cakrawala

Menjadi
Idola Karena
Integritas

Mengembalikan
Kejayaan
Nenek Moyang
KHUSUS

MENITIP DOA
LEWAT CERITA
mozaik

TETAP
BERWIBAWA
MESKI HIDUP
SEDERHANA
issn 2086-0919

vol 43/vii/
jan-feb 2015
www.kpk.go.id

daftar isi
cakrawala 22

Menjadi Idola
Karena Integritas

mozaik 26

TETAP BERWIBAWA
MESKI HIDUP
SEDERHANA

UTAMA 10

khusus 62

MENITIP DOA
LEWAT CERITA

Foto Cover
Nelayan di Desa Kampung
Jawa, Kecamatan Kutaraja,
Banda Aceh, Aceh,
Indonesia Press Photo/
Ishak Mutiara.

mengembalikan
kejayaan nenek moyang
Potensi kelautan Indonesia
hendaknya dimanfaatkan secara
optimal. Mulai perbaikan tata
kelola hingga perizinan.

30

48

Selamatkan Hutan dan

Mohammad Jasin

portal

laut Kita

8

kanal

38

Klinik LHKPN

teladan

50

Klinik Pengadaan
Pengadaan Langsung

Naik Jabatan, Perlukah

Barang Import

Pejabat Jujur di Pusaran

Lapor LHKPN?

Proyek

42

55

20

Jejas Kasus
Jejak Kotor Kasus Simulator

28
edukasi

cendikia

simpul

Gerakan Save KPK

Nilai Luhur Rumah Panjang

Bergema

44

Di Mancanegara

Fee Dari Bank Atas

komunitas

Klinik Gratifikasi

59

Padukan Nilai Anti korupsi

Pekerjaan Termasuk

Komunitas Peduli

dan Hukum Adat

Gratifikasi?

Ciliwung Bogor
vol 43/vii/jan-feb 2015 | integrito |

1

swara

Kicau

tajuk

Magang di KPK

Lancang Kuning

Pertanyaan : Noviana Noelando
Sebelumnya saya mohon maaf apabila
email saya ini mengganggu aktivitas KPK.
Saya Noviana, mahasiswa IISIP
jurusan Hubungan Masyarakat dengan
ini ingin menanyakan apakah saya bisa
melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
di KPK?
Terus terang alasan saya ingin KKL di
KPK karena saya sangat tertarik dengan
kinerja KPK, terutama bagian Humasnya.
Saya salah satu rakyat Indonesia yang
sangat mendukung KPK selama ini.
Besar harapan saya kiranya
mendapat jawaban dari pihak KPK
Jawaban :
Kami informasikan bahwa sampai dengan
saat ini KPK hanya dapat memenuhi
permintaan mahasiswa/i yang akan
membuat penelitian/skripsi dan tidak
dapat memenuhi permintaan mahasiswa/i
yang akan melakukan KKL/praktek kerja/
magang dikarenakan banyak hal di dalam
organisasi yang bersifat rahasia dan hanya
bisa diakses untuk pegawai tetap KPK.

LHKPN Penyelenggara
Negara
Pertanyaan : Ahmad Syueb
Bagaimana cara agar saya dapat melihat
laporan kekayaan pejabat negara?

Jawaban:
TBN LHKPN para penyelenggara negara
dapat langsung diakses di ACCH (Anti
Corruption Clearing House) pada aplikasi
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (TBN LHKPN), di link berikut http://
acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn

ArbiatiRusdi@titinArbiati
Negara sedang dirundung duka.KPK sbg institusi t’dpn
dlm p’berantasan korupsi tdk hanya dilemahkn tp seolah
ingin dibubarkan. #SaveKPK
Sajak Perlawanan@SajakPerlawanan
KPK Tidak Diselamatkan, Indonesia Akan Gali Kubur
Sendiri #SyafiiMaarif #saveKPK
Dannu Priambudhy@DhannuRivera
Alone, not alone. We’re standing beside you. #SaveKPK
@ibethkoesrini
KPK sbg lembaga negara yg menangani pemberantasan
korupsi jgn sampai dilemahkan atau dihancurkan.
#SaveKPK
Obor Mahasiswa@obormahasiswa
Mereka lalu mencoba mengkriminalisasi lembaga
dan orang-orang yang dianggap menghalangi jalan
kawannya itu. #SaveKPK
Firdaus Fajri@daus_fajri
#SaveKPK saya rakyat gak jelas selalu dukung
pemberantasan korupsi yang memakan kesejahteraan
rakyat..
Nurdin Hasan@nh_nh_
Jangan menyerah KPK #SaveKPK
Ican Sofiansyah@icanguitar
Apa yang gue khawatirin beneran bakal kejadian, upaya
pelemahan KPK semakin tanpa batas. *tundukankepala
#SaveKPK
husni muthohari@husnimutho
Kami rakyat tidak jelas mendukung yg jelas. #SaveKPK
EMIL RA’LE@ralezious
Bentar lagi indonesia abis dimakan Buaya ! Dan rontok di
grogotin tikus.....Ayo #SaveKpk #Indonesia

“Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam. Kalau
nahkoda kuranglah faham. Alamatlah kapal akan tenggelam.”

P

enggalan syair Lancang Kuning
tersebut, sudah begitu dikenal
di kalangan masyarakat Melayu.
Mengambil budaya maritim sebagai latar belakang, lagu ini merupakan nasihat yang disampaikan rakyat
kepada pemegang kekuasaan. Intinya, jika
hendak mencapai kegemilangan dan kejayaan, haruslah bijak ketika menghadapi cobaan. Ibarat peribahasa, “Kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai seberang.”
Kebijakan yang baik, tentu akan menyejahterakan rakyat. Sebaliknya, rakyat juga
bisa dirugikan dan bahkan sengsara, akibat
kebijakan yang tidak tepat. Karena itu, seorang pemimpin sejatinya harus memiliki
bekal keterampilan dan pengetahuan yang
baik sebagai seorang negarawan. Pemimpin,
juga harus menggunakan sumber daya yang
ada untuk menghadirkan solusi terbaik.
Rasanya sikap bijak itu pula yang harus
ditunjukkan pemimpin negeri ini. Kekayaan
bahari yang melimpah-ruah, mulai dari mineral, sumber daya hayati, bahkan
letak geografis, seyogyanya dikelola dengan cita-cita kemakmuran rakyat dan kedaulatan bang
sa. Dengan
modal itu, Indonesia bisa
menjadi “Poros Maritim” sebagaimana yang

dicita-citakan Presiden Joko Widodo sebagai
representasi dari semangat bangsa bahari.
Sejatinya, apa yang dicita-citakan itu,
juga sejalan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan tugas
pemberantasan korupsi dengan melakukan
kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan
Sumber Daya Kelautan.
KPK menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan
budaya anti korupsi. Kegiatan ini juga merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan
sistem yang telah dilakukan KPK selama ini,
yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak
lanjut atas hasil kajian serta kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai
sektor sumber daya alam selama ini.
Dari sini, KPK memainkan peran sebagai
mekanisme pemicu, berupaya bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebab,
penyelamatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.
Bila terealisasi dengan baik, maka
menjadi bangsa yang besar dan
berdaulat, terutama pada
sektor maritim, adalah sebuah keniscayaan yang
hanya menunggu
waktu. l

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Sekretaris Jenderal KPK; Pemimpin Redaksi Priharsa Nugraha; Redaktur Pelaksana Lufti Avianto.
Staf Redaksi: Abram Sukma Eko Edi Pradana, Andita Irdiana Malik, Angela Ayu Kuswardhani, Ayu Nurdiyani, Budi Prasetyo, Chrystelina GS, Daniel Luke
Suwito, Danu Mahardika, Dyah Prajnaparamita, Ipi Maryati Kuding, Lira Redata, Shantika Embundini Akbari, Sheto Risky Prabowo, Yuyuk Andriati Iskak,
Zulkarnain Meinardy.
Kontributor: Adhi Setyo Tamtomo, Arien Winiasih, Ariz Dedy Arham, Devi Angraeni, Elis Nurhayati, Epi Handayani, Firlana Ismayadin, Freddy Reynaldo
Hutagaol, Gumilar Prana Wilaga, Juanto, Lukman Hamdani, Nanang Farid Syam, Wilda Rica Rahayu Putri; Desain Grafis: Iman Santoso, MM Setiawan;
Fotografer: Dian H. Baay, Indra Gunawan, Ramdhani; Sirkulasi Venny Irliani Amanah.
Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Telepon 021 2557 8498 Faks 021 5290 5592
Email integrito@kpk.go.id Website www.kpk.go.id Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi Twitter @KPK_RI
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SPONTAN- Masyarakat sipil berkumpul secara spontan
di gedung KPK pada Jumat (23/1), hanya berselang
beberapa jam setelah Komisioner KPK Bambang
Widjojanto ditangkap Bareskrim POLRI.
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KILAS

KILAS

Masyarakat
Luncurkan Kampung
Anti Korupsi di KPK

S

ejumlah elemen masyarakat
yang menamakan gerakannya
sebagai Satu Padu Lawan Koruptor (SAPU) Koruptor, meluncurkan
program Kampung Antikourpsi pada
Selasa (24/2) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Program yang berjalan di 23
kampung ini diharapkan menjadi
salah satu cara dalam membangun
kesadaran kolektif. Kepala Bagian

Pemberitaan dan Publikasi KPK
Priharsa Nugraha menyambut baik
inisiatif elemen masyarakat untuk
membangun budaya kejujuran itu.
“KPK memang memerlukan lebih

banyak inisiatif untuk
bersama-sama memberantas korupsi,”
katanya.
Sementara itu,
salah satu elemen
dalam SAPU Koruptor,
Agus dari Liga Mahasiswa Nasional untuk
Integrito/SRP
Demokrasi (LMND)
mengungkapkan,
latar belakang didirikannya Kampung
Antikorupsi, sebagai upaya penguatan
KPK. “Karenanya, kekuatan rakyat
sangat diperlukan untuk mendorong
upaya penegakan korupsi,” katanya. l

AUDIENSI UNIVERSITAS UDAYANA

S

Integrito/SRP

ebanyak 35 mahasiswa Jurusan Administrasi Negara
Universitas Udayana, Bali
mengunjungi KPK pada Senin (3/2)
untuk mendapatkan pembekalan
antikorupsi. Spesialis Kampanye
Dikyanmas KPK, Epi Handayani
mengatakan, ini merupakan upaya

pencegahan korupsi di kalangan
generasi muda.
“Korupsi bukanlah Budaya. Budaya bangsa Indonesia adalah budaya
Anti Korupsi. Karena itu, budaya konstruktif ini harus ditumbuhkan agar
kita mampu mewujudkan Indonesia
yang bebas dari korupsi,” katanya. l

85 ORGANISASI
SERUKAN
PENYELAMATAN
KPK

S

ebanyak 125 orang tergabung
dalam Koalisi Masyarakat Sipil
Antikorupsi beraudiensi dengan
Pimpinan pada Jumat (27/2) di Gedung
KPK, Jakarta. Mereka merupakan perwakilan dari 85 organisasi dari Aceh
hingga Papua yang menyoroti isu pelemahan KPK, goyahnya sendi sendi penegakkan hukum dan kewarganegaraan,
serta ancaman terhadap agenda politik
pemberantasan korupsi.
Juru bicara koalisi, Ilham Saenong
menuntut memperkuat KPK dan
memberantas mafia peradilan. “Kami
menolak segala upaya untuk memang-

Integrito/SRP

kas kewenangan penindakan KPK dan
membatasi penanganan korupsi hanya
pada pencegahan,” katanya.
Ke-85 organisasi itu, antara lain
Transparency International Indonesia, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta,
MaPPI FH UI, Kemitraan, ICW, PATTIRO,
HRWG, Migrant Care, Remotivi, iLab,

KUNJUNGAN MAHASISWA
PASCASARJANA UMA

S

ebanyak 35 mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Medan Area beraudiensi di KPK pada kamis
(5/2). Rombongan diterima oleh Fungsional Dikyanmas
Epi Handayani dan Indraza juga serta Kepala Bagian Litigasi
Biro Hukum Nur Chusnia.
Mereka berdiskusi tentang penanganan perkara melalui
pengaduan masyarakat, mulai dari diterimanya laporan,
proses verfikasi, hingga proses penanganan perkara korupsi.
Dalam kesempatan itu, para mahasiswa dan juga dosen, juga
memberikan masukan yang membangun bagi KPK dalam
mengemban tugas pemberantasan korupsi di Tanah Air agar
tetap dipercaya publik. l

SMA 3 SURAKARTA
BELAJAR
ANTIGRATIFIKASI

S

ebanyak 50 pelajar SMA 3 Surakarta mengikuti pembekalan
tentang gratigikasi pada selasa
(3/2) di Gedung KPK, Jakarta. Bagi
sebagian kalangan, istilah “gratifikasi”
terdengar belum jamak dan kerap
tertukar dengan istilah “gravitasi”
yang telah dipahami dalam dunia
pendidikan.
Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK
memberikan penjleasan mengenai
pengertian, dasar hukum dan upaya
untuk menangkal gratifikasi.
“Gratifikasi merupakan pemberian kepada pegawai negri atau
penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya,” katanya. l
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Suara Perempuan, Komik Antikorupsi
Indonesia, Air Putih, Imparsial, PWYP,
Jaringan GUSDURian, FSPMI, BEM
UI, DESANTARA, Sekretariat Stranas,
KRHN, WALHI, Perludem, ISI, KIARA,
KPO PRP, Media Link, JGD, Propatria,
Lingkar Merdeka, Madura Corruption
Watch, dan masih banyak lagi. l

Integrito/SRP

Integrito/SRP

KAUM IBU GELAR DOA UNTUK KPK

S

ekitar seratus perempuan
anggota jamaah pengajian di
Jakarta membaca sholawat, alQuran surah Yasin dan doa di kantor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Jakarta, Selasa malam (17/2). Mereka
mendoakan para pimpinan dan lembaga antirasuah itu agar tetap bisa
melakukan tugasnya memberantas
tindak pidana korupsi.
Doa bersama tersebut diberi
judul “Do’a Selamatkan KPK Dari

Gempuran Koruptor” ini, diterima
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang berterima kasih atas
dukungan moril yang diberikan
kepada KPK.
“Doa, lantunan ayat suci yang
dibacakan tidak hanya membuat kami
surut, walaupun kebenaran yang
dibolak-balik, insyaa Allah kebenaran
yang menang. Janji Allah jelas, janji
Allah tegas, dan janji Allah tidak akan
meleset,” tandasnya. l

KUNJUNGAN ASOSIASI MAHASISWA HUKUM

S

ebanyak 33 mahasiswa yang
tergabung dalam Asian Law
Student Association (ALSA)
berdiskusi di Gedung KPK, Jakarta
pada Jumat (27/2), Diskusi bertema
“Kejahatan Korporasi” ini membahasa
kerugian yang diakibatkan oleh korupsi terjadi pada lintas sektor, seperti
sektor ekonomi yang merugikan
pelaku usaha.
Korupsi membuat kompetisi
menjadi tidak seimbang. Dalam banyak kasus, perusahaan yang memiliki

Integrito/SRP

kekuatan modal besar menyuap
panitua pengadaan dalam proses
tender sehingga dapat proyek yang

diinginkan. Hal ini mengakibatkan
keputusan tidak didasari pada kualitas
atau kompetensi perusahaan.
ALSA merupakan forum eksekutif
mahasiswa fakultas hukum dari 13
perguruan tinggi, antara lain Universitas Syah Kuala, Universitas Sriwijaya,
Universitas Indonesia, Universita
Diponegoro, Universitas Jenderal
Soedirman, Universitas Gajah Mada,
Universitas Padjajaran, Universitas
Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Udayana,
Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sam Ratulangi. l
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Kanal Dongeng

Kura-Kura dan Banjir Bandang
SERIAL SANDIWARA RADIO

Pejabat Jujur di Pusaran Proyek

“K

ekuasaan yang besar, cenderung berbuat korup.”
Kira-kira, begitu
lah ungkapan masyhur Lord Acton
yang mengindikasikan orang yang memiliki
kekuasaan atau jabatan tertentu, bisa saja terjerumus dalam lembah korupsi.
Tapi hal ini tak berlaku bagi Hermawan,
seorang pejabat di salah satu kementerian.
Kejujurannya membuat semua orang
ter
heran-heran. Di saat banyak
pejabat menerima gratifikasi, Hermawan justru menolaknya men
tah-mentah. Dia tetap menahan diri
menjaga prinsip dan integritasnya.
Kejujurannya ini pun diterapkan di keluarga. Ketegasan Hermawan membuat Resti, sang istri harus berhati-hati dalam setiap perilakunya. Bahkan
di pergaulannya, Resti sempat dicibir karena
dianggap terlalu sederhana dan tidak mau memanfaatkan jabatan suaminya.
Seperti pepatah, “Buah tak jauh dari pohonnya,” berlaku juga di keluarga Hermawan.
Nilai-nilai ini diinternalisasikan dalam ke
hidupan sehari-hari para buah hatinya. Misalnya saja Pelangi, putri bungsu Hermawan,
dikenal teman-temannya sebagai seorang gadis jujur dan bertanggung jawab.
Tak hanya keluarga, Hermawan juga menularkan semangat antikorupsi di lingkungan
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kerjanya. Santi, sekretarisnya selalu dilarang
menerima tawaran apapun dari siapapun yang
dapat berpotensi korupsi atau gratifikasi. Namun godaan terus saja muncul. Salah satunya
lewat seorang bawahan Hermawan bernama
Frans, yang mencoba “bermain” dalam sebuah
proyek pengadaan.
Puncaknya, ketika Hermawan terjebak
dalam permainan Frans terkait rencana proyek dengan salah satu perusahaan rekananan. Selain itu
Hermawan juga sempat terlena
dengan kenangan mantan kekasih
lama yang membawanya pada jebakan
korupsi.
Lantas, apakah Hermawan akan integritasnya ternoda? Lalu bagaimana dia
akan menanamkan terus kejujuran di dalam
keluarganya? Simak kisah Hermawan dalam
program Sandiwara Radio KPK yang terselenggara atas kerjasama kanalKPK dan Radio
Republik Indonesia RRI. l

ikuti SERIAL SANDIWARA
RADIO kanal kpk
Judul

“Pelangi Meretas Nurani”

Siaran Langsung

Setiap Senin, Rabu dan
Jumat jam 11.00 WIB

Siaran Ulang

Setiap Senin, Rabu
dan Jumat jam 16.30 WIB

D

i sebuah danau di hutan, hiduplah seekor kura-kura. Ia hidup rukun dengan hewan lain dan selalu
berusaha bersikap ramah kepada
siapa saja yang dijumpainya. Suatu ketika, musim kemarau datang, hingga danau tersebut
menge
ring. Kura-kura memutuskan untuk
pergi untuk mencari sumber air lain dan makanan agar bisa bertahan hidup.
Dalam perjalanan, kura-kura menjumpai
beberapa binatang lainnya, seperti ayam dan kambing. Namun,
mereka bukannya menolong, malah mengusir kura-kura. Dalam
keputusasaan, kura-kura yang
kelelahan dan kehausan ditolong
oleh seekor kelinci. Ia diberi roti
dan petunjuk jalan menuju sebuah telaga. Kura-kura berterima kasih dan
pergi menuju telaga yang dimaksud. Setelah
jauh berjalan, kura-kura pun menemukan telaga sehingga ia hidup bahagia di sana.
Beberapa waktu kemudian, musim pun
berganti. Kini musim penghujan datang lebih
lama dari tahun-tahun sebelumnya. Hujan
turun selama berhari-hari, hingga mengakibatkan banjir bandang yang menghanyutkan
para penghuni hutan dan pohon-pohon di
hutan itu. Para penghuni hutan seperti ayam,
kambing, kelinci, dan semua hewan lain ikut
hanyut terbawa arus banjir yang begitu deras.
Beruntung, kura-kura masih bisa berenang
dan bertahan hidup. Yang ia khawatirkan justru kawan-kawan lainnya yang tak bisa berenang, seperti ayam, kambing dan kelinci.

Ketika itu, ia melihat ketiganya hanyut dibawa
arus air yang kuat. Dengan sigap, kura-kura
pun menolong mereka satu per satu dan membawanya ke tempat yang aman.
Ayam dan kambing yang sempat mengusir
kura-kura, merasa malu atas pertolongan itu.
Mereka pun menyesali perbuatan terdahulu
dan mengucapkan terima kasih kepada kurakura yang tak menyimpan dendam. Kura-kura
pun dengan senag hati memaafkan keduanya.
Dari dongeng si kura-kura
tadi, banyak nilai moral yang
bisa dipelajari, terutama bagi
buah hati kita. Kura-kura tak
menyimpan dendam dan justru
menolong mereka yang berbuat
buruk padanya. Sikap terpuji
lainnya juga ditunjukkan si kelinci yang membantu kura-kura ketika berada
dalam kesulitan. Dari dongeng ini, diharapkan anak-anak kita bisa belajar untuk menjadi
peduli, memaafkan kesalahan orang lain dan
menolong mereka yang kesulitan.
Tentu, kisah sarat moral ini, dapat anda
temui di program Kanal Dongeng yang disiarkan secara streaming di KanalKPK TV. Melalui
dogeng, penanaman moral dan nilai-nilai integritas dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Selain program dongeng, masih ada
program lain yang menarik untuk sang buah
hati, yang bisa diakses di www.kpk.go.id/
kanalkpk/tv. l

saksikan kanan dongeng di kanal
kpk tv setiap jumat jam 12.00 wib
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MENGEMBALIKAN
KEJAYAAN
NENEK MOYANG
Potensi kelautan Indonesia hendaknya
dimanfaatkan secara optimal. Mulai
perbaikan tata kelola hingga perizinan.
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utama
PDB Subsektor
Perikanan
terhadap PDB
Nasional

Nenek moyangku orang pelaut/Gemar mengarung luas
samudera/Menerjang ombang tiada takut/Menempuh
badai sudah biasa.

