zawawi ingin
bercerita tentang manfaat dan nilainilai yang terkandung di dalam celurit.
Celurit, merupakan senjata yang
memiliki fungsi untuk menjaga diri dan
juga untuk bekerja.
Sebagai masyarakat yang agamis,
ada ungkapan yang sepertinya
bisa dicermati. Yakni, “Are’ kancana
shalawat.” Artinya, celurit menemani
untuk pergi beribadah. Makanya tak
heran, lelaki Madura ketika beribadah,
misal pergi ke majelis ta’lim, sambil
menyandang celurit di pinggang.
Mereka memaknai hal itu sebagai
ikhtiar, agar dalam perjalanan menjadi
tenang. Tidak hanya dari gangguan
penjahat, namun juga hewan liar.
Jika semua orang di luar Madura
melihat dari sudut pandang ini, mereka
akan memaklumi, betapa sebenarnya
celurit juga memiliki nilai yang sangat
luhur. Simak saja puisi lanjutan Zawawi
Imron:
Nisan-nisan tak bernama
bersenyuman karena celurit itu akan
menjadi taring langit, dan matahari akan
mengasahnya pada halaman-halaman
kitab suci. Celurit itu punya siapa? Amin!

Sama seperti karapan sapi, dalam masyarakat Madura, carok memiliki nilai yang luhur.
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Dari Ap
Pemanfaatan IT dalam
sosialisasi, edukasi, dan
kampanye yang dilakukan
KPK, terasa benar
sepanjang 2014. Berbagai
inovasi pun diluncurkan.

S

elain tahun politik, tak
berlebihan jika 2014 disebut
juga sebagai tahun inovasi.
Pasalnya, pada tahun itu,
KPK meluncurkan berbagai
terobosan, tak terkecuali dalam bidang
pencegahan.
Salah satu terobosan itu diberi
nama Siap BerAKSI. Inovasi tersebut
berbentuk aplikasi dalam Android dan
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iOS, yang dipergunakan sebagai sarana
kampanye antikorupsi. Aplikasi tersebut,
merupakan inovasi terbaru KPK sebagai
salah satu media untuk menyuarakan
pemberantasan korupsi. Melalui Siap
BerAKSI, para pengguna Android
maupun iOS dapat mengunduh aplikasi
tersebut secara gratis. Dengan aplikasi
ini, masyarakat, terutama kalangan
anak-anak dan para kawula muda dapat
dengan mudah menambah wawasan
dan pengetahuan mereka tentang
korupsi dan pencegahannya.
Begitu pun, pemahaman terhadap
gerakan antikorupsi memang harus
digalakkan sejak usia dini. Sejalan
dengan hal tersebut, aplikasi Siap
BerAKSI ini juga didesain bagi anak-anak
dan remaja. Selain dengan tampilan
kartunnya yang menarik, aplikasi ini juga

dapat diakses secara mudah.
Keseluruhan informasi dikemas
dalam bahasa yang sederhana dan
mudah dimengerti, namun tetap
informatif. Konsep ilustrasi “your daily
life” digunakan, untuk menggambarkan
bahwa memberantas korupsi berawal
dari hal-hal kecil dan dapat dilakukan
oleh siapa saja dari berbagai usia
dan profesi. Melalui aplikasi tersebut,
diharapkan dapat membentuk
pandangan mereka mengenai korupsi
dari awal.
Siap BerAKSI, memang hanya
satu di antara berbagai terobosan
yang dilakukan KPK, terutama dalam
kampanye dan sosialisasi antikorupsi.
Lainnya, sebut saja aplikasi GRATis
yang khusus digunakan sebagai media
informasi dan sosialisasi tentang

Senam Antikorupsi
Tidak hanya melalui aplikasi Android
maupun iOS. Terobosan lain yang
dilakukan KPK, adalah melalui senam.
Namanya, Senam Sahabat Pemberani.
Didukung musik dan lagu Anak Berani
karya Iman Soleh (Celah-Celah Langit,
Bandung), tak heran senam antikorupsi
ini diharapkan bisa membangun
karakter anak agar tidak saja berani,
namun juga bersikap jujur, dan pantang
berbohong.
Simak saja gerakannya. Dinamis
namun tetap sederhana. Hampir
setiap gerakan, selalu dikombinasikan
dengan ayunan langkah kaki yang
lincah. Di awal senam, misalnya, ketika
menengok ke kiri dan ke kanan sembari
meletakkan tangan di pinggang, telapak
kaki mengayun ringan, mengikuti arah
gerakan tubuh. Begitu seterusnya.

Termasuk pada penutup senam, ketika
peserta melompat di tempat sembari
mengangkat kedua tangan.
Berbagai gerakan yang dinamis
namun sederhana tersebut, merupakan
simbol dari sikap berani tetapi tetap
mengutamakan kejujuran. Didukung
musik dan lagu yang liriknya memang
bernilai antikorupsi, tak berlebihan jika
senam ini diharapkan bisa menjadikan
anak-anak selalu memegang teguh
nilai kejujuran. Alhasil, melalui senam
antikorupsi pula, tidak hanya fisik
menjadi sehat, namun karakter juga
semakin kuat.
Sandri Justiana, fungsional Direktorat
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
(Dikyanmas) KPK, sebelumnya
mengatakan, gerakan senam tersebut
berawal dari penampilan 30 siswa
Paduan Suara Gita Swara Nassa dari SD
Nasional 1. Ketika itu, saat peluncuran
film animasi Sahabat Pemberani di
Taman Ismail Marzuki, Oktober 2013 lalu,
mereka menyanyikan theme song “Anak
Berani” dengan koreografi yang menarik.
Dari sanalah KPK terinspirasi untuk
membuat senam pencegah korupsi.
Selanjutnya, juga muncul ide
untuk lebih memasyarakatkan secara
luas gerakan tersebut dalam berbagai
momen yang digelar KPK di seluruh
Indonesia. Setiap kegiatan yang
melibatkan anak-anak, Sandri meminta
mereka untuk menirukan gerakangerakan sederhana itu.
Diseminasi Informasi
Inovasi lain, ketika KPK

menggandeng para perguruan tinggi
sebagai diseminasi informasi. Melalui
upaya tersebut, diharapkan perguruan
tinggi mampu menyebarluaskan
berbagai referensi antikorupsi kepada
masyarakat. Baik informasi yang selama
ini tersimpan di perpustakaan, maupun
yang berasal dari KPK sendiri.
Tercatat delapan universitas
yang bekerjasama dengan KPK
untuk pemanfaatan publikasi lokal
universitas. Kedelapannya adalah,
Universitas Diponegoro, Universitas
Negeri Semarang, Universitas Katolik
Soegijapranata, Universitas Gadjah
Mada, Universitas Katolik Atmajaya
Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta, dan Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga.
Wakil Rektor I UII, Nandang Sutrisno,
memberikan apresiasi atas langkah
KPK yang secara langsung turun
dan melibatkan UII dalam kerjasama
tersebut. Menurutnya, hal ini sejalan
dengan langkah UII, yang sejak lama
menunjukkan kepedulian terhadap
upaya pemberantasan korupsi di tanah
air.
Nandang mencontohkan, selain
lewat kegiatan akademik, banyak
alumni dan dosen UII yang terjun
berkiprah dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi.
Di antaranya, Busyro Muqoddas,
Artidjo Alkotsar, Salman Luthan, dan
Suwarsono. “Alhamdulillah, ini bukti
bahwa KPK juga mengapresiasi upaya
UII”, ungkapnya.

ist.

gratifikasi. Aplikasi GRATis itu sendiri,
merupakan kependekan dari GRATifikasi:
Informasi dan Sosialisasi.
Dengan tampilan animasi yang
menarik, aplikasi ini mengajak pengguna
menjelajah taman gratifikasi yang ada
di dalamnya. Dengan panduan Grato,
sebagai ikon aplikasi, para pengguna
seakan-akan 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. Aplikasi yang dapat diunduh
secara gratis melalui iOS dan Android,
ini tentu menjadi bahan pembelajaran
efektif, baik bagi para pegawai negeri
maupun pegawai swasta untuk
menghindari berbagai praktik gratifikasi.
Dalam peluncuran GRATis, Wakil
Ketua KPK Zulkarnain mengatakan,
aplikasi tersebut sangat bermanfaat
bagi para penyelenggara negara dan
masyarakat luas untuk mengetahui
tentang gratifikasi sehingga tidak
tersangkut kasus korupsi.
“Sosialisasi dan pendidikan untuk
publik tidak lagi dibatasi oleh seminar
dan ruang kelas. Akses internet diolah
sedemikian rupa sehingga memudahkan
masyarakat untuk mendapatkan
berbagai informasi, termasuk mengenai
pemberantasan korupsi khususnya
gratifikasi,” terang Zulkarnain ketika itu.

Senam antikorupsi, sederhana namun kaya nilai.
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Program “Saya Perempuan Antikorupsi”

Optimalkan Peran Perempuan

Peran
perempuan
dalam
pencegahan
korupsi tak
bisa dianggap
sebelah
mata. Sangat
sentral dalam
penanaman
nilai-nilai
integritas
dalam
keluarga.
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K

PK memang menganggap penting sosok
perempuan. Tak lain, karena perempuan
mempunyai peran sentral dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Termasuk dalam hal pencegahan
korupsi.
Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK
Busyro Muqoddas, perempuan adalah sosok
yang memiliki akar sejarah luar biasa dalam
memberikan pengaruh positifnya. Tidak hanya
pada sosok Kartini, tetapi “kartini-kartini” di era
berikutnya.
Untuk itulah Busyro menambahkan, meski
tidak mengesampingkan fakta adanya perempuan
yang terjerat kasus korupsi, namun diyakini, masih
banyak perempuan yang menjaga keotentikan
nilai-nilai. “Secara general banyak yang masih
menjaga otentisitas,” ujarnya.
Dalam konteks itulah, di tengah ingarbingar tahun politik, KPK juga mewarnai 2014
dengan salah satu gerakan yang menyentuh
langsung kepada peran perempuan. Namanya,
“Saya, Perempuan Antikorupsi.” Melalui program
tersebut, KPK berupaya mengoptimalkan peran
perempuan sebagai agen antikorupsi di dalam
keluarga.
Program itu sendiri, diluncurkan tepat
dengan peringatan Hari Kartini. Selain diwarnai
talk show, launching juga dilakukan dengan
memberikan pengenalan dan simulasi tools
untuk program tersebut. Turut hadir pula sebagai
narasumber, antara lain perwakilan Ibu Indonesia
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yang juga mantan
Menteri Pemberdayaan
Perempuan, Meutia
Hatta, Koalisi Perempuan
Indonesia (KPI) Dian
Kartika Sari, Pemred
Majalah Femina Petty S
Fatimah, dan perwakilan
Organisasi Perempuan NTB
Yuyun.
Sebagai tindak lanjut,
pada 12-14 Mei 2014, KPK
juga mengadakan training
of trainers (ToT), yang
diikuti 25 perempuan dari
berbagai latar belakang
dan profesi. Pelatihan yang
diadakan di Mataram,
Nusa Tenggara Barat (NTB),
tersebut, bekerja sama
dengan Australia Indonesia Partnership for Justice
(AIPJ). Mereka, antara lain berasal dari kelompok
penggerak PKK, pegawai negeri sipil, organisasi
kemasyarakatan, guru dan organisasi keagamaan.
Mereka mendapatkan pembekalan pengetahuan
dasar mengenai tindak pidana korupsi, ragam
modus dan celah-celah terjadinya korupsi.
Dalam kesempatan itu, para calon fasilitator
juga diperkenalkan dengan sejumlah alat peraga
sederhana seperti video dan buku. Selain itu,
juga melalui permainan simulasi yang dinamakan
arisan antikorupsi. Berbeda dengan arisan pada
umumnya, arisan ini tidak mendapatkan uang
atau barang, melainkan akan memperkaya
wawasan tentang nilai-nilai antikorupsi yang bisa
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Caranya, para peserta bergiliran mengundi
pertanyaan pada gulungan kertas yang berada
di dalam kocokan arisan. Pertanyaan yang
muncul, tentu yang ringan, menantang dan dekat
dengan keseharian. Misalnya, “Beranikah Anda
melaporkan korupsi yang terjadi di sekitar Anda?”
atau, “Apakah perilaku boros merupakan korupsi?”
Bila peserta yang mendapat giliran menjawab
dengan benar, maka akan mendapatkan kartu
hijau, dan peserta lain mendapatkan giliran
berikutnya. Namun, bila jawaban kurang tepat,
peserta akan mendapatkan kartu biru dan
pertanyaan akan dilempar ke peserta lain, hingga
mendapat jawaban yang sempurna. Dan bila
jawaban salah, maka akan mendapatkan kartu
merah, dan pertanyaan dilempar ke peserta lain.

KILASBALIK

Lomba Ide Ber-Aksi

ideberaksi.org

Agar Pendidik Kian Kreatif

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pendidikan krusial mencegah korupsi.

S

iapapun tahu, pendidikan adalah salah
satu faktor penentu kemajuan bangsa.
Demikian pentingnya pendidikan,
bahkan sejak sembilan tahun lalu pun,
KPK sudah memposisikan sektor tersebut
menjadi salah satu strategi pencegahan korupsi.
Namun seiring waktu berjalan, berbagai
terobosan memang perlu dilakukan. Untuk itu,
selain menjalankan berbagai program secara
konsisten, pada 2014 KPK pun mendorong
kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan.
Salah satunya, melalui gelaran Lomba Inovasi
Model Pembelajaran Antikorupsi (Ide Ber-Aksi).
Kegiatan yang berlangsung hampir tiga pekan
tersebut, diperuntukkan bagi para pendidik di
semua tingkat pendidikan.
Terkait lomba tersebut, KPK juga menggelar
dialog interaktif. Bertajuk “Akselerasi Pendidikan
Karakter Melalui Inovasi Model Pembelajaran
Antikorupsi,” dialog dihelat tepat pada
peluncuran lomba, 3 Juli. Puluhan guru dari
berbagai tingkat pendidikan mengikuti
acara tersebut. Sedangkan tampil sebagai
narasumber, antara lain Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto, Kepala Pusat Penelitian
Kebijakan Balitbang Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendibukd) Bambang
Indriyanto, dan Direktur Pendidikan Madrasah
Kementerian Agama M. Nurkhorlis Setiawan.
Dalam dialog, Bambang Widjojanto
menegaskan, pendidikan adalah bagian krusial
dalam pencegahan korupsi. Bahkan, lanjutnya,

hal tersebut juga tertuang dalam UndangUndang KPK sebagai mandat pemberantasan
korupsi. “Pendidikan menjadi salah satu
pilar penting untuk menjadikan bangsa ini
bermartabat. Melalui kegiatan ini, diharapkan
muncul ide-ide kreatif dari para guru,” kata
Bambang ketika itu.
Menanggapi hal tersebut, Nurkhorlis
mengaku optimistis. Menurutnya, Indonesia
masih mempunyai harapan untuk masa depan
yang lebih baik. Namun demikian, ia menilai
masih ada yang kurang sempurna dalam dunia
pendidikan di Indonesia. “Pendidikan kita
belum mampu secara optimal menyinergikan
antara ilmu dan tanggung jawab keilmuan.
Kita mungkin selama ini lebih banyak pada
posisi transfer pengetahuan di dalam dunia
pendidikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Agama, melalui
Direktorat Pendidikan Madrasah juga telah
menyusun modul Pendidikan Antikorupsi yang
selaras dengan upaya KPK dalam pendidikan
antikorupsi. “Ini juga telah diterapkan di
madrasah-madrasah, dari jenjang ibtidaiyah,
tsanawiyah, maupun aliyah,” jelasnya.
Bambang Indriyanto sependapat. Dia
mengatakan, kurikulum pendidikan menjadi
bagian yang menentukan, karena merupakan
rujukan dalam program pendidikan. Jadi,
katanya, semua mata pelajaran harus
terkontribusi terhadap pembentukan sikap,
keterampilan dan pengetahuan.

Pendidikan
adalah bagian
krusial dalam
pencegahan
korupsi. Untuk
itu, KPK terus
mendorong
inovasi dari para
pendidik.
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KILASBALIK

Lomba Media Kampanye Kreatif

Ketika Anak Muda Menjadi Simbol

KPK membutuhkan bantuan masyarakat untuk menyosialisasikan pesan antikorupsi.

Upaya
pencegahan
kreatif
merupakan
strategi pilihan
yang sangat
bijaksana.
Bersama
masyarakat,
tugas
menyosialisa
sikan menjadi
lebih mudah.
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P

eran masyarakat dalam pemberantasan
korupsi, tak perlu diragukan lagi. Sudah
terbukti, masyarakat bisa melakukan
banyak hal, termasuk di antaranya
ketika terlibat aktif dalam sosialisasi atau
mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi, sebagai
upaya bidang pencegahan.
Tentang peran besar itu, diakui Wakil Ketua
KPK Busyro Muqoddas. Menurutnya, KPK memang
membutuhkan bantuan masyarakat untuk
menyosialisasikan pesan antikorupsi. “Bersama
masyarakat, tentu tugas menyosialisasikan hal ini
menjadi lebih mudah,” kata Busyro.
Namun, seiring perkembangan zaman,
berbagai kampanye yang kreatif sangat
diperlukan. Terlebih bagi kalangan muda, yang
memang kaya akan ide-ide cemerlang. Melalui
kampanye kreatif, penyampaian pesan bukan
hanya efektif, namun juga tidak membosankan
dan bisa menyentuh berbagai segmen. “Upaya
pencegahan kreatif tersebut, merupakan strategi
pilihan yang sangat bijaksana,” kata Wakil Ketua
KPK Busyro Muqoddas.
Elwin Mok, seorang profesional di bidang
kreatif, juga sepakat. Menurutnya, upaya
pencegahan perlu digencarkan. Bahkan ia
menilai, pencegahan korupsi dengan melibatkan
anak muda, merupakan langkah yang positif.
Ke depan, lanjut Elwin, mindset yang harus
dibangun hendaknya tidak terbatas pada kata
“korupsi”. Sebab, semua orang sudah tahu bahwa
korupsi itu tidak baik. “Perlu digali lagi simbol lain,
terutama pada sosialisasi yang menyasar anak
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muda,” katanya.
Atas dasar itu pula, pada 2104, KPK menggelar
lomba media kampanye kreatif. Terkait itulah, KPK
mewarnai 2014, antara lain dengan menggelar
Lomba Media Kampanye Kreatif. Melalui lomba
tersebut, KPK mengundang kreativitas masyarakat
dalam mengemas pesan antikorupsi ke dalam
sejumlah medium. Baik cetak maupun audio-visual.
Dalam rangkaian lomba itu pula, KPK
menyelenggarakan workshop, September 2014.
Pada kesempatan itu, hadir sebagai pembicara
antara lain para profesional di bidang kreatif
seperti Anto Motulz, Yoris Sebastian, dan Elwin
Mok. Menurut Yoris, selama ini sistem penindakan
KPK sudah terbilang mapan dan efektif untuk
menimbulkan efek jera. Di sisi lain, upaya
pencegahan perlu diperkuat. “Pencegahan juga tak
kalah penting, agar pemberantasan korupsi lebih
optimal,” katanya saat itu.
Dalam workshop Lomba Media Kampanye
Kreatif tahun ini, ada beberapa kategori yang
diperlombakan yakni Lomba Karya Video Pendek/
Iklan Layanan Masyarakat (PSA) Anti Korupsi,
Lomba Karya Poster Antikorupsi dan Lomba Product
Ambience/Unconventional Media.
Karya lomba akan dinilai oleh Dewan Juri yang
ahli di bidang komunikasi, media dan industri
kreatif. Selain itu, karya terbaik dipamerkan
dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional
9 Desember 2014 yang berlangsung di kota
Yogyakarta. Karya tersebut digunakan oleh KPK
untuk mengkampanyekan antikorupsi kepada
masyarakat.

KILASBALIK

Perbaikan Tata Kelola TKI

Tidak Berhenti Sampai Sidak

P

erjuangan tenaga kerja Indonesia (TKI)
bukan alang-kepalang hebatnya. Di
manca negara, mereka memeras keringat
dan mendatangkan devisa bagi negeri ini.
Namun ketika pulang ke negeri sendiri, bukannya
disambut selayaknya pahlawan, mereka justru
harus menghadapi berbagai pemerasan. Baik
yang dilakukan oknum petugas keamanan hingga
porter dan bahkan pengemudi taksi.
Berbagai persoalan TKI semacam itu, ternyata
cukup dominan pada laporan pengaduan
masyarakat yang diterima KPK. Sedikit di luar
perkiraan sebetulnya, karena persoalan TKI,
awalnya bukanlah bidang yang harus ditangani
KPK. Hal ini disebabkan, karena masalah tersebut
tidak termasuk national interest KPK.
Akan tetapi, kata Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto, masalah yang mendera TKI tersebut,
mau tidak mau akhirnya “menyeret” KPK di
dalamnya. Dari sana KPK menilai, buruknya
sistem dan tata kelola TKI adalah biang
persoalan. Untuk itu Bambang menegaskan, agar
persoalan tersebut selayaknya ditangani dengan
membangun sistem yang benar. ”Persoalan
ini menjadi perhatian publik, oleh karena itu
KPK tidak bisa mendiamkan persoalan itu,” ujar
Bambang.
Tahun 2014, pada akhirnya memang diwarnai
dengan concern KPK terhadap persoalan TKI.
Berbagai hal dilakukan, mulai melakukan inspeksi

mendadak (sidak) ke
Terminal Kedatangan TKI
di Bandara Soekarno Hatta
hingga melakukan berbagai
pertemuan dengan pihak
terkait. Semua dilakukan,
sebagai upaya memperbaiki
sistem pelaksanaan
pelayanan publik bagi para
pahlawan devisa itu.
Sama seperti saat
sidak, pertemuan juga
merupakan kerja sama
antara KPK, Bareskrim Polri,
dan Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan
dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4).
Dalam kegiatan 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 terkait,
tentunya membawa angin segar. Sebab, seperti
sudah menjadi rahasia umum, bahwa persoalan
TKI selalu menjadi polemik yang berlarut-larut
tanpa ujung pangkal penyelesaian. Dengan
adanya pertemuan itu, diharapkan pula dapat
membentuk kesepahaman dalam merumuskan
tata kelola yang baik dalam menangani persoalan
TKI di masa yang akan datang.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Adnan
Pandu Praja, mengatakan, acara yang digelar
tersebut, harus bertujuan untuk secara bersamasama menyelesaikan persoalan yang menyangkut
tentang TKI. “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 lembagalembaga yang hadir dapat memberikan
sumbangsihnya untuk membuat terobosanterobosan 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.

Mulanya,
persoalan TKI
bukanlah bidang
yang harus
ditangani KPK.
Persoalan ini
menjadi perhatian
publik, KPK tidak
bisa mendiamkan.
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Kajian Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Potensi Kerawanan Sistem Kesehatan

Pada 2014,
KPK melakukan
pemaparan
terhadap hasil
kajian tentang
SJKN. Sebagai
sistem baru, KPK
menemukan
banyak potensi
masalah dalam
pelaksanaan
BPJS.

22 |

R

akyat sehat, negara kuat. Itu benar.
Tetapi, bagaimana jika anggaran untuk
menyehatkan itu dikorupsi? Alih-alih
hendak menjadi kuat, yang ada negara
bisa hancur.
Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu
Praja, potensi kerawanan dalam Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional (SJKN) memang besar.
Maklum, dengan memiliki aset sekitar Rp10
triliun, diperkirakan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) akan mengelola dana
jaminan sosial mencapai Rp38-40 triliun rupiah
per tahun. Jumlah yang tidak sedikit tentunya.
Dana sebesar itu, berasal dari dana iuran
mandiri peserta, modal awal APBN sebesar
Rp500 miliar, dan bantuan pemerintah sebesar
lebih dari Rp19 triliun. “Tapi ini berpotensi untuk
bisa dinikmati orang yang tidak berkepentingan.
Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan BPJS
bersama-sama untuk mengawal,” kata Adnan.
Pengawalan memang patut dilakukan. Yang
paling mendasar, adalah, guna memastikan
bahwa sistem tersebut sudah tersusun dengan
benar. Dan selanjutnya, karena lembaga yang
mengelola, yakni BPJS, juga baru dibentuk dan
memiliki sistem yang baru pula.
Terkait itulah, KPK melakukan kajian
terhadap SJKN. Pemaparan atas hasil kajian
tersebut, dilakukan KPK pada awal Februari
2014. Pemaparan dilakukan, di hadapan Direktur
Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani,
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin
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Hadiyanto, dan Direktur
Keuangan BPJS Kesehatan
Riduan.
Dari kajian tersebut
KPK masih menemukan
potensi masalah dalam
pelaksanaan BPJS. Antara
lain, pertama, adanya
konflik kepentingan dalam
penyusunan anggaran
dan rangkap jabatan.
Kedua, perihal adanya
potensi kecurangan
(fraud) dalam pelayanan.
Dan ketiga, terkait
pengawasan yang masih
lemah.
Berdasarkan hasil
kajian, KPK memberikan
sejumlah rekomendasi untuk perbaikan sistem.
Atas rekomendasi tersebut, beberapa pihak
terkait pun telah menyusun rencana aksi
perbaikan. BPJS menyampaikan rencana aksi
ke KPK pada 11 Maret, DJSN pada 1 April, dan
Kementerian Kesehatan pada 11 April.
Tidak berhenti sampai di sana. Awal Juni,
KPK juga melakukan Rapat Koordinasi Supervisi
Pencegahan TPK dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional. Pada rapat koordinasi dan
supervisi tersebut, KPK menyampaikan hasil
pemantauan atas tindak lanjut implementasi
Jaminan Kesehatan Nasional.
Pada kesempatan tersebut, KPK
menyampaikan beberapa hal yang menjadi
perhatian KPK. Di antaranya, pertama, adanya
potensi risiko fiskal, karena besanya klaim
yang melebihi jumlah iuran. Sebagai contoh,
Cabang BPJS Kesehatan Banda Aceh yang hanya
menerima iuran dari peserta mandiri tidak
sampai Rp50 juta, ternyata dalam waktu empat
bulan sudah harus melakukan pembayaran lebih
dari Rp19 miliar untuk dua rumah sakit saja.
Kedua, adanya risiko ketidakadilan dalam
distribusi manfaat. Dalam hal ini, peserta pada
kelas I dan kelas II yang jumlahnya jauh lebih
sedikit dibandingkan peserta kelas III, ternyata
menggunakan dana jaminan yang jauh lebih
besar dari iuran yang dibayarkan. Dan ketiga,
adanya risiko under-serving dan Program Inferior.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa keluhan
masyarakat terhadap layanan yang cenderung
menurun.

KILASBALIK

Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak

Tujuh Soal tak Jadi Optimal

KPK menemukan tujuh permasalahan yang berdampak pada peneriman pajak sektor minerba.

S

istem pengelolaan pertambangan mineral
dan batubara (minerba) yang masih lemah
tidak saja rentan terhadap berbagai praktik
korupsi, namun juga mengakibatkan
penerimaan pajak negara tidak optimal.
Akibatnya, setiap tahun negara mengalami
kerugian yang tidak sedikit dari sektor ini.
Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu
Praja mengatakan, setidaknya KPK menemukan
tujuh permasalahan yang berdampak pada tidak
optimalnya penerimaan pajak di sektor minerba,
baik dari aspek tata laksana, regulasi maupun
manajemen sumber daya manusia (SDM).
Ketujuh permasalahan tersebut, antara
lain yakni pertama, belum akuratnya data
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada
sektor pertambangan, kedua, kurangnya data
pendukung berupa data produksi dalam
perhitungan potensi pajak. “Akibatnya, dari
perbedaan data tersebut potensi hilangnya pajak
pada tahun 2012 mencapai lebih dari Rp20 triliun,”
kata Adnan dalam paparannya.
Ketiga, lanjut Adnan, adanya multitafsir
pengaturan penerimaan pajak. Keempat,
keterbatasan peraturan terkait perolehan data
eksternal perpajakan. Kelima, belum optimalnya
pemeriksaan, pengelolaan dan pemanfaatan data
eksternal pajak. Keenam, minimnya pengawasan
wajib pajak. Ketujuh, belum optimalnya fungsi
analisis potensi pada Dirjen Pajak.
Berbagai permasalahan tersebut, ditemukan
KPK setelah melakukan kajian tentang optimalisasi

penerimaan pajak, yang dilakukan Agustus
2013 hingga Maret 2014. Hasil kajian itu sendiri,
menjadi warna dalam perjalanan KPK pada
2014. Pemaparan dilakukan, di hadapan Direktur
Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, Ketua Komite
Pengawas Perpajakan, M. Nazier, Inspektur
Jenderal Kementerian Keuangan, Sonny Loho
serta jajaran Direktorat Jenderal Minerba.
Adnan mengatakan, dari sejumlah
permasalahan tersebut, KPK memberikan
sejumlah saran kepada Direktorat Jenderal
Pajak. Di antaranya pertama, meningkatkan
keandalan basis data WP dan data eksternal
lainnya yang dibutuhkan DJP. Kedua,
meningkatkan mekanisme dan kerja sama
antar instansi, lembaga, dan pihak lainnya
dalam rangka pemenuhan kebutuhan data.
Ketiga, menyempurnakan aturan dan pedoman
untuk menunjang pelaksanaan fungsi DJP.
Keempat, memperkuat fungsi analisis dan
pengawasan pajak. “Dalam waktu sebulan dari
pemaparan ini kami berharap Dirjen pajak sudah
menyampaikan rencana aksi,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Pajak, Fuad Rahmany
menyampaikan apresiasi atas kajian yang
dilakukan KPK. “Tentunya arahnya adalah
melakukan perbaikan dalam tata kelola di
sektor pertambangan yang ujung-ujungnya
penerimaan pajak yang optimal. Kami sangat
membutuhkan kerja sama dan bantuan dari KPK
yang ke depannya akan terus memonitor sesuai
dengan hasil studi dari kajian KPK ini,” katanya.

Guna
meminimalisasi
terjadinya
penyelewengan,
KPK melakukan
kajian sektor
minerba. Salah
satu fokus dalam
road map KPK
periode ketiga.
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Kajian Kebijakan Subsidi Beras Miskin

Raskin Dikaji,
Penyelewengan Dihindari

Sesuai dengan
roadmap-nya,
pada 2014 ini
KPK melakukan
kajian terkait
subsidi raskin.
Anggaran
meningkat,
tetapi lemah
dalam sistem
pengelolaan.
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K

etahanan pangan menjadi sektor yang
mendapat perhatian besar dalam roadmap
KPK. Maklum, selain anggaran yang
diberikan dari tahun ke tahun semakin
meningkat, national interest juga menjadi penting
karena berhubungan langsung dengan hajat
hidup orang banyak. Sayangnya, lemahnya
sistem pengelolaan, menjadikan sektor ini rentan
terjadinya berbagai praktik korupsi.
Salah satu yang disorot KPK adalah kebijakan
subsidi beras miskin (raskin). KPK menemukan,
berbagai persoalan pada kebijakan tersebut.
Antara lain, data sasaran target yang tidak
valid, distribusi raskin yang diidentifikasi fiktif,
penggelapan raskin, harga tebus raskin yang
lebih mahal dari yang seharusnya, pengurangan
jatah raskin dan kualitas raskin yang tidak layak
konsumsi. Selain itu, juga pemberian jatah raskin
kepada masyarakat yang tidak berhak dan adanya
penggelapan uang tebus raskin. “Inilah berbagai
permasalahan yang timbul dari lemahnya sistem
dalam pengelolaan atau kebijakan subsidi beras
bagi masyarakat miskin. Oleh karena itulah kita
ingin mencegah hal tersebut,” kata Abraham
Samad.
KPK menemukan berbagai permasalah raskin
tersebut, setelah pada 2014 melakukan kajian
terhadap raskin. Dari kajian ditemukan pula, bahwa
beberapa kebijakan terkait raskin, masih berpotensi
menjadi pelanggaran tindak pidana korupsi.
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Atas berbagai temuan dari hasil kajian
tersebut, lanjut Abraham, KPK memberikan
beberapa rekomendasi perbaikan. Pertama,
pemerintah harus melakukan review terhadap
kebijakan subsidi raskin secara lebih komprehensif
dengan memperhitungkan berbagai faktor untuk
mencapai tujuan program. Kedua, melakukan
perbaikan kebijakan dan mekanisme perhitungan
subsidi agar lebih transparan dan akuntabel.
Ketiga, memperkuat sistem pengawasan dan
pengendalian dalam program subsidi raskin.
Sebagaimana kajian-kajian lain KPK, lanjut
Abraham, KPK juga akan mengirim laporan secara
komprehensif terhadap program yang berpotensi
terjadinya tindak pidana korupsi. Dan berdasarkan
rekomendasi itu, KPK bersama kementerian dan
lembaga terkait akan menyusun dan menyepakati
rencana aksi dalam waktu 30 hari setelah
disampaikannya laporan kajian tersebut. “Itu
yang akan kita lakukan dan selanjutnya KPK akan
memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan
action plan yang telah kita sepakati tersebut,” ujar
Abraham saat melakukan pemaparan terkait hasil
kajian raskin.
Pemaparan itu sendiri, dihadiri Menteri Dalam
Negeri Gamawan Fauzi, Kepala BPKP Mardiasmo,
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani,
Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Hartono
Laras dan sejumlah perwakilan dari Kementerian
terkait.