M

asih ingat lagu tersebut? Lagu tersebut,
sejatinya
mengingatkan kembali tentang identitas
dan kejayaan kita di
masa lampau. Lihat
saja kekayaan laut
kita yang luar biasa; Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi, terdiri atas 0,3 juta
km persegi perairan teritorial, 2,8 juta km
persegi perairan pedalaman dan kepulauan,
2,7 juta km persegi Zona Ekonomi Ekslusif
(ZEE), serta terdiri lebih dari 17.500 pulau.
Bahkan, menurut Food and Agriculture Organization (FAO), badan PBB yang
menaungi berbagai informasi tentang pangan
dan pertanian, pada 2006 Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia. Setidaknya, terdapat 4,4 juta ton di wilayah tangkap
perairan Indonesia, sedangkan 1,8 juta ton
lainnya berada di perairan ZEE.
Direktur Indonesia Maritime Institute
(IMI) Yulius Paonganan, bahkan mengatakan
bahwa potensi laut Indonesia mencapai enam
kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).
“Total potensi ekonomi maritim Indonesia, diperkirakan mencapai 7.200 triliun
rupiah per tahun, atau enam kali lipat dari
APBN 2011 (Rp 1.299 triliun) dan satu setengah kali Product Domestic Bruto (PDB)
saat ini,” ujar Yulius pada seminar bertajuk
“Menggagas Maritime Policy di Negeri Bahari”, beberapa waktu lalu.
Tentu saja, semua potensi kekayaan
itu adalah modal besar. Menurut Eka Djunarsjah, Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut Institut Teknologi
Bandung (ITB), kondisi geografis yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim
dunia pun merupakan karunia yang tidak
ternilai bagi Indonesia.
Eka mengatakan, yang menjadi kunci
adalah perdagangan dan transportasi laut.
Hal itu yang harus dimanfaatkan Indonesia,
yang selama ini masih dianggap kurang optimal. Contohnya, masih banyak kapal yang
melintasi perairan Indonesia. “Kalau Indonesia bisa menggaet mereka untuk singgah
12 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

di pelabuhan, maka menjadi sumber pemasukan bagi negara,” katanya.
Tidak hanya perdagangan dan transportasi. Wilayah laut yang luas juga merupakan
sumber daya yang tidak ternilai. Pemanfaat
an ZEE yang utama, lanjut Eka, adalah kolom
air sehingga yang harus dioptimalkan adalah
perikanan.
Sayangnya, sumbangan sektor maritim
terhadap pendapatan negara justru tidak
seimbang. Pada 2008, misalnya, penerimaan
Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor
perikanan mencapai 136,43 triliun rupiah
atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,75 persen.
Angka tersebut, tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan beberapa negara yang
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“Tata kelola itulah yang
harus diperbaiki,
termasuk masalah
perizinan kapal
penangkap ikan,
perbaikan tata ruang,
dan sebagainya.”
Zulkarnain, Wakil Ketua KPK

memiliki wilayah laut lebih sempit dibandingkan Indonesia. Misalnya Jepang 48,4
persen bagi PDB nasional, Korsel 37 persen,
dan Vietnam 5 persen. Sementara menurut
data Direktorat Jenderal Pajak, dilihat dari
kontribusi terhadap pajak nasional dalam

Korsel 37%
Luas Perairan
290 km2

Vietnam 5%
Luas Perairan
4311 km2

lima tahun terakhir, pajak sektor perikanan
tidak lebih dari 0,02 persen.
Tetapi memang tidak mudah. Hasil kajian
KPK tentang kemaritiman, menemukan adanya sejumlah persoalan. Mulai dari batas wilayah laut, tata ruang laut, pengelolaan sumber daya kelautan, kelembagaan, dan regulasi.

Komitmen Pemerintah
Seiring tekad untuk mengembalikan kejaya
an Indonesia melalui maritim, Pemerintahan
Joko Widodo pun berkomitmen untuk terus
melakukan pembenahan atas berbagai persoalan tersebut. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, dalam
beberapa bulan terakhir mengeluarkan berbagai aturan agar praktik illegal fishing tidak
terjadi lagi di laut Indonesia.
Seperti disampaikan Menteri Kelautan
dan Perikanan Susi Pudjiastuti, illegal fishing bisa menjadi kejahatan yang luar biasa.
Bukan hanya korporasi, tetapi juga kejahatan
kemanusiaan. Para pelaku, lanjut Susi, merupakan sel-sel organisasi kriminal. Dan ce
lakanya, dari sekian ribu perizinan diberikan,
banyak di antaranya tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak terdaftar. “Itu adalah kejahatan luar biasa,” katanya.
Banyak hal sudah dilakukan sang menteri. Di antaranya melalui penenggelaman
kapal pencuri ikan dan pengusiran terhadap
kapal asing berbendera Indonesia yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Sektor perizinan pun juga tak luput. Dari sekitar 13 ribu izin kapal eks asing yang ada, saat

Jepang 48,4%
Luas Perairan
3.091 km2

Indonesia 2,75%
Luas Perairan
3,2 juta km2

ini hanya tersisa sekitar 500 kapal. “Itupun,
yang tersisa hanya sekitar 80-90 persen,”
kata Susi.
Lainnya, penerbitan Permen KP Nomor
57 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Permen KP No. Per 30 tahun 2012 tentang
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Salah satunya, mengenai larangan bongkar
muat di tengah laut. Menurut Susi, di negara
manapun tidak ada yang melakukan bongkar
muat di tengah laut tanpa pengawasan.
Memang, Susi tidak menampik bahwa
peraturan menteri tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun Susi yakin,
bahwa di balik itu semua, justru bisa mengurangi kerugian eskpor dan meningkatkan
harga ikan dari perairan tangkap Indonesia.
“Ketika saya mengatakan bahwa kita rugi
300 triliun rupiah, banyak yang mengatakan
terlalu bombastis. Padahal, Menurut FAO,
ekspor yang merugikan Indonesia nilainya
sudah mencapai 50 miliar dolar Amerika,”
katanya.
KPK tentu mendukung berbagai upaya
yang dilakukan Pemerintah. Karena menurut KPK, pemanfaatan potensi hendaknya
dilakukan melalui tata kelola yang benar. Jika
tidak maka bukan saja kurang berdaya manfaat bagi masyarakat, namun juga berpotensi
korupsi.
“Tata kelola itulah yang harus diperbaiki,
termasuk masalah perizinan kapal penangkap ikan, perbaikan tata ruang, dan sebagainya,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain. l
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8
BERANTAS
KORUPSI
SAMPAI
KE LAUT
Tata perizinan yang buruk menjadi
salah satu penyebab potensi korupsi
sektor kelautan. Sikap tegas KKP
layak diapresiasi.

M

engenakan topi baret plus kacamata hitam, Menteri Kelautan
dan Perikanan Susi Pudjiastuti
memimpin langsung penembakan
terhadap kapal asing ilegal berbendera Indonesia, bernama lambung KM Laut Natuna 28
asal Thailand berukuran 60 Gross Ton (GT).
Dari atas KRI Barakuda, sang menteri
memberi instruksi. “Di sini Paus, laksanakan
penenggelaman!” perintahnya, seolah memberikan sinyal bahwa kedaulatan maritim Indonesia tidak bisa diganggu oleh siapapun.
Bertahun-tahun, kapal asing begitu leluasa menginjak-injak harga diri bangsa, baik
yang langsung mencuri ikan maupun yang
bertransaksi secara ilegal. Aksi Susi, tentu
dimaksudkan untuk mengurangi kerugian
negara sekaligus menyelamatkan potensi penerimaan negara.
Pencurian ikan yang terjadi, adalah bukti
lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Ini, hanya salah
satu dari 8 persoalan yang ditemukan pada
kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
pada 2014.
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Persoalan
Sektor
Kelautan di
Indonesia

Tata batas wilayah laut belum jelas
Penataan ruang laut yang belum lengkap &
bersifat parsial
Peraturan belum lengkap dan masih
tumpang tindih
Pencemaran dan kerusakan
Lemahnya pengawasan dan penegakan
hukum
Sistem data dan informasi belum lengkap &
tidak terintegrasi.
Belum optimalnya penerimaan negara dari
pemanfaatan ruang laut dan sumber daya
kelautan
Belum optimalnya program pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
BERANTAS
KORUPSI DI LAUTPenenggelaman
kapal pencuri ikan
oleh TNI AL dan KKP
(kiri). Para nelayan
di teluk Jakarta
berangkat melaut
untuk mencari ikan.
(atas)

Masih ada tujuh persoalan lainnya yang
membelit sistem pengelolaan ruang laut dan
sumber daya kelautan antara lain; tata batas
wilayah laut belum jelas; penataan ruang laut
yang belum lengkap dan bersifat parsial; peraturan belum lengkap dan masih tumpang
tindih; serta tidak terkendalinya pencemaran
dan kerusakan di laut; lemahnya pengawasan
dan penegakan hukum; sistem data dan informasi belum lengkap dan tidak terintegrasi;
belum optimalnya penerimaan negara dari
pemanfaatan ruang laut dan sumber daya
kelautan; serta belum optimalnya program
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di antara persoalan itu, terdapat indikasi tindak pidana korupsi, khususnya pada
proses pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan

Sumber: Hasil Kajian KPK
www.tempo.co.id

(SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
(SIKPI).
Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain,
salah satu temuan perizinan pelayaran adalah, adanya pungutan dalam proses pelayanan terkait dengan pemberian izin kapal.
Hal ini mencakup, antara lain pemberian
registrasi kapal, sertifikat statutory (keselamatan, keamanan, manajemen, perlindungan
lingkungan, lambung timbul, surat ukur, dan
sebagainya), dan sertifikat kelas (sertifikat
lambung kapal).
Dari data yang dihimpun KPK melalui
pengaduan masyarakat, menunjukkan adanya berbagai bentuk praktik suap-menyuap,
pemerasan, perbuatan melawan hukum atau
penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Secara umum, jumlah pengaduan yang masuk ke KPK terkait
perikanan dan kelautan pada rentang 20102014, sebanyak 131 jenis pengaduan dengan
95 pengaduan yang terindikasi korupsi.
“Selain itu, juga belum terdapatnya sistem data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan perizinan di sektor sumberdaya
alam, khususnya untuk aktivitas yang meng-

gunakan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau
kecil,” kata Zulkarnain.
Menyikapi berbagai temuan KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
menanggapi dengan positif. Menurut Dirjen
Perikanan Tangkap Gellwyn Jusuf, pihaknya
juga melakukan berbagai kajian dan kebijakan, untuk mengeliminasi penyelewengan
perizinan.
Dengan menata perizinan, katanya, maka
pihaknya harus tahu persis identitas kapal
dan kepemilikannya. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah tingkat kepatuhan
usaha terhadap peraturan. Apakah benar semua produksinya dibawa ke darat atau ada
yang dibawa langsung keluar negeri secara
langsung.
Menurut Gellwyn, kepentingan nasional
harus di atas segala-galanya. Dengan demikian, harus ada jaminan bahwa sumber daya
alam berupa ikan, jangan sampai habis.
“Jika memang di satu area kondisi perikanan sudah mulai menurun, kita harus
berani mengatakan kalo perizinannya harus
kita kurangi. Dan itupun akan kami lakukan,”
katanya. l
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MEMBANGUN
SINERGI
SELAMATKAN
BAHARI
Tata kelola laut IndonEsia, ternyata
melibatkan banyak pihak. Sinergi
dibutuhkan, agar kekayaan alam
terpelihara, pemanfaatannya optimal
dan potensi korupsi bisa dicegah.

P

erlakuan terhadap konfigurasi unik
laut Indonesia adalah bukti lemahnya
sinergi selama ini. Padahal, sebagai
“jembatan” antara dua benua dan
dua samudera, wilayah laut Indonesia menjadi
alur laut yang sangat penting bagi lalu lintas
pelayaran nasional maupun internasional.
Tetapi, posisi ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap pengaruh dari luar,
karena terbukanya dan tersebarnya wilayahwilayah Indonesia. Selain itu, lemahnya sinergi juga menjadikan kontribusi sektor kelautan sangat minim. Meski memiliki potensi
yang luar biasa, sumbangan sektor maritim
terhadap pendapatan negara justru kecil.
Misalnya pada 2008, sumbangan PDB
subsektor perikanan terhadap PDB nasional
sebesar 2,75 persen atau Rp136,43 triliun.
Sementara menurut data Ditjen Pajak, dilihat dari kontribusi terhadap pajak nasional
dalam lima tahun terakhir, pajak sektor perikanan tidak lebih dari 0,02 persen.
Angka itu, masih jauh dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki wilayah
laut lebih sempit. Misalnya Jepang 48,4 persen bagi PDB nasional, Korsel 37 persen, dan
Vietnam 5 persen.
Jadi, sekali lagi, sinergi adalah kunci agar
mampu menyelamatkan sumber daya alam
kelautan Indonesia. Dalam konteks itulah
KPK memprakarsai Gerakan Nasional Penye-
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lamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor
Kelautan pada Selasa (17/2) di Jakarta.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain, gerakan ini
merupakan upaya bersama untuk menyelamatkan sumber daya alam sektor kelautan agar bermanfaat bagi seluruh rakyat. Sebab kata Zulkarnain, hasil kajian KPK menunjukkan terdapat
sejumlah persoalan pada sektor strategis ini.
Ia menjelaskan, upaya ini merupakan
gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK selama ini,
yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak
lanjut hasil kajian serta kegiatan koordinasi
dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. “Upaya perbaikan sektor kelautan merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumber daya alam
yang ada di darat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi
langkah tersebut. Ia menegaskan, peran KPK
dinilai penting dalam pengelolaan dan pengawasan beragam hal di dalam sektor kelautan

“Kita akan dukung dan
siap bekerja sama dengan
KPK dan instansi terkait
lainnya dalam rangka
menyelamatkan SDA kita.”
Arsyadjuliandi Rachman, Plt Gubernur Riau

dan perikanan di Tanah Air. “Peran KPK sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak
pidana korupsi dan penyelamatan sumber
daya alam sektor kelautan,” katanya.
Selain KKP, gerakan ini juga melibatkan
kementerian dan lembaga lain yang terkait,
serta 34 gubernur.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyambut baik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya
Alam Sektor Kelautan. “Kita akan dukung
dan siap bekerja sama dengan KPK dan instansi terkait lainnya dalam rangka menyelamatkan SDA kita,” katanya.
Senada, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta turut mendukung. “Salah satu untuk
menyelamatkan sumber daya laut yang bisa
kami lakukan adalah tertib administrasi, khususnya dalam pemberian izin terhadap kapalkapal penangkap ikan,” katanya. l
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Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan

Siap Jalankan
Rekomendasi KPK

B

erlatar belakang sebagai pengusaha, perempuan yang satu ini
terlihat agresif dalam menjalankan
tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa waktu lalu, ia
terlihat dalam prosesi penenggelaman kapal
asing. Sebuah pesan yang ingin ia sampaikan,
bahwa Indonesia memiliki martabat dan
harga diri sebagai negeri bahari agar kesejahteraan bisa diberikan sebesar-besarnya
bagi masyarakat. koordinasi dengan berbagai
pihak pun juga dilakukan, termasuk dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia sektor kelautan.
Lebih dekat dengan kiprah dan pandangannya, redaksi mengunjungi ruang kerjanya
untuk berbincang secara khusus. Berikut
petikannya:

B

agaimana potensi kelautan kita?
Kalau sekarang sudah banyak degradasi
sumber daya laut. Saya ingin bisa menjaga
untuk mengembalikan kata-kata “Di Laut
Kita Berjaya” agar kehebatan bahari kita sejak zaman dahulu bisa kembali.

A

pa yang Anda lakukan?
Illegal fishing juga sudah mulai cracking down dengan dibantu KPK dan PPATK.
Mudah-mudahan, dengan tidak adanya sumber daya laut yang keluar, kita bisa kontrol
suplai dan harga sehingga bisa menurunkan
jumlah pasokan Thailand, Malaysia, Filipina,
dan Vietnam, karena kebanyakan ikan mereka juga dari kita.
Lalu kita buat data-data transparans dan
kita upload ke website. Kita buat program
yang sustainable supaya perusak-perusak
laut kita tidak kembali. Saya optimis (persoalan akan berkurang).

M

enurut Anda, apa penyebab terjadinya persoalan di laut kita?
Mungkin karena sudah terlalu lama ada pem-
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nesia bisa menjadi pusat aktivitas bisnis di
Asia Tenggara.

A

pa Anda lebih memprioritaskan perikanan?
Urusan kelautan, tidak hanya soal perikanan.
Kalau (urusan) gas ada di Kementerian
ESDM bukan tugas kita. Transportasi itu ada
di Kementerian Perhubungan. Wisata bahari
ada di Kementerian Pariwisata. Nah kita
melakukan penertiban pengelolaan ikan di
laut dan budi daya sumber daya di laut. Sumber daya itu tidak hanya ikan, ada mutiara,
rumput laut, tripang.

kerja KKP supaya lebih transparan dan good
governance itu dijalankan. Yang terpenting
pengelolaan sumber daya alam itu tidak
boleh rahasia, karena ini punya masyarakat
sehingga mereka tahu apa yang dilakukan
kami.

S

iap untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK?
Harus siap! Kalau tidak begitu, tidak ada perbaikan di kementerian ini. Kita akan bekerja
sama mengevaluasi hasilnya. l

S

oal anggaran yang besar, apa rencana
Anda?
Kami buat program pemberdayaan nelayan
pesisir para pembudi daya air tawar, maupun
air laut. Kemudian perkampungan nelayan
serta pasar-pasar ikan juga perguruan tinggi
perikanan.

N
foto-foto: integrito/srp

“Yang terpenting
pengelolaan sumber
daya alam itu tidak boleh
rahasia, karena ini punya
masyarakat sehingga
mereka tahu apa yang
dilakukan kami.”
biaran, dan biasanya pengusaha itu menabrak tatanan. Ke depan, kita akan meningkatkan kebijakan good governance.

egara mana yang baik pengelolaan
sumber daya ikannya?
Kalau di Asia, itu Jepang. Mereka sangat
bagus dan sustainability. Australia, dan Norwegia juga. Mungkin jangka panjang ingin
seperti Norwegia, laut hanya dijual sebagai
tempat wisata.

S

ecara lembaga, perubahan apa
yang mendesak bagi KKP?
Saya pikir pembudayaan untuk
lebih terbuka dalam penyelenggaraan good governance, transparansi itu
juga sangat penting.

A

pa pendapat Anda
tentang kajian KPK
di bidang maritim?
Saya rasa lumayan
komperhensif dan kita
sudah menandatangani
MoU untuk mengawal

P

residen Joko Widodo mengemukakan wacana Indonesia sebagai
“Poros Maritim”. Menurut Anda?
(Definisi) Maritim itu banyak, ada kelautan, ada perikanan. Kelautan juga meliputi
transportasi laut, atau mineral dan gas di
dalamnya. Di perikanan, kita sudah lakukan
penangkapan para nelayan illegal, agar Indovol 43/vii/jan-feb 2015 | integrito |
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jejak kasus

DIRAMPAS

JEJAK
KOTOR
KASUS
SIMULATOR

RIWAYAT
PUTUSAN

Uang tunai
dalam berbagai
mata uang:
Rp 7.749.488.600,USD 14.637, SGD
3.062, Thb 20, dan
1 Riyal.

DIRAMPAS

3

usaha SPBU

Kerugian negara: Rp 145 miliar atau
setidak-tidaknya Rp121.830.768.863,59
Kerugian setara dengan menggaji 48.550
brigadir polisi, selama satu bulan tiap kepala
Rp 2,5 juta

Pidana PENJARA : 10 tahun
DENDA : 500 juta subsidair enam
bulan kurungan

DIRAMPAS

toyota avanza, JEEP, nissan
serena HGW STAR, wrangler
4.0L jenis JEEP, toyota harrier,
dan isuzu tipe Del Van.

DIRAMPAS
Satu unit
APARTEMEN
“The Peak At
Sudirman”

DIRAMPAS

aset yang
diRAMPAS

12

mobil berbagai
merk : Mercy, toyota rush,

berada di wilayah
Bogor, Jakarta, dan
Kendal

kerugian negara

Putusan Pengadilan
Tipikor (September 2013)

30

Putusan Pengadilan
TINGGI (DESEMBER 2013)

Pidana PENJARA : 18 tahun
DENDA : 1 miliar subsidair enam
satu tahun kurungan
UANG PENGGANTI : 32 miliar subsidair lima satu tahun kurungan

Putusan MA (JUNI 2014)
Pidana PENJARA : 18 tahun
DENDA : 1 miliar subsidair enam
satu tahun kurungan
UANG PENGGANTI : 32 miliar subsidair lima satu tahun kurungan
Pidana tambahan: pencabutan
hak-hak tertentu untuk memilih
dan dipilih dalam jabatan publik.

seluas 159 meter
persegi di Jakarta

bidang tanah dan
bangunan, yang tersebar di

Jakarta dan Jawab Barat, dimana
2 bidang tanah dan bangunan
diantaranya berada di Subang
dengan luas tanah 619.203 m2
dan di Leuwinanggung, Depok
dengan luas tanah 25.743 m2.

Inspektur Jenderal Polisi
Drs. Djoko Susilo, SH.,M.Si.

www.tempo.co.id

TTL :
Madiun, 7 Oktober 1960
Pekerjaan :
Pati Mabes Polri
Kasus :
1.
Pengadaan Simulator SIM diadakan pekerjaan
Pengadaan Optimalisasi Driving Simulator Uji
Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) sebanyak
1000 unit dan Driving Simulator Uji Klinik
Pengemudi Roda Empat (R-4) sebanyak
1.000 unit.
2.
Tindak Pidana Pencucian Uang periode
2003-2012.

DIRAMPAS
Satu unit
condotel
seluas 36,8
meter persegi
di Bali

jejak kasus lainnya bisa diakses di portal
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cakrawala

Gyan Mani Nepal

Menjadi
Idola Karena
Integritas
Namanya tiba-tiba menjadi
‘buah bibir’ di Nepal. Bukan
sebab ia memenangkan
kuis berhadiah jutaan
dolar, tapi sebuah kontes
telah memilih dia sebagai
yang terbaik.