KILASBALIK

Launching Bus ACLC

integrito

Aktif Keliling Hingga Daerah

Melalui bus antikorupsi, menyentuh semua segmen di daerah.

I

ni bukan bus biasa. Selain dilengkapi
sejumlah sarana untuk bersosialisasi, bus
tersebut 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.
Bus tersebut adalah bus Anti-Corruption
Learning Center (ACLC), kata Wakil Ketua KPK
Adnan Pandu Praja, KPK akan menyentuh
semua segmen masyarakat di daerah. Hal ini
dimungkinkan, karena melalui bus tersebut,
KPK melakukan langkah jemput bola dalam
menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada
masyarakat luas.
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.
Namun demikian, bus ACLC ini akan lebih
banyak menjangkau kalangan remaja, mulai

dari sekolah hingga universitas. “Kalau kita bisa
menyentuh generasi muda, maka kita berharap
akan tumbuh generasi-generasi yang antikorupsi,”
ujar Adnan.
Menurut Adnan, untuk kali pertama, bus
tersebut beroperasi di Yogyakarta. Namun pada
gilirannya, kendaraan dengan konsep classroom
tersebut juga akan menjelajah ke sejumlah
provinsi lain di Tanah Air. “Dia akan aktif berkeliling
di daerah untuk dapat menjelaskan berbagai
instrumen korupsi,” katanya.
Bus ACLC tersebut, merupakan salah satu
inovasi KPK pada 2014, yang bekerja sama dengan
GIZ Jerman. Peluncuran dilakukan di pelataran
parkir Gedung KPK. Melalui bus tersebut,
diharapkan bisa meningkatkan mobilitas KPK
melakukan pendidikan antikorupsi.
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
dalam pemberantasan korupsi. “Ini merupakan
pendekatan yang luar biasa,” kata Mathias.

Bus AntiCorruption
Learning Center
(ACLC) membuat
mobilitas
pencegahan
korupsi semakin
tinggi. Inovatif,
menjangkau
masyarakat
hingga ke
berbagai pelosok.
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Berbagai Kunjungan dari Dalam Negeri

Belajar di Sekolah,
Berkunjung ke KPK

Seperti
tahun-tahun
sebelumnya,
pada 2014 KPK
seakan tak
pernah sepi
dari berbagai
kunjungan. Ada
bocah yang
bertanya tentang
korupsi, ada
pula pejabat
negara yang
sharing tentang
gratifikasi.
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“P

ak, kenapa sih yang korupsi tidak
dihukum mati saja.” Pertanyaan
tersebut meluncur begitu saja dari
mulut Syamil, salah satu murid kelas
V Sekolah Dasar Global Mandiri, Cibubur. Dengan
wajah polos khas anak seusianya, Syamil mengaku
ingin mengetahui lebih banyak tentang KPK,
terutama dalam hal pemberantasan korupsi. ” Saya
juga ingin tahu cara KPK menangkap koruptor,”
ujarnya.
Syamil merupakan salah satu dari 96 siswasiswi SD Global Mandiri yang berkunjung ke KPK,
sekitar awal tahun. Seperti disampaikan Yudi,
salah satu guru dari SD tersebut, bahwa tujuan
mereka mendatangi gedung KPK tidak lain untuk
memperkenalkan lebih jauh tentang KPK kepada
murid-muridnya.
Begitu pun, mereka tidak serta-merta
mendatangi KPK. Karena Yudi menyampaikan,
bahwa kunjungannya tersebut tidak lepas dari
pembelajaran tentang antikorupsi yang juga
diajarkan di sekolah, melalui mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).
“Anak-anak itu sangat penasaran. Karena pada
waktu pelajaran di kelas mereka berpikiran bahwa
orang-orang yang ada di KPK ini sangat beraniberani karena suka nangkapin koruptor. Jadi, ini
juga sebagai rasa penasaran kami terhadap KPK,”
katanya.
Kunjungan para siswa SD itu sendiri bukan
satu-satunya. Selain itu, ada pula kunjungan anakanak dari berbagai daerah yang tergabung dalam
Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali
(SabangMerauke). Dan, sama seperti para siswa
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SD tadi, di KPK,
anak-anak Sabang
Merauke pun
berkesempatan
berdialog
langsung dengan
Pimpinan KPK.
Dalam
kesempatan
tersebut, Abraham
tak hanya
menjelaskan
tentang tugas
dan fungsi KPK.
Abraham juga
berbagi cerita tentang kehidupan masa kecilnya.
Ia mengatakan, Indonesia bukan hanya ada di
Jawa, melainkan terdiri dari banyak suku, mulai
dari Sabang sampai Merauke. Meski terdapat
perbedaan, kata dia, namun hal tersebut menjadi
rahmat karena terikat dengan Bhineka Tunggal
Ika. “Anak yang dari daerah tidak boleh berkecil
hati karena di negeri ini kita diberikan kesempatan
yang sama untuk bisa mengaktualisasikan dan
mengekspresikan bakat dan kemampuannya,”
kata Abraham ketika itu.
Tidak hanya anak-anak. Para pejabat negara
pun, tak sedikit yang berkunjung ke KPK pada
2014. Di antaranya adalah Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas
kala itu, Armida S. Alisjahbana dan para anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 20092014, yang langsung dipimpin Ketua DPD Irman
Gusman. Bahkan, ada pula sejumlah kepala
daerah yang tergabung ke dalam Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(Apeksi).
Tujuan kedatangan mereka, pada umumnya
melakukan sharing terkait berbagai potensi
korupsi di kementerian/instansi masing-masing.
Armida membahas peran Sistem Integritas
Nasional (SIN) dalam memperkecil peluang
korupsi. Para anggota DPD terkait rencana judicial
review terhadap UU MD3, terutama pada pasal
yang menghapus kalimat tentang pelarangan
anggota DPR menerima gratifikasi. Sedangkan
para kepala daerah, berkonsultasi mengenai
persoalan yang bisa memicu terjadinya korupsi.

KILASBALIK

Kunjungan Mitra Luar Negeri

Mulai Vietnam Hingga Skandinavia
Nantinya,
mereka akan
mendalami
berbagai upaya
pemberantasan
korupsi yang
dilakukan
KPK, terutama
dalam bidang
pencegahan.
Yang
luar biasa,
kunjungan
juga dilakukan
negara yang
notabene
berada pada
lapis teratas
sebagai negara
terbersih di
dunia, seperti
Dalam menghadapi korupsi sebagai masalah global, KPK membutuhkan kerja sama dengan
negara-negara
mitra luar negeri.
Skandinavia
elalu ada manfaat dalam setiap kerja
dan Australia. Negara Skandinavia, berkunjung
sama. Begitu pula yang terjadi antara KPK
pada awal tahun. Sedangkan Australia pada
dan berbagai mitra dari manca negara.
pertengahan Agustus.
Itu sebabnya, selama 2014, KPK terus
Delegasi negara-negara Skandinavia yang
menjalin jejaring. Termasuk di antaranya, ketika
hadir adalah Dubes Denmark untuk Indonesia
mendapat kunjungan mitra, mulai dari Vietnam,
Martin B Hermann, delegasi Kedubes Norwegia
Timor Leste, hingga Skandinavia.
Marianne Damhaug, Kedubes Swedia Cecilia
Inspektorat Jenderal Vietnam, untuk kesekian
Sandqvist, dan Kedubes Finlandia LeenaViljanen.
kali melakukan kunjungan ke KPK. Kunjungan
Sedangkan pada kesempatan berbeda, Menteri
tersebut, selain untuk mempererat hubungan
Kehakiman Australia, Michael Keenan yang
bilateral kedua negara, juga untuk bertukar
ditemani Duta Besar Australia untuk Indonesia
informasi mengenai upaya pemberantasan
Greg Moriarty, juga mengunjungi KPK.
korupsi, khususnya terkait pelaporan harta
Kunjungan tersebut, tentu memiliki arti yang
kekayaan pejabat di negaranya.
sangat strategis bagi KPK. Seperti dikatakan Ketua
Kerja sama yang terus berkelanjutan tersebut,
KPK Abraham Samad, kunjungan itu diharapkan
tentu menggembirakan. Karena semakin
mampu berdampak positif bagi KPK dalam hal
mencerminkan semangat pemberantasan korupsi
sarana pembelajaran pemberantasan korupsi di
kedua negara, sebagai kelanjutan kunjungan
Indonesia.
pertama Vietnam, 2007. Pada kunjungan
Sejumlah agenda penting dibahas dalam
pertama tersebut, KPK dan Inspektorat Jendral
kunjungan tersebut. Antara lain, perkembangan
Vietnam menandatangani kerjasama dalam
terkini mengenai peran dan kinerja KPK dalam
bidang informasi untuk memperkaya metode
penanganan kasus korupsi serta upaya KPK
pemberantasan korupsi di kedua negara.
untuk turut terlibat dalam pengawasan Pemilu
Pada kesempatan berbeda, Comisso Anti2014. Selain itu, KPK juga menyampaikan kinerja
Corrupo (CAC) Timor Leste juga berkunjung ke
dan tantangan yang dihadapi, baik dalam
KPK. Bahkan, mereka juga mengutus pejabat
skala regional maupun domestik. “Ini menjadi
strukturalnya, untuk menimba ilmu di KPK.
penghargaan yang luar biasa. Dan tentunya KPK
Mereka terdiri atas 10 orang, yang berasal dari
juga memerlukan kerja sama yang luas dengan
para pejabat struktural dan staf di masing-masing
negara-negara sahabat, agar KPK bisa bekerja lebih
unit komisi antikorupsi negeri tetangga tersebut.
efesien, efektif, dan progresif,” lanjut Abraham. I

KPK dan para
mitra luar
negeri terus
bekerja sama
dalam upaya
pemberantasan
korupsi. Negara
Skandinavia dan
Australia pun
berkunjung ke
KPK.

S
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ZOOM
Itu cuma alu biasa, lesungnya juga
tidak istimewa. Ketika dibunyikan
secara serentak oleh para Pimpinan KPK,
suaranya juga tetap seperti itu: merdu
khas pedesaan tempo doeloe.
Tetapi tunggu dulu! Di balik
kesederhanaan alat penumbuk padi
masa lalu itu, terdapat semangat yang
luar biasa, semangat antikorupsi. Tepat
mengambil momen peringatan Hari
Anti Korupsi Internasional (HAKI), di
Yogyakarta, KPK memang berupaya
membumikan makna integritas.
Kegiatan yang dilakukan pun beragam,
mulai pameran, panggung apresiasi,
seminar, diskusi, hingga lomba seni dan
budaya. Kalau tidak sekarang kapan
lagi? Mari buktikan, peringatan HAKI
bukan sekadar seremoni. I
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Kerjasama KPK-BPN

www.africalegalnetwork.com

Berbenah Kelola Tanah

BPN mengajak
KPK untuk
melakukan
sidak ke kantorkantor cabang
BPN di seluruh
Indonesia. Guna
mempercepat
akselerasi
pelayanan.
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P

ertemuan antara KPK dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) RI, menjadi
salah satu pertemuan strategis
pada 2014. Sebab, selain terkait
dengan peningkatan pelayanan pertanahan
kepada masyarakat, juga membahas upaya
pencegahan tindak pidana korupsi di
lingkungan BPN RI.
Pertemuan itu sendiri, merupakan tindak
lanjut nota kesepahaman (memorandum of
understanding/MoU), yang ditandatangani
sembilan tahun sebelumnya. Hadir dalam
pertemuan yang dilaksanakan di kantor
BPN RI, 30 September, tersebut, Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto dan Kepala BPN
Hendarman Supandji.
Berdasarkan kajian tentang sistem
administrasi di BPN RI, sebelumnya, KPK
menemukan beberapa catatan buruk. Salah
satunya masih terjadinya pungutan liar dalam
pengurusan sertifikat tanah. Ketika itu, KPK
memberikan beberapa saran perbaikan. Mulai
dari aspek internal hingga eksternal di BPN.
Saran tersebut, menjadi acuan bagi BPN dalam
melakukan rencana aksi.
Hendarman mengatakan, setidaknya
terdapat 11 rencana aksi (renaksi) yang
telah disepakati antara KPK dan BPN. Dari
sejumlah renaksi itu, kata Hendarman,
kemudian dilakukan kajian terhadap 14
Kantor Pertanahan di sejumlah daerah di
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Indonesia. “Alhamdulillah, pada saat ini semua sudah
dinyatakan selesai oleh KPK,” katanya.
Lebih lanjut Hendarman memaparkan, dalam
upaya pembenahan tata kelola layanan pertanahan,
BPN RI telah melaksanakan reformasi birokrasi serta
mewujudkan lembaga yang bersih. Selain itu, meski
memiliki SOP pelayanan tersendiri, pihaknya juga
mengajak KPK untuk melakukan inspeksi mendadak
(sidak) ke kantor-kantor cabang BPN di seluruh
Indonesia yang nantinya akan menjadi bahan
evaluasi. “Sidak itu untuk mengakselerasi pelayanan
publik. Terutama mengenai masalah sistem
pertanahan dan letak permasalahan yang mungkin
bisa ditimbulkan terjadinya KKN,” ujar Hendarman.
Dalam melakukan pengawasan, sidak memang
menjadi bagian yang tak kalah penting. Bambang
Widjojanto mengatakan, sidak dimaksudkan untuk
mempercepat akselerasi pelayanan. “Dalam sidak
itu sudah tentu tindakan korektif harus dilakukan.
Apakah ada indikasi kealpaan atau kesengajaan,”
ujarnya.
Bambang menambahkan, setidaknya ada
beberapa hal mengapa pertanahan itu menjadi
penting dan relevan. Menurutnya, tidak ada di
negara mana pun yang mampu menyejahterakan
rakyat jika tidak mampu mengelola pertanahan,
termasuk mengelola sumber daya alam. “Jadi
pengelolaan pertanahan, dalam hal ini fungsi
BPN yang memberikan sertifikasi atas lahan-lahan
pertanahan menjadi sesuatu yang sangat penting,”
ujar Bambang.

KILASBALIK

Paparan Survei Integritas Pelayanan Publik

Memotret Layanan Publik
dalam Survai KPK

Hasil survai juga bermanfaat bagi Ombudsman RI.

S

ejumlah pejabat kementerian/lembaga
negara berkumpul di Auditorium gedung
KPK. Mereka hadir memenuhi undangan
KPK dalam rangka mendengarkan paparan
hasil survai KPK terhadap integritas pelayanan
publik yang secara rutin dilaksanakan KPK setiap
tahun.
Itulah salah satu warna KPK pada 2014,
menjelang pengujung tahun. Dalam paparan
tersebut, turut hadir pimpinan KPK, Abraham
Samad dan Zulkarnain, Ketua Ombudsman RI
Danang Girindrawardana, Menteri Kesehatan Nila
F. Moeloek, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti, Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti
dan pejabat eselon I dan II kementerian/lembaga
terkait.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham
Samad menyampaikan, survai integritas sektor
publik yang dilakukan KPK bertujuan untuk
memberikan penilaian terhadap integritas layanan
yang diberikan oleh unit layanan yang ada di
kementerian dan lembaga pemerintah kepada
masyarakat. Abraham menjelaskan, metode yang
dipakai dengan memetakan dan mengobservasi
persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik
yang dilakukan lembaga atau institusi.
“Oleh karena itu, survai ini memberikan secara
utuh tentang persepsi masyarakat terhadap
pelayanan publik di kementerian masing-masing.
Kita berharap dengan hasil survai ini, kita bisa
mengetahui problem yang ada masing-masing
kementerian/lembaga yang kita pimpin untuk

dilakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Abraham.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK juga
menyampaikan tentang strategi pemberantasan
korupsi yang saat ini tengah ditempuh KPK.
Abraham menjelaskan, korupsi yang terjadi
di Indonesia bersifat masif, sistemik, dan
terstruktur. Hampir tidak ada lagi tempat, yang
tidak terjangkau oleh perilaku korupsi. “Inilah
yang membedakan korupsi di Indonesia dengan
korupsi di negara lain. Oleh karena itu cara
pemberantasan korupsi juga harus berbeda
dengan negara lain,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman
mengatakan, hasil survai yang dilakukan KPK
akan sangat bermanfaat. Tidak saja bagi para
pejabat di kementerian dan lembaga sebagai
pelaksana, kata Danang, namun akan sangat
bermanfaat pula bagi Ombudsman selaku
lembaga yang mengawasi tentang pelayanan
publik. “Menurut kami, pelayanan publik bukan
sifatnya persuasif lagi, tetapi harus paksa,”
ujarnya.
Terkait masalah pelayanan publik, beberapa
tahun terakhir Ombudsman telah mengeluarkan
rekomendasi kepada pemerintah atau instansi
untuk meminta, memaksa dan mendorong
agar melakukan satu perubahan terhadap
sistem pelayanan yang ada di sejumlah instansi.
Menurutnya, salah satu dasarnya adalah karena
banyak terjadi maladministrasi. “Sekarang
saatnya adalah paksa. Lakukan perbaikan atau
menyingkir saja,” tegas Danang.

KPK melakukan
penelaahan
terhadap sejumlah
instansi dalam
melaksanakan
pelayanan publik.
Menjalankan
salah satu mandat
terkait koordinasi
dan supervisi.
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MoU KanalKPK-RRI

Di Udara, Bersama Berantas Korupsi

Kerja sama dengan RRI, radio memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi.

Luasnya
jangkauan RRI,
menjadikan
kerja sama
antara
KanakKPK dan
LPRI, sangat
strategis.
Berkomitmen
bersama,
lakukan
pencegahan
korupsi.
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Di

tengah korupsi yang semakin
marak, KPK harus memiliki metode
pemberantasan korupsi yang lebih
kreatif dan progresif. Selain melalui
upaya penindakan, juga harus dibarengi dengan
pencegahan, termasuk melalui cara-cara yang
tidak biasa.
Di antara yang “tidak biasa-biasa” itu, menurut
Ketua KPK Abraham Samad, adalah dengan
memanfaatkan radio untuk mengkampanyekan
antikorupsi. Dari sanalah terlihat, betapa strategis
peran yang dimainkan KanalKPK Radio, yang
mengudara sejak setahun lalu.
Begitupun Abraham mengakui, KanalKPK
Radio bukan tidak memiliki keterbatasan. Salah
satu yang mencolok adalah, karena dengan basis
streaming-nya, sehingga memerlukan jaringan
internet cukup baik. Karena itulah, maka KanalKPK
Radio akan sulit diakses oleh masyarakat di
wilayah-wilayah terpencil.
Dari sanalah pentingnya kerja sama yang
dilakukan, antara KanalKPK Radio dan radio lain
yang memiliki daya jangkau sangat luas, seperti
Radio Republik Indonesia (RRI). Karena melalui
kerja sama tersebut, lanjut Abraham, sosialisasi
pencegahan korupsi akan lebih meluas.
Direktur Lembaga Penyiaran Radio Republik
Indonesia (LPPRI) Rosarita Niken Widiastuti
setuju dengan pentingnya kerja sama. Apalagi
pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi
tugas KPK atau aparat penegak hukum lainnya.
Media, lanjut Niken, juga mempunyai peran yang
sangat besar dalam hal pencegahan korupsi.
Yakni, dengan memberikan informasi kepada
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seluruh masyarakat. Dalam hal inilah RRI sebagai
lembaga penyiaran publik, lanjutnya, mendukung
sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan KPK.
RRI, selama ini memang dikenal memiliki
daya jangkau yang luas. Menurut Niken, selain
memiliki 85 stasiun di seluruh Nusantara, RRI juga
memiliki sejumlah perwakilan di luar negeri. Yakni
Mesir, Australia, Jepang, Malaysia, dan Brunei.
Dengan banyaknya jaringan yang mampu diakses
hingga ke berbagai pelosok daerah di Tanah Air
tersebut, diharapkan mampu mengoptimalkan
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara
meluas.
“Barangkali tidak ada media seperti RRI,
yang bisa menyentuh sampai wilayah-wilayah
perbatasan, seperti Merbabu, Entikong, Atambua,
dan sebagainya. Untuk itu kami berharap, ke
depan bersama KanalKPK bisa memberitakan
secara menyeluruh ke seluruh pelosok tanah air,”
ujar Niken.
Dalam konteks itulah, maka pada 2014,
radio KanalKPK menjalin kerja sama dengan
Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia
(LPRRI). Kerja sama dilakukan, sebagai upaya
bersama pencegahan korupsi. Komitmen tersebut,
tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang
telah ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham
Samad dan Direktur LPPRI Rosarita Niken
Widiastuti, di Gedung KPK 7 April lalu.
Seusai melakukan penandatanganan MoU,
kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif
dengan topik “Bersama Mengudara Berantas
Korupsi”. Dialog bersama tersebut disiarkan secara
langsung di KanalKPK dan RRI Pro 3.

KILASBALIK

MoU KPK-KPPU

www.infobanknews.com

Mencegah Kecurangan,
Mengurangi Kerugian

Kerja sama KPK-KPPU, memiliki arti strategis.

P

engawasan yang ketat dan proses
yang dinamis, akan membawa efek
yang sangat positif dalam dunia usaha.
Hal ini bisa dimengerti, karena proses
tersebut akan menjadikan biaya usaha menjadi
sangat efisien. Muaranya, apalagi kalau bukan
menjadikan tangguh perekonomian Indonesia.
Itulah sebabnya, kerja sama antara KPK dan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
menjadi sangat strategis. Apalagi, meski
selama ini KPPU kerap menemukan berbagai
kecurangan persaingan pasar, namun tidak
jarang proses perkaranya tak bisa diselesaikan
dengan baik. Tentu saja sangat memprihatinkan.
Karena kecurangan tersebut, sangat berpotensi
mengakibatkan kerugian, baik kerugian pasar
maupun kerugian negara.
Kerja sama itulah yang antara lain mewarnai
kiprah KPK selama 2014. Konkretnya, melalui
penandatanganan nota kesepahaman
(memorandum of understanding/MoU) antara
KPK dan KPPU. Dengan adanya MoU, diharapkan
proses-proses kecurangan dan kerugian negara
dalam waktu mendatang, bisa dihentikan.
Penandatanganan MoU yang dilakukan
pertengahan Juli, tersebut, merupakan salah
satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi
terhadap persaingan usaha. Nota kesepahaman
itu ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad
dan Ketua KPPU Muhamad Nawir Messi. Turut
hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil
Ketua KPK Zulkarnain, anggota komisioner KPPU,

dan para pejabat struktural KPK.
Sebagaimana disampaikan Ketua KPPU
Muhamad Nawir Messi, dengan kerja sama
tersebut, semua perkara yang berkaitan bisa
dilakukan bersama-sama, karena sesuai dengan
konsep KPK. “Semoga MoU ini akan menjadi basis
yang kuat untuk membangun kerja sama dalam
rangka menghentikan proses-proses kecurangan,”
katanya.
Sementara itu, Abraham Samad mengatakan,
berbagai permasalahan di negeri ini memang tak
jarang yang bersentuhan dengan dunia usaha.
Salah satunya adalah, masih adanya praktik-praktik
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
yang dapat bermuara pada pelanggaran atau
tindak pidana yang merugikan perekonomian
secara luas. “Ini sangat identik dengan tindak
pidana korupsi karena praktik-praktik tersebut
mengakibatkan ekonomi kita menjadi terganggu.
Oleh karena itulah kerja sama antara KPK dan
KPPU menjadi suatu langkah yang sangat strategis
ke depan,” ujar Abraham.
Melalui kerja sama tersebut, Abraham juga
berharap, terdapat sharing informasi sehingga
modus-modus kejahatan dalam sektor tersebut
dapat terdeteksi sedini mungkin. “Pendapatan
negara kita yang harusnya bisa lebih optimal,
mungkin menjadi tidak optimal ketika praktikpraktik kecurangan di persaingan usaha terus
berlangsung. Oleh karena itu kalau kita berhasil
mencegahnya, maka potensi kerugian negara kita
bisa minimalisasi,” ujarnya.

Berbagai
permasalahan
di negeri ini
memang sering
bersentuhan
dengan dunia
usaha. Masih
banyak praktik
monopoli dan
persaingan usaha
yang tidak sehat.

vol. 42/ Th.VI /NOVember-DESEMber 2014

| 33

KILASBALIK

Launching Korsupgah 2014

Hibah dan Bansos Juga Dipantau

Korsupgah 2014
dilakukan, untuk
mempertajam
hasil
rekomendasi
kegiatan
yang telah
dilakukan tahun
sebelumnya.
Tahun politik,
pengawasan
harus efektif.
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Di

gulirkan sejak dua tahun
lalu, koordinasi dan supervisi
pencegahan (korsupgah) antara
KPK dan BPKP sangatlah efektif.
Melalui kerja sama tersebut, roda pemerintahan,
baik pusat maupun daerah dapat termonitor
sehingga berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan program tersebut, berbagai temuan juga
terdeteksi.
Tahun lalu misalnya, dapat diketahui bahwa
masih terdapat sejumlah permasalahan yang
perlu menjadi perhatian. Selain berpotensi terjadi
korupsi, berbagai permasalahan tersebut juga
krusial karena menyangkut hajat hidup orang
banyak.
Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro
Muqoddas, sejumlah temuan kritis di sektor
ketahanan pangan, pertambangan, pengelolaan
APBD dan layanan publik yang memiliki korelasi
dan relevansi dengan renstra KPK sebagai fokus
area, memang ditemukan. Misalnya, proses
tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya
menunjukkan pembangunan yang berparadigma
ideologis. Selain itu, lanjut Busyro, juga masih ada
kebijakan yang belum sepenuhnya transparan,
rawan fraud dan masih ada kebijakan-kebijakan
pusat dan daerah yang belum berorientasi pada
spirit yang diamanatkan oleh UU Dasar, yang
belum nerpihak kepada kepentingan rakyat.
Mengingat demikian strategisnya kerja
sama tersebut, maka pada 2014, KPK kembali
melanjutkan program korsupgah dengan BPKP.
Peluncuran program, dilaksanakan di
auditorium KPK, 28 Februari 2014. Turut hadir
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ketika itu, antara lain Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo,
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil
Gubernur Banten Rano Karno, Ketua DPRD DKI
Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua DPRD Jawa Barat
Irfan Suryanegara, dan Ketua DPRD Banten Aeng
Haerudin.
Mardiasmo menyampaikan, selain merupakan
hasil evaluasi dari kegiatan sebelumnya,
korsupgah 2014 ini juga untuk mempertajam
hasil rekomendasi kegiatan yang telah
dilakukan di tahun sebelumnya. Terutama, yang
menyangkut kepentingan publik, seperti di sektor
kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum.
Selain itu, anggaran belanja modal, hibah dan
bansos juga tak luput dari pemantauan dalam
korsupgah ini. Hal tersebut, lanjut Mardiasmo,
karena rentan disalahgunakan, terlebih di tahun
politik seperti saat ini. “Tahun ini kita akan
memantau pengelolaan APBD terhadap potensi
fraud (kecurangan), yang mungkin terjadi pada
tahap perencanaan dan pelaksanaan, sehingga
korsupgah ini lebih efektif,” ujarnya.
Lantas, provinsi mana saja yang
berkesempatan menjalani korsupgah? Salah
satunya adalah Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten
Talakar. Pada kesempatan tersebut, Tim
Korsupgah memaparkan hasil pemantauan atas
Pengelolaan APBD, serta pengamatan national
interest sektor strategis Bidang Ketahanan
Pangan di Kabupaten Takalar, dan dilanjutkan
dengan paparan rencana aksi tindak lanjut
terhadap Hasil Korsupgah Korupsi di Kabupaten
Takalar oleh Inspektur Kabupaten Takalar.

KILASBALIK

Peringatan Hari Antikorupsi Internasional

integrito

Dari Yogya untuk
Pemberantasan Korupsi

Peringatan Hari Anti Korupsi internasional, momen kebersamaan.

G

egap gempita peringatan hari
antikorupsi internasional (HAKI)
begitu terasa. Berbagai panggung
seni, seminar, hingga stand-stand
bertemakan antikorupsi yang dipusatkan di
kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) begitu
membahana. Setiap 9 Desember, berbagai
negara di penjuru dunia memang memperingati
hari antikorupsi. Di Indonesia sendiri, momen
tersebut tentu tidak sekadar seremonial belaka.
Selain melibatkan berbagai lembaga swadaya
masyarakat dan komunitas, KPK juga mengajak
seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat di
dalamnya.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,
peringatan HAKI yang ke-9 kalinya ini, KPK
memilih Kota Gudeg sebagai pusat kegiatan.
Hal tersebut tentu dengan sejumlah alasan.
Selain karena salah satu pilot project program
“Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga” diinisiasi
di kota tersebut, Yogyakarta juga termasuk dalam
10 besar Indeks Integritas tertinggi tingkat daerah
pada 2013 dan mendapatkan skor tertinggi dalam
Survey Persepsi Masyarakat (SPM) KPK terkait
Pemilu Berintegritas 2014 dan peringkat tertinggi
indek tata kelola Indonesia Goverment Index (IGI).
Acara tahunan yang digelar mulai 8 hingga
11 Desember 2014 tersebut dihadiri langsung
oleh Presiden RI, Joko Widodo bersama sejumlah
menteri kabinet kerja, sejumlah Kepala Daerah
hingga para seniman Tanah Air. Berbagai acara

pun, antara lain seminar antikorupsi, talkshow
Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga, Pentas
Budaya Prenggan; Seminar Nasional Koordinasi
dan Supervisi Pencegahan Korupsi, dan berbagai
kegiatan seru lainnya turut memeriahkan.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham
Samad mengatakan, momentum HAKI adalah saat
yang tepat untuk menegakkan integritas serta
menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.
“Sehingga semakin banyak masyarakat yang
menyebarkan pesan antikorupsi,” kata Abraham
dalam pidato pembukaan HAKI di Grha Sabha
Pramana, Universitas Gadjah Mada 9 Desember
2014.
Abraham menyampaikan, bahwa dalam
pemberantasan korupsi yang kian masif dan
sistemik, KPK sudah tentu tidak bisa bekerja sendiri.
Oleh karena itu, lanjut dia, upaya membangun
kesadaran dan partisipasi publik tak boleh berhenti.
“Kegiatan ini juga merupakan upaya menggandeng
semua pihak untuk bersinergi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Abraham juga
menyampaikan, strategi pemberantasan korupsi
yang dilakukan KPK, tidak hanya fokus pada upaya
penindakan semata, melainkan mengintegrasikan
antara penindakan dan pencegahan. Upaya
yang dilakukan KPK, tambah Abraham, antara
lain dengan perbaikan sistem, penguatan aparat
penegak hukum, perbaikan sektor strategis, serta
strategi pencegahan yang fokus pada aspek
manusia.