N

amanya Gyan Mani
Nepal, baru saja dinobatkan sebagai pemenang
Integrity Idol
Nepal 2014. Ajang ini bukan ajang pencarian penyanyi
berbakat, tetapi ajang pencarian
pegawai pemerintah yang jujur dan
berintegritas.
Gyan sendiri merupakan seorang petugas pendidikan
pemerintah, asal Panchthar bagian timur. Ia
tergerak untuk ikut
kontes itu, sebab kondisi pendidikan di
daerahnya
sangat
buruk;
supervisi
yang rendah terhadap kehadiran guru,
juga rendahnya tingkat kelulusan para
22 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

siswa. “Bagaimana siswa bisa lulus, kalau para
guru sering absen?” gugat pria 49 tahun ini.
Apa sejatinya yang dilakukan Gyan?
Gyan telah mereformasi agar sistem pendidikan berjalan akuntabel. Caranya, ia telah
berkeliling ke sejumlah sekolah di 41 desa sejak pertengahan 2013, lalu membuat sistem
pelaporan bagi para siswa dan orangtua, bila
ada penyimpangan, seperti guru yang tidak
hadir, datang terlambat atau pulang lebih cepat.
Ia membagikan nomor kontak, agar mereka bisa melaporkan secara langsung. Ia juga
meminta para siswa membuat absensi guru
lengkap dengan keterangannya. Dengan cara
ini, sebanyak 200 guru telah dilaporkan kepada Gyan.
Mulanya, ide ini ditertawakan, namun,
Gyan bergeming. Kini, usahanya terbilang
efektif. Kehadiran guru, meroket hingga 90
persen, dan tingkat kelulusan siswa meningkat dari 14 persen menjadi lebih dari 60 persen. Tak hanya itu, kepercayaan para orangtua juga meningkat sehingga banyak di antara
mereka yang memindahkan anak mereka dari
sekolah swasta ke sekolah negeri.
Kedar Bhakta Mathema, seorang pakar
pendidikan setempat mengatakan, upaya
Gyan telah membuahkan perubahan yang
sangat positif. “Idenya sangat inovatif dan
menggunakan pendekatan hasil. Itulah yang
membedakan dirinya dengan kontestan lain,”
pujinya.
Gyan, adalah satu dari lima pegawai pemerintah yang berhasil masuk ke grand final.
Empat finalis lainnya, yakni Bhuvan Kumari
Dangol (sektor pendidikan), Lila Bhattarai
(sektor kesejahteraan sosial), Pawan Kumar
Mandal (sektor kesehatan) dan Prem Bahadur Khadka (sektor pendidikan).
Prem Kumar, seorang kepala sekolah
senior berusia 58 tahun mengaku bahagia,
meski tidak terpilih sebagai yang terbaik.
“Saya merasa sangat baik. Kebahagiaan saya
tak bisa diungkapkan,” katanya. Prem Kumar
telah mengajar di sekolah negeri di pinggiran
ibukota Kathmandu selama lebih dari 35 tahun. Terpilihnya ia sebagai lima besar finalis,
katanya, seolah telah menghibur pengabdian
dan kejujurannya selama ini.
Untuk pertama kalinya, Integrity Idol
digelar. Kontes ini diselenggarakan oleh Accountability Lab, sebuah organisasi nonprofit
yang giat mempromosikan kejujuran sekaligus mendorong akuntabilitas. Dalam kontes
ini, lebih dari 300 pegawai pemerintah dari

33 daerah ikut serta, yang kemudian disaring menjadi lima finalis. Proses penentuan
pemenang, dilakukan dengan pemungutan
suara melalui pesan singkat dan telepon.
Yang menarik, proses final digelar dengan
menghadirkan sejumlah pelajar untuk memberikan pertanyaan kepada para finalis. Kemudian, para pemirsa memilih hingga hingga
batas waktu yangditentukan.
Memang, kontes ini berbeda dengan pencarian bakat lainnya. Karena itu, perwakilan

“Idenya sangat inovatif
dan menggunakan
pendekatan hasil. Itulah
yang membedakan
dirinya dengan
kontestan lain.”
Accountability Lab, Narayan Adhikari, berharap kontes ini akan digandrungi dalam 10
tahun ke depan. “Dengan Integrity Idol, kami
ingin melihat generasi muda PNS yang mengatakan, kami ingin memenangkan penghargaan, dan untuk itu kita harus melakukan
pekerjaan yang baik, menjaga integritas dan
akuntabilitas kami.”
Untuk para finalis, Integritas Idol bukan
hanya cara untuk mengubah reputasi seorang
pegawai negeri sipil, namun kesempatan ini
juga untuk meningkatkan harga diri seorang
abdi negara yang dikenal jujur, bersih dan
berintegritas. l
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gagas

Agar Laut Tetap
Lestari

K

omitmen Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan kabinetnya terhadap pembenahan tata kelola perikanan di Indonesia tidak diragukan. Negara berusaha hadir di
garis terdepan dan tidak lagi ‘memunggungi’
laut.
Doktrin Indonesia sebagai poros maritim
dunia menjadi landasan kuat terbitnya berbagai kebijakan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) dalam 100 hari pertama.
Gebrakan dan keberanian Menteri KKP Susi
Pudjiastuti membenahi tata kelola, juga pantas mendapat dukungan.
Tak hanya itu, keseriusan pemerintah
juga terlihat dengan alokasi anggaran yang
besar, lebih dari 10 triliun rupiah di tahun
2015 ini, untuk mengelola sumber daya kelautan yang sedemikian potensial. Namun,
di sisi lain, juga berlaku pepatah, “Ada gula,
ada semut”. Dana yang besar, perlu dibarengi
dengan komitmen pengelolaan dan kemampuan pengawasan yang memadai, agar terhindar dari kejahatan korupsi.
Setidaknya terdapat beberapa ranah paling rawan korupsi, yakni proses perizinan
dan penyaluran bantuan; saat pengawasan
di laut dan proses peradilan; serta tahap
pendataan dan pelaporan hasil tangkapan.
Prinsipnya, kejujuran pelaku perikanan dan
integritas aparatur negara dari semua unsur,
benar-benar dipertaruhkan.
Untuk itu, ada tiga hal penting yang harus
menjadi tujuan dari pembenahan tata kelola
perikanan yang saat ini digencarkan pemerintah. Pertama, menegakkan kedaulatan
(sovereignty). Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, Indonesia
memiliki total luas wilayah laut kepulauan,
teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, mencapai tiga kali lebih luas dari
daratannya. Sebab itu pula, menegakkan kedaulatan di wilayah laut adalah sebuah keniscayaan.
Kegiatan pencurian ikan yang dilakukan
pihak asing di wilayah perairan kita, jelas
tidak bisa ditoleransi. Kedaulatan itu juga
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perlu dimaknai tidak hanya dalam konteks
kedaulatan wilayah semata, tetapi juga terkait dengan kedaulatan pangan, dimana negara harus mengamankan ruang wilayah laut
Nusantara dalam memanfaatkan SDI dengan
cara yang lebih bertanggung jawab.
Kedua, tentang keberlanjutan (sustainability). Tidak akan ada bisnis perikanan yang
menguntungkan dan adil jika dieksploitasi
melebihi kemampuannya meregenerasi secara lestari. Upaya tangkap yang tidak terkendali, ditambah penggunaan alat tangkap
yang tidak ramah lingkungan, hanya akan
menimbulkan kondisi penangkapan berlebih
(overfishing) yang semakin akut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45/2011, terlihat
bahwa 10 dari 11 WPP-NRI telah menunjukkan gejala lebih tangkap. Gambaran nyata
overfishing yang berlangsung di Indonesia
antara lain ukuran ikan yang tertangkap semakin kecil, wilayah penangkapan semakin

Oleh Arifsyah M. Nasution
Aktivis Greenpeace Indonesia

jauh ke laut lepas tanpa izin, bisnis perikanan
skala besar di atas 30 GT lebih mengoptimalkan margin keuntungan dengan turut menikmati subsidi bahan bakar minyak, serta
nelayan tradisional dan skala kecil semakin
terpuruk karena kalah berkompetisi dengan
alat tangkap berbasis jaring yang terus bertambah dengan tidak terkendali.
Oleh karena itu, pengarusutamaan
prinsip keberhatian-hatian (precautionary
approach), dengan mengedepankan perlindungan ekosistem dan keberpihakan terhadap nelayan skala kecil dan tradisional
dalam pengelolaan SDI sudah tidak dapat
ditawar lagi!
Ketiga, soal kesejahteraan (prosperity).
Negara harus hadir dengan membangun keberdayaan dan kemandirian rakyat untuk
mengelola SDI secara bertanggungjawab dan
berkelanjutan. Kesejahteraan sekurangnya
meliputi hal-hal pokok seperti pangan (makanan yang sehat), sandang (pakaian yang
laik), papan (rumah yang memadai), layanan
kesehatan yang tidak diskriminatif, asuransi
jiwa, ketercukupan energi, layanan pendidikan, serta kemudahan akses komunikasiinformasi dan transportasi.
Saat SDI sedang dalam keadaan kritis,
negara memang wajib bertindak untuk memulihkan stok serta menjalankan berbagai
kebijakan dan program penjangkauan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat
nelayan tetap diperhatikan, dalam berbagai
bentuk solusi.
Contoh sederhana, saat SDI mengalami
penurunan stok, maka bantuan kapal bukanlah solusi tepat. Pemerintah bisa saja mengalihkannya menjadi bantuan pendidikan bagi
anak-anak nelayan, karena prinsipnya juga
turut meringankan beban keluarga nelayan.
Strategi intervensi ini perlu diikuti dengan
meningkatkan nilai tambah ikan yang ditangkap oleh nelayan melalui pemasaran yang lebih baik.
Belajar dari program kapal Inka Mina
yang menuai banyak masalah di lapangan,
tidak sedikit yang masuk pada ranah tindak

pidana korupsi. Kondisi ini penting diperhatikan, agar bantuan pengadaan kapal tidak
lagi dilakukan, sebelum dipastikan SDI terbukti kembali pulih. Jika bantuan kapal masih diperlukan, maka diperlukan pengawasan
yang ketat dan transparan.
Ketiga esensi di atas memerlukan intervensi yang memadai dalam konteks pengelolaan SDI yang adil, bertanggung jawab dan
lestari. Karena itu, untuk merealisasikan itu
perlu didukung dengan kerangka kebijakan
dan sistem pengendalian yang mengatur empat pilar pengelolaan SDI, yaitu pengawasan,
pengkajian, perlindungan dan pemanfaatan
bertanggungjawab.

“Idenya sangat inovatif dan
menggunakan pendekatan
hasil. Itulah yang membedakan
dirinya dengan kontestan lain.”
Terkait dengan upaya pembenahan, KKP
telah mengeluarkan 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Secara keseluruhan,
Greenpeace mendukung kebijakan tersebut
dengan memberikan sejumlah rekomendasi
yang penting ditindaklanjuti melalui dukungan dari para pemangku kepentingan.
Dalam konteks pengawasan, tidak hanya
terbatas pada pengawasan cara dan tingkat
pemanfaatan SDI, tetapi juga memastikan
kerangka pelaksanaan kebijakan dan seluruh
intervensi program pembenahan tata kelola
perikanan, benar-benar bebas dari praktik
korupsi.
Pengelolaan perikanan, juga memerlukan
seni yang mengombinasikan secara proporsional antara ketegasan dan keluwesan dalam
menetapkan dan menjalankan kebijakan. Dua
hal itu harus dijalankan dalam bingkai semangat untuk menegakkan kedaulatan, menjamin keberlanjutan dan menyejahterakan masyarakat. l
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mozaik
datang untuk memberi uang pelicin. Karena
itu, ia menjaga sekuat tenaga, agar penghasilan yang ia terima, dari jalan yang halal.
“Saya kan, sudah digaji pemerintah tiap bulan,” katanya.
Kehidupan sederhana yang dijalani Seladi, juga dijalani polisi lain di Yogyakarta.
Namanya Muhammad Taufik Hidayat. Pemuda yang berpangkat Brigadir Polisi Dua
ini, bertugas di Direktorat Sabhara Polda DI.
Yogyakarta.
Bersama sang ayah, Priyanto yang bekerja
sebagai kuli bangunan, dan ketiga adiknya
Muhammad Agus Prasetyo, Muhammad Ha
fis Hidayat dan Latifah Nur Hidayah, polisi
muda ini, mengontrak di sebuah bangunan
bekas kandang sapi sejak dua tahun terakhir.
Bangunan itu seluas 12 meter persegi,
berdinding batako yang tidak diplester dengan genting tanpa plafon. Teras rumah,

1

www.rappler.com

yangkara. Banyak yang mengira, ia lulus tes
karena uang sogok. Tapi nyatanya, ia lulus
tanpa harus membayar sepeser pun.
“Sampai-sampai saya minta Bapak untuk
menampar saya biar yakin kalau ini bukan
mimpi,” kenang Taufik yang menamatkan
pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN)
Selopamioro, Bantul pada akhir 2014 lalu.
Di Salatiga, Jawa Tengah, kehidupan
yang sederhana juga dilakoni Eka Yuli Andini. Di luar kedinasan, polisi wanita berpangkat Bripda ini membantu perekonomian keluarga dengan mengelola bengkel sederhana
di Jalan Veteran, Pasar Sapi, Salatiga. Terlebih lagi, ayahnya saat ini sedang dirawat
di RSUD Salatiga karena menderita kanker
paru-paru.
“Saya dengan adik dan ibu bergantian
menjaga ayah di rumah sakit. Kalau ada yang
menambal ban atau isi angin, tetap saya la

2

3

Polisi Berintegritas

TETAP BERWIBAWA
MESKI HIDUP
SEDERHANA
Kewibawaan, tak selalu datang
sebab kemewahan, kekayaan atau
kekuasaan. Setidaknya inilah yang
diyakini beberapa polisi, bahwa
bahagia itu bisa diraih dengan cara
sederhana.

P

agi itu masih gelap, Brigadir Polisi
Seladi sudah bergegas untuk bertugas dengan seragam lengkap berikut rompi hijau berwarna terang.
Dengan sepeda onthel, ia menerobos gang
rumah selebar satu setengah meter, menuju
tempatnya bertugas, Mapolresta Malang,
Jawa Timur.
Sejak 2001, Seladi bertugas sebagai tim
penguji praktek roda empat, Satlantas Polres
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Malang Kota. Mendengar tempatnya bertugas, banyak yang mengira dirinya pasti banyak uang, karena menganggap tempatnya
sebagai ‘lahan basah’.
“Itu kan casing-nya saja. Tergantung
orangnya mau atau tidak,” kata Seladi. Baginya, asal hidup sederhana, pendapatan berapa pun, dirasanya cukup.
Kalau melihat Peraturan Pemerintah No.
35 Tahun 2014 Tentang Peraturan Gaji TNI,
dengan pangkat dan masa kerja saat ini, Seladi membawa pulang gaji tak sampai tiga juta
rupiah tiap bulan. Karena itu, untuk menambah pendapatan, ia memulung sampah usai
berdinas. “Daripada saya melamun, lebih baik
mencari rezeki,” katanya.
Memilih jalan sederhana, bukan berarti nihil godaan. Dalam episode yang lain,
ia mengakui, ada saja calon peserta uji yang

www.djurnal.com

1.

2.
3.

www.motogokil.com

berfungsi ganda menjadi dapur. Untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus, Taufik dan
keluarga masih menggunakan sungai.
Namun, semua keadaan ini tak membuat
pemuda kelahiran 20 Maret 1995 ini berputus asa. Ia mampu mewujudkan cita-citanya
sejak kecil untuk bergabung di Korps Bha

Ayah Brigadir Polisi Dua
Muhammad Taufik Hidayat
memegang foto anaknya.
Brigadir Polisi Seladi bergegas
untuk bertugas.
Bripda Eka Yuli Andini

yani,” ujar Eka yang lulus dari Sekolah Calon
Bintara (Secaba) di Pusdik Binmas Lemdikpol, Banyubiru, Ambarawa.
Dara kelahiran 1996 ini mengaku, kegiatan itu telah dijalaninya sejak masih di
bangku SMP. Bengkel tambal ban yang juga
menjadi tempat tinggal Eka sekeluarga, berukuran 36 meter persegi. Di rumah itu, ada
dua kamar berpintu gorden yang menjadi
tempat istirahat Eka bersama adik dan kedua orangtuanya. Tidak ada ruang tamu atau
ruang keluarga di sana. Kamar tidur tanpa
ventilasi itu berbatasan dengan ruang tamu
yang penuh dengan peralatan bengkel dan
onderdil.
“Motivasi saya hanya satu, ingin membantu ekonomi keluarga dan mengangkat
derajat orangtua,” kata Eka yang berdinas di
Kesatuan Sabhara Polresta Salatiga. l
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SIMULASI- Siswa SDN 32, Sanjan Kalbar sedang bermain peran dengan tema anti korupsi menggunakan alat simulasi hasil karya Titis.
Anak-anak sangat menyukai simulasi ini.

istimewa

Titis Kartikawati

Padukan Nilai
Antikorupsi dan
Hukum Adat
Nilai antikorupsi tak melulu
bicara tentang kejahatan dan
hukuman. Inovasi dibutuhkan
untuk menerjemahkan, hingga
menjadi sesuatu yang dapat
diterapkan

M

enjadi guru adalah pengabdian
dan ibadah. Itulah yang menjadi
prinsip Titis Kartikawati, seorang
guru di Sekolah Dasar Negeri 32
Sanjan, Sungai Kapuas yang berjarak lima
jam perjalanan darat dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Setiap hari, ia menempuh jarak sejauh 20
kilo meter untuk mencapai sekolah. Seperempat jarak itu, merupakan jalan rusak, licin dan
berbatu. Apalagi kalau cuaca tak bersahabat,
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jatuh dari sepeda motor, adalah hal yang lumrah bagi lulusan Universitas Tanjungpura ini.
“Kalau saya tak berangkat, kasihan murid-murid. Itu merupakan cara Tuhan untuk
menambah integritas saya sebagai guru,” kata
Titis yang memiliki 46 murid dalam satu sekolah.
Meski rutinitas dijalani dengan banyak
tantangan, namun tak sekalipun menyurutkan
semangat ibu tiga anak ini. Mengajarkan nilai
antikorupsi tentu memerlukan cara tersendiri. Di sini, ia dituntut berinovasi agar penanaman nilai antikorupsi, jadi menyenangkan.
Ia mengaku kesulitan ketika menyisipkan tentang materi antikorupsi kepada anak
didiknya. Kalau materi tidak disederhanakan, akan makin sulit dipahami. Karena itu,
ia berpikir bahwa yang disampaikan haruslah sesuatu yang “dekat”. Saat ia menjelaskan tema berbagai jenis profesi misalnya,

ada empat mata pelajaran sekaligus yang harus disisipkan, yakni Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKn), Matematika,
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa
Indonesia.
Ia memulai dengan menugaskan para murid untuk membawa guntingan berita, membacanya lalu menceritakan kembali di depan
kelas secara bergiliran. Di sini, anak-anak telah mempelajari Bahasa Indonesia.
Kemudian, ia mengajak untuk memerankan profesi yang ada di kliping berita itu.
Misalnya pada berita tentang Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Titis mengajak memerankan beberapa profesi yang terkait; ada hakim, ada pengacara, bahkan ada
politikus yang menjadi penyuap! Dari sini,
anak-anak belajar IPS.
“Kami melakukan semacam rekonstruksi
agar anak mudah memahami,” katanya. Kedelapan murid di kelas empat itu, kata Titis,
terlihat antusias. Moral mata pelajar PPKn,
tersurat pada pesan moral profesi tersebut.
Sedangkan mata pelajaran matematika,
disisipkan dengan bentuk pengukuran baku
dan tidak baku. Untuk mengukur luas sebuah surat kabar, akan dihasilkan hasil pengukuran yang berbeda dengan alat ukur yang
tidak baku, seperti menggunakan kayu, daun
atau lidi.
Agar lebih menyenangkan, ia juga menyiapkan sebuah permainan yang akan
“menjembatani” mata pelajaran dengan 9
nilai antikorupsi. Namanya Maze Integritas,
berupa permainan yang menggunakan lajurlajur berliku dan sempit yang bisa saja dite-

istimewa

mukan jalan buntu atau rintangan di dalamnya. Di beberapa lajur, terdapat beberapa
jenis pekerjaan yang terhubung dengan hasil
pekerjaan, dan 9 nilai antikorupsi yang bisa
terkait dengan profesi yang dimaksud.
Misalnya, seorang nelayang bekerja dengan mencari iklan. Nilai antikorupsi yang
berhubungan antara lain bertanggung jawab,
bahwa sang nelayan tidak boleh merusak
lingkungan. Ia juga harus mengedepankan
nilai kejujuran dalam menjual hasil tangkapannya. “Tentu ikan yang busuk, tidak boleh
dibuat seolah-olah itu ikan segar,” kata Titis.
Inovasi Titis belum berhenti sampai di
sini. Ia melihat, masyarakat setempat memiliki ikatan adat yang kuat. Hukum adat,
menjadi pengatur utama tatanan masyarakat tentang larangan dan kewajiban tiap
anggota masyarakat dalam menjaga keseimbangan hidup.
Setiap anggota masyarakat yang melanggar, ada hukuman yang berlaku. Masing-masing pelanggaran, memiliki ukuran yang berbeda. Akan lebih berat, manakala si pelanggar
memiliki status sosial yang lebih tinggi.
“Guru dan pengangguran berbeda hukuman-

“Guru dan pengangguran berbeda
hukumannya kalau melanggar. Bisa
kena denda dua kali lipat.”
nya kalau melanggar. Bisa kena denda dua
kali lipat,” kata Titis menyontohkan.
Denda yang ditetapkan tetua adat, terang
Titis, diukur dari berat-ringannya pelanggaran. Misalnya perkelahian, didenda tiga
tail, dengan perhitungan satu tail setara
dengan 3 kilogram daging babi. Dari sini,
anak-anak belajar bahwa setiap pelanggaran
tentu ada hukumannya, baik denda adat atau
sanksi sosial.
Dari materi ajar yang diberi judul “Pengintegrasian Pendidikan AntiKorupsi pada Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 Sekolah
Dasar yang Efektif dan Menyanangkan” ini,
Titis meraih Juara I dalam Lomba Inovasi Model Pembelajaran Antikorupsi (Ide Beraksi)
yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) pada Desember 2014 lalu.
“Saya tak menyangka, sekaligus bangga.
Itu artinya bertambah tanggung jawab saya
untuk menyebarkan nilai antikorupsi ke masyarakat yang lebih luas lagi,” katanya. l
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GERAKAN NASIONAL- Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja (kiri) dan Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya (kanan) menandatangani
komitmen Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam sektor Kehutanan dan Perkebunan di Kementerian LH pada Selasa (17/2)

penyelamatan SDA

Selamatkan Hutan dan Laut Kita

P

encurian dan korupsi
pada sektor sumber
daya alam, turut menjadi perhatian Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, karena pengelolaan
itu menyangkut berbagai pihak, KPK juga harus bersinergi.
Karenanya, KPK bersama 21
kementerian/lembaga mengadakan rapat perdana Gerakan
Nasional Penyelamatan Sumber
Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di Gedung Mina Bahari
III, Kantor KKP, Jakarta pada
Selasa (17/2) siang.
Menurut Wakil Ketua KPK,
Zulkarnain mengatakan, ini
me
rupakan upaya bersama untuk menyelamatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam
sektor kelautan agar bermanfaat
bagi seluruh rakyat. Sebab kata
Zulkarnain, hasil kajian KPK menunjukkan terdapat sejumlah
persoalan pada sektor strategis
ini, yakni terkait batas laut, penataan ruang laut, tata laksana,
kelembagaan dan regulasi.
Karenanya, KPK mengusulkan gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk bersatu dan
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bersinergi mengatasi persoalan
ini. “KPK melibatkan semua elemen bangsa dan berperan sebagai
trigger mechanism dengan menjalankan fungsi koordinasi dan
supervisi agar perbaikan segera
terealisasikan,” katanya.

“Peran KPK sangat
dibutuhkan dalam
pencegahan tindak
pidana korupsi
dan penyelamatan
sumber daya alam
Indonesia di sektor
kelautan.”
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi langkah ini. Ia
juga menegaskan peran Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
dinilai penting. “Peran KPK sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan
penyelamatan sumber daya alam
Indonesia di sektor kelautan,”
katanya.