Hari antikorupsi
sedunia yang
diperingati setiap
9 Desember,
tahun ini
dipusatkan di
Yogyakarta.
Mengambil
tema “Tegakkan
Integritas”,
momen
peringatan HAKI
2014 dimeriahkan
berbagai kegiatan
seni budaya
Tanah Air.
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Korsupgah Dana Pendidikan

Pengawasan untuk
Dana Pendidikan

Tahun 2014
diwarnai dengan
sinergi antara
KPK bersama
kementerian
dan lembaga
yang terkait
dana pendidikan.
Tujuan utama
pengawasan,
agar terbebas
dari berbagai
risiko, termasuk
risiko korupsi.
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A

nggaran pendidikan kita, siapapun
tahu jumlahnya sangat luar biasa. Pada
2014 saja, tak kurang Rp368 triliun
digelontorkan untuk sektor tersebut.
Tetapi bak jauh panggang dari api, jumlah yang
fantastis tersebut tidak serta-merta mengatrol
kualitas pendidikan tanah air.
Faktanya, berbagai persoalan serius masih
terlihat di sana-sini. Termasuk di antaranya,
ketimpangan kualitas antara pusat dan daerah.
Berdasarkan data PDSP Kemdikbud di 2012
saja, penduduk usia sekolah yang tidak sekolah
mencapai 30 juta jiwa. Berbagai fasilitas belajar,
seperti ruang kelas rusak masih relatif tinggi (28%
untuk tingkat TK, 24% untuk SD, 15% untuk SMP,
11% untuk SMU/SMK).
Lalu, kemana aliran dana yang besar tersebut?
Berbagai permasalahan itu memang tak lepas dari
banyaknya praktik korupsi di sektor pendidikan.
Dari kajian satu dasawarsa korupsi pendidikan
oleh ICW, yakni periode 2003-2013, ditemukan
setidaknya 296 kasus korupsi dana pendidikan
yang disidik penegak hukum dan menyeret 479
orang sebagai tersangka. Dari sejumlah kasus
tersebut, 30 persennya adalah oknum Dinas
Pendidikan sehingga menyebabkan kerugian
negara sekitar Rp619 miliar.
Atas permasalahan itu, pada 2014 ini, KPK
bersama sejumlah kementerian dan lembaga
terkait bersinergi membentuk tim koordinasi dan
supervisi pencegahan korupsi dana pendidikan
yang telah dirancang sejak 2012. Konkretnya, KPK
menggelar sosialisasi dan workshop rencana aksi
terkait program tersebut di Balai Kartini pada 25-
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26 Juni.
Begitupun, tak
hanya tahun-tahun
sebelumnya. Bersama
enam kementerian dan
lembaga itu pula, KPK
merancang strategi
pencegahan korupsi
sektor pendidikan
untuk 2015 mendatang.
Maklum, alokasi dana
pendidikan 2015 tak
kalah fantastis, yakni
sekitar Rp400 triliun.
Sejumlah
kementerian/lembaga
tersebut menandatangani MoU pada 15 Desember
2014, di Auditorium KPK. Selain Pimpinan KPK
Abraham Samad dan Zulkarnain, turut hadir pula,
Mendikbud Anies Baswedan, Menteri Agama
Lukman Hakim Saifuddin, Irjen Kemendikbud
Haryono Umar, Irjen Kementerian Agama M.
Jasin, Irjen Kemendagri Maliki Heru Santoso, Irjen
Kemenkeu Sonny Loho, serta Plt. Kepala BPKP
Meidyah Indreswari.
Abraham Samad mengatakan, jika sebelumnya
hanya disepakati pada tingkat Inspektur Jenderal,
maka berdasarkan hasil evaluasi tahun 2014,
rencana aksi kegiatan Tim Korsupdik 2015, perlu
diangkat ke level tertinggi instansi. “Kami sangat
berharap komitmen pelaksanaan aksi bersama ini
dari seluruh kementerian,” katanya.
Dalam kesepakatan itu setidaknya ada delapan
poin renaksi yang telah ditandatangani oleh
tujuh pemimpin kementerian/lembaga tersebut.
Di antaranya mulai dari menyempurnakan dan
mengintegrasikan mekanisme penanganan
pengaduan masyarakat pada kementerian
pengelola dana pendidikan hingga
menyempurnakan aturan pengelolaan dana
pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Mendikbud Anies
Baswedan mengapresiasi langkah yang diinisiasi
KPK tersebut. Ia menilai, hasil kajian yang
dipaparkan tim Litbang KPK sangat konkret dan
perlu ditindaklanjuti. “Bila kita tidak memiliki
strategi yang komprehensif dalam mengelola dana
ini, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai.
Karena itu, perlunya inisiasi satu strategi untuk
mengawasi hal ini secara keseluruhan,” ujar Anies.

KILASBALIK

Program Pengendalian Gratifikasi

ist.

Cegah Korupsi dengan Kesadaran Diri

Berapapun nilainya, gratifikasi harus dilaporkan, pentingnya peran PPG.

K

esadaran diri, seolah menjadi kata kunci
dalam bersikap antikorupsi. Khusus bagi
para penyelenggara negara dan pegawai
negeri, kesadaran itu harus ditunjukkan
dalam kesadaran diri melaporkan gratifikasi yang
dianggap suap, sebab itu akan menjadi tindak
pidana korupsi bila tidak dilaporkan. Karena itu,
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di setiap
kementerian/lembaga menjadi sedemikian
penting.
Selain itu, PPG juga merupakan bagian dari
reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Melalui
pengendalian gratifikasi, pelayanan publik bisa
berjalan dengan baik. Itulah sebabnya, pada 2014,
KPK melanjutkan penandatanganan komitmen
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di 134
lembaga. Jumlah ini meningkat 49 persen dari
tahun sebelumnya yang berjumlah 90
lembaga.
Dalam kurun 2014 ini, dengan
PPG yang ada, KPK berhasil
meningkatkan kesadaran
penyelenggara negara dan
pegawai negeri dalam
melaporkan gratifikasi
yang dianggap suap.
Tahun ini, terjadi pula
peningkatan laporan
menjadi 2.203 laporan,
atau meningkat 58% dari
tahun sebelumnya yang
berjumlah 1.391 laporan.
Ini merupakan rekor tertinggi

laporan sepanjang KPK berdiri.
Tak hanya melalui pendirian PPG di
kementerian/lembaga, sosialisasi dan himbauan
juga telah dialamatkan bagi para penyelenggara
negara yang menjadi anggota DPR/DPRD dan
akan kembali maju kembali. Imbauan ini menjadi
penting, mengingat banyaknya caleg DPR, DPRD
dan DPD yang masih menjabat, misalnya di DPR,
sebanyak 90 persen dari 560 anggota dewan
kembali maju pada pemilu legislatif 2014.
KPK mengimbau untuk tidak memberikan
gratifikasi kepada penyelenggara pemilu, mulai
dari pimpinan atau pegawai Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) hingga seluruh jajarannya di daerah dan
atau pihak lain yang termasuk dalam klualifikasi
penyelenggara negara.
Upaya penyadaran gratifikasi
juga merambah sektor usaha.
Pelibatan peran serta
masyarakat dan dunia usaha
(swasta) dilakukan dengan
lebih serius melalui
Program Anti Uang
Pelicin dan tanggung
jawab swasta dalam
pencegahan korupsi.
Berbagai even besar dan
koalisi dilakukan untuk
memperkuat gerakan
anti gratifikasi dari sisi
pemberi (suplly side).

Diharapkan,
PPG membuat
mekanisme
pelaporan
gratifikasi
menjadi
lebih mudah.
Penyelenggara
negara tidak
lagi segan
melapor jika
menerima
gratifikasi.
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Launching KanalKPK TV

integrito

Pesan Sama, Format Berbeda

Launching KanalKPK TV, inovasi media pemberantasan korupsi.

Saat ini,
masyarakat
dikepung budaya
cultur screen.
Peluncuran
KanalKPK TV
yang dapat
diakses melalui
www.kpk.go.id/
kanalkpk adalah
jawaban.
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T

idak berlebihan jika 2014 disebut sebagai
tahun sejarah bagi KPK. Setelah sukses
meluncurkan KanalKPK Radio tahun lalu,
pada 2014 ini KPK juga meluncurkan
KanalKPK TV. Peluncuran TV streaming tersebut,
dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke69 kemerdekaan RI.
KanalKPK TV memang sejarah bagi media
pemberantasan korupsi. Selain peluncurannya
yang tepat dilakukan pada momen bersejarah
bangsa, juga karena TV tersebut merupakan
media terbaru dalam pemberantasan korupsi.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto mengatakan, KanalKPK
TV adalah media terbaru yang melengkapi
strategi komunikasi KPK, setelah tahun lalu di
momen yang sama, KPK juga me-launching radio
streaming KPK. “Dan ini melengkapi media-media
lain, seperti media cetak dan media sosial yang
dimiliki KPK,” kata Bambang.
Saat ini, kata Bambang, pemberantasan
korupsi yang di-cover oleh media-media umum,
baik media cetak, elektronik dan online adalah
pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK
menggunakan strategi repressive treatment.
Namun demikian, strategi pemberantasan
korupsi tidak cukup hanya dilakukan dengan
metode penindakan semata. Oleh karena itu,
lanjut dia, dengan adanya TV streaming tersebut,
KPK melengkapi media pemberantasan korupsi
dengan strategi-strategi pencegahan serta
membangun sistem dan budaya antikorupsi.
“TV dan radio streaming serta media KPK
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lainnya akan melengkapi yang sudah dilakukan
media umum lainnya, yaitu mulai membongkar
kesadaran kritis masyarakat dan membuka mata
hati masyarakat,” ujar Bambang ketika itu.
KPK menilai, TV streaming KPK menjadi bagian
yang tak kalah penting untuk melengkapi semua
pemberitaan media massa yang berkaitan dengan
pemberantasan korupsi. Media ini pun, kata
Bambang, tidak menjadi rival media-media lain
yang ada di Tanah Air.
Mengenai program yang disajikan, Bambang
mengatakan, setidaknya ada dua bagian besar isi
dari TV streaming KPK tersebut. Pertama, kata dia,
KanalKPK TV akan memberikan akses yang luas
bagi siapa saja yang hendak menyaksikan proses
persidangan, dengan menyajikan seluruh sidang
kasus korupsi yang juga akan disiarkan secara live
di semua kasus yang ditangani KPK di pengadilan
tindak pidana korupsi di Jakarta.
Kedua, KanalKPK TV juga mempunyai berbagai
program menarik yang berkaitan dengan
pemberantasan korupsi. Misalnya saja program
“Bincang Kanal” dan “Kanalgesik”, sebuah diskusi
antikorupsi yang dikemas dengan cara fun.
Tidak hanya itu. KanalKPK TV juga akan
membuat hasil-hasil studi KPK menjadi sesuatu
yang bisa dilihat. Karena, lanjutnya, hasil studi
yang biasanya hanya untuk kalangan universitas,
akan dikonversi menjadi sebuah feature, laporan
dan sebuah film KPK file. “Dengan begitu
kemudian kita bisa menyebarluaskan berita
antikorupsi melalui TV dan radio,” jelas Bambang.
I

KILASBALIK

Perbaikan Sistem dan Tata Kelola UPT PKB Kedaung Angke

integrito

Pungli Capai Rp2,5 Miliar per Bulan

Sidak uji kir, untuk memperbaiki tata kelola dan tata laksana.

S

epanjang 2014, salah satu kiprah KPK
yang cukup mengejutkan adalah, inspeksi
mendadak (sidak) terhadap Unit Pelaksana
Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
(UPTPKB), Jakarta. Sidak yang dilakukan di balai
uji kir tersebut memang memang membuat para
pegawai kelabakan. Mereka bukan hanya tidak
bisa menyembunyikan banyaknya peralatan yang
sebenarnya tidak berfungsi baik, namun juga tidak
bisa menyembunyikan berbagai barang bukti atas
aktivitas pungutan liar (pungli) yang dilakukan.
Dalam sidak tersebut, Wakil Ketua KPK,
Bambang Widjojanto dan Zulkarnain, didampingi
Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, yang ketika
itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ketiganya, datang bersama tim KPK dan tim
Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dalam temuannya, tim sidak 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,
seperti lampu dan power steering. Karena banyak
alat yang tidak berfungsi, itulah, pelayanan
manual sengaja dilakukan untuk memanipulasi
hasil uji.
Tidak hanya itu. Tim juga menemukan bahwa
uang pungli yang bisa dikumpulkan, mencapai

Rp2,5 miliar per bulan, dengan asumsi 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 Zulkarnain.
Seorang pegawai yang diinterogasi Ahok, tak
mampu mengelak. Dia tidak bisa menjelaskan dari
mana asal segepok uang pecahan Rp100 ribu yang
berada di mejanya. “Ya udah. Kamu saya pecat
sekarang juga,” kata Ahok.
Dalam kesempatan itu, Ahok berterima kasih
kepada KPK yang telah bekerja sama dalam
sidak, yang merupakan bagian dari koordinasi
dan supervisi pencegahan korupsi. Kegiatan
tersebut dilakukan berdasarkan bukti awal yang
dikumpulkan KPK berupa rekaman CCTV atas
terjadinya tindak pidana korupsi di lokasi kejadian.
Sementara itu, Bambang Widjojanto
mengungkapkan, tujuan kegiatan ini untuk
mengidentifikasi kelemahan tata kelola dan tata
laksana sesuai dengan ketentuan. KPK berjanji
akan menindaklanjuti kasus ini karena sudah
memiliki data yang lengkap. “Berdasarkan temuan
itu kami diskusikan langkah-langkah lanjutannya.
Seluruh hasil yang kami temukan berikut observasi
akan kami serahkan untuk ditindaklanjuti karena
ini memang untuk membangun pemerintahan.
Kalau nanti ada tindakan korektif, itu kewenangan
pemprov,” tutur Bambang.

Dalam sidak,
ditemukan
bahwa mayoritas
peralatan yang
digunakan untuk
pelayanan uji kir,
tidak berfungsi.
Bukti kelemahan
tata kelola dan
tata laksana.
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KILASBALIK

FGD Ekonomi Pro Rakyat

Melayani Rakyat,
Bukan Memperkaya Pejabat

Sistem
ekonomi
Indonesia
menggunakan
asas
kebersamaan.
Seharusnya,
kooperasi yang
diutamakan,
bukan
kompetisi.

40 |

M

enyedihkan. Di tengah karutmarut perpolitikan di Indonesia,
pembangunan ekonomi yang
pro rakyat cenderung diabaikan
pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun
daerah. Hal ini dikarenakan, saat ini mayoritas
pejabat pemerintahan merupakan para pelaku
politik yang menjadikan politik sebagai prioritas.
Alhasil, ekonomi yang pro rakyat hanya menjadi
jargon dan propaganda semata.
Dalam kaitan itulah, pada 2014, KPK
menggelar focus group discussion (FGD), terkait
penyusunan indikator-indikator pengukuran dan
analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) yang pro rakyat. Acara yang berlangsung
di gedung KPK, awal April tersebut, mengambil
tema, “Indikator-indikator Pembangunan Pro
Rakyat.”
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua KPK
Adnan Pandu Pradja. Sedangkan bertindak selaku
narasumber, guru besar Universitas Indonesia
Sri Edi Swasono, guru besar Universitas Gadjah
Mada Revrisond Baswir, dan Hendri Saparini yang
mewakili CORE Indonesia.
Salah satu bahasan yang berkembang
dalam diskusi, bahwa sistem ekonomi Indonesia
menggunakan asas kebersamaan. Bukan
kompetisi, tetapi kooperasi. Dalam hal ini, negara
mengelola ekonomi agar setiap warga ikut
memproduksi dan menikmati hasil dari ekonomi.
Namun, prinsip sistem ekonomi tersebut
seakan kabur oleh ketamakan para penguasa,
baik di pusat maupun daerah khususnya. Seperti
disampaikan Sri Edi, untuk menyusun indikator-
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indikator pengukuran
dan analisis APBD yang
pro rakyat, memerlukan
peninjauan yang
lebih mendalam dan
tidak dapat dilakukan
dalam waktu singkat.
Penyebabnya, masyarakat
tidak akan memperoleh
informasi cukup
mengenai sikap pro
rakyat hanya dari APBD
masing-masing provinsi.
“Tetapi, kita harus pelajari
nota keuangan beserta
struktur ekonomi masingmasing provinsi beserta rincian-rinciannya,” katanya
kala itu.
Adnan setuju. Dikaitkan dengan pemilihan
umum yang ketika itu akan digelar, Adnan
berharap, forum tersebut bisa menjadi dasar
masukan-masukan bagi KPK. Terutama, untuk
memberikan pencerahan bagi para anggota
dewan ataupun calon presiden, agar menjalankan
tugas sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini, tentu agar mereka yang duduk di kursi
pemerintahan mengerti dan memahami bahwa
jabatan yang diemban semata-mata adalah untuk
melayani rakyat. “Bukan untuk memperkaya diri
sendiri,” katanya.
Menurut Adnan, KPK menganggap hal ini
sangat penting. Karena berdasarkan pengalaman,
satu bulan setelah terpilih, ada anggota dewan
yang ditangkap karena tidak bekerja sesuai mandat
dan amanah yang diterima.
Oleh sebab itu, Adnan berharap, agar FGD
semacam ini akan terus berlanjut. Karena selain
memperkaya wawasan, juga bisa menjadi pijakan
dan masukan bagi KPK untuk terus mengawasi
dan menindak setiap pelanggaran dalam bentuk
korupsi yang semakin masif dan sistematis.
Tetapi memang tidak hanya itu. Adnan juga
berharap, masyarakat bisa lebih berperan aktif
dalam mengawal anggota dewan terpilih. Termasuk
di antaranya, mereka yang kelak menduduki
jabatan di pemerintahan. Karena melalui peran
aktif masyarakat, maka pengawasan bisa berjalan
dan efektif. “Saya ingin masyarakat bisa menggugat
anggota dewan bila mereka tidak bekerja sesuai
dengan amanat dan janjinya,” ujar Adnan saat itu.

KILASBALIK

Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga

ist.