Sektor Kehutanan dan
Perkebunan
Sumber daya alam di sektor kehutanan dan perkebunan pun tak
luput. KPK juga menggelar rapat
perdana Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan
di Gedung Manggala Wanabhakti,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Jakarta pada sore harinya.
Menurut Wakil Ketua KPK,
Adnan Pandu Praja, penyelamatan sumber daya alam merupakan tugas semua elemen bangsa.
“KPK menggunakan pendekatan
pencegahan yang Iebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan
sistem dan pembangunan budaya
anti korupsi,” katanya.
Kondisi yang ada saat ini, lanjutnya, memperlihatkan bahwa
praktik penguasaaan hutan yang
ada justru melupakan bagaimana
hutan seharusnya sebagai bagian
dan membentuk sistem hidup
bangsa Indonesia.
“Ketimpangan pengelolaan dan
watak kebijakan sumber daya alam
yang otoriter, kelemahan dalam
tata kelola, dan ketidak pastian hukum dan rentan terhadap korupsi
masih banyak terjadi,” katanya. l
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PANEN- Seorang petani menyiangi gabah di ladang untuk menghasilkan beras di Soreang,
Jawa Barat pada musim panen tahun lalu.

kajian tata niaga impor komoditas strategis

Sektor Pangan Jadi Perhatian

S

etelah melakukan Kajian Tata Niaga Daging/
Sapi pada 2012, Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) melanjutkan kajiannya
pada kebijakan tata niaga impor
pada komoditas pangan strategis. Hal ini didasari pada sejumlah pengaduan dari masyarakat
terkait beragam modus penyelewengan seperti penggelapan impor, impor fiktif, penyalahgunaan
prosedur, dan mark-up.
Hal inilah yang disampaikan
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu
Praja pada paparan hasil kajian
di Gedung AA Maramis, Kantor
Menko Perekonomian pada Selasa (24/2). Menurut Adnan, kelemahan pada kebijakan tata niaga
impor berpotensi diintervensi

Biaya produksi
pada impor
komoditas
pangan, seperti
gula, beras dan
jagung, sangat
besar. Indikasi
adanya
penyimpangan di
antara pihak-pihak
yang berwenang
juga terbuka.
dan dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu untuk meraup

keuntungan pribadi. “Seringkali
kebijakan impor tidak tepat dan
tidak berpihak pada kepentingan
bangsa,” katanya.
Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang kerap
melakukan impor besar-besaran
jika terjadi kelangkaan komoditas. “Padahal, kelangkaan sengaja
diciptakan oleh para pemburu
rente guna mendapatkan keuntungan,” katanya.
Hasil kajian yang dilakukan pada 2014, menemukan 11
kelemahan yang memerlukan
perbaikan segera. Tiga temuan
pada aspek regulasi dan 8 te
mu
an pada aspek tata laksana
dan pengawasan. Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam kajian menunjukkan bahwa
upaya pemerintah sebagai pembuat regulasi terhadap pelarangan dan pembatasan pada komoditas pangan strategis belum
tuntas, baik di sisi hulu maupun
hilir.
Karena itu, kata dia, kajian
ini akan mengidentifikasi kelemahan kebijakan tata niaga impor
pada komoditas pangan strategis, khususnya yang berpotensi
menimbulkan tindak pidana korupsi. Selain itu, kajian ini juga
mengidentifikasi
kesenjangan
(gap) antara kebijakan tata niaga
impor pada komoditas pangan
strategis dengan pelaksanaannya di lapangan. Dari sini, kata
Adnan, KPK memberikan saran
perbaikan untuk memperbaiki
kebijakan tata niaga impor pada
komoditas pangan strategis.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kemenko Perekonomian Bambang
Adi Winarso mengatakan dalam
sambutannya, biaya produksi
pada impor komoditas pangan,
seperti gula, beras dan jagung,
sangat besar. Indikasi adanya penyimpangan di antara pihak-pihak yang berwenang juga terbuka.
“Karena itu, kajian yang dilakukan KPK ini dirasakan menjadi
penting,” katanya. l
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ACFFest 2015

Lewat Film, KPK Dorong Perubahan

F

ilm sebagai produk budaya, diyakini bisa memberikan pengaruh dan
mendorong perubahan.
Karena itu, Komisi Pemberantas
an Korupsi (KPK) kembali meluncurkan Anti Corruption Film
Festival (ACFFest) 2015, sebagai
salah satu upaya dalam mendorong perubahan.
Mengusung tema “Make Your
Mov!e”, KPK mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berkarya
melalui medium audio visual untuk
melakukan gerakan sosial untuk
masa depan Indonesia yang lebih
baik. Peluncuran ACFFest ke-3
ini digelar pada Rabu (11/2) pukul
09.00 WIB di Pusat Perfilman Haji
Usmar Ismail (PPHUI), Jalan HR
Rasuna Said, Jakarta.
Selain peluncuran ACFFest
2015, dalam kesempatan ini juga
diputar film pendek bertema antikorupsi dan talkshow dengan
tema “Film Sebagai Bagian dari
Gerakan Anti Korupsi”. Bincang
ini menghadirkan pimpinan KPK
Bambang Widjojanto dan sutradara Angga Dwimas Sasongko.
Bambang mengatakan, KPK
sedang mempelajari budaya anak
masa kini untuk dapat masuk ke
dunia mereka dan kemudian menanamkan nilai antikorupsi. Sebab, fenomena yang ada, katanya,
menunjukkan bahwa generasi
muda sudah kehilangan preferensi nilai. “Sosok ayah, sosok guru
di sekolah, ataupun tokoh agama
sudah tidak lagi punya pengaruh
besar terhadap anak,” katanya.
Pergeseran nilai-nilai yang
terjadi, mendorong KPK menghimpun gerakan sosial yang
menyasar generasi muda dengan festival film. “Film tengah
menjadi primadona saat ini. Dan
KPK berharap, pemberantasan
korupsi bisa efektif dengan cara
itu,” ujarnya.
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LANTIK PENYIDIK- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain melantik 12 penyidik pada Senin (2/2)
di Auditorium Gedung KPK, Jakarta.

sdm kpk

KPK Lantik 12 Penyidik
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FESTIVAL FILM- Panitia memasukkan data-data peserta sebelum pelaksanaan proses
penjurian dalam acara ACFFest 2015 di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Sosok ayah, sosok
guru di sekolah,
ataupun tokoh
agama sudah
tidak lagi punya
pengaruh besar
terhadap anak.”
Seperti tahun sebelumnya,
ACFFest 2015 akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan
movie day, antara lain talkshow
bertema isu antikorupsi, work-

shop citizen journalism dengan
pembuat film dan wartawan,
serta pemutaran film-film nominasi ACFFest sebelumnya. Movie
day akan digelar di sejumlah kota,
antara lain Aceh, Jakarta, Solo,
Indramayu, Lampung, Surabaya,
Sumbawa, Pontianak, dan Kendari.
Festival yang telah digelar selama tiga tahun terakhir ini, telah
menunjukkan partisipasi yang
menggembirakan. Pada ACFFest
2013, terdapat 181 peserta, dan
melonjak pada 2014 sebanyak 333
peserta. l

W

akil Ketua Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK)
Zulkarnain melantik 12 penyidik pada Senin (2/2)
di Auditorium Gedung KPK, Jakarta. Sebanyak lima penyidik
berasal dari Kepolisian Republik
Indonesia, dan tujuh lainnya merupakan hasil seleksi internal dalam program alih tugas. Dengan
demikian, saat ini KPK memiliki
79 penyidik yang tersebar ke dalam 17 satuan tugas..
Dalam sambutan kegiatan
pelantikan, Zulkarnain berpesan
agar para penyidik bisa bertugas
dengan sebaik-baiknya, dengan
menjunjung tinggi profesionalitas dan objektivitas. “Juga mengedepankan independensi dengan
menghindari konflik kepentingan
dalam setiap penanganan perkara,” katanya.

Seperti diberitakan media
massa sebelumnya, KPK saat ini
tengah kekurangan jumlah penyidik. Sebab, rasio antara jumlah
penyidik dengan kasus yang ditangani saat ini, belum sebanding.

“Kepercayaan
adalah modal
sosial yang didapat
dengan kinerja
yang panjang
dan berat. Karena
itu, jangan lukai
kepercayaan
masyarakat.”
Zulkarnain mengatakan, persoalan jumlah penyidik ini pula
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yang menjadi salah satu penyebab
KPK lambat dalam penanganan
perkara.
“Rasio antara seorang penyidik bisa menangani sampai enam
atau tujuh perkara,” katanya.
Jumlah penyidik saat ini, katanya, sangat berbeda jauh dengan
lembaga antirasuah di Hongkong. Dengan luas wilayah yang
jauh lebih kecil dari Indonesia,
Hongkong memiliki sekitar dua
ribu penyidik.
Namun, meski begitu Zulkarnain tetap menggaransi bahwa
penanganan perkara tetap akan
independen dan bebas dari tekanan apapun. “Penyidik KPK
akan tetap memegang teguh prinsip profesionalitas dalam menjalankan tugas.”
Selain itu, ia juga berharap
dengan menjaga nilai-nilai itu,
KPK akan tetap dipercaya publik.
Sebab, “Kepercayaan adalah modal sosial yang didapat dengan kinerja yang panjang dan berat. Karena itu, jangan lukai kepercayaan
masyarakat,” katanya. l
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program pencegahan

Empat Buku Melawan Korupsi

U

paya pencegahan korupsi, dilakukan dengan beberapa tahapan,
yakni tahap sadar, mau,
tahu, dan mampu. Jika keempat
tahapan tersebut dimiliki oleh
masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin korupsi bisa dibasmi.
Untuk itu, KPK melakukan sosialisasi empat buku yang berjudul
Semua Bisa Beraksi, Orange Juice
for Integrity; Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa, Pantang Korupsi Sampai Mati, serta Saujana:
Di Antara Pilihan. Menurut Wakil
Ketua KPK Adnan Pandu Praja,
buku-buku tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kesadaran
dan pengetahuan. “Kalau pemahaman meningkat, kan berani bertindak dalam konteks pemberantasan korupsi,” katanya.
Buku “Semua Bisa Beraksi”
mengajak masyarakat untuk bahu-membahu memberantas korupsi. Siapapun, tanpa terkecuali.

BUKU
ANTIKORUPSISeorang warga
menunjukkan
empat judul
buku bertema
anti korupsi yang
dibagikan oleh
KPK.
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Karena setiap warga negara tentu
memiliki kesempatan yang sama
untuk membebaskan negeri ini
dari cengkeraman korupsi.
Sementara melalui buku
“Orange Juice for Integrity; Belajar Integritas kepada Tokoh
Bangsa”, berisi kisah beberapa
tokoh bangsa yang memiliki watak pejuang, disiplin, jujur, berde-

“Disajikan dalam
bentuk gambar
agar lebih mudah
dicerna.”
dikasi, dan antikorupsi, seperti
Bung Hatta, Widodo Budiman,
Kepala Daerah Kepolisian Metropolitan dan Baharuddin Lopa.
Buku lainnya, “Pantang Korupsi Sampai Mati” disajikan
dalam bentuk komik, berisi pemahaman terkait seluk-beluk

ko
rupsi, mulai dari pengertian
korupsi, bentuk-bentuk korupsi,
hingga pada contoh-contoh korupsi yang sering dihadapi masyarakat secara langsung.
“Disajikan dalam bentuk gambar agar lebih mudah dicerna,”
kata Adnan.
Buku terakhir, “Saujana: di
Antara Pilihan”, merupakan sebuah buku ontologi yang menceritakan para tokoh pegawai negara,
seperti hakim, penyidik, birokrat,
dan auditor. Prinsipnya, mereka
juga manusia, di antara kenyataan
hidup yang serba abu-abu, para
tokoh dihadapkan untuk menentukan sikap agar menetapkan diri
pada garis hitam atau putih.
Adnan menyadari, bahwa buku-buku tersebut masih jauh dari
sempurna. Karenanya, KPK melakukan sosialisasi melalui diskusi
dan bedah buku untuk penyempurnaan di 19 kota di Indonesia,
antara lain Banda Aceh, Medan,
Gorontalo, Bengkulu, Banten,
Bandung, Semarang, Solo, Ternate, Gorontalo, Manokwari,
Kupang, Samarinda, Balikpapan,
Pontianak, Manado, Bogor, Riau,
dan Kendari. l
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komunitas internal

Diskusi dan Nobar untuk
Tingkatkan Soliditas

M

antan Komisioner Independent Comission
Against
Corruption
(ICAC)
Hongkong,
Tony Kwok datang ke Gedung
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) pada Jumat (13/2). Ia berdiskusi dengan pegawai KPK sekaligus memberikan dukungan
terhadap lembaga antirasuah ini.
“Jangan khawatir. Apa yang
anda lakukan sudah benar,” katanya, yang lantas disambut tepuk
tangan.
Bagi Kwok, KPK adalah aset
bangsa Indonesia. Kalau ada yang
berusaha menghancurkan KPK,
kata dia, berarti berusaha menghancurkan Indonesia di mata
dunia internasional. Untuk itu,
ia berpesan kepada para pegawai
KPK, untuk selalu mengingat
pepatah Tiongkok. “Kalau anda
mengalami krisis, artinya akan
datang kesempatan emas.”

Dalam diskusi itu, juga hadir
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang mengatakan, apa
yang dialami KPK beberapa waktu
terakhir, merupakan momentum
untuk meningkatkan soliditas.

“Kalau anda
mengalami krisis,
artinya akan
datang
kesempatan emas.”
“Ini menjadi kesempatan bagi
KPK untuk menumbuhkan semangat, merapatkan barisan dan
meningkatkan soliditas internal
dalam perjuangan ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu, juga
digelar nonton bareng (nobar)
film “Jumrah”, pemenang Anti

KPK
HONGKONGWakil Ketua
KPK, Bambang
Widjojanto
menyimak
penjelasan
mantan ketua
KPK Hongkong
(ICAC), Tony
Kwok dalam
acara diskusi
dengan
pegawai KPK di
Jakarta bulan
lalu.

Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 kategori fiksi. Film ini
menceritakan kisah Ji dan teman karibnya. Mereka adalah dua
laki-laki lanjut usia yang berseberangan pandangan menyikapi
realitas sosial politik, terutama
persoalan korupsi di negeri ini.
Ji punya kesadaran wacana
soal bangsa yang dianggap absurd dan naif oleh temannya. Ji
merasa dapat angin harapan ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar bicara untuk
memiskinkan dan memotong jari
koruptor sebagai hukuman. Baginya ini berita baik. Namun, harapan dan euforia Ji memasuki
titik balik ketika ia melihat Akil
justru tak lebih dari seorang yang
munafik karena tertangkap KPK
karena kasus-kasus penyuapan.
Pada titik inilah Ji sadar, dia
tak bisa berbuat apa-apa, bahwa ia
tak lebih dari sekadar penonton,
yang menyaksikan pentas tragedi
demi tragedi. Satu-satunya yang
bisa mereka lakukan adalah sebatas menyumbang doa. Ji pun
melakukannya dengan ritual lempar jumrah seperti dalam ritual
ibadah haji. l
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Tokoh Agama Berdoa,
Akademisi Berorasi

P
LEWAT MUSIK- Grup Band Simponi memberikan dukungan dengan membawakan lagu-lagu bertema kritik sosial.

aksi dukung kpk

Berbagai Kalangan,
Beragam Cara Dukung KPK

D

ukungan masyarakat
terhadap
pemberantasan korupsi, dilakukan dengan beragam
cara. Tak melulu berorasi, mereka
juga bernyanyi, berpuisi, bahkan
membuat video dan menginap di
Gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Sebab, yang mendukung KPK, juga berasal dari
berbagai kalangan, mulai dari
seniman, musisi, dosen, aktivis lembaga swadaya masyarakat,
mahasiswa hingga anak jalanan.
Misalnya mahasiswa yang
tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
Indonesia. Mereka mendukung
KPK dengan menginap dan mendirikan sebuah tenda berukuran
empat meter persegi berwarna
cerah di pelataran Gedung KPK,
sejak Selasa (27/1).
“Tenda ini adalah simbol
bahwa KPK adalah rumah kita,
rumahnya rakyat Indonesia,” kata
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Ketua BEM UI Andi Aulia Rahman. Dengan didirikannya tenda
itu, kata dia, maka akan ada sejumlah mahasiswa yang menginap untuk mengawal KPK.
Sementara itu, Cinema Lover
Community (CLC) di Purbalingga
menyatakan dukungannya dalam

“Tenda ini adalah
simbol bahwa KPK
adalah rumah kita,
rumahnya rakyat
Indonesia.”
medium street art dalam bahasa
Banyumasan seperti, “Inyong rakyat ora jelas, jelas dukung KPK”,
“KPK Rika Ora Dewekan” dan
“Inyong Rika adalah KPK”. Pesan
itu dicetak dalam sebuah pamflet,
kemudian ditempel di beberapa
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titik strategis. Pemasangan pamflet itu, lantas difilmkan dan diunggah ke media sosial.
Selain itu, Koalisi Masyarakat
Sipil Anti Korupsi menggelar konser musik di pelataran Gedung
KPK pada Sabtu (31/1). Salah satunya, grup band beraliran poprock, Simponi yang memeriahkan
dengan lagu-lagu bertema kritik
dan perlawanan, seperti “Sister in
Danger”, “Cicak vs Buaya”, “Bongkar”, “Bento” dan “Lutuye”.
Sebelumnya, aktivis antikorupsi memanfaatkan ajang car
free day pada Ahad (25/1) lalu. Dalam aksi ini, mereka meminta dukungan masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan
korupsi dengan membubuhkan
tanda tangan pada sebuah spanduk
putih.
Menanggapi dukungan yang terus mengalir, Ketua KPK Abraham
Samad menyampaikan apresiasi
kepada setiap elemen yang telah
mendukung kiprah KPK selama
ini. Ia juga berpesan, dalam situasi
ini, jargon yang perlu digaungkan
adalah Save KPK, Save Polri dan
Save Indonesia, demi terwujudnya
keadilan dan penguatan di antara
lembaga penegak hukum. l

uluhan civitas akademika dari beberapa kampus mendatangi Gedung
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) di Jakarta pada
Rabu (18/2). Beberapa kampus itu
antara lain Universitas Indonesia
(UI), Institut Teknologi Bandung
(ITB), Universitas Padjajaran
(Unpad) dan Universitas Sam
Ratulangi (Unsrat), yang terdiri
dari mahasiswa, ikatan alumni,
hingga dosen dan guru besar.
Guru Besar FISIP UI Imam
Prasodjo yang menjadi koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, KPK harus diselamatkan
dari upaya pelemahan dan kriminalisasi yang kini menimpa dua
komisionernya. “Kalau diperlukan, kami siap mendaftar jadi tersangka sebagai bentuk dukungan
kepada KPK,” katanya.
Saat itu, rombongan aksi diterima dua Komisioner KPK

Abraham Samad dan Bambang
Widjojanto. Keduanya mengucapkan terima kasih atas segenap dukungan yang diberikan. Bambang
mengatakan, kondisi ini merupakan fase terberat yang dialami lembaga antirasuah ini. Meski begitu,
ia yakin, bahwa KPK akan melalui
ujian ini dengan baik.
“Ujian merupakan risiko sebuah perjuangan. Dan satu-satunya kekuatan KPK adalah
dukungan masyarakat yang tak
henti-hentinya kami terima,” kata
Bambang.

Doa untuk KPK
Sementara itu, sebanyak 13 tokoh
lintas agama dan kepercayaan

“Senjata kami
cukuplah doa dan
perjuangan.”

mendatangi Gedung KPK, Jakarta,
pada Jumat (13/2). Ke-13 tokoh itu
berasal dari Islam, Kristen Katolik,
Kristen Protestan, Hindu, Budha,
Konghuchu, Ahmadiyah, Shikh,
dan sebagainya.
Secara bergantian, mereka
berdoa di pelataran gedung. Salah satu tokoh muslim yang hadir
dalam acara itu, Ahmad Suaedy,
mengatakan tiga belas perwakilan
agama dan kepercayaan itu tidak
memiliki senjata api dan senapan
mesin. “Senjata kami cukuplah
doa dan perjuangan,” ujar Ahmad.
Tokoh Katolik, Romo Harry,
mengatakan KPK merupakan
simbol pemberantasan korupsi
yang harus dijaga dan diselamatkan. Sedangkan Kepolisian merupakan simbol keamanan negara.
Harry berharap Presiden Joko
Widodo segera mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan kedua institusi tersebut.
“Semoga Presiden Jokowi bisa
mengambil tindakan yang cerdas
dan cepat sehingga terhindar dari
berbagai kerusakan moral. Karena
saat ini situasi yang benar menjadi
salah dan yang salah menjadi benar,” kata Harry. l
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DOA- Para tokoh lintas agama memanjatkan doa bersama demi kelangsungan pemberantasan korupsi di KPK, Jakarta beberapa waktu lalu.
Doa ini dipimpin dalam tiga agama secara bergantian.
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Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK

Naik Jabatan Perlukan Lapor LHKPN?
Pertanyaan
Selamat siang KPK,
Mohon informasi, saya adalah PNS yang
baru saja mendapatkan promosi jabatan dan
akan melaporkan harta kekayaan saya dalam
LHKPN. Namun saya masih bingung apakah
form A atau B yang harus saya isi. Sebab, saya
sudah pernah melaporkan sebelumnya pada
tahun 2011.
Yang ingin saya tanyakan;
Apakah saya harus melapor kembali dan
di manakah saya bisa mendapatkan formulir
LHKPN?
Apa saja yang harus diisi dan dokumen kelengkapan apa saja yang harus disertakan?
Sebagai informasi, saat ini saya sudah menikah dan kebetulan istri saya juga harus melaporkan LHKPN, apakah dari kami membuat
laporan dengan isian harta masing-masing?
Karena apabila digabungkan harta seolah
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menjadi dua kali lipat. Harta mana saja yang
dimasukkan, apakah harta istri yang diperoleh
sebelum menikah/hasil gaji sendiri perlu juga
dilaporkan?
Terima kasih atas jawabannya.
Bayu-Jakarta
Jawaban
Bapak Bayu yang kami hormati,
Setelah kami telusuri, laporan Bapak
tahun 2011 sudah kami terima dan sudah
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara
tahun 2011 dengan Nomor Harta Kekayaan
(NHK) 76XXX. Untuk saat ini, kami masih
memberlakukan sistem dua jenis formulir,
yaitu A dan B.
Pertama. Bagi yang baru melaporkan
menggunakan formulir A dan bagi yang su-

dah pernah melaporkan LHKPN dan sudah
mempunyai NHK, harus melaporkan dengan
menggunakan Formulir B. Formulir LHKPN
dapat diperoleh dengan cara mengunduh
dari website www.kpk.go.id atau meminta
ke koordinator LHKPN di instansi tempat
Bapak bekerja atau mengirimkan permintaan
softcopy formulir LHKPN pada kami melalui
email Informasi.LHKPN@kpk.go.id.
Kedua. Dalam laporan formulir B tersebut,
memuat perubahan:
1. Perubahan data pribadi
2. Perubahan jabatan
3. Perubahan data pasangan
4. Perubahan status pernikahan yaitu sudah
menikah
5. Perubahan data anak ( jika ada)
6. Perubahan data harta tidak bergerak,
harta bergerak dan harta bergerak lainnya
karena perubahan, penambahan, penghapusan karena dijual, dihibahkan, diwakafkan, masalah hukum dan bencana alam/
kerusuhan.
7. Perubahan data surat berharga karena
perubahan, penambahan, penghapusan
karena dijual, dihibahkan, masalah hukum
dan bencana alam/kerusuhan.
8. Perubahan data uang tunai, deposito, giro,
tabungan dan setara kas lain karena perubahan, penambahan, penghapusan karena
dikonsumsi, dihibahkan, masalah hukum
dan bencana alam/kerusuhan.
9. Perubahan data hutang piutang perubahan, penambahan, penghapusan karena
lunas dan berkaitan dengan hukum
10. Perubahan data penghasilan dan pengeluaran
11. Perubahan surat penyataan tentang harta
hibah/warisan/hadiah
Ketiga. Harta yang dilaporkan adalah
semua harta yang sudah dimiliki dan menjadi
hak Bapak, walaupun masih atas nama orang
lain atau masih dalam proses kredit/hutang.
Pada pengisian formulir LHKPN B, kolom
“Hubungan Keluarga dengan Penyelenggara
Negara” dipilih kode nomor 4, yaitu “Lainnya”
yang artinya, harta tersebut masih atas nama
orang lain. Dan demikian sebaliknya apabila
ada aset atas nama PN tapi sebenarnya bukan
merupakan harta PN, maka tidak perlu dilaporkan.
Bagaimana apabila harta telah dihibahkan
ke anak atau orang lain? Dalam pelaporan

perlu diperhatikan beberapa hal sebagai
berikut:
a. Apabila hibah tersebut diberikan kepada
orang lain/anak di luar tanggungan dan
dilakukan sebelum pelaporan LHKPN
formulir A, maka tidak perlu dilaporkan.
b. Apabila hibah tersebut kepada anak masih
dalam tanggungan dan dilakukan sebelum
pelaporan LHKPN formulir A maka tetap
dilaporkan.
c. Apabila hibah tersebut dilakukan setelah
pelaporan LHKPN formulir A, maka dilaporkan perubahan pada formulir B dengan
kode perubahan 4, yaitu penghapusan
data karena dihibahkan, kemudian mengisi form hibah pada halaman terakhir
formulir LHKPN.
Sementara kewajiban pengisian LHKPN, melekat pada masing-masing PN/
Wajib LHKPN, sehingga baik suami maupun
istri apabila keduanya merupakan PN, tetap
berkewajiban melaporkan LHKPN. Namun
karena dalam LHKPN harta istri adalah harta
suami begitu juga sebaliknya, maka disarankan pengisian LHKPN pada tanggal pelaporan
yang sama, sehingga harta bernilai sama,
perbedaan hanya terdapat pada data pribadi
PN/Wajib LHKPN yang melaporkan saja.
Dokumen pendukung tetap dilampirkan pada
masing-masing laporan.
Kemudian untuk istri, apabila baru pertama kali melapor, jenis formulir yang diisi
adalah Formulir LHKPN A, untuk isian harta
sama persis dengan laporan B yang Bapak isi,
hanya berbeda jenis formulirnya jadi tidak ada
data yang double.
Dalam laporan LHKPN, tidak mengenal
istilah pemisahan harta suami/istri, semua
dilaporkan jadi satu. Karena harta yang dilaporkan adalah harta milik PN, pasangan PN
dan anak dalam tanggungan. Tujuan pencantuman harta pasangan PN itu berbeda dengan
tujuan perjanjian pra nikah dimana pencantuman harta pasangan PN dalam rangka mendukung transparansi PN.
Dokumen pendukung pada formulir A dan
B sama saja sebagaimana bisa diunduh pada
alamat http://kpk.go.id/id/layanan-publik/
lhkpn/formulir-lhkpn l
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan
melalui surel: Informasi.LHKPN@kpk.go.id
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gagas

Saatnya, Pelaku Usah a
Melawan Korupsi

K

orupsi merugikan pelaku usaha adalah aksioma. Studi empirik Paulo
Mauro, berjudul The Persistence
of Corruption and Slow Economic
Growth menegaskan, korupsi telah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan
dengan sikap The World Bank yang menyatakan bahwa korupsi sebagai hambatan terbesar
bagi pembangunan sosial dan ekonomi.
Menurut John Morrel dan Kim Eric Bettcher, dalam Approaches to Collective Action:
How Business Together Can Lead The Fight
Against Corruption, korupsi dinilai sebagai
permasalahan institusional yang perlu diselesaikan bersama. Dalam sektor ekonomi,
korupsi terjadi karena adanya permintaan
(demand) dari pejabat publik dan pasokan
(supply) dari pelaku usaha.
Upaya memberantas tidak akan maksimal jika hanya melakukan perubahan institusional pada tata kelola pemerintahan (demand side); misalnya, mereformasi kebijakan
pengadaan barang dan jasa atau memperketat peraturan konflik kepentingan. Perubahan
institusional pelaku usaha (supply side) juga
perlu dilakukan. Karenanya, pelaku usaha selaku pihak yang paling berperan besar dalam
kegiatan ekonomi harus mulai berkolaborasi
melawan korupsi.