Peran Keluarga Kembali Dikuatkan

K

eluarga merupakan jembatan individu
dengan kebudayaannya. Orang tua
merupakan pengatur norma-norma
masyarakat kepada anaknya dan orang
tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan
pribadi anak. Oleh sebab itu, KPK memutuskan
untuk masuk ke dalam ranah pembentukan
budaya anti korupsi berbasis keluarga. Budaya
anti korupsi diwujudkan dengan mengusung nilai
kejujuran sebagai nilai utama.
Sejak akhir 2012 hingga 2013, KPK melakukan
baseline study yang hasilnya menunjukkan
bahwa orang tua belum menyadari fungsi-fungsi
keluarga yang penting untuk menanamkan
nilai kejujuran kepada anak. Dari sini, kemudian
dilakukan penyusunan strategi intervensi melalui
program yang disingkat dengan “FIT”, antara
lain Fungsi keluarga, Internalisasi dan Teladan.
Penyadaran fungsi keluarga yang meliputi fungsi
afeksi, fungsi sosialisasi dan fungsi identitas sosial
kepada orangtua. Fungsi kedua, internalisasi nilai
kejujuran kepada anak, orangtua dan lingkungan,
serta mempengaruhi orangtua dan lingkungan
untuk menjadi teladan bagi anak dalam
menerapkan nilai kejujuran.
Tahun 2014, KPK melakukan studi lanjut di
bawah koordinasi Direktorat Pendidikan dan
Pelayanan Masyarakat sebagai penanggung
jawab pelaksana intervensi program. Ruang
lingkup studi lanjut terkait dengan penentuan
lokasi pilot project Pencegahan Korupsi berbasis
Keluarga berikut baseline study dan studi etnografi

lokasi pilot project; Penyusunan materi program
intervensi Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga;
dan Evaluasi program intervensi Pencegahan
Korupsi berbasis Keluarga.
Kegiatan yang dilakukan dalam studi lanjut
adalah observasi lapangan, diskusi pakar psikologi
intervensi sosial, studi etnografi kelurahan
prenggan, baseline survey prenggan, workshop
dan FGD dengan praktisi intervensi, dan
pembuatan matriks Logical Framework Approach
(LFA) dalam rangka penyusunan blue print konsep
intervensi pembangunan budaya anti korupsi
berbasis keluarga.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan,
program ini akan memanfaatkan kearifan lokal
dari suatu masyarakat. Sebagai proyek perdana
KPK akan menerapkannya di Desa Prenggan,
Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta. “Nantinya
kalau berhasil akan dikembangkan ke daerah lain,”
katanya.
Pemilihan Desa Prenggan adalah melalui riset
yang telah dilakukan. Salah satu yang dijadikan
pertimbangan adalah daerah tersebut memiliki
kearifan lokal yang tinggi dan juga nilai-nilai
keteladanan pada masyarakatnya.
Ia menjelaskan, program ini nantinya akan
dievaluasi secara bertahap. Terkait parameter
keberhasilan, kata dia, hal itu tidak bisa dinilai
dalam waktu satu atau dua tahun, tapi dalam
jangka panjang. Rencananya, program ini juga
akan diterapkan di daerah lain, misalnya Bali yang
akan dimulai pada 2015.

Dalam
pencegahan
korupsi,
keluarga
mempunyai
peran penting
sebagai dasar
pertama bagi
pembentukan
pribadi anak.
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Pencegahan Gratifikasi Layanan KUA

ist.

Halal dan Baik pada
Layanan Nikah KUA

Pernikahan
yang digelar
tanpa
gratifikasi
akan
melahirkan
keluargakeluarga yang
berintegritas.
Penyesuaian
tarif
pencatatan
nikah dan
rujuk, memini
malisasi
potensi
korupsi.
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A

was! Di balik pernikahan yang sakral,
mengintai tindak pidana korupsi.
Peringatan ini bukan main-main.
Karena selama ini, KPK melihat layanan
pencatatan nikah dan rujuk di KUA melalui
petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N),
memang rawan disusupi tindakan gratifikasi.
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali
mengatakan, pelayanan administrasi di KUA
yang kerap melayani pencatatan di luar jam kerja
dan di luar kantor, memicu terjadinya gratifikasi.
Apalagi, biaya operasional, sarana dan prasarana
KUA sangat terbatas serta pemekaran sejumlah
kabupaten/kota, mengharuskan berdirinya KUA di
setiap kecamatan. “Kondisi ini membuka peluang
dan dijadikan alasan pembenaran terjadinya
praktik gratifikasi sebagai pengganti biaya
transportasi dan operasional pencatatan nikah,”
ujarnya.
Atas dasar itulah, Pemerintah kemudian
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
48 Tahun 2014, untuk menggantikan PP No.
47 tahun 2004 tersebut. Pada aturan baru itu,
disebutkan bahwa melangsungkan pernikahan di
KUA pada jam kerja, tidak dipungut biaya.
Pada peraturan baru, juga diatur mengenai
biaya pencatatan nikah di luar KUA dan jam
kerja, yakni Rp600 ribu. Namun, mempelai tidak
perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk
transport penghulu. Pembayarannya dilakukan di
empat bank pemerintah. Yakni BRI, BNI, BTN, dan
Bank Mandiri. Bukti pembayaran dilakukan melalui
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bank kemudian ditunjukkan kepada petugas
KUA.
Selain itu, peraturan baru juga mengatakan,
bahwa warga negara yang tidak mampu secara
ekonomi dan/atau korban bencana yang, dapat
melaksanakan pernikahan dengan tarif Rp0 (nol
rupiah), meski pernikahan dilakukan di luar KUA.
PP Nomor 48 Tahun 2014 itu sendiri, tidak
begitu saja diterbitkan. PP tersebut merupakan
buah dari berbagai pertemuan yang dilakukan
antara KPK dan Kemenag, pada 2014. Pada pekan
terakhir Februari, misalnya, KPK menggelar Rapat
Koordinasi Nasional terkait potensi gratifikasi
pada layanan nikah dan cerai di KUA. Rakornas
tersebut, sekaligus menindaklanjuti pertemuan
sebelumnya, mengenai revisi peraturan
pemerintah No. 47 tahun 2004, tentang
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Departemen Agama. Tujuannya, sebagai salah
satu upaya KPK dalam hal pencegahan tindak
pidana korupsi dalam bidang tersebut.
Hadir dalam acara yang digelar di ruang rapat
gedung KPK tersebut, antara lain Wakil Ketua
KPK Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, Menteri
Agama kala itu Suryadharma Ali, Sekretaris
Jenderal Kemenag Bahrul Hayat, Inspektur
Jenderal Kementerian Agama M. Jasin, Dirjen
Anggaran Kementerian Keuangan Askolani,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi
Suryabrata dan Deputi IV Kemenko Kesra Bidang
Pendidikan, Agama dan Aparatur, Agus Sartono.

KILASBALIK

Kajian Kelembagaan Pengadilan Pajak

integrito

Dualisme Pembinaan yang
Mengganggu

Diskusi membahas berbagai persoalan, mulai pencegahan korupsi hingga polemik kelembagaan.

P

embenahan sistem terhadap pengadilan
perpajakan terus dibenahi. Sebagai upaya
mengidentifikasi potensi terjadinya tindak
pidana korupsi, KPK telah melakukan
kajian. Berbagai temuan KPK dari kajian itu,
kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai
program rencana aksi yang telah disepakati
kementerian/lembaga terkait.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan
tersebut, pada 2014, KPK kembali menggelar
pertemuan dengan sejumlah instansi terkait.
Hadir pula sejumlah narasumber, antara lain Ketua
Komisi Yudisial Suparman Marzuki, mantan Ketua
MK Mahfud MD dan sejumlah pembicara dari
kementerian/lembaga terkait.
Dalam diskusi yang digelar selama dua
hari tersebut, dibahas sejumlah persoalan
terkait pengadilan perpajakan. Mulai dari sisi
pencegahan korupsi hingga polemik terkait
kelembagaan pengadilan pajak.
Dalam sambutannya ketika itu, Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto mengatakan, berdasarkan
kajian KPK yang dilakukan sejak tiga tahun lalu,
masih ditemukan sejumlah persoalan terkait
pengadilan pajak. Dari hasil kajian itu, kemudian
KPK mempresentasikan kepada stakeholder terkait
dan membuat kesepakatan tentang agenda
aksinya. “Nah, agenda aksi tersebut yang akan
dikawal prosesnya,” kata Bambang saat itu.
Berdasarkan kajian tersebut, Bambang
mengaku telah memahami anatomi masalah

pada sektor tersebut secara baik. Atas berbagai
temuan itu KPK menjalin kerja sama dengan
pihak terkait guna mencari solusi bersama.
Dari sejumlah temuan, sebagian memang telah
ditindaklanjuti oleh masing-masing stakeholder
terkait. Namun demikian, lanjut Bambang, masih
terdapat beberapa permasalahan yang belum
terselesaikan. Salah satunya, terkait kelembagaan
pengadilan pajak, khususnya dari aspek
pembinaan dan pengawasan.
Sejumlah narasumber dalam diskusi
tersebut mengatakan, dualisme pembinaan
terhadap pengadilan pajak memang sebaiknya
segera diselesaikan. Menurut mereka, selain
bertentangan dengan prinsip hukum dan
ketatanegaraan, juga untuk menjaga transparansi,
akuntabilitas dan profesionalitas para hakim dan
institusi pengadilan pajak.
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, pengadilan pajak
berada di bawah dua lembaga pemerintahan,
yakni MA untuk pembinaan teknis peradilan
dan Kementerian Keuangan dalam pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan.
Dualisme pembinaan tersebut tentu berpotensi
mengganggu independensi dari pengadilan
pajak itu sendiri. “Jadi hal inilah yang menjadi
latar belakang KPK dalam melakukan kajian
kelembagaan pengadilan pajak pada tahun ini,
sehingga patut juga untuk didiskusikan dengan
kementerian/lembaga terkait,” ujarnya.

KPK masih
menemukan
sejumlah
persoalan terkait
pengadilan
pajak. Dualisme
kekuasaan,
berpotensi
terhadap
penyimpangan.
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Prestasi KPK

Apresiasi Publik Masih Tinggi

Penghargaan
demi
penghargaan
bagi KPK masih
berlanjut.
Setelah tahun
lalu memperoleh
Ramon
Magsasay
Award, kali
ini berbagai
apresiasi juga
diterima.
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S

eperti tahun sebelumnya, pada 2014
ini KPK seperti tak pernah sepi dari
penghargaan. Meski tidak menjadi
tolok ukur keberhasilan kinerja dalam
pemberantasan korupsi, tak dimungkiri, berbagai
penghargaan merupakan refleksi kepercayaan
dan apresiasi publik kepada KPK.
Di bidang tata kelola pemerintahan, misalnya,
KPK mendapat anugerah dari Soegeng Sarjadi
Award on Good Governance 2014, sebagai lembaga
pemerintahan terbaik. Ini adalah kali kelima
KPK mendapat anugerah tersebut sejak 2010
lalu. Penghargaan tersebut merupakan ajang
yang diselenggarakan Soegeng Sarjadi School
of Government (SSSG) untuk memberikan
penilaian terhadap kinerja instansi dan lembaga
negara di Indonesia. Melalui metodologi yang
dikembangkan secara survai maupun clastering,
ajang tersebut mengukur persepsi publik
terhadap instansi dan lembagatersebut.
Penghargaan itu disampaikan sejumlah
perwakilan dari Soegeng Sarjadi School of
Government, di Gedung KPK, dan diserahkan
langsung oleh Direktur Eksekutif SSSG, M.
Fadjroel Rachman kepada Ketua KPK Abraham
Samad. Fadjroel mengatakan, pihaknya
melakukan penelitian berdasarkan 10 prinsip
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,” ujar
Fadjroel ketika itu.

vol. 42/ Th.VI /NOVember-DESEMber 2014

Bukan hanya tata kelola. Di bidang kehumasan,
KPK juga menyabet dua penghargaan sebagai
program public relations (PR) terbaik lewat ajang
Indonesia Public Relations Awards & Summit 2014
(IPRAS), 19 Oktober 2014. Kedua program tersebut,
antara lain KanalKPK; Radio dan TV streaming dan
Portal Antikorupsi Anti Corruption Clearing House
(ACCH). Kedua media sosialisasi KPK itu terpilih
menjadi program Public Relations terbaik setelah
melewati beberapa proses seleksi. Di antaranya,
meliputi objektif program, media promosi dan
peningkatan reputasi dari program PR yang
dijalankan oleh lembaga tersebut.
Pada Anugerah Media Humas (AMH) 2014, yang
diselenggarakan Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan
Informatika, KPK menerima berbagai penghargaan.
Pertama, ketika Majalah Integrito yang diterbitkan
KPK menjadi juara pertama Kategori Penerbitan
Media Internal Kelompok Kementerian/Lembaga.
Kedua, KPK juga menjadi juara pertama untuk
Kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet. Dan,
ketiga, ketika Johan Budi SP menjadi insan Humas
Terbaik pada perhelatan yang sama.
Tidak berhenti sampai di sana. Selain itu, KPK
juga menerima penghargaan sebagai situs web
terbaik peringkat pertama dalam E-Transparency
Award 2014 oleh Paramadina Public Policy Institute
(PPPI). Sedangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan
Penghargaan National Procurement Award 2014
kepada KPK, untuk kategori Pionir Kelembagaan
dan ULP yang Permanen.
Semoga, semua bisa menjadi pelecut kinerja
KPK!

KILASBALIK

ACFFest 2014

Tahun Kedua, Antara Fakta dan Aksi

ACFFest 2014, pendekatan melalui film lebih efektif.

P

endekatan seni budaya, khususnya film,
sangat efektif dalam menanamkan nilainilai antikorupsi. Hal itu, karena sebagai
medium kreatif, film dapat menyentuh
langsung masyarakat dan mampu menghadirkan
berbagai narasi, kisah, dan impresi dramatik yang
menyentuh dan menggugah kesadaran penonton.
Mengingat perannya yang strategis itulah,
maka seperti tahun sebelumnya, pada 2014 pun
KPK kembali menggelar Anti-Corruption Film
Festival (ACFFest). Sesuai tagline pada ajang kali ini,
yakni face fact, act today, diharapkan anak muda
agar berani menghadapi berbagai fakta dan beraksi
menanganinya dengan bertanggungjawab, tanpa
mengesampingkan sisi kreatif.
Penyelenggaraan ACFFest tahun kedua
tersebut, dimulai pada Mei 2014, yang ditandai
dengan dibukanya pendaftaran terhadap karyakarya yang ingin berpartisipasi. Sedangkan
perhelatan puncak, bertepatan dengan
peringatan Hari Anti Korupsi Internasional
(HAKI) yang diadakan di Yogyakarta pada 9-11
Desember 2012. Pengumuman pemenang dan
malam penganugerahan ACFFest 2014 tersebut,
diselenggarakan pada 12 Desember 2014 di
Yogyakarta.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, digelar
roadshow di 10 kota. Yaitu, Jakarta, Bandung,
Palembang, Yogyakarta, Purbalingga, Malang,
Denpasar, Mataram, Makassar, dan Manado.
Roadshow yang digelar tersebut, AgustusSeptember, sebagai bentuk sosialisasi seleksi yang
mulai dibuka Mei-Oktober.
Di Purbalingga, misalnya, roadshow digelar
dalam bentuk Movie Day ACFFest 2014. Pada
kesempatan itu, digelar pemutaran film, talk show
antara KPKdan pegiat film Purbalingga, workshop

tentang video citizen journalism, serta boots film
yang menyediakan berbagai informasi tentang
bahaya korupsi. Hadir sebagai nara sumber
German Mintapradja, pembuat film senior dan
Dewi Laila Sari dari Net TV. Lebih dari 200 peserta
workshop antusias mengikuti hingga akhir acara.
Menurut Direktur Cinema Lovers Community
(CLC) Purbalingga Bowo Leksono, pihaknya sangat
tertarik dengan ACFFest. Terlebih, banyak film
yang diproduksi para sineas di Purbalingga yang
mengangkat tema tentang kejujuran, tanggung
jawab, kerja keras, berlatar kehidupan orang
desa dengan kesederhanaan. “Awalnya, memang
tanpa sengaja memproduksi film pendek tentang
korupsi,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu
Praja mengatakan, ke depan, penyelenggaraan
ACFFest akan memperluas cakupan peserta
dan meluaskan sosialisasi, agar lebih banyak
lagi keikutsertaan masyarakat dalam program
pencegahan korupsi. “Kita perlu memperhatikan
komunitas dan kelompok pemuda sebagai target
penikmat film atau peserta festival,” katanya.