Kerugian Korupsi
Kerugian yang diakibatkan oleh korupsi terjadi pada lintas sektor. Di sektor ekonomi,
korupsi diyakini merugikan pelaku usaha.
Apa pasal? Pertama, korupsi membuat level
berkompetisi menjadi tidak seimbang. Misalnya, perusahaan yang memiliki modal besar
menyuap dalam proses tender sehingga mendapatkan proyek yang diburu.
Hal ini mengakibatkan keputusan panitia tender tidak didasarkan pada kualitas atau
kompetensi perusahaan. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan dalam kompetisi ini
akan menyurutkan pelaku usaha untuk berinvestasi dan menjalankan usaha. Sehingga,
ini berpotensi untuk melemahkan pertumbuhan ekonomi.
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Kedua, perusahaan dirugikan dengan
tambahan biaya yang diakibatkan oleh suap.
The World Economic Forum mengestimasi
bahwa korupsi menambah 10 persen biaya. Di
Jerman, Friedrich Schneider memperkirakan
pengeluaran tambahan untuk suap mencapai
€250 miliar di tahun 2012. Dalam penelitian
itu, Schneider berargumentasi, suap digunakan untuk mendapatkan kontrak, sehingga
mengakibatkan tingginya biaya ekonomi dalam menjalankan usaha.
Ketiga, pelaku usaha juga terancam
pidana, baik itu denda yang tinggi, pembubaran badan usaha, atau bahkan penjara. Di
Indonesia, pidana denda atau “hukuman finansial” yang harus dibayarkan terpidana korupsi sebanyak Rp15,09 triliun. Data
tersebut diperoleh dari
putusan Mahkamah Agung
terhadap 1.842 terpidana
korupsi dalam kurun 20012012. Pengalaman terburuk

pelaku
usaha
dialami Siemens
yang terbukti melakukan penyuapan dalam
berbisnis, dan harus membayar denda di dua
jurisdiksi. Di Jerman, Siemens didenda $1,6
miliar, sedangkan di Amerika Serikat, Siemens dikenai rekor denda tertinggi saat itu
$800 juta.

Aksi Bersama (Collective Action)
Pelaku usaha telah melakukan aksi dalam
mencegah dan melawan korupsi. Pada 1997,
Organization for Economic Co-operation and

Oleh Choky R. Ramadhan
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia FH Univ. Indonesia

Development (OECD) menyepakati konvensi
untuk pemberantasan suap. Konvensi tersebut disusun sebelum adanya United Nation Covention Against Corruption (UNCAC).
Konvensi yang disusun pelaku usaha dinamakan OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions.
Untuk tingkat nasional, komitmen antikorupsi tersebut perlu dilakukan secara konkret dengan sebuah langkah, yang dikenal
dengan istilah collective action, yang melibatkan sejumlah aktor, seperti pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil. Pelaku usaha
berperan untuk mengurangi suplai suap,
sedangkan masyarakat sipil berperan mengawal aksi bersama. Pada ahirnya, langkah ini
akan memberikan manfaat luas bagi seluruh
pemangku kepentingan.
Pemerintah yang bersih dari korupsi akan
menguatkan rule of law, kredibilitas, dan stabilitas politik. Kondisi ini membuat pemerintahan menjadi lebih efektif terutama dalam
pengadaan barang dan jasa. Hal ini tentunya
akan meningkatkan reputasi suatu negara
yang dapat menghasilkan angka investasi
yang tinggi.
Bagi perusahaan, persaingan usaha dalam tender akan semakin sehat dan adil, terlindungi dari ancaman hukuman pidana, baik
denda, penjara bagi pegawai perusahaan,
atau pembubaran perusahaan. Selain
itu, pengeluaran perusahaan juga
lebih hemat karena tidak perlu
membayar suap.
Sementara masyarakat
sipil, mendapatkan manfaat
berupa meningkatnya akses di bidang kesehatan,
pendidikan,
infrastruktur, atau pelayanan pemerintah. Mereka juga
mendapatkan

produk dan jasa terbaik yang disediakan oleh
perusahaan. Selain itu, tujuan advokasi mereka untuk mendorong rule of law bisa terwujud dengan adanya transparansi serta penegakan hukum yang konsisten dan adil.
Dalam menjalankan aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi, Morrel dan Bettcher
menyebutkan, terdapat empat jenis collective action yang pernah dilakukan. Pertama,
Transparency Pact, seringkali digunakan dalam mengatur pengadaan barang dan jasa
yang ideal, seperti tidak memberikan suap
kepada petugas, menjelaskan persyaratan
atau dokumen pengadaan secara terbuka
kepada seluruh perusahaan yang berminat
(interested bidder), dan ketentuan pemilihan
pemenang. Kolombia, adalah salah satu negara yang pernah melakukan ini.
Kedua, Integrity Pact dikenal sebagai
praktik terbaik dalam collective action. Contohnya, pakta integritas dalam pembangunan
Bandara Berlin, dimana kontraktor dan pemerintah menandatangani perjanjian yang
mengikat dalam menjalankan kegiatannya.
Kepatuhan atas perjanjian tersebut dikawal
oleh masyarakat sipil yang diyakini sebagai
“prinsip terpenting” dalam pakta integritas.
Ketiga, Principle-Based Initiative. Collective action ini dinilai tepat untuk memperbaiki kegiatan bisnis untuk salah satu sektor
atau industri dalam jangka waktu yang lama.
Keempat, Multi-Stakeholder Coalition, merupakan perluasan dari konsep principle-based
initiative karena ditambahkan mekanisme
verifikasi atas kepatuhan. Pelaku-pelaku
usaha yang tidak lolos verifikasi tidak akan
mendapatkan sertifikat. Mereka yang tidak
mendapatkan sertifikat dapat dikeluarkan
dari asosiasi kelompok usaha.
Upaya pemberantasan korupsi tidak lagi
hanya dapat dibebankan kepada pemerintah
atau masyarakat sipil, tapi juga harus dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha di beberapa negara maju telah melakukannya. Kini
saatnya, pelaku usaha di Indonesia, melakukan aksi bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi. l
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cendikia
Huma Betang

Nilai Luhur
Rumah Panjang
Bagi masyarakat modern yang
kian soliter, kehidupan Suku Dayak
yang tinggal bersama dalam satu
rumah bersama keluarga lain,
tentu terasa aneh. Padahal dari
sana tertanam nilai-nilai luhur.

D

idominasi material kayu ulin,
proporsi bangunan besar itu tidak seperti rumah pada umumnya. Sangat panjang, sangat
besar, dan begitu menjulang.
Ditopang tiang-tiang pondasi setinggi dua
hingga tiga meter di atas permukaan tanah,
bangunan panggung tersebut memang terkesan sangat kokoh. Begitu pula dengan terasnya yang luas dan panjang, mengesankan
seperti sebuah dermaga di pelabuhan.
Meski “tidak lumrah” dari sisi ukuran,
tetapi bangunan tersebut memang sebuah
rumah. Namanya huma betang atau rumah
panjang, rumah tradisional Suku Dayak di
Kalimantan Tengah. Panjangnya, bisa mencapai 30-150 meter atau 1,5 kali jarak antar
gawang pada lapangan sepak bola. Sedangkan
lebar bisa mencapai 10-30 meter.
Hampir seluruh masyarakat Dayak di
Kalteng mengenal huma betang sebagai tempat tinggal kolektif. Mulai Dayak Ot Danum,
Dayak Kahirangan, hingga Dayak Ngaju.
Mulai daerah sekitar aliran Sungai Kahayan, Tumbang Malahoi, Tumbang Bukoi,
sampai Sei Pasah.
Sebagai tempat tinggal bersama,
huma betang memiliki banyak
ruangan yang diperuntukkan bagi
masing-masing keluarga. Berbagai
ruangan tersebut, bisa dihuni lebih
dari 30 kepala keluarga atau sekitar 100-150
orang. Selain terdapat multi keluarga yang
menjadi penghuni, huma betang dipimpin
pula oleh seorang Pambakas Lewu yang berperan, antara lain untuk menjadi penengah,
jika terdapat perselisihan antara keluarga
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satu dan yang lain. Karena itulah, huma betang juga kerap disebut sebagai rumah suku.
Huma betang memang dirancang untuk hunian banyak jiwa, yang notabene masih berada pada satu garis keturunan. Selain
ruangan untuk masing-masing keluarga, terdapat pula ruangan poros yang cukup luas,
yang terletak memanjang dari bagian hulu
hingga hilir. Poros tersebut, kerap diisi berbagai aktivitas, seperti kegiatan sosial atau
keagamaan, menenun, membuat anyaman,
dan sebagainya.

Kaya Nilai
Sebagai tempat tinggal bersama, huma betang
memang unik. Tidak hanya dilihat dari banyaknya orang, namun juga nilai-nilai yang
tertanam di dalamnya. Begitu berharganya
nilai-nilai yang terkandung

dalam huma betang. Sampai-sampai, Guru
Besar Universitas Palangka Raya (Unpar),
HM Norsanie Darlan, mengatakan, kearifan lokal tersebut sangat dibutuhkan untuk
membangun daerah dan masyarakat. Tidak
terpaku pada ruang lingkup rumah betang,
namun juga pada tataran yang lebih luas.
Melalui toleransi, misalnya, budaya yang
sudah turun-temurun, mampu bertahan
hingga saat ini. Misalnya saja, ketika sekelompok warga huma betang hendak melaksanakan upacara ritual keagamaan, maka
warga lain akan membantu memperlancar
pelaksanaan ritual tersebut, meski mereka
sudah tidak lagi menganut agama leluhur.
Semangat persamaan dalam perbedaan,
seakan menjadi pemicu atas tertanamnya
berbagai nilai luhur tadi. Karena dengan semangat tersebut, akan muncul tekad persatuan dan etos kerja yang tinggi, untuk ber
sama-sama mengelola perbedaan tadi secara
jujur. Dengan demikian, perbedaan tidak
akan menghancurkan, namun justru mempererat persaudaraan.

Tidak Asal Membangun
Selayaknya “produk” leluhur, huma betang
dibangun tidak asal jadi. Sejak tahap perencanaan, sudah ditentukan ke arah mana bangunan menghadap. Menurut aturan Suku
Dayak, bagian hulu rumah harus searah matahari terbit, sedang sisi hilir, searah dengan
terbenamnya matahari. Ini merupakan simbol agar masyarakat Dayak mengutamakan

Berbagai aturan dalam
membangun dan
menata huma betang,
tersebut, merupakan
simbol kepatuhan
masyarakat terhadap
ajaran leluhur.
kejujuran dan kerja keras dalam bertahan
hidup, mulai dari matahari terbit hingga terbenam.
Selain posisi bangunan, penempatan
ruang-ruang di dalam rumah juga harus memenuhi beberapa aturan. Ruang tidur, contohnya, harus disusun berjajar sepanjang
bangunan betang. Begitu pula dalam penempatan ruang tidur anak dan orang tua, ditentukan bahwa ruang tidur orang tua harus berada paling ujung dari aliran sungai, sedang
ruang tidur anak bungsu, harus terletak paling ujung hilir aliran sungai.
Bagian dapur juga begitu. Dapur harus
menghadap aliran sungai. Menurut kepercayaan masyarakat, ini dilakukan supaya lancar
rezeki. Sebab, dapur memang menjadi simbol
atas berbagai hasil atas upaya yang sudah dilakukan.
Berbagai aturan dalam membangun dan
menata huma betang, tersebut, merupakan
simbol kepatuhan masyarakat terhadap
ajaran leluhur. Nyaris tak seorang pun
berani melanggar, baik yang dilakukan pada masing-masing ruang
keluarga, terlebih pada
ruangan
yang
dip ergunakan
secara bersama-sama.
l
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klinik gratifikasi

Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK

Pertanyaan
Saya adalah seorang pegawai negeri sipil yang
menjabat sebagai bendahara pengeluaran
pembantu di sebuah instansi. Beberapa waktu yang lalu saya diberi tahu dari petugas bank pembangunan daerah, tempat dana
instansi saya diparkir, bahwa setiap
bulan ada fee sebesar Rp300 ribu untuk bendahara di instansi pemerintah
yang pegawainya memiliki kredit di
bank tersebut. Apakah hal itu termasuk
gratifikasi dan langkah apa yang sebaiknya
saya lakukan?
Terima kasih atas perhatian dan sarannya

Rp
Gratifikasi di KUA

Willy, di Kota X
Jawaban
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas
kesediaan Bapak menghubungi kami. Dasar peraturan delik gratifikasi diatur dalam Pasal 12B
dan Pasal 12C UU No. 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
Pasal 12B
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilai Rp10.000.000 (sepuluh juta
rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan
suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
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tambahan atas layanan nikah, merupakan
pelanggaran dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dalam praktiknya, instansi di luar Kementerian Agama dalam urusan pencatatan nikah, masih memungut atau
membebankan biaya tambahan tersendiri
kepada masyarakat.
4. Pungutan-pungutan tidak
resmi tersebut pada prinsipnya merupakan pelanggaran hukum;

Rp

Fee dari Bank atas Pekerjaan,
Termasuk Gratifikasi?

denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Pasal 12C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima
kepada Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan
oleh penerima gratifikasi paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal gratifikasi diterima.
Terhadap pemberian uang dari bank kepada bendahara sebuah instansi, dengan
maksud memberikan fee untuk membantu
penarikan kredit pegawai di instansi tersebut
adalah pemberian yang berhubungan dengan
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12B.
Sehubungan dengan hal tersebut kami
mengimbau agar Bapak menolak pemberian
itu di masa yang akan datang dan melaporkan
kepada KPK, jika sudah terlanjur menerima
pemberian.
Demikian disampaikan. Terima Kasih l

Pertanyaan
Beberapa waktu yang lalu, saya mengurus berkas dan mendaftar numpang nikah di KUA
kota calon istri. Di sana, saya dibebankan biaya
administrasi sebesar Rp 1,1 juta untuk biaya
numpang nikah, ongkos penghulu dan lainnya.
Apakah pemberian saya tersebut merupakan
gratifikasi? Sebagai informasi, saya menikah
pada hari libur di kediaman calon istri.
Terima kasih atas perhatiannya
Aan, Jakarta
Jawaban
Bapak Aan yang kami hormati.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas
kesediaan Bapak menghubungi kami. Berkaitan dengan pelaporan Bapak tentang permintaan pungutan administrasi dalam Pelayanan pernikahan oleh Perangkat Desa dapat
kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun
2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
di Kementerian Agama, bahwa tarif biaya
pencatatan nikah di KUA sebesar Rp600
ribu untuk pencatatan yang dilaksanakan
di luar Balai Nikah/Kantor KUA, sedangkan untuk pencatatan yang dilaksanakan
di Kantor KUA, tidak dibebankan biaya;
2. Sejak diberlakukannya PP itu, jika ada petugas yang menerima atau meminta uang

Terkait pertanyaan kedua, bahwa pemberian yang Bapak lakukan kepada petugas KUA,
bukan merupakan gratifikasi. Hal itu, masuk
dalam kategori pemerasan apabila ia mengharuskan memberi/membayar dengan jumlah
tertentu dalam proses pelayanan publik di luar
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal
12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Hal ini berbeda dengan gratifikasi, dimana
posisi pegawai negeri/penyelenggara negara
sebagai penerima pasif, maksudnya tidak meminta atau memaksa meminta. Namun, pemberian kepada mereka dapat dianggap suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. l

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id
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resensi

Korupsi, Antara Pembalakan Liar
dan Desentralisasi

S
Dana Liar dari
Pembalakan Liar

I

ndonesia memiliki sisa wilayah hutan terluas
di dunia, dengan ekspor dari sektor kayu
mencapai 6,6 miliar dolar Amerika. Indonesia
hanya berada satu tingkat di bawah Brazil, dari
segi pendapatan, tapi nilainya lebih besar dari total
ekspor semua negara Amerika Tengah dan Afrika.
Beberapa tahun terakhir ini hampir semua kayu tebangan di Indonesia merupakan hasil pembalakan
liar. Hal ini tentu saja membuat bangkrut perekonomian negara dan menggerogoti kesejahteraan
rakyat. Dalam rentang tahun 2003 hingga 2006,
kerugian yang ditimbulkan oleh pembalakan liar,
korupsi dan salah kelola mencapai dua miliar dolar
Amerika per tahun.
Yang memprihatinkan, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengalami laju
penggundulan hutan tercepat dari semua negara
yang mempunyai hutan. Sepanjang tahun 2007,
nilai ekspor sektor perkayuan Indonesia sebesar
6,6 milyar dolar Amerika, Sehingga menempatkan
posisi Indonesia nomor dua setelah Brazil.
Dana liar menggambarkan sisi yang sering
terlewat dari urusan ini. Dampak korupsi di sektor
kehutanan terhadap hak azasi manusia. Para pelaku
atas kerugian ini jarang dimintai pertanggungjawaban. Karena sebagian besar penegak hukum dan
peradilan telah terkorupsi oleh kepentingan para
pembalak liar. Kelalaian hukum ini mencederai rasa
hormat terhadap hak azasi manusia.
Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan
hutanlah yang harus menanggung beban dari perusakan hutan yang terus berlangsung, sementara
mereka tetap terkungkung dalam kemiskinan dan
ketiadaan pelayanan dasar. Dana yang seharusnya
dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kewajiban negara
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Judul Buku :
“Dana liar”: konsekuensi
pembelakan liar dan korupsi
sektor kehutanan Indonesia
pada hak asasi manusia

untuk mewujudkan hak sosial dan ekonomi rakyat
justru tersedot untuk memperkaya segelintir orang
saja. Di Kalimantan Barat misalnya, dana yang
hilang akibat pembalakan liar dan korupsi pada
sektor kehutanan mencapai 50 kali total anggaran
kesehatan provinsi ini.
Buku ini menghimbau pejabat Indonesia untuk
menekan pembalakan liar dengan memberikan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegakkan peraturan kehutanan yang
lebih baik, antikorupsi, dan Undang-Undang Anti
Pencucian Uang serta memastikan bahwa dana yang
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan berbagai
pelayanan seperti layanan kesehatan, dapat terhimpun dan digunakan untuk tujuan tersebut. l

alah satu masalah yang sangat krusial di
bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan, adalah permasalahan penebangan liar serta akibatnya terhadap kerugian
kekayaan negara atau yang lebih dikenal dengan
istilah illegal logging. Ini merupakan rangkaian
kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke
tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu
yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan
aturan hukum yang berlaku, karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No.
23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana perusakan
hutan adalah merupakan kejahatan, dan salah satu
bentuk perusakan hutan tersebut adalah illegal
logging.
Illegal logging pada saat ini bukan hanya merupakan masalah internal bangsa akan tetapi telah
menjadi isu global, karena illegal logging mempunyai dampak yang multidimensi baik menyangkut
aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun
ekologi. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka upaya untuk menanggulangi kejahatan
illegal logging ini menjadi semakin sulit, bahkan
sebagian pihak menilai bahwa intensitas kegiatan
illegal logging itu justru semakin meningkat di era
desentralisasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Departemen Kehutanan terhadap kejahatan illegal
logging (Fathoni, 15-1-2003:1) menemukan bahwa
salah satu kendala dalam pemberantasan illegal
logging disebabkan oleh koordinasi yang kurang
efektif dan efisien dari berbagai instansi terkait
yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging.
Merebaknya kasus korupsi yang merambah
hampir ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara, ikut memberikan kontribusi terhadap
kegiatan-kegiatan ilegal di bidang kehutanan termasuk illegal logging. Ada korelasi antara perilaku
korupsi dengan perkembangan illegal logging termasuk dalam era desentralisasi.
Oleh sebab itu, buku ini bermaksud untuk
memberikan gambaran kepada pembaca tentang
eksistensi korupsi dalam kejahatan illegal logging
termasuk dalam era desentralisasi. Buku ini juga
menjelaskan mengenai kehutanan dan otonomi

daerah, ketentuan pidana illegal logging hingga
dengan strategi penanggulangan korupsi dalam
praktik illegal logging.
Adapun program aksi penanggulangan yang
harus dilakukan di antaranya melaksanakan program audit secara berkala oleh lembaga kontrol
inspektorat masing-masing departemen, melaksanakan kesepakatan kerjasama di tingkat pusat
atau daerah yang telah disepakati, dan konsistensi
pelaksanaan berbagai kesepakatan bersama antarinstansi penegak hukum dan instansi terkait dalam
upaya penanggulangan dan pemberantasan illegal
logging, termasuk korupsi. l
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teladan
Mohammad Jasin

Delapan
Perempuan
& Empat
Besek
Berlian
Kalau mau, bisa saja Jasin mengambil
berlian yang tersimpan di dalam besek
itu. Karena integritasnya yang terjaga,
hal itu tak dilakukan.

D

i antara sekian banyak kelakar
Gus Dur, ada satu yang cukup
melekat di benak publik. Katanya, hanya tiga polisi yang jujur,
yakni patung polisi, polisi tidur, dan mantan Kapolri Hoegeng. Mungkin
Gus Dur benar, tapi bisa juga tidak. Sebab,
Hoegeng ternyata bukan satu-satunya. Karena selain itu, masih ada lagi polisi yang memiliki etos kerja dan integritas tinggi.
Polisi itu, siapa lagi kalau bukan Mohammad Jasin yang dikenal sebagai Bapak Brimob Indonesia. Semasa hidup, Jasin yang
terakhir berpangkat Komjen, memang tidak
hanya dikenal tegas dan penuh dedikasi. Jasin juga merupakan polisi yang jujur dan sarat integritas.
Salah satu bukti, ketika Jasin tidak tergoda terhadap empat besek berlian di hadapannya. Padahal kalau mau, berlian itu bisa
membuat Jasin kaya raya dan hidup berkelimpahan.
Cerita tentang berlian itu bermula pada
pengujung 1945, berbarengan dengan pertempuran 10 November. Ketika itu, panas-
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nya suasana ternyata merembet pada satuan
dan tokoh-tokoh militer. Walau sama-sama
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Republik
Indonesia, saling bunuh atau saling culik biasa terjadi. Motifnya sepele, soal pribadi atau
berebut pengaruh.
Saat itu Komandan Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) Karesidenan Surabaya, Mayor Sabarudin sangat ditakuti. Kelakuan Sabarudin ibarat koboi, yang dengan
mudah menembak mati dan memenggal
orang-orang yang dianggap sebagai mata-mata Belanda. Sabarudin juga dikabarkan mengkorupsi dana perjuangan.
Tidak hanya itu. Sabarudin juga gemar
mengumpulkan tahanan perempuan Belanda
untuk dijadikan gundik. Tak ada yang berani
menegur apalagi menghukum Sabarudin atas
kelakuannya yang melampaui batas itu.
Puncaknya Sabarudin menculik Mayor
Jenderal Mohammad. Seorang petinggi TKR
di Surabaya. Alasannya karena Mohammad
yang bertanggung jawab atas urusan dana
perjuangan ini tidak memberinya uang. Mohammad berpendapat Sabarudin tidak dapat
mempertanggungjawabkan dana perjuangan
yang diberikan pada kesatuannya.
Maka markas besar angkatan perang merasa perlu mengambil tindakan tegas. Jenderal Soedirman sendiri yang memanggil Inspektur Polisi Jasin ke Yogyakarta. Jasin adalah
Komandan P3 atau Pasukan Polisi Perjuangan, saat ini disebut Brigade Mobil atau

Brimob. Soedirman memerintahkan Jasin
melucuti pasukan Sabarudin dan menangkapnya. Jasin sempat bertanya mengapa tugas ini tidak diberikan pada Angkatan Darat.
“Pimpinan Divisi Tentara itu takut pada
Mayor Sabarudin. Oleh karena itu saya
memberikan tugas itu pada Saudara Jasin. Panglima besarlah yang bertanggung
jawab,”demikian jawaban Sudirman seperti
ditulis dalam buku Memoar Jasin Sang Polisi
Pejuang: Meluruskan Sejarah Kepolisian Indonesia.
Maka Jasin pun mengumpulkan pasukannya di Surabaya dan menggerebek Markas Mayor Sabarudin. Tanpa perlawanan
Sabarudin menyerah. Pasukan Jasin pun menahan dan melucuti mereka.
“Dalam penggerebekan itu ditemukan
delapan wanita Eropa yang sedang hamil dan
empat besek penuh perhiasan emas dan berlian. Wanita dan berlian itu diduga dirampas
dari kamp-kamp tahanan bangsa Eropa,” kata
Jasin dalam memoar tersebut.
Melihat emas dan berlian yang melimpah
ruah itu Jasin tak tergoda. Sebenarnya bisa
saja dia mengambil benda berharga tersebut.
Apalagi saat itu suasana perang, Markas Tentara pun tak tahu jika Sabarudin memiliki kekayaan berlimpah. Tapi sebagai perwira polisi, Jasin punya integritas. Dia menyerahkan
semuanya pada atasannya.

“Semua itu diserahkan sebagai bukti pada
Dewan Pertahanan Surabaya di Mojokerto.
Bagaimana selanjutnya penanganan hasil
rampasan itu saya tidak tahu,” kata Jasin.
Menyelesaikan kemelut yang melibatkan
Mayor Sabarudin, bukan satu-satunya yang
dlakukan Jasin. Pada kesempatan berbeda,
lagi-lagi Jasin berhasil meneyelesaikan konflik antara TNI Vs Brimob. Peristiwa tersebut
terjadi pada 1950-an, di Tantui Maluku, Jasin
juga berhasil meredam konflik yang menegangkan tersebut.
Selain itu, Jasin juga berjasa ancaman
keamanan dan ketertiban seperti pada peristiwa Agresi Militer Belanda dan Angkatan
Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, serta
peng- amanan jalan di wilayah Jawa Barat
dari ancaman gerombolan DI/TII .
Meninggal dunia pada usia 92 tahun, Jasin kemudian dimakamkan di Taman Makam
Pahlawan Kalibata. Guna mengingat jasanya,
nama Jasin kemudian dijadikan nama jalan
di Surabaya, tepatnya jalan di depan Mako
Polres Tanjung Perak. l
(*/berbagai sumber)

“Semua itu diserahkan
sebagai bukti pada Dewan
Pertahanan Surabaya di
Mojokerto. Bagaimana
selanjutnya penanganan
hasil rampasan itu saya
tidak tahu.”
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Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

klinik pengadaan

Pengadaan Langsung Barang Impor
Pertanyaan:
1. Apa saja syarat-syarat dibolehkannya
penunjukkan langsung?
2. Bila suatu barang hanya diproduksi oleh
perusahaan di luar negeri dan memiliki
distributor resmi di Indonesia, sementara tidak ada perusahaan lain/distributor
yang memproduksi, apakah boleh melakukan pengadaan langsung? Sedangkan nilai
pengadaan di atas Rp200 juta.
Sekian terima kasih
Arum Patriati, Depok, Jawa Barat
Jawaban
Pertama, penunjukkan langsung diperbolehkan apabila memenuhi syarat: keadaan tertentu dan/atau pengadaan yang bersifat khusus, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Dasar Hukum Pasal 38 Perpres-54-2010
beserta perubahannya:
(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu)
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
a. Keadaan tertentu; dan/atau
b. Pengadaan barang khusus/pekerjaan
konstruksi khusus/jasa lainnya yang
bersifat khusus.
(2) Penunjukan langsung dilakukan dengan
mengundang 1 (satu) penyedia barang/
pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
dinilai mampu melaksanakan pekerjaan
dan/atau memenuhi kualifikasi.
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(3) Penunjukan langsung dilakukan dengan
negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan
harga pasar yang berlaku dan secara teknis
dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung
terhadap penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Penanganan darurat yang tidak bisa
direncanakan sebelumnya dan waktu
penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
1) pertahanan negara;
2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
3) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus
dilakukan segera, termasuk:
a) Akibat bencana alam dan/atau
bencana nonalam dan/atau
bencana sosial;
b) Dalam rangka pencegahan bencana;
c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
b. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan
konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil
Presiden;
c. Kegiatan menyangkut pertahanan
negara yang ditetapkan oleh Menteri

Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia; atau
d. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia
barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten,
atau pihak yang telah mendapat izin
dari pemegang hak paten, atau pihak
yang menjadi pemenang pelelangan
untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
(5) Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat
khusus yang memungkinkan dilakukan
penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Barang/jasa lainnya berdasarkan tarif
resmi yang ditetapkan pemerintah;
b. Pekerjaan konstruksi bangunan yang
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung
jawab atas risiko kegagalan bangunan
yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
c. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang bersifat kompleks yang
hanya dapat dilaksanakan dengan
penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
pekerjaan pengadaan dan distribusi
bahan obat, obat dan alat kesehatan
habis pakai dalam rangka menjamin
ketersediaan obat untuk pelaksanaan
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah
yang telah dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat;
f. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat
yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
g. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup
lainnya dengan ketentuan dan tata cara
pembayaran serta penyesuaian harga
yang dapat dipertanggungjawabkan

Kedua, mengenai barang yang diproduksi di
luar negeri istilahnya sama dengan barang
impor. Pengadaan barang impor dilaksanakan
berdasarkan Pasal 96 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Dasar Hukum Pasal 96 ayat (9) Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015:
Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
1. Barang tersebut belum dapat diproduksi
di dalam negeri;
2. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi
di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
3. Volume produksi dalam negeri tidak
mampu memenuhi kebutuhan.
Barang yang diproduksi oleh pabrik di luar
negeri kemudian diimpor masuk ke Indonesia
melalui satu-satunya distributor resmi yang
ditunjuk, dan tidak ada lagi distributor resmi
lainnya yang ditunjuk.
Sistem pengadaan barang impor di atas dengan nilai alokasi anggaran di atas Rp200 juta,
dilaksanakan dengan penunjukan langsung,
berdasarkan Pasal 38 ayat (4) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta
perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Dasar Hukum Pasal 38 ayat (4) huruf d Perpres-54-2010 Presiden Nomor 54 Tahun 2010
beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:
(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung
terhadap penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
d. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia
barang/jasa lainnya karena 1 (satu)
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten,
atau pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak paten, atau pihak yang
menjadi pemenang pelelangan untuk
mendapatkan izin dari pemerintah. l
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id
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simpul

simpul

PP Pemuda Muhammadiyah dan ICW

solidaritas pelajar dan komunitas sepeda tua

Korupsi Harus Dilawan Berjamaah

Gowes Jember-Jakarta Demi KPK

S

istimewa

P

impinan Pusat (PP) Pemuda
Muhammadiyah dan Indonesia
Corruption Watch (ICW) meluncurkan Gerakan “Berjamaah Lawan
Korupsi” di Gedung Pusat Dakwah PP
Muhammadiyah pada Ahad (8/2).
Dalam kesempatan itu, dihadiri
oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak, tokoh Muhammadiyah Achmad Badawi,
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto,
tokoh Hak Azasi Manusia (HAM) H.S
Dillon, aktivis HAM Usman Hamid
dan Koordinator ICW Ade Irawan di
kantor PP Muhammadiyah Jalan Raya
Menteng, Jakarta Pusat, Minggu
Dalam sambutannya, Dahnil
mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam gerakan
melawan korupsi. “Kita berdiri di sini
untuk mendukung KPK. Mendukung
antikorupsi, agar Indonesia lebih baik
lagi ke depan. Karena itu kita harus
berjamaah,” katanya.
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“Korupsi di
Indonesia sudah
stadium tiga gawat
darurat. Banyak
pihak jadi jamaah
koruptor,
kemudian
mengkorupsi uang
rakyat.”
Sementara itu, senada dengan
Dahnil, Koordinator ICW Ade Irawan
juga mengingatkan bahwa korupsi
sudah terjadi secara terstruktur dan
masif. “Karena koruptor juga berjamaah, maka melawannya juga harus
berjamaah dan merapatkan barisan,”
ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan
bahwa perilaku korupsi telah meng-

akibatkan negara hancur. Korupsi
juga tidak mencerdaskan kehidupan
bangsa. “Korupsi di Indonesia sudah
stadium tiga gawat darurat. Banyak
pihak jadi jamaah koruptor, kemudian mengkorupsi uang rakyat,”
tegasnya.
Selain deklarasi gerakan, dalam
kesempatan itu juga diluncurkan
Madrasah Anti Korupsi. Wadah ini merupakan tempat belajar antikorupsi
yang akan diampu oleh PP Pemuda
Muhammadiyah dan ICW.
Menurut Dahnil, pembentukan
Madrasah Antikorupsi merupakan
wujud dukungan Pemuda Muhammadiyah terhadap pemberantasan
korupsi. Madrasah akan berfungsi
sebagai serdadu dalam mendukung
gerakan antikorupsi.
Nantinya, di madrasah ini, Pemuda Muhammadiyah dan ICW akan
membimbing anak-anak di madrasah
atau sekolah dalam menanamkan
nilai-nilai integritas sejak dini. l

ebanyak 50 pelajar yang
tergabung dalam Solidaritas
Pelajar & Komunitas Sepeda
Tua menggelar aksi simpatik pada
Selasa (3/2) sore di Depan Kantor
Bupati Jember. Mereka mengumpulkan tanda tangan masyarakat melalui
kain putih yang terbentang.
Setelah itu, mereka melepaskan
rombongan yang terdiri dari 13 orang
yang akan bersepeda dari Jember
menuju Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Istana Negara
di Jakarta. Koordinator lapangan Agus
Hamdani mengatakan, perjalanan kebih dari 1.000 km ini merupakan bentuk
dukungan bagi KPK dan diperkirakan
akan ditempuh dalam tujuh hari.
“Ini merupakan bentuk dukungan
yang bisa kami lakukan bagi KPK,”
katanya.
Selain itu, perjalanan ini akan melalui rute Malang, Solo dan Yogyakarta.
Dan di kota itu, akan bergabung komunitas pesepeda lainnya dengan tujuan
dan misi yang sama. “Di tengah jalan,
akan bergabung teman-teman onthelis

yang lain. Dan di setiap titik pemberhentian kami akan mengajak masyarakat membubuhkan tanda tangan
sebagai dukungan yang akan kami
berikan kepada KPK,” sambungnya.
Setelah 13 hari mengayuh
sepeda, akhirnya 22 orang tiba di
Gedung KPK pada Senin (16/2). Kehadiran mereka yang sudah melalui 13
kota ini juga langsung diterima dua
komisioner KPK Abraham Samad dan
Bambang Widjojanto.

“Ini merupakan
bentuk dukungan
yang bisa kami
lakukan bagi KPK.”
Agus mengisahkan suka-duka
selama perjalanan kepada dua komisoner KPK. Menurutnya, tak sedikit
pihak yang meremehkan mereka
saat hendak berangkat menuju KPK
dengan sepeda tua. “Enggak akan

mungkin dari Jember sampai Jakarta,
hancur duluan sepedanya. Tapi demi
KPK dan pemberantasan korupsi,
kami yakin akan sampai (di gedung
KPK),” katanya.
Namun, faktanya, keseluruh
anggota rombongan yang juga terdiri
dari tiga orang perempuan, berhasil
menempuh perjalanan dan selamat
sampai tujuan. Tak hanya bersepeda,
para rombongan juga menggelar aksi
simpatik setiap singgah di tiap kota
untuk menggalang dukungan dengan
mengumpulkan tanda tangan.
Selain memberikan dukungan
kepada KPK, kegiatan yang diprakarsai Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar
Muhammadiyah Jember dan Komunitas Onthel Siswo Projo, juga bertujuan
mendukung Presiden Joko Widodo
agar tegas bertindak tegas dalam menyelesaikan krisis ini.
“Pil ini untuk mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidakk ragu-ragu
menyelamatan KPK. Presiden Jokowi
harus tegas dan cepat mendukung
pemberantasan korupsi,” kata Agus. l
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simpul

simpul

perempuan indonesia antikorupsi (pia)

aksi dukung kpk

Petisi Perempuan Antikorupsi untuk Presiden

Gerakan Save KPK Bergema di Mancanegara

P

integrito/srp

S

alah seorang aktivis dari Perempuan Indonesia Antikorupsi,
Paramita Iswari, berhasil menerobos pengamanan di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta pada Rabu (11/2) di
sela-sela kegiatan Kongres Umat Islam
Indonesia VI. Ia berhasil menyampaikan dukungan petisi kepada Presiden
Joko Widodo untuk mendesak agar
bertindak dan memberantas korupsi
serta mengecam adanya “pelumpuhan” terhadap Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
“Kami minta Bapak Presiden
melakukan pemberantasan korupsi,
reformasi Polri, dan menyelamatkan
KPK selaku lembaga antikorupsi,”
katanya tegas. Setelah diiyakan Presdien Joko Widodo, Paramita lantas
kembali bergabung dengan rekanrekan lainnya yang masih menggelar
aksi di depan Istana Negara Gedung
Agung, di kawasan Malioboro, Yogyakarta.
Petisi yang dikumpulkan melalui
laman Change.org itu, telah didukung
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“Kami ingin
menuntut pada
Jokowi untuk
memberikan
keputusan yang
bijak terhadap
kisruh yang
mendera KPK dan
Polri, sekaligus
memberikan
dukungan kepada
KPK untuk
memberantas
korupsi tak
pandang bulu.”
lebih dari lima ribu orang. Dalam
petisi itu, memuat 9 Gebrakan CUKUP,
antara lain CUKUP KPK dilemahkan,

CUKUP pembusukan institusi hukum,
CUKUP koruptor kebal hukum, CUKUP
angkat pejabat korup, CUKUP kongkalikong dan transaksi politik kotor,
CUKUP “rekening gendut”, CUKUP
foya-foya dengan uang rakyat, CUKUP
wariskan budaya korupsi, serta CUKUP pembiaran perampasan sumber
daya alam.
Sehari sebelumnya, pada Selasa
(10/2), Perempuan Indonesia Antikorupsi telah mendatangi Gedung
KPK, Jakarta. Juru Bicara Ririn Sefsani
mengatakan gurita elit politik telah
mencengkeram Indonesia menjadi
salah satu negara terkorup dengan
melumpuhkan upaya pemberantasan
korupsi.
Tujuan gerakan ini, “Kami ingin menuntut pada Jokowi untuk
memberikan keputusan yang bijak
terhadap kisruh yang mendera KPK
dan Polri, sekaligus memberikan
dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi tak pandang bulu,”
katanya. l

erhimpunan Pelajar Indonesia
(PPI) yang berada di sejumlah negara, menggemakan
dukungan bagi gerakan pemberantasan korupsi di Tanah Air. PPI Leiden,
Belanda misalnya, menyoroti kisruh
yang terjadi dan kriminalisasi terhadap para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersisa.
Ketua PPI Leiden Herman Yosef
Paryono bahwa kriminalisasi yang
terjadi terhadap para pimpinan KPK
terkesan direkayasa, janggal secara
prosedural hukum, dan sarat dengan
muatan politik, yang akan berujung
pada lumpuhnya institusi KPK.
“Ini tidak dapat dibenarkan. Karena itu, kami menolak segala bentuk
intervensi politik maupun hukum
yang dapat melemahkan dan mengganggu kinerja KPK dalam melakukan
upaya pemberantasan KKN di Indonesia,” katanya.
Dukungan Save KPK juga kian
meluas. Warga Negara Indonesia
(WNI) yang ada di Australia, juga
menyuarakan dukungan kepada KPK
pada peringatan Australia Day pada

Senin (26/1) di Elder Park, Adelaide.
“Masyarakat Indonesia di
Adelaide menolak politisasi dan
kriminalisasi terhadap pimpinan KPK
dan menuntut lembaga Polri besih
dari intervensi politik dan kelompok
oligarki yang korup,” kata Atik Ambarwati, mahasiswa Flinders University,
sekaligus koordinator aksi gerakan
#SaveKPK.
Sambil membawa pesan #Save
KPK, sebagian peserta aksi yang
mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Pecinta KPK ini, melakukan
aksi dengan menggunakan berbagai

“... kami menolak
segala bentuk
intervensi politik
maupun hukum
yang dapat
melemahkan dan
mengganggu
kinerja KPK ...”

atribut budaya dan pakaian adat Nusantara yang mereka gunakan dalam
parade.
Di Melbourne, dukungan serupa
juga disuarakan masyarakat Indonesia
yang mengatasnamakan Komunitas
Peduli Indonesia. Koordinator KPI, Sri
Wiyanti Eddyono mengungkapkan
pentingnya agenda membersihkan
Polri dari praktek korupsi sejalan dengan agenda menguatkan KPK.
Karena itu, “Kami mendukung
Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi
terhadap pimpinan KPK dan untuk
menguatkan KPK dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Pelajar dan WNI yang ada di
Amerika juga menggelar aksi serupa.
Pada Sabtu (24/1), mereka menggelar
aksi di salah satu sudut pusat Kota
New York untuk memprotes peristiwa
penangkapan terhadap Komisioner
KPK Bambang Widjojanto. “Kejadian
ini sangat memalukan karena sangat
jelas rekayasa dan upaya penggembosan KPK,” kata Lutfi Kurniwan, salah
satu peserta aksi. l

istimewa
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ekspresi

Doa, bagaimanapun ia diucapkan, sejatinya adalah refleksi seorang makhluk terhadap
Penciptanya. Doalah yang menunjukkan ketidakberdayaan seorang hamba, sehingga
ia merasa harus meminta. Semua manusia, tak terkecuali koruptor, pun juga suka
berdoa untuk keberuntungan dirinya.
Empat penyair ini, Dulrohim, Ahmadun Yosi Herfanda, Aan Setiawan dan D. G. Kumarsana, merefleksikan realitas korupsi melalui doa-doa satir. Semua karya ini terangkum
dalam buku “Puisi Menolak Korupsi”.