Sebagai acara
tahunan,
pada 2014
KPK kembali
menggelar
ACFFest.
Melalui film,
KPK mencoba
menanamkan
perilaku
antikorupsi
kepada
masyarakat.

Pemenang ACFFest 2014
Kategori film fiksi pelajar:
Juara : Ijolan, karya Eka Susilawati (Purbalingga)
Kaegori film pendek umum:
Juara : Jumrah, karya Mulyantojoyo (Depok)
Kategori film documenter pendek pelajar:
Juara : Robohnya Sekolah Kami, karya Uli Retno
Dewanti (Purbalingga)
Kategori Animasi:
Juara : Adit dan Sopo Jarwo-Ojek Payung Bikin
Bingung, karya Wardana Riza (Jakarta)
Kategori Video Citizen Journalism:
Juara : Dilarang Berjalan di Trotoar, karya
Nugroho Budi Santosa (Purbalingga)
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Dukungan Publik

Menyemut, Suarakan Antikorupsi

Tahun 2014
ditandai dengan
berbagai
penolakan atas
Rancangan
Undang-Undang
KUHP dan
KUHAP. Kedua
RUU, dianggap
berdampak
negatif terhadap
pemberantasan
korupsi.
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S

eperti semut, sekitar 15 ribu orang
berkumpul di Gedung KPK. Demikian
banyak massa berkumpul, sehingga
membuat ruangan yang memang sempit
itu terasa kian sesak.
Mereka memang menamakan diri Semut
Rangrang. Kedatangan mereka yang fenomenal
tersebut, menjadi bagian dari peristiwa yang
terjadi sepanjang 2014. Mereka tidak melakukan
demo namun menyerahkan petisi kepada KPK.
Apa yang mereka lakukan, sebagai bentuk
penolakan atas Rancangan Undang-Undang
(RUU) KUHP dan KUHAP yang dinilai memiliki
sejumlah keganjilan.
Anita Wahid, sebagai penginisiasi aksi
tersebut menyampaikan, dimulainya petisi
didasari atas keprihatinan dan kepeduian mereka
terhadap tantangan yang tengah dihadapi KPK.
Seperti yang diketahui, kata dia, bahwa RUU
tentang KUHP dan KUHAP, yang saat ini tengah
dibahas oleh DPR, diyakini akan berdampak
negatif terhadap pemberantasan korupsi di
indonesia. “Kami melihat rancangan RUU ini
sangat terburu-buru penyelesaiannya sehingga
menimbulkan tanda tanya besar kenapa harus
dikebut sekarang, menjelang pergantian periode
para anggota DPR dan pemerintah,” katanya
ketika itu.
Tidak hanya itu. Secara substansi, pihaknya
juga melihat ada permasalahan yang sangat
besar dalam RUU tersebut. Antara lain, diubahnya
korupsi dari tindak pidana khusus ke tindak
pidana umum akan memiliki dampak yang sangat
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melemahkan proses penegakan
hukum, terutama dalam
bidang korupsi. “Permasalahan
bagaimana seorang pelaku
korupsi bisa dijadikan tersangka
dan bagaimana penyelidikan
dilakukan, itu akan jauh lebih
rumit lagi,” ujarnya.
Di sisi lain, Anita juga
menjelaskan, bahwa RUU ini
akan sangat berbahaya sekali
bagi para pelaksana yang secara
aktif melakukan pemberantasan
korupsi. Karena, lembaga
tersebut akan “dilemahkan”
mengingat dalam RUU itu
banyak sekali kewenangan yang
dicabut. “Menurut kami kalau
memang orientasi pemerintah
dan DPR untuk memperkuat pemberantasan
korupsi, maka RUU ini tidak bisa disahkan,” tegas
Anita.
Melalui petisi tersebut, pihaknya mengajukan
permintaan sederhana, yakni pemerintah menarik
kembali RUU tersebut dari DPR dan kemudian DPR
juga memberikan izin untuk penarikan RUU itu
dan agar dibahas di periode selanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aktivis
antikorupsi menyerahkan dua boks berisi petisi
kepada tiga pimpinan KPK, yakni Bambang
Widjojanto, Zulkarnain dan Busyro Muqoddas.
Petisi tersebut kemudian diteruskan kepada
Presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono,
Ketua DPR yang saat itu dijabat Marzuki Alie dan
mantan Menkumham Amir Syamsudin.
Sementara itu, pimpinan KPK menyambut baik
aksi tersebut. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas
mengungkapkan, pihaknya bukan saja tersanjung,
tapi juga terharu dengan gerakan Semut
Rangrang. Menurutnya, hal tersebut merupakan
sebuah simbol perlawanan masyarakat yang
masih memiliki originalitas rohani dan akal sehat.
Hal ini, kata Busyro tak lama setelah menerima
petisi, menggambarkan bahwa setiap upaya
untuk melemahkan sistem pemberantasan
korupsi adalah upaya yang akan sia sia. Mengapa?
Karena itu bertentangan dengan fitrah, otentisitas
kemanusiaan, dan juga keadilan. “Sejak awal
kami besar bersama masyarakat. Untuk itu,
kami upayakan semaksimal mungkin dengan
sejumlah kegiatan, baik di penindakan maupun
pencegahan,” ujarnya.

KILASBALIK

KNPK 2014

integrito

Ajang Evaluasi
Pemberantasan Korupsi

KNPK 2014, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

S

eperti tahun-tahun sebelumnya,
menjelang peringatan hari
antikorupsi internasional (HAKI) yang
diselenggarakan setiap 9 Desember, pada
2014 pun KPK menggelar Konferensi Nasional
Pemberantasan Korupsi (KNPK). Kegiatan
tersebut merupakan ajang evaluasi tahunan
terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi
yang telah dilakukan oleh kementerian lembaga
dan pemerintah daerah.
Bertemakan “Peningkatan Transparansi dan
Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi”,
kegiatan yang digelar di Balai Kartini pada 2
Desember 2014, ini dihadiri oleh Wakil Presiden
Republik Indonesia Jusuf Kalla, pimpinan KPK,
sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan sejumlah
kepala daerah.
Dalam sambutannya Ketua KPK Abraham
Samad menyampaikan, sejak 2011, KPK mulai
menjalankan era baru terhadap pemberantasan
korupsi di Indonesia. KPK tidak hanya concern
dalam upaya represif penindakan semata, namun
dikolaborasikan dengan berbagai program
pencegahan. “Salah satu upaya yang kita lakukan
adalah dengan melakukan perbaikan sistem di
seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah,” kata Abraham.
KPK menilai, upaya perbaikan sistem tersebut
dinilai penting, mengingat berbagai sistem
yang ada di sejumlah kementerian/lembaga
maupun Pemda, tidak saja masih memiliki

celah yang rawan disalahgunakan. Yang lebih
mengkhawatirkan, lanjut Abraham, justru sistem
itu sendiri yang dapat memproduksi berbagai
tindak pidana korupsi. “Misalnya kita concern dalam
perbaikan sistem tata kelola di kementerian ESDM,
karena selain masuk dalam roadmap KPK, sektor itu
juga merupakan salah satu penyumbang terbanyak
pendapatan negara kita,” paparnya.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang juga
memberikan sambutannya pada konferensi ke-9
ini, sependapat jika program penindakan dan
pencegahan harus berjalan secara beriringan.
Karena melalui kedua upaya tersebut, lanjut dia,
upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, JK
menyadari bahwa KPK tidak mungkin dapat
berjalan sendiri. Ia pun berharap, kesadaran
dan pemahaman publik terhadap tata kelola
pemerintahan dapat meningkat. Dengan demikian,
publik dapat berpartisipasi dalam mencegah
korupsi. “Konferensi ini juga diharapkan dapat
mendorong komunikasi dan keterlibatan para
pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan
pemerintahan yang transparan, akuntabel dan
berintegritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, JK juga berpesan
kepada para menteri agar senantiasa menjaga
amanah. “Korupsi terjadi karena ada kesempatan
dan kewenangan. Meskipun sebelumnya bersih,
tapi begitu memegang kewenangan bukan tidak
mungkin juga akan terjangkit,” kata JK. I

Konferensi
Nasional
Pemberantasan
Korupsi (KNPK)
merupakan
ajang
mengevaluasi
upaya
pemberantasan
korupsi yang
telah dilakukan
seluruh
kementerian/
lembaga. Melalui
transparansi
dan partisipasi
publik, perbaiki
tata kelola
pemerintahan.
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Korsup Minerba

hukumpertambangan.com

Awasi Tata Kelola Minerba,
Tingkatkan Pendapatan Negara

Pencegahan
korsup
minerba
sangat efektif.
Sebanyak
izin 4.400
perusahaan
tambang,
dicabut.
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I

roni terjadi pada sektor sumber daya alam,
termasuk mineral dan batu bara (minerba).
Betapa tidak, di tengah melimpahnya potensi,
ternyata tidak diimbangi dengan tata kelola
yang baik.
Buruknya tata kelola, dapat dilihat dari hasil
kajian KPK di sektor tersebut. Sedikitnya, 10
persoalan terkait pengelolaan pertambangan
yang diamanatkan UU, namun belum selesai
hingga saat ini. Antara lain, renegosiasi kontrak
(34 KK dan78 PKP2B), peningkatan nilai tambah
dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil
tambang mineral dan batubara, penataan Kuasa
Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan serta
peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan
dalam negeri (Domestic Market Obligation).
Karena itulah, pada 2014, KPK bersama 12
kepala daerah, juga menyepakati rencana aksi
koordinasi dan supervisi (korsup) atas sejumlah
persoalan. Ke-12 provinsi tersebut adalah
Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatra Selatan,
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku
Utara.
Dasar dari korsup tersebut, karena
pengelolaan sumberdaya alam termasuk
sumberdaya mineral harus dilakukan sesuai
dengan amanat UUD 1945, khususnya pasal
33, serta UU No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Intinya,
pengelolaan sumberdaya mineral untuk sebesar-
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besar kemakmuran rakyat. Selain itu, UU juga
mengamanatkan kewajiban untuk melakukan
penciptaan nilai tambah secara nyata bagi
perekonomian nasional. Penciptaan nilai tambah
dilakukan sejak dari kegiatan penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan
mineral dan batubara.
Rencana aksi itu terkait lima hal. Yakni,
penataan izin usaha pertambangan, pelaksanaan
kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan
minerba, pelaksanaan pengawasan produksi
pertambangan minerba, pelaksanaan kewajiban
pengolahan hasil tambang minerba dan
pelaksanaan pengawasan penjualan dan
pengangkutan hasil tambang minerba.
Sebagai tindak lanjut, KPK kemudian
melakukan kegiatan korsup di 12 provinsi
tersebut. Antara lain, Riau, Jambi, Bangka Belitung,
Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara dan Maluku Utara.
Dampaknya sungguh luar biasa. Upaya
menyelamatkan potensi kerugian keuangan
negara dari sektor ini dinilai sangat efektif.
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto,
pada korsup minerba tahun 2014 ini, telah telah
mencabut izin 700 IUP illegal dan menghasilkan
PNBP dari sektor ini sebesar 38 triliun rupiah.
“Tahun sebelumnya, PNBP yang dihasilkan
dari sektor ini sebesar 28 triliun rupiah. Jadi
pencegahan korsup minerba itu efektif.”

KILASBALIK

NKB Kehutanan

ist.

Kehutanan Terus Dibenahi

B

ergulir sejak setahun lalu, nota
kesepahaman bersama (NKB) antara KPK
dan 12 Kementerian/Lembaga, tentang
kehutanan terus dievaluasi. Itu sebabnya,
pada 2014 ini, masing-masing kementerian dan
lembaga terkait, menyampaikan perkembangan
hasil implementasinya.
Selain ajang untuk mengevaluasi
implementasi, semiloka NKB Percepatan
Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia, tersebut,
juga membahas sejumlah agenda. Antara lain,
pengukuhan kawasan hutan, perluasan wilayah
kelola rakyat, penataan ruang, penataan perizinan
dan penyusunan rencana aksi bagi pemerintah
daerah. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil
Ketua KPK Busyro Muqoddas, perwakilan dari 12
kementerian/lembaga, para gubernur dan bupati
dari 18 provinsi di Indonesia.
Sebelumnya, KPK bersama 12 kementerian dan
lembaga pemerintah terkait telah meneken MoU
terkait tata kelola kehutanan, pada 11 Maret 2013.
Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan pada sektor sumber daya
alam atau sektor kehutanan. Ke-12 instansi itu
antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian
Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Badan
Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan

Bappenas. NKB ini berlaku tiga tahun ke depan
sejak ditandatangani. Dalam implementasinya
isi perjanjian tersebut dilaksanakan secara
keseluruhan di 18 provinsi di Tanah Air.
Masih banyaknya permasalahan dalam
tata kelola kehutanan, misalnya kerap terjadi
tumpang tindih kebijakan, membuat sektor
ini sulit dibenahi, jika hanya melibatkan satu
atau dua instansi saja. Oleh karena itu, KPK
mengajak sejumlah instansi terkait bekerja sama
agar sejumlah persoalan segera teratasi secara
komprehensif. “Karena itu, KPK berharap kegiatan
ini bisa mengoptimalkan peran masing-masing
lembaga untuk mewujudkan tujuan nasional,”
kata Busyro dalam sambutannya.
Ia menyampaikan, nota kesepakatan
bersama tersebut tidak hanya fokus terhadap
pengembalian potensi penerimaan negara
semata, namun juga mendorong perbaikan
pada tata kelola yang lebih berkeadilan. “Itu
sudah diatur dalam undang-undang, rakyat yang
berdaulat itu harus menjadi penerima manfaat
utama dari kebijakan pemerintah yang adil dan
sejahtera,” ujarnya.
Dari paparan sejumlah perwakilan
kementerian lembaga, total implementasi NKB
tersebut telah mencapai sekitar 50 persen.
KPK berharap, pencapaian itu dapat menjadi
indikator peningkatan kepastian hukum dan
keadilan, khususnya dalam tata kelola sektor
kehutanan.

Menindaklanjuti
penandatanganan
MoU dengan 12
kementerian/
lembaga pada
2013 lalu, KPK
kembali menggelar
pertemuan.
Mengevaluasi
implementasi.
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Kajian Sistem Perikanan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

ist.

Mulai Batas Wilayah hingga
Penataan Ruang Laut

Tanpa tata
kelola yang
baik, sumber
daya kelautan
justru akan
memunculkan
potensi kerugian
negara yang
sangat besar.
Kesalahan
penetapan
penggunaan
garis pangkal
kepulauan,
dapat
mendeligitimasi
wilayah laut
Indonesia.
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I

ndonesia adalah negeri maritim yang luar
biasa. Lihat saja sumber daya lautnya yang
besar. Dengan 17.480 pulau, negeri ini dan
juga memiliki panjang garis pantai sebesar
95.181 km.
Tidak hanya itu. Wilayah pesisir Indonesia juga
mengandung sekitar 2.500 spesies moluska, 2.000
spesies krustasea, 6 spesies penyu, 30 spesies
mamalia laut, dan lebih dari 2.000 spesies ikan.
Luas terumbu karang mencapai 32.935 kilometer
persegi atau sekitar 16,5% dari luas terumbu
karang dunia, serta terdiri atas 70 genus dan lebih
dari 150 spesies karang.
Begitupun, potensi yang luar biasa memang
tidak berarti tanpa tata kelola yang maksimal. Dan
itulah yang terjadi saat ini, karena pengabaian
tata kelola tersebut justru memunculkan potensi
kerugian negara yang sangat besar.
Terkait hal itulah, maka pada 2014, KPK
mengadakan kajian tentang sistem perikanan,
pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kajian yang dimulai
sejak awal tahun tersebut, kemudian dipaparkan
pada Desember 2014.
Menurut Direktur Litbang KPK, Roni Dwi
Susanto, kajian tersebut bertujuan untuk: Pertama,
memetakan permasalahan terkait dengan sistem
pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan
di Indonesia yang berpotensi korupsi; Kedua,
merumuskan saran perbaikan untuk mengatasi
permasalahan terkait dengan pengelolaan
ruang laut dan sumberdaya kelautan Indonesia;
Dan, ketiga, memantau perumusan tindak
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lanjut terhadap saran perbaikan dalam rangka
mengatasi permasalahan pengelolaan ruang laut
dan sumberdaya kelautan di Indonesia.
Hasil kajian menunjukkan, sejumlah
permasalahan muncul di sektor kelautan.
Permasalahan hadir, lanjut Roni, mulai dari
penetapan batas wilayah laut, penataan ruang
laut, hingga pengelolaan sumberdaya yang ada di
dalamnya.
Permasalahan batas wilayah laut dapat
dilihat dari kesalahan penetapan penggunaan
garis pangkal kepulauan saja, yang dapat
mendeligitimasi wilayah laut Indonesia. Selain itu,
juga revisi penggunaan garis pangkal yang justru
mengurangi luas laut Indonesia dan penetapan
segmen perbatasan laut dengan negara tetangga
yang belum selesai. “Juga, data luas wilayah
darat dan laut yang masih berbeda-beda dan
keberadaan dan identitas yang tidak pasti tentang
pulau-pulau kecil Indonesia,” kata Roni.
Menurut Roni, permasalahan tersebut akan
menjadi ganjalan jika bangsa ini ingin mendorong
akselerasi pembangunan di sektor kelautan.
Padahal Indonesia sebagai poros maritim, hanya
akan tecapai jika ada upaya bersama dari semua
elemen bangsa untuk menyelamatkan sektor
kelautan.
“Untuk itu perlu upaya bersama yang simultan
dalam berbagai aspek, baik di tataran kebijakan
maupun di tataran implementasi, serta melibatkan
pemerintah pusat dan daerah secara intensif,”
katanya.