Doa Koruptor
Sebelum Disidang
Ya Tuhan…
kenapa kakiku gemetar
hatiku gelisah tak karuan
menghadapi sidang pengadilan
yang esok pagi digelar
Padahal aku sudah memastikan
kasus salah administrasi keuangan akan meruab di
sidang pengadilan
jaksa telah aku sumpal dengan segepok uang
hakim telah aku beli dengan berjibun materi
Tapi malam ini hatiku sangat resah
bagaimana kalau jaksa ternyata khianat
menuntutku dihukum berlipat-lipat
bagaimana kalau hakim ternyata menyelimpat
memutusku dihukum sampai akhir hayat
Ya Tuhan…
kenapa tubuhku menggigil ketakutan
padahal saat kusikat uang sungguh besar keberanian
kenapa jiwaku meriut penuh kecemasan
padahal ketika kubelanjakan sarat kenikmatan
Ya Tuhan…
berilah hamba kekuatan
hamba tak sendirian menikmati uang haram
sebab di negeri kami
kesalahan administrasi keuangan yang disengaja sudah
menjadi kebiasaan
korupsi tak lagi diharamkan dikarenakan telah menjadi
kesepakatan
Ya Tuhan…
tolonglah hambamu ini
semoga dalam persidangan nanti
hamba tak dihukum mati
Purworejo, 17 Juli 2013
Dulrohim
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Doa Sang Koruptor
Tuhan
Mudahkanlah urusan kami
Luluhkanlah hati para penguasa kami
Agar menandatangani kontrak proyek kami
Tuhan
Perbanyaklah proyek kami
Agar kami dapat mengambil banyak keuntungan
Tuhan
Rejeki-Mu terhampar luas
Ijinkan kami meminta sedikit dari proyek import daging
ini
Tuhan
Kuasa-Mu sungguh luar biasa
Ijinkan kami meminta sedikit percikan dari pengadaan
kitab suci-Mu
Tuhan
Kabulkanlah permohonan kami
Aamiin
Kami, para koruptor
Banjarbaru, 31 Juli 2013
Aan Setiawan

Tuhan, Hari Ini Aku Korupsi
Maafkan aku ya Tuhan, bukan karena perut lapar, bukan
karena
memenuhi kebutuhan isteri muda,
bukan karena hendak jalan-jalan ke luar negeri, bukan
untuk memenuhi
rekening yang sudah
membengkak
tak terhitung jelas
sekali lagi Tuhan maafkan hambamu ini yang nista ini
aku tak kuasa menolak, tapi kesempatan itu seperti
memangil-manggil
diriku
Yeaaaah, Tuhan apa boleh buat
Daripada diambil duluan lebih baik aku yang memangsa
Tuhan, hari ini aku korupsi
bukan karena uang, Tuhan!!!
Hanya karena ingin menunjukkan bahwa korupsi bisa
aku lakukan
dengan mudah tanpa perlu
membuka kamus dan mantra-mantra tanpa perlu
nasihat-nasihat tak
jelas
tak perlu juga mengetahui perbedaan sorga neraka
dan juga aku ingin membuktikan bahwa itu bisa mendarah daging di
tubuhku
seperti mendarah dagingnya makanan yang selama ini
aku makan
dari hasil nista
maafkan aku Tuhan
Lereng Pengsong, 2013
D. G. Kumarsana

Tuhan, Aku Berlindung
Padamu*
tuhan, aku berlindung padamu
dari godaan tuhan-tuhan baru
yang bermunculan di sekelilingku
aku berlindung padamu
dari rongrongan manusia-manusia
yang mempertuhan selain engkau
aku berlindung padamu
dari godaan uang panas
yang tiap hari menari-nari di bulu mataku
aku berlindung padamu
tuhan, aku berlindung padamu
walau engkau makin dilupa
dan disepelekan pemimpin-pemimpinku
aku berlindung padamu
walau dimana-mana engkau digusur
diganti cukong dan pejabat tinggi
yang menganggap kata-katanya
lebih tuan daripada engkau
aku berlindung padamu
aku berlindung padamu
walau di kantor-kantor
kursi direktur menggantikanmu
walau di pinggir-pinggir jalan
engkau diejek bendera-bendera parpol
yang tokoh-tokohnya makin suka
mencatut-catut namamu
walau di gedung bundar
suaramu tak lagi didengar
diganti transaksi politik
demi setumpuk dolar
tuhan, aku berlindung padamu
walau dimana-mana
kekuasaan menjadi tuhan baru
aku berlindung padamu
sebab hanya engkau
tuhan yang sebenarnya tuhan
kekuasaan yang sebenarnya kekuasaan
aku berlindung padamu
Yogyakarta, 1989/2013
Ahmadun Yosi Herfanda
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KILAS
tahukah?

komunitas

Museum Korupsi Ukraina

T

ahukah? Di Kiev, Ukraina, terdapat
tempat wisata baru, Mezhyhirya yang
merupakan istana mantan Presiden
Ukraina Viktor Yanukovich. Media lokal
menjuluki istana itu sebagai “Museum Korupsi
Ukraina”, setelah sang presiden lengser akibat
kudeta yang terjadi. Setelah itu, masyarakat
berbondong-bondong ingin menyaksikan dengan geram dari dalam istana, bagaimana sang
presiden menghabiskan uang rakyatnya.
Di luar gerbang pertama,
jalan beraspal mengelilingi
perkebunan sebelum akhirnya
sampai ke gerbang kedua dengan pintu warna keemasan.
Di balik pintu itu, istana
dengan jendela belakang
menghadap Sungai Dniper
megah berdiri.
Di dalam istana seluas
345 hektar itu, terdapat air
mancur raksasa, barisan mobilmobil kuno, beberapa burung
unta, dan lapangan golf
mini. Di dalam istana, penuh
barang-barang berharga serta
koleksi seni berharga jutaan
dolar AS.

istimewa

Namun yang membuat publik semakin
marah pada mantan presidennya adalah sejumlah catatan Yanukovich yang bertumpuk-tumpuk
dan sebagian mengambang di tepi Sungai
Dniper dekat Mezhyhirya, bersama dokumen
lain, yang sebagian seperti dibakar.
Beberapa temuan menunjukkan belanja
mewah senilai hampir € 1.695.744 atau setara
US$ 2.300 juta untuk membeli sebuah meja kayu
di ruang makan, membeli tiga puluh lukisan dari
lelang seni MacDougall di London senilai US$
211,6 ribu, dan € 2.700 diyakini dialokasikan untuk distrik lokal di dekat perkebunannya. l

foto-foto: dok.kcp

Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) Bogor

Peduli Lingkungan
Demi Masa Depan
Berkumpul untuk sebuah kemaslahatan khalayak.
Itulah yang seakan-akan menjadi nafas
komunitas ini. Menyelamatkan lingkungan,
dimulai dengan merawat Ciliwung agar lestari.

E

nam tahun lalu, suatu hari di tahun 2009, kegiatan Hari Yanto
bersama beberapa relawan yang
tergabung dalam Komunitas
Peduli Ciliwung (KPC) Bogor saat
memulung sampah di bantaran sungai, mengundang jeri. Tak sedikit pula yang meremehkan bahwa yang kegiatan tiap Sabtu itu, tak
lebih dari kesia-siaan belaka.
Namun, Hari bersama para anggota dan
relawan komunitas yang ia dirikan itu, tidak
menjawab cibiran dengan cibiran, melainkan
58 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

dengan terus bekerja dan menebar benih kesadaran. Sebelum beraksi, ia menyebarkan
undangan melalui pesan singkat. “Dari ratusan yang dikirim, hanya beberapa orang
saja yang datang,” kata Hari mengisahkan
awal perjuangan mereka.
Semua kegiatan yang dilakukan bersifat
sukarela. Sambil memulung, mereka juga
membawa pesan kepada masyarakat dengan
membentangkan spanduk di area operasi,
bertuliskan “Ciliwung Rusak, Hidupmu Juga
Sengsara” atau yang senada dengan itu.
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komunitas
Salah satu relawan, Melinda Yunita misalnya, mengaku tergugah dengan seruan KPC
Bogor. Ia memantau kegiatan KPC Bogor melalui dunia maya, dan memutuskan untuk ambil bagian dalam upaya pelestarian Ciliwung
karena memiliki keprihatinan yang sama.
“Saya nggak mau jadi orang yang bisanya
marah-marah tiap kali banjir. Kalau ikut bantu menjaga sungai kan saya jadi merasa punya
andil dalam menjaga alam,” katanya.
Kini, kegiatan memulung sampah sudah
dikenal dan melibatkan banyak orang. Meski
jumlah relawan selalu fluktuatif, mereka tetap konsisten memulung sampah anorganik
dari satu daerah ke daerah lainnya. Tak hanya
memungut sampah, para relawan juga melakukan susur sungai, memulung bibit dan
menanam pohon di pinggir sungai.
“Bahkan, kami juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada
generasi muda agar mencintai lingkungan
sejak dini,” kata lelaki yang memiliki nama
panggilan Hari Kikuk ini.
Dalam perkembangannya, KPC Bogor
juga mengembangkan kegiatan pengelolaan
sampah. Warga di bantaran sungai, diajarkan
mengelola sampah daur ulang untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomis, seperti tas, dompet dan lampion.
Yang menarik, kegiatan memulung sampah yang diprakarsai KPC Bogor, kini telah
menjadi agenda tahunan yang diperlombakan Pemerintah Kota Bogor. Bahkan, pada
helatan lomba yang kelima kalinya pada Juni
2013 lalu, lomba mulung sampah mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia
(MURI) yang diikuti 2.458 warga dan menghasilkan 2.678 karung sampah anorganik.
Bagi Hari, yang lebih menggembirakan
adalah kesadaran masyarakat yang telah meningkat. Sayangnya, masih ada terkendala
infrastruktur untuk pembuangan sampah.
“Masyarakat sadar, tapi kalau tidak tersedia
tempat sampah dan pengangkutan yang memadai, juga jadi persoalan tersendiri. Karenanya, Ciliwung itu persoalan bersama,” katanya.
Koordinator Tjiliwoeng Institute Sudir
man Asun mengamini. Sungai sepanjang sekitar 120 km ini, dilalui sejumlah provinsi,
yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota
Depok dan DKI Jakarta. “Maka, pengelolaan
dan pelestarian Sungai Ciliwung menjadi
tanggung jawab bersama,” katanya.
Namun, ia mengakui ada persoalan tersendiri di kalangan pemerintah, baik pusat
maupun daerah. “Mereka kerap lempar tang60 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

1.

gung jawab atas persoalan yang ada,” katanya.
Namun, baik Hari atau Suriman, tak mau ambil pusing. Langkah diplomatis kepada lembaga negara tetap ditempuh, namun yang tak
kalah penting, mereka tetap bergerak sesuai
misi komunitas untuk melestarikan sungai
demi masa depan.
KPC Bogor tak sendiri mengawal kelestarian Sungai Ciliwung. Saat ini, setidaknya ada
20 komunitas serupa, yang berada di Puncak,
Gadog, Cilebut, Bojong Gede, Depok, Lentengagung, Condet hingga Muara di Jakarta
Utara.
KPC Bogor yang didirikan sejak 2009,
merupakan buah keprihatinan dan kepedu-

lian sang pendiri, Hari dan Hapsoro. Mereka
bersama para relawan, menjawab persoalan
Ciliwung dengan aksi nyata sebagai solusinya. Bukan menggerutu karena persoalan
ini-itu yang muncul, seperti banjir yang tak
kunjung usai.
“Kita prihatin. Tinggal di Bogor tapi tidak
melakukan sesuatu,” katanya. Apalagi, kondisi
Ciliwung ia simpulkan dalam kondisi parah.
Airnya tidak layak konsumsi, tetapi masih banyak digunakan masyarakat. Meski tak lepas
dari persoalan, Hari tetap optimistis Sungai
Ciliwung akan “pulih” seperti sedia kala.
“Yang penting kita nggak frustasi dan tetap enjoy dalam berkegiatan,” pungkasnya. l

1.

BERSIH-BERSIHKegiatan pembersihan
kali Ciliwung juga
meliputi bantaran
sungai dengan
mengumpulkan
dan membakar
sisa tumbuhan
kering dan sampah.
Kegiatan ini seringkali
melibatkan warga
umum walaupun juga
mengundang cibiran.

2.

SEJAK DINI- Para
relawan seringkali
membawa serta
anak-anak mereka
dengan tujuan untuk
menanamkan jiwa
cinta lingkungan sejak
usia dini.

3.

“PEMULUNG
DADAKAN”- Seorang
relawan memasukkan
sampah dan barangbarang bekas ke
dalam karung.
Komunitas ini tak
ambil pusing jika
dikatai “pemulung”.

2.

3.
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MENITIP DOA
LEWAT CERITA
Sebagai produk budaya, film bisa membawa perubahan sosial
pada masyarakat. Saatnya, para sineas lebih aktif berkontribusi.

F

ilm itu bercerita tentang dua siswi
SMA. Mereka tampak memasuki
halaman sekolah taman kanakkanak (TK) yang berhias rumput
hijau. Sempat berhenti sejenak,
keduanya pelahan melanjutkan langkah.
Sedangkan sorot kamera, sesekali mengarah
pada fasilitas mainan anak-anak yang tersedia
di sekolah tersebut, seperti ayunan dan perosotan.
Gambar kemudian terlihat kontras pada
pemandangan di area dalam bangunan, yang
mengalami kerusakan pada bagian atap.
62 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

Seonggok langit menyembul di balik lubang
yang menganga di atap.
Berdurasi 18 menit, begitulah film berjudul “Robohnya Sekolah Kami”. Seperti
judulnya, film yang diproduksi Cinema
Lovers Community (CLC) Purbalingga, tersebut memang menyoroti bangunan sekolah TK yang roboh. Kasus ini menjadi perhatian, karena atap sekolah runtuh hanya
setahun seusai pembangunannya. Muaranya bisa ditebak, bahwa aroma korupsi
begitu mewarnai proses pembangunan gedung sekolah itu.

Film tersebut memang sangat sederhana.
Adegan demi adegan yang ditampilkan juga
begitu biasa. Tetapi, justru dari sinilah film
itu menjadi luar biasa. Sebab, film itu berani
mengangkat fenomena tersebut
menjadi sebuah produk budaya
bernama film.
Meski begitu, bukan berarti
membuat dokumenter dugaan
korupsi itu mudah. Sang sutradara, Uli Retno Dewanti, mengaku
tak mudah membuat film bertema kritik sosial. Kesulitan itu
misalnya, sulitnya mewawancarai narasumber kunci, yakni
Kepala Taman Kanak-kanak
(TK) dan Kapolres Purbalingga.
Wajar, karena film tersebut memang mengkritisi proses pembangunan gedung TK yang sarat aroma korupsi.
“Kepala sekolah tidak mau diwawancarai. Sedangkan Kapolres, jawabannya tidak
memuaskan, seperti ada yang ditutup-tu

foto-foto: istimewa

Syuting. Para kru film “Jumrah” sedang
menjalankan proses syuting. Jumrah
berhasil menjadi pemenang dalam ajang
ACFFest 2014 kategori Film Fiksi.
Dok: istimewa
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tupi. Saya tanya apa, jawabannya apa,” sesal
Uli.
Begitupun Uli tak patah arang. Kendati
masih tergolong pemula, siswi kelas 11 SMA
di Purbalingga ini maju terus dalam berkarya.
Alhasil, film yang terasa pedas bagi sebagian
orang itu pun akhirnya diluncurkan dan diikutkan dalam ACFFest 2013 dan berhasil
menjadi pemenang untk kategori dilm dokumenter pelajar. “Pesan saya melalui film itu,
agar orang tidak berani ‘bermain-main’ dengan uang negara,” lanjutnya.
Keberanian mengangkat peristiwa tersebut sebagai film, memang layak mendapat
acungan jempol. Menurut Direktur CLC Purbalingga Bowo Leksono, melalui film yang
disutradai Uli Retno Dewanti tersebut, diharapkan Polres serius menangani kasus dugaan korupsi terkait kasus tersebut.
Film itu sendiri, akhirnya diikutsertakan
pada ajang Festival Film Antikorupsi atau
Anti Corruption Film Festival (ACFFest)
2014. “Selain itu, film tersebut juga dijadikan
program Kado 2014 bagi kota Purbalingga,”
kata Bowo.
Bukan hanya “Robohnya Sekolah Kami.”
Menurut Bowo, CLC juga aktif memproduksi
film sejenis yang mengajak perubahan kepada masyarakat. Sebut saja “Segamas” yang
mengkritisi kebijakan Pemkab Purbalingga
terkait pemindahan lokasi pasar. Film yang
disutradai Nanki Nirmanto tersebut, menyoroti pro dan kontra itu, karena pasar lama
yang diubah menjadi taman kota ternyata
justru dijadikan tempat maksiat berupa karaoke dan judi billiard.
“Setelah dilanjutkan dengan sekuel berjudul ‘Usman Janatin’, akhirnya Pemkab turun tangan dan mengubah perwajahan taman
kota tersebut,” kata Bowo.
Film lain, misalnya “Mata Buruh” yang
menyoroti dampak negatif banyaknya pabrik
bulu mata di Purbalingga, Bupati (Tak Pernah) Ingkar Janji, yang menagih janji-janji
bupati saat kampanye, “Purbalingga (Bukan)
Sarang Koruptor” yang menangkap berbagai
kasus dugaan korupsi di Purbalingga, dan
“Banjaran Menolak Sampah!” yang mampu
melakukan advokasi warga Desa Banjaran
Purbalingga untuk menolak keberadaan
Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang bau
dan pencemaran mengganggu warga desa.
Apakah hanya CLC? Tidak. Banyak komunitas lain, termasuk di antaranya Yayasan
Kampung Halaman (KH) Yogyakarta yang
juga menjadikan film sebagai piranti peru64 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

bahan. Salah satunya melalui “Temani Aku
Bunda,” yang juga pernah diikutsertakan dalam pentas ACFFest.
Menurut Rachma Safitri Yogasari, Direktur Eksekutif Yayasan Kampung Halaman, film
tersebut mengangkat kasus kecurangan saat
pelaksanaan Ujian Nasional (UN) beberapa
waktu lalu. Melalui film tersebut, KH mengajak
masyarakat dalam segala tingkat usia untuk
berbuat jujur. “Film tersebut memang berperan sebagai katalis dalam perubahan paradigma
kejujuran itu sendiri,” katanya.
Ihwal dipilihnya medium audio visual, karena film memiliki kekuatan berbeda yang tidak dimiliki media lainnya. Menurutnya, film
dan suara yang dihasilkan dari media tersebut
lebih reflektif dan pengalaman. Karena, merupakan ekspresi pengalaman sehngga lebih
mudah dipahami publik. Dengan membuat
video tentang kondisi masyarakat mereka
sendiri, lanjut Rachma, para
anggota
masyarakat
dapat mengidentifikasi posisi mereka,
sekaligus mampu

Telantar. Pembangunan
jembatan yang
menghubungkan Kelurahan
Semula Jadi dan Kelurahan
Tanjung Balai Medan di Provinsi
Sumatra Utara mangkrak selama
setahun. Proyek pembangunan
senilai Rp11 miliar itu,
merupakan akses satu-satunya
warga di dua kelurahan itu.

foto-foto: istimewa

mengidentifikasi rincian kehidupan seharihari mereka yang sering diabaikan. “Sintesa
atas dua hal tadi akan menjadi sebuah kekuatan perubahan,” lanjutnya.

Perubahan Sosial
Begitulah peran film yang luar biasa. Sebagai
produk budaya, film memang bisa membawa
perubahan sosial sekaligus menanamkan nilai-nilai pada masyarakat.

“Dalam hal ini,
masyarakat bisa
menggunakan film
sebagai medium untuk
menyuarakan ide dan
gagasan berkaitan
dengan kampanye
antikorupsi.”
Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK

Sutradara muda Lola Amaria sependapat.
Saat berbicara pada The Asian Consortium
2014 di Hong Kong dia mengatakan, bahwa
film bisa menjadi cara untuk melakukan perubahan. Menurutnya, perubahan sosial merupakan perubahan mindset dan budaya. Dan
itu harus berlangsung terus-menerus. “Dalam istilah Pak Jokowi, itu revolusi mental.
Salah satu caranya adalah menjadikan film
sebagai medium untuk menyebarkan virus
perubahan sosial,” jelasnya.
Dalam konteks itulah, KPK memberi
apresiasi kepada film-film mampu memainkan peran sebagai pembawa perubahan. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja,
pelibatan masyarakat dalam gerakan antikorupsi memang menjadi salah satu kunci
sukses pemberantasan korupsi. Termasuk
di antaranya, mendorong kesadaran untuk
menciptakan perubahan sosial.
Tanpa peran masyarakat, lanjut Adnan,
akan sulit bagi KPK untuk bergerak sen
dirian, melawan korupsi yang begitu masif
di negeri ini. “Dalam hal ini, masyarakat bisa
menggunakan film sebagai medium untuk
vol 43/vii/jan-feb 2015 | integrito |
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Film Antikorupsi
Gigih Menginspirasi
Tidak selamanya film bermutu dan sarat moral
diminati. Keteguhan beberapa sineas yang
konsisten, diharapkan bisa menjadi inspirasi.

I
integrito/srp

ANTIKORUPSI. Diskusi “Film Sebagai Bagian dari Gerakan Anti Korupsi” dalam rangkaian kegiatan peluncuran ACFFest 2015 di
Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta beberapa waktu lalu. Selain pimpinan KPK, juga menghadirkan sutradara Angga Dwimas
Sasongko dan mantan Komisioner ICAC Hongkong, Tony Kwok.

menyuarakan ide dan gagasan berkaitan dengan kampanye antikorupsi,” katanya.
Komisioner lainnya, Zulakarnain mengatakan, pemberantasan korupsi melalui budaya
seperti film, memang penting. Karena melalui
pendekatan semacam itu, pesan komunikasi
bisa sampai kepada masyarakat. Alasannya,
karena film mampu menyampaikan pesan melalui bahasa budaya yang bisa diterima oleh berbagai komunitas. “Bukan dengan bahasa juridis
atau ilmiah yang kaku,” katanya.
Begitupun, ia tidak menutup mata bahwa
penyampaian produk budaya harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Terutama, di tengah gencarnya media digital
dan media sosial. Melalui cara itu, produk
budaya tidak hanya digemari kalangan terbatas, namun juga bisa menjaring penggemar baru.
“Misi pemberantasan korupsi yang di
bawa kepada masyarakat yang memiliki
kearifan lokal sendiri, memang perlu dise
suaikan dengan tingkat, jenis, serta kualitas
budaya masing-masing. Melalui cara demikian, maka produk budaya, baik pertunjukan
wayang, ketoprak, atau film, tentu masih relevan pada masa sekarang,” katanya.
66 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

Terkait hal itu pula, KPK menggelar
ACFFest dalam tiga tahun terakhir. Selain
menjadikan film sebagai medium perubahan
sosial dan penanam nilai-nilai antikorupsi,
melalui ajang tersebut KPK mengajak masyarakat untuk lebih aktif berkontribusi dalam
pemberantasan korupsi.
Pada ACFFest 2015, misalnya, kategori
yang dikompetisikan antara lain film fiksi,
film dokumenter, video jurnalisme warga
(citizen journalism), iklan layanan masyarakat (public service announcement/PSA), dan
film animasi. Seluruh kategori terbuka untuk
pelajar dan umum, yang diproduksi pada 1 Januari 2014 hingga 5 Oktober 2015.
Selain kompetisi film, ACFFest 2015 juga
menggelar kompetisi ide cerita film dari kategori yang ada. Peserta yang terpilih, akan
mendapatkan apresiasi dalam bentuk dukungan produksi dan pendampingan proses
produksi oleh praktisi perfilman, sekaligus
diikutsertakan sebagai peserta ACFFest 2015.
Menurut Adnan, dari tahun ke tahun,
animo masyarakat terhadap festival, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika
pada ACFFest 2013 diikuti 181 peserta, maka
pada 2014 melonjak menjadi 333 peserta. l

ni bukan “kutu” biasa. Tapi “kutu” yang
memang akrab di telinga para sineas. Menurut aktor senior Gusti Randa, hendaknya seluruh insan film meluruskan orientasi saat memproduksi film. Karena dalam
dunia perfilman, dikenal istilah “kutu”, yakni
laku dan bermutu. Dengan demikian, film
yang dibuat tidak hanya digemari penonton,

namun juga memiliki pesan yang baik yang
diharapkan bisa menjadi inspirasi.
Fakta menunjukkan bahwa tidak selamanya film yang bermutu adalah yang paling
laku. Situs FilmIndonesia.or.id mencatat,
jumlah penonton pada tahun 2014, diraih
film komedi laga-komedi “Comic 8”, yakni
ditonton sebanyak 1,6 juta penonton. Soal

“Dengan film ini saya
berharap bisa membantu
menumbuhkan
kesadaran sosial, betapa
bahayanya penyakit
korupsi jika dibiarkan
terus-menerus.”
Lola Amaria

integrito/srp
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inspirasi untuk
Antikorupsi

Habibie Ainun

Naga Bonar Jadi 2

Sutradara :
Deddy Mizwar
Produksi :
Citra Sinema, PT Bumi Prasidhi Bi-Epsi
Produser :
R Giselawati Wiranegara, Budiyati Abiyoga
Tahun Edar :
2007
Biaya Produksi:
Rp7 miliar
Jumlah Penonton :
1,2 juta orang
Pemain :
Deddy Mizwar, Tora Sudiro, Wulan Guritno, Mike
Muliadro, Uli Herdinansyah, Darius Sinathrya,
Lukman Sardi, Jaja Mihardja, Indra Birowo
Nilai :
Nasionalisme, kejujuran dan cinta tanah air

pendapatan, jumlah penonton itu, dikalikan
saja dengan Rp30 ribu. Hasilnya, film “Comic
8” meraih pendapatan kotor sebesar Rp48
miliar. Itu baru dari penjualan tiket bioskop
saja. Film ini memang laku, tapi apakah lantas punya mutu?
Jumlah film bermutu juga masih kalah
dibandingkan film-film berkategori laku.
Produksi film masih melihat selera pasar lebih berminat pada tema horor, laga dan cinta.
Dari 106 judul film yang beredar sepanjang
2014, terdapat 27 film horor. Itu artinya, setiap bulan minimal ada 1-2 film horor yang
ditayangkan.
Lalu, bagaimana dengan film bertema
antikorupsi? Mari kita lihat, salah satunya
film yang berjudul “Sebelum Pagi Terulang
Kembali”. Pada 2014 lalu, jumlah penonton
film ini menurut situs IndonesiaFilm.net, tak
lebih dari empat ribu orang.
Jumlah itu memang tak sepadan dengan
film-film bertema lain, seperti laga, komedi,
horor atau drama romantis. Meski tak jadi
pilihan favorit, film ini punya misi mulia;
68 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

Sutradara :
Faozan Rizal
Produksi :
MD Pictures
Produser :
Dhamoo Punjabi, Manoj Punjabi
Tahun Edar :
2012
Biaya Produksi :
Rp13 miliar
Jumlah Penonton :
4,4 juta orang
Pemain :
Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari, Tio Pakusadewo,
Ratna Riantiarno, Mike Lucock
Nilai :
Nasionalisme, kerja keras, dan tanggung jawab.

semua penjualan tiket film ini akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai distribusi
nonkomersial film itu sebagai bagian dari
kampanye antikorupsi.
Sedikit lebih beruntung, film “Negeri Tanpa
Telinga” berhasil menggaet sebanyak 8 ribu penonton. Film besutan sutradara Lola Amaria ini
mengangkat kasus korupsi ke dalam layar lebar.
Tentu saja butuh perjuangan berat untuk bisa
‘menyulap’ sebuah gelaran perkara menjadi kisah apik yang bisa dipelajari.
Dalam film yang dibintangi Ray Sahetapy
dan Lukman Sardi tersebut, sang sutradara
Lola terinspirasi dari bacaannya terhadap informasi setiap hari melalui media. Dari sana
Lola prihatin melihat banyaknya politisi yang
ditahan karena kasus korupsi, politisi yang
terlibat skandal seks, ancaman menjatuhkan
pemerintah, dan saling serang antar lembaga
negara. Alhasil, Lola pun tertantang untuk
membuat film dengan tema politik yang nyaman, enak dinikmati, dan bermakna.
Meski tak menjadi “raja” di belantika
perfilman Tanah Air, namun Lola berharap,

Laskar pelangi

Tjokroaminoto

Sutradara :
Garin Nugroho
Produksi :
Pic[k]lock Production, Yayasan Keluarga Besar
HOS Tjokroaminoto, MSH Films.
Produser :
Christine Hakim, Didi Petet, Dewi Umaya Rachman,
Sabrang Mowo Damar Panuluh, Nayaka Untara, Ari
Syarif
Tahun Edar :
2015
Biaya Produksi :
Rp15 miliar
Jumlah Penonton :
115 ribu orang
Pemain :
Reza Rahadian, Putri Ayudya, Maia Estianty, Christine
Hakim, Ibnu Jamil, Alex Komang, Tanta Ginting,
Chelsea Islan, Sudjiwo Tejo, Egi Fedly, Christoffer
Nelwan, Deva Mahenra, Didi Petet.
Nilai :
Nasionalisme, keberanian dan keteladanan.

karyanya itu menjadi inspirasi pemberantasan korupsi di negeri ini. “Dengan film
ini saya berharap bisa membantu menumbuhkan kesadaran sosial, betapa bahaya
nya penyakit korupsi jika dibiarkan terusmenerus,” katanya.
Pada dasarnya, misi dua film di atas, sama
dengan film yang diproduksi oleh dua sineas
Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale atau Ale.
Hanya saja, pasangan suami-istri ini, memperluas tema yang lebih universal, seperti
kejujuran, nasionalisme dan kepedulian.
Seakan tak tergoda iming-iming keuntungan
film yang asal laku, mereka hingga kini tetap
konsisten memilih “pesan” sebagai kekuatan
utama sebuah cerita.
Lihat saja karya-karya mereka yang penuh inspirasi, seperti “Denias, Senandung di
Atas Awan.” Di tengah keengganan para sineas untuk melirik dunia anak-anak Indonesia bagian timur, mereka justru mengangkatnya menjadi karya film yang sangat apik.
Film yang sempat masuk nominasi Piala
Oscar 2008 itu, mengisahkan perjuangan

Sutradara :
Riri Riza
Produksi :
Rumah Produksi Mirzan Production
Produser :
Mira Lesmana
Biaya Produksi :
Rp8 Miliar
Jumlah penonton :
4,7 juta orang
Pemeran :
Cut Mini, Ikranaga, Slamet Rahardjo Djarot, Mathias
Muchus, Teuku Rifnu Wikana
Nilai :
Kepedulian dan kesederhanaan.

Denias, anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini terjadi, karena
sekolah-sekolah di pedalaman memang masih jauh dari memadai, terbuat dari kayu dan
roboh saat gempa. Melalui film tersebut, Nia
dan Ale menyajikan ironisme dunia pendidikan kita. “Bahkan tidak hanya Papua,
ironsime itu sebenarnya bisa ditemui di
Tangerang dan Bekasi,” kata Ale.
Berkat pesan moral yang disampaikan
melalui film-filmnya, Ale dan Nia melihat
adanya perubahan dalam masyarakat. Seusai
“Denias” misalnya, sekarang banyak iklan
yang berani menampilkan orang-orang dari
Indonesia Timur, entah dari NTT, Ambon,
atau Papua.
“Kita putar sampai ke pelosok. Dengan
semangat, mereka berkumpul dan untuk bersama-sama menyaksikan Denias. Hasilnya,
keesokan paginya mereka dengan lebih semangat lagi berangkat ke sekolah,” kata Ale.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
juga aktif melakukan kampanye, sosialisasi
dan edukasi dalam bingkai pencegahan kovol 43/vii/jan-feb 2015 | integrito |
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iapa yang tak muak dengan korupsi?
Apalagi, ketika kita menyaksikan atau
mendengarkan rekaman pembicaraan telepon
seorang koruptor dengan pejabat seperti beberapa waktu lalu. Tentu kita akan geleng-geleng kepala
dan tak habis pikir, bagaimana mereka dengan seenaknya mempermainkan hukum dan melakukan korupsi?
Marzuki Muhammad atau yang akrab disapa Juki Kill
the DJ, juga merasa jengah ketika menyaksikan berita di
televisi yang memutar kembali percakapan itu. Namun, ia
tak mau perasaan muak itu hanya berbuah umpatan dan
makian. “Karena saya seniman, saya maunya bikin karya,”
kata musisi hip hop ini.
Maka, dalam waktu hanya satu jam, ia menulis
lagu berjudul Cicak Nguntal Boyo (Cicak Lawan Buaya)
yang kemudian disebarkan melalui media
sosial. Begini, Juki menyalurkan perasaan
geramnya;
“Ini cerita negeri bedebah.
Pemimpinnya hidup mewah. Tapi
rakyatnya makan susah. Hasil dari
mengais sampah. Di negeri para
bedebah. Yang baik dan bersih salah.
Kebohongan itu lumrah,” tulisanya.
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Juki Kill the DJ
foto-foto: istimewa

ojek payung. Si Jarwo-Sopo menjadi salah satu tokoh yang menarik dalam film animasi Adit & Jarwo-Sopo.
Film ini menjadi menarik dengan petuah-petuah bijak yang disampaikannya dengan ringan dan lugas mampu
mengembalikan suasana gaduh menjadi teduh.

rupsi. Bagi KPK, kinerja pencegahan dan penindakan dilakukan secara simuktan dengan
kecepatan yang sama. Dan film, adalah salah
satu medium penyanmpai pesan kepada khalayak yang lebih luas.
Setiap tahun sejak 2013, KPK rutin
menggelar Festival Film Antikorupsi (Anti
Corruption Film Festival/ACFFest). Dalam
rangkaian gelaran ACFFest, KPK juga melakukan pemutaran film di sejumlah tempat,
mulai dari sekolah, kampus, hingga komunitas. Dalam setiap pemutaran film, KPK juga
menggandeng para sineas agar film tersebut
tak hanya bisa ditonton, tetapi juga diresapi
maknanya dengan diskusi lanjutan yang bisa
meningkatkan pemahaman dan kesadaran
antikorupsi.
Meski tak masuk ke jalur komersial, namun upaya menyebarkan inspirasi dari tema
antikorupsi ini tak berhenti sampai di situ.
Media sosial juga dirambah, demi kemudahan
akses masyarakat yang ingin menyaksikan.
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Menurut Plt. Pimpinan KPK Johan Budi
SP, ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan pemberantasan korupsi.
Pertama, proses penanaman nilai merupakan
uapaya jangka panjang agar tumbuh benih
antikorupsi sejak dini. Dan, “Kedua, KPK melibatkan masyarakat juga sebagai aktor pemberantas korupsi,” katanya.
Sadar akan hal itu, kata Johan, maka
KPK lebih banyak melakukan “jemput bola”
dalam melakukan kampanye dan sosialisasi
melalui film bergenre antikorupsi. Johan
menambahkan, meski sadar film sarat moral kerap tak dilirik penonton, tapi KPK tidak cemas. Secara bertahap, ia optimistis
masyarakat akan menilai mana karya yang
bermutu, mana yang tidak. Dari data jumlah
peserta ACFFest dari tahun ke tahun, kata
dia, terus meningkat. “Ini jadi semacam indikator bahwa masyarakat kita semakin bertambah yang pro terhadap pemberantasan
korupsi,” katanya. l

Muak Berbuah
Produktivitas
Hampir di setiap karyanya, memuat kritik sosial yang
tajam. Tentang kesenjangan, tentang ketidakadilan. Ia
juga bagai representasi spontanitas dan kepedulian.
Pesannya selalu universal, yang dibungkus dengan rima
dan gaya hip hop yang ringan tanpa melupakan lokalitas.
Dengan gaya khas itu pula, yang lantas membuatnya
diundang berkeliling ke luar negeri.
Mengapa hip hop? Bagi Juki, musik hip hop adalah
musik alamiah dengan ekspresi yang jujur dan apa adanya. “Berekspresi yang paling enak itu dengan bahasa
yang paling akrab dengan kita. Dan hip hop itu seperti
bercerita,” katanya.
Kepeduliannya, juga terlihat ketika ia menginisiasi
gerakan Jujur Barengan bersama tokoh setempat di
Jogja beberapa waktu lalu. Gerakan itu kemudian
bersinergi dengan program pencegahan korupsi KPK.
Ia lantas juga menulis theme song gerakan itu dengan
judul yang sama.
“Tujuannya bukan ke atas tapi ke bawah, menyuarakan antikorupsi ke lingkungan sekitar kita,” kata Juki yang
sudah menulis lebih dari 100 lagu. l

killdblog.files.wordpress.com
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mera dan editing. Di situ juga kita didorong
untuk membuat ide cerita untuk diproduksi.
Orang tua mendukung?
Mendukung. Mereka sih free, terserah tapi
bertanggung jawab.
Bagaimana pengalaman pertama buat
film?
Waktu itu sudah siap produksi film “Pigura”
dan aku jadi asisten sutradara. Dari situ,
ternyata pengalamannya mengasyikkan. Dan
aku bertekad ingin jadi sutradara, biar bisa
punya karya sendiri.
Apa kesulitannya?
Selama aku buat film fiksi, yang susah itu menetapkan naskah. Kan, selalu berubah-ubah
dan selalu timbul ide baru ketika syutingnya.
Akhirnya kita ambil gambar ulang karena
ganti dialog.
1.

2.
foto-foto: istimewa

Eka Susilawati
S i n e as

P e l a j a r

TAK INGIN
MENGGURUI
PENONTON

U

sianya masih belia, tapi idenya dalam mengeksekusi pesan yang sarat moral, terlihat matang. Eka Susilawati
nama sineas kelahiran Purbalingga, 17 Agustus 1998 ini,
baru melahirkan dua karya film fiksi pendek. Namun, sejumlah penghargaan atas karyanya, telah diterima dari
dalam dan luar negeri.
Tema yang menjadi perhatian siswi kelas X SMA 1 Purbalingga ini,
sesuatu yang sederhana. Namun, pesan utamanya kuat, mengenai kejujuran yang menurutnya, mulai surut di kalangan remaja seperti dirinya.
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1. GANDA- Salah satu adegan dalam “Ijolan” menuntut
Eka bermain ganda untuk dua peran dalam satu bingkai.
2. SUTRADARA- Eka sedang mengarahkan seorang
pemain dalam pengambilan gambar film “Ijolan”

Simak perbincangan redaksi Integrito
dengan putri pasangan Rokhim dan Sopiyah
yang bercita-cita melanjutkan kuliah di jurusan perfilman, pada 23 Januari 2015 lalu.
Berikut petikannya:
Bagaimana ceritanya, kamu menyukai
dunia sinematografi?
Waktu itu ada layar tancap di lapangan desa.
Yang ditayangkan film “Baju Buat Kakek”
yang diproduksi pelajar SMP 1 Karangmoncol. Dari situ aku tertarik masuk ke SMP itu.
Tamat SD, bapak malah menyuruh masuk
SMP yang dekat dari rumah, yaitu SMP 4
dan ternyata di sana juga ada kegiatan ekskul
Sawah Artha Film yang dibina Pak Aris,
guru Bahasa Jawa dan Seni Budaya dan Ketrampilan. Aku daftar dan ikus seleksi. Dari 80
anak, yang diterima 25 anak termasuk aku.
Apa saja kegiatannya?
Aku ikut kelas penulisan naskah dan penyutradaraan. Selain itu, ada kelas teknik ka-

Bagaimana ide awal pembuatan “Ijolan”?
Awalnya “Ijolan” itu diikutkan dalam Festitval Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
untuk pertama kali di tingkat provinsi. Dikasih waktu untuk produksinya hanya sehari.
Tapi nggak menang. Baru setelah lomba itu,
idenya dikembangkan seperti sekarang.
Apa saja yang direvisi?
Tempat. Skenario juga banyak yang dikembangkan, tapi inti “Ijolan” tetap sama, yaitu
kejujuran yang semakin langka di kalangan
pelajar. Total lima hari produksinya.
Inspirasinya dari mana?
Ada teman yang kembar tiga, dua laki-laki
dan satu perempuan. Yang laki-laki itu
benar-benar mirip, sampai aku nggak bisa
membedakan. Dan mereka pernah dalam
situasi bertukar saat pelajaran olahraga, dan
nggak ada yang tahu.
Kamu puas dengan hasilnya?
Puas banget, soalnya aku benar-benar usaha
sendiri. Bapakku juga bilang, “Selamat ya
bapak bangga sama kamu.”
Apa tema film yang menarik buat kamu?
Kearifan lokal dan budaya dalam bermasyarakat. Aku selalu mengusulkan ide-ide yang
ada di sekeliling aku saja. Nggak yang sulitsulit, seperti kejujuran.
Soal kejujuran, seberapa penting?
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PIDANA TAMBAHAN

P
Karya
Ijolan (2014)
Langka Receh (2012)

Penghargaan
2012
Film Terbaik Kedua Kids International Film Festival
(KidsFest)
Film Terbaik (Gayaman Award) Festival Film Solo (FFS)
Film Pendek Fiksi SMP Terbaik Festival Film Purbalingga
(FFP)
Juara III Lomba Cipta Film 50 Tahun Lesbumi
Juara II Festival Film Integritas
Penghargaan Khusus Juri Jambore Film Pendek
Penghargaan Khusus Festival Film Indonesia 2012

2013
ASEAN International Film Festival Awards (AIFFA)
Penghargaan Khusus Locfilmfest
Penghargaan Khusus film pelajar AFI
Penghargaan Khusus Psychofest
Nominasi I Lomba Sinematografi Pemuda Kemenpora
Film Fiksi Pendek Pelajar Terbaik Anti-Corruption Film
Festival (Acffest)
Nominasi Piala Maya

2014
Film Fiksi Pendek Pelajar Terbaik Anti-Corruption Film
Festival (Acffest)
Aktris Terbaik Sagamoviefest
Film Terbaik Festival Film Disabilitas
Juara III Festival Film Pelajar Yogyakarta

Penting banget. Aku ngerasa kalau kejujuran
di kalangan pelajar SMA itu nelangsa. Misalnya kayak ulangan. Aku sudah belajar, tetapi
masih banyak yang nyontek dan mereka
dapet nilai lebih tinggi dari kita yang belajar.
Kok, orang jujur kayak begini? Akhirnya aku
protes lewat film “Ijolan” itu.
Bagaimana kamu dididik di dalam
keluarga?
Sejak SMA aku indekost. Karena jarak rumah ke sekolah jauh, sampai 30 kilometer.
Aku tinggal di Karangmoncol dan sekolah di
Purbalingga. Orang tua mempercayakan saja
soal pendidikan karena aku sudah dianggap
dewasa. Yang penting aku benar. Kalau aku
salah, baru diingatkan.
Ada pengalaman yang membekas tentang
pendidikan orang tua?
Waktu kecil, aku pernah dipukul oleh teman
sampai menangis. Tapi dia tidak mau mengaku. Malah aku yang dimarahi padahal aku
sudah jujur dan orang tuaku malah meminta
maaf. Aku baru tahu maksud bapak saat kelas
1 SMP. Setelah itu, aku merasa kalau bapak
marah itu sebenarnya sayang karena ingin
anaknya jadi baik.
Apa harapan terhadap film karyamu?
Aku ingin ngomong tentang kejujuran. Aku
nggak ingin menggurui penonton. Aku ingin
menyampaikan tentang kejujuran dan jadi
motivasi buat temen-temen di luar sana untuk lihat film aku.

enerapan hukuman tambahan
telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), sistem pemidanaan di dalam
hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana
pokok antara lain pidana mati, penjara, dan
denda. Sedangkan pidana tambahan di dalam
KUHP Pasal 10 huruf a angka 1, dapat berupa
pencabutan hak-hak tertentu; perampasan
barang yang tertentu; dan pengumuman keputusan hakim.
Sedangkan mengenai pencabutan hakhak tertentu, dielaborasi dalam ketentuan
Pasal 35 KUHP, misalnya hak memegang
jabatan tertentum, hak memasuki Angkatan
Bersenjata, hakmemilih dan dipilih dalam
pemilihan, dan sebagainya.
Pasal tersebut juga mengatur mengenai lamanya pencabutan hak-hak tertentu
tersebut. Antara lain: (a) Bagi mereka yang
dihukum pidana mati atau penjara seumur
hidup, lamanya pencabutan hak adalah
seumur hidup; (b) Bagi mereka yang dihukum penjara selama waktu tertentu atau
kurungan lamanya pencabutan hak minimal
dua tahun dan maksimal 5 tahun
lebih lama dari hukuman yang
dijatuhkan; Sedangkan (c), bagi
mereka yang dihukum dengan
pidana denda, maka lamanya
hukuman pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal
lima tahun.
Tidak hanya KUHP. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juga memperkuat aturan
mengenai penerapan pidana tambahan. Pada
Pasal 18 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa:
“Selain pidana tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana
tambahan adalah pencabutan seluruh atau
sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,
yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana”. Hak-hak tersebut
adalah seperti hak untuk menduduki jabatan
tertentu dan hak politik.
Pertanyaannya, apakah bisa pidana
tambahan dijatuhkan secara mandiri tanpa
pidana pokok? Karena sifatnya hanya tambahan dari sesuatu hal yang pokok, tentu
saja pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan
secara berdiri sendiri.
Akan tetapi memang terdapat pengecualian. Dalam KUHP pengecualian tersebut
terdapat dalam pasal 39 ayat 3 jo. Pasal 45
dan 46, serta pasal 40. Kedua pasal tersebut
intinya mengatur jika terhadap terdakwa
dinyatakan bersalah akan tetapi karena atas
dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan
alasan di bawah umur atau tidak waras maka
terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan,
dapat dirampas oleh negara. (*)

Apa cita-cita kamu selanjutnya?
Aku ingin kuliah jurusan perfilman, karena
dunia seni aku jadi bebas berekspresi. l
74 | integrito | vol 43/vii/jan-feb 2015

vol 43/vii/jan-feb 2015 | integrito |

75

Kavling c-1

adnan pandu praja

Di Pusaran Badai Ketiga
Seperti orang yang menyatakan beriman, tentu tak akan
dibiarkan begitu saja tanpa pembuktian. Tuhan pasti akan
mengujinya, sejauhmana kualitas iman seorang hamba.

B

agi orang-orang yang telah mengikrarkan diri untuk ambil bagian dalam
“perang suci” melawan korupsi, tentu
saja akan menghadapi aral-rintangan
yang berat. Berbagai perlawanan balik dari
pihak-pihak yang tidak suka, tentu merupakan
takdir yang mesti dijalani. Atau dalam kata lain,
itu merupakan sebuah keniscayaan.
Seperti yang kini tengah dihadapi. Untuk
kali ketiga, upaya pelemahan, atau bahkan dalam istilah kolega saya, Bambang Widjojanto,
penghancuran terhadap pimpinan KPK dilakukan. Berbagai motif dan siasat licik dilancarkan,
mulai dari pembunuhan karakter lewat foto-foto
mesum, hingga dibukanya kembali kasus-kasus
hukum yang menyeret para komisioner. Semua
itu, memiliki tujuan yang membahayakan, yakni
menjadikan para komisioner sebagai tersangka
yang pada akhirnya akan menghambat kinerja
KPK dalam penanganan perkara. Atau bahkan
membubarkan KPK, sebagaimana yang didengungkan.
Kalau dilihat dari perkara tindak pidana
korupsi yang ditangani KPK, modus yang terjadi semakin canggih. Bahkan pada sejumlah
kasus yang terjadi, nafas korupsi telah dihela
jauh sebelum dimulainya sebuah proyek. Karenanya, deklarasi perang terhadap korupsi,
sudah seharusnya menjadi agenda utama
bangsa ini.
Percobaan kriminalisasi kali ini, memang
jauh lebih sistematis, menyasar pangsung empat pucuk pimpinan yang tersisa. Progresivitas
KPK dalam penanganan perkara, merupakan
“ancaman” bagi segelintir pihak yang selama ini
nyaman dengan sistem yang korup. Keterusikan ini lantas yang membuahkan kriminalisasi
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yang akan menghambat upaya pemberantasan
korupsi.
Ibarat pohon