KILASBALIK

Kajian Pengelolaan Hutan Perum Perhutani

ist.

Pendapatan Hanya Rp146 Ribu

B

icara tentang pengelolaan hutan, tentu
tak lepas dari peran Perum Perhutani.
Hal ini bisa dimengerti, sebab sebagai
pengelola hutan di Pulau Jawa, Perhutani
memang mempunyai posisi strategis dalam
pengelolaan sosial, lingkungan, dan ekonomi.
Mengingat hal tersebut, tak heran jika
banyak masyarakat bertumpu pada Perhutani.
Sayangnya, hingga saat ini kebijakan Pemerintah
dan pelaksanaan pengelolaan hutan oleh Perum
Perhutani belum optimal.
Sebagai gambaran, dapat dilihat dari kondisi
hutan di Jawa, yang dikelola Perhutani. Dengan
dasar hukum PP 72/2010, Perum Perhutani
menguasai kawasan hutan hingga seluas 2,4 juta
hektar. Namun, wilayah yang dikelola Perhutani
tersebut, ternyata lebih banyak yang menjadi
ruang konflik. “Konflik kawasan hutan di Jawa saja,
sudah seluas 108.179 hektar,” kata Direktur Litbang
KPK, Roni Dwi Susanto.
Tidak hanya itu. Pendapatan dan laba per
hektar hutan yang dikelola Perhutani, ternyata
juga sangat rendah. Yakni, hanya Rp146 ribu per
hektar per tahun. Selain itu, distribusi tegakan
berdasarkan kelas umur, ternyata juga tidak sehat.
Pasalnya, mayoritas tegakan berada pada kelas
umur yang masih muda, yakni di bawah 10 tahun.
“Bahkan, dari 54 KPH Kelas Produksi Jati di Divre
Jateng, hanya tiga yang distribusi tegakannya
berada pada kelas yang umurnya sehat,” lanjut
Roni.
Atas dasar itulah, antara lain, KPK pada 2014
juga fokus pada kajian mengenai pengelolaan
hutan oleh Perum Perhutani. Dari kajian tersebut,
KPK kemudian menghasilkan beberapa aspek
temuan.

Pertama, aspek perencanaan dan kawasan
hutan. Dalam hal ini, KPK menemukan bahwa
tidak ada mekanisme penyelesaian hak
masyarakat dalam kawasan hutan Jawa yang
dikelola oleh Perhutani dalam PP 72/2010.
Implikasinya, meskipun dinyatakan bahwa
sebagian besar kawasan hutan di Jawa telah
dikukuhkan, faktanya konflik terus terjadi
dengan tipologi umumnya berkaitan dengan
hak atas tanah masyarakat dalam kawasan
hutan.
Kedua, aspek produksi. Menurut Roni,
dalam aspek ini, KPK antara lain menemukan
bahwa rencana penebangan tidak sepenuhnya
berdasarkan produktivitas SDH, tetapi
dipengaruhi oleh kebijakan KemenBUMN.
Implikasinya, terjadi over eksploitasi yang
berdampak pada keberlanjutan usaha Perhutani.
Ketiga, aspek pemasaran. Temuannya antara
lain, alokasi penjualan dari berbagai saluran
pemasaran, yang tidak didasarkan pada harga
yang paling kompetitif. Implikasinya, lanjut Roni,
bahwa penjualan SDH lebih banyak dialokasikan
pada harga kayu yang tidak optimal. “Untuk
tahun 2013 saja, selisih harga tersebut
menyebabkan perbedaan pendapatan Perhutani
sebesar Rp88,7 miliar,” katanya.
Berdasarkan temuan tersebut, KPK kemudian
memberikan beberapa rekomendasi. Antara lain,
revisi PP 72/2010 yang mengatur mekanisme
penyelesaian hak masyarakat dalam kawasan
hutan Jawa, termasuk mengakomodir Perber
3/2014. Selain itu, juga penetapan target
penerimaan negara oleh Kementerian BUMN
harus berbasis potensi tegakan produktif yang
tersedia.

Menguasai
2,4 juta hektar
kawasan
hutan, ternyata
justru banyak
ruang konflik
yang dikelola
Perhutani.
Pengelolaan
hutan di Jawa
menjadi tidak
optimal.
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Kajian BPJS Ketenagakerjaan
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Menghilangkan Potensi
Konflik Kepentingan

Rekomendasi
atas hasil kajian
terhadap BPJS
Ketenagakerjaan
bisa
menguatkan
sistem. Bisa
meminimalisasi
kemungkinan
penyalahgunaan
kewenangan.
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A

nggaran yang dikelola Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sangat besar. Pada
tahun 2013, misalnya, PT Jamsostek
memiliki total aset lebih dari Rp153 triliun
dengan dana investasi hampir Rp150 triliun dan
hasil perolehan investasi mencapai Rp15 triliun.
Dana tersebut akan terus membesar, bahkan
diproyeksikan akan mencapai Rp2 ribu triliun
pada 2030.
Tentu saja tak mudah mengelola dana yang
jumlahnya sangat fantastis tersebut. Selain
membutuhkan instrumen pengawasan yang baik,
juga diperlukan kompetensi dan integritas yang
tinggi untuk mencegah terjadinya korupsi.
Bermula dari sana, sepanjang 2014 KPK
juga concern terhadap BPJS Ketenagakerjaan.
Sejak Februari, misalnya, KPK melakukan kajian
terhadap enam aspek BPJS Ketenagakerjaan,
tersebut. Keenam aspek itu meliputi regulasi,
kelembagaan, kepesertaan, pelayanan,
pembiayaan, dan pengawasan.
Dalam paparan atas hasil kajian, Wakil Ketua
KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, kajian
tersebut penting, untuk mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi.
Dari hasil kajian yang dilakukan KPK,
terdapat sejumlah potensi masalah yang
ditemukan. Misalnya, pada aspek kelembagaan.
KPK menemukan potensi terjadinya konflik
kepentingan antara Dewan Pengawas dan Direksi
BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan
persetujuan Dewan Pengawas terhadap rencana
kerja anggaran tahunan yang disusun oleh Direksi.
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Potensi conflict of interest dan kolusi muncul
lantaran gaji dan operasional Dewan Pengawas
juga dibiayai dari anggaran Badan.
Karena itulah KPK merekomendasikan
kepada Direksi dan Dewan Pengawasan BPJS
Ketenagakerjaan. Di antaranya, untuk membuat
kebijakan agar melibatkan pihak eksternal dalam
melakukan review rencana anggaran tahunan.
“Selain itu, kepada pemerintah agar mengajukan
revisi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk
menghilangkan potensi konflik kepentingan
Dewan Pengawas dalam mengawasi Direksi BPJS
Ketenagakerjaan,” ujar Adnan.
Pada aspek regulasi, lanjut Adnan, terjadi
ketidakadilan dalam pengenaan sanksi bagi
pemberi kerja. Hal itu terlihat dari Pasal 55 UU
BPJS yang menyatakan, ancaman pidana selama
delapan tahun dan denda Rp1 miliar bagi
pemberi kerja yang menunggak iuran. Padahal,
bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan
kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan hanya akan mendapatkan
sanksi administratif berupa tidak mendapatkan
layanan publik.
Hal ini dilihat KPK tak memenuhi rasa
keadilan sehingga tak mendorong para
pemberi kerja yang belum mendaftar untuk
mendaftarkan diri dan pekerjanya dalam
program jaminan sosial ketenagakerjaan. “Karena
itu, KPK merekomendasikan agar pemerintah
mengusulkan revisi UU BPJS kepada DPR terkait
ketentuan sanksi pada pemberi kerja atau
perusahaan dalam kewajiban mendaftar program
jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Persoalan lain yang disorot KPK, lanjut
Adnan, terkait dengan tidak terlaksananya
jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja
Indonesia (TKI). Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf
e UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja, disebutkan bahwa
syarat penempatan TKI salah satunya adalah
mengikutsertakan dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan memiliki polis asuransi.
Atas dasar itu, KPK mendorong Kementerian
Ketenagakerjaan untuk merevisi peraturan
tentang pemberian asuransi perlindungan
TKI yang sekurang-kurangnya sama dengan
program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

KILASBALIK

Kerjasama Pemanfaatan Publikasi Lokal

ist.

Agar tak Salah Pilih Portal

Melalui roadshow di berbagai kota, KPK mempopulerkan ACCH di masyarakat.

Di

era teknologi informasi seperti saat
ini, keberadaan portal memegang
peran sangat penting. Karena secara
efektif, portal bisa menjadi saluran
informasi yang cepat, mudah, dan murah, yang
bisa diakses oleh berbagai kalangan.
Begitu juga dengan KPK. Seperti
disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi, KPK
mengembangkan portal Anti-Corruption Clearing
House (ACCH), sebagai salah satu pilar strategis
pencegahan korupsi dan merupakan platform
jejaring antikorupsi dalam menjalankan misi
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Karenanya program ACCH dirancang
sebagai sumber pengetahuan dan informasi
yang didistribusikan secara terbuka untuk
publik (public knowledge management) dalam
upaya membangun semangat, visi dan budaya
antikorupsi.
Guna pengembangan portal ACCH, lanjut
Johan, KPK juga melibatkan sejumlah elemen
masyarakat seperti, LSM, akademisi, dan
sejumlah radio komunitas di beberapa kota,
untuk melakukan pemetaan ekspektasi dalam
rangka mengoptimalkan fungsi ACCH. Hasil dari
pemetaan tersebut, semua mengharapkan ACCH
menjadi sarana penyadaran masyarakat tentang
antikorupsi.
Johan juga mengatakan, KPK terus berupaya
meningkatkan kualitas dan variasi konten portal
ACCH. Salah satunya melalui kerjasama dengan
beberapa universitas di beberapa provinsi dengan
melakukan akuisisi informasi dan akses terhadap
publikasi lokal universitas terkait korupsi. Seperti
misalnya, skripsi, tesis, disertasi, hasil kajian/

penelitian, literature/buku dan dokumen
lainnya yang dimiliki perpustakaan universitas.
Apakah hanya itu? Tidak. Guna
menyosialisasikan dan mempopulerkan
ACCH di masyarakat, selama 2014, KPK juga
melakukan berbagai roadshow. Roadshow tidak
hanya ditujukan untuk memperkenalkan portal
tersebut namun juga untuk menyosialisasikan
nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat.
Tercatat, beberapa kota menjadi tujuan
roadshow, antara lain Palembang, Surabaya,
Malang, Mataram, Balikpapan, dan Makassar.
Tidak hanya sosialisasi. Selama roadshow,
KPK juga menggelar seminar bertajuk roadshow
ACCH KPK. Hampir pada setiap seminar ACCH
KPK, diikuti oleh akademisi, mahasiswa,
peneliti, jurnalis dan LSM. Segmentasi peserta
dari berbagai profesi, dimaksudkan agar
penyebaran pengetahuan dan informasi
antikorupsi dapat lebih masif karena mereka
diharapkan dapat menjadi agen untuk
menyampaikan informasi kepada kalangan
masyarakat yang lebih luas.
Pada salah satu roadshow, Direktur
Penelitian dan Pengembangan KPK Roni
Dwi Susanto, menyampaikan secara makro
perkembangan pemberantasan korupsi dari sisi
pencegahan dan penindakan.
Roni berpesan, bahwa kesadaran dan
pengetahuan akan antikorupsi masyarakat
Indonesia, secara umum masih sangat rendah.
Oleh karena itu, KPK mendorong masyarakat
untuk mengakses ACCH melalui http://acch.kpk.
go.id/ sebagai salah satu literatur pengetahuan
antikorupsi yang valid.

Agar penyebaran
pengetahuan
dan informasi
antikorupsi dapat
lebih masif,
roadshow diikuti
peserta dari
berbagai profesi.
Diharapkan,
mereka dapat
menjadi
agen untuk
menyampaikan
informasi.
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Kepercayaan
Tantangan

integrito

Sebagai lembaga yang dipercaya publik, KPK dinilai profesional
dalam menjalankan tugas. Sebanyak 87 persen responden menilai
positif citra KPK.

Oleh:
Zulkarnain
Wakil KETUA KPK
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T

ahun 2014 sudah hampir berlalu. Sepanjang tahun tersebut, tentu tak sedikit sudah
dilakukan KPK. Berbagai program digelar, baik bidang pencegahan dan penindakan.
Tidak sendirian memang, karena KPK selalu bersinergi dengan kementerian dan
lembaga lain.
Dari sanalah, setidaknya ada dua hal yang layak dicermati. Pertama, seberapa berhasil
sebenarnya yang sudah dilakukan KPK selama ini. Dan, kedua, seberapa besar kepercayaan
publik terhadap kinerja lembaga antirasuah ini.
Untuk melihat hal itu, ada baiknya menyimak Indeks Persepsi Korupsi 2014, yang
dikeluarkan Transparency Internastional Indonesia (TII).
Tahun ini, Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara dengan indeks 34. Ini
merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2013, posisi Indonesia berada pada
peringkat 114 dengan indeks 32. Rata-rata indeks persepsi korupsi dunia dari 175 negara adalah
43, sedangkan ASEAN 39.
Perbaikan IPK tersebut, sebetulnya masih jauh dari rata-rata dunia. Ini jelas tantangan tersendiri.
Begitupun saya yakin, kenaikan IPK memiliki korelasi dengan strategi yang terintegrasi.
Apalagi sejak periode ketiga, dengan roadmap dan renstra yang jelas,visi KPK jelas dalam
pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien tampaknya ada hasilnya.
Dari kegiatan yang dilakukan, KPK melakukan pemberantasan korupsi yang terintegrasi
sejak 2012. Sejak itu, kami melakukan sinergi secara konkret dengan pemerintah dan
kementerian dan lembaga lain. Misalnya, korsup dengan BPKP pada sektor layanan publik dan
penerimaan negara.
KPK memang senantiasa bekerja sama bersinergi memberantas korupsi. Secara terintegrasi
dari hulu ke hilir, KPK menutup ruang untuk berbuat korupsi. Integrasi itu tidak mudah. Untuk
itu, KPK selalu membutuhkan partisipasi,dari semua pihak. Baik masyarakat, media, dan swasta.
Bagaimana dengan tingkat kepercayaan publik? Tak ada salahnya, kita melihat hasil jajak
pendapat Kompas, yang dirilis pekan pertama Desember 2014. Dari beberapa lembaga penegak
hukum di negeri ini, KPKmerupakan lembaga yang paling dipercaya publik untuk memberantas
korupsi. Tujuh dari sepuluh responden menyatakan puas terhadap kinerja KPK.
Sebagai lembaga yang dipercaya publik, KPK dinilai profesional dalam menjalankan tugas.
Terkait tugas memberantas korupsi, 72 persen responden menyatakan puas. Bahkan, 87 persen
menilai citra KPK positif. Penilaian tentang citra KPK ini merupakan yang tertinggi sejak Kompas
menyelenggarakan jajak pendapat tentang KPK pada Juni 2006.
Meski demikian, publik memberikan catatan khusus terhadap upaya KPK mencegah
korupsi di lembaga pemerintah. Masih ada 40,8 persen responden yang menyatakan KPK
belum optimal mencegah korupsi di lembaga pemerintah. Menurut catatan KPK, pada periode
2004-2014, lembaga ini telah membawa 115 pejabat eselon I-III dan 19 kepala lembaga atau
kementerian yang terlibat korupsi ke meja hijau.
Apapun, inilah tantangan buat kita semua. Semoga ke depan, semakin banyak yang bisa
kita lakukan. Selamat menanti 2015. I
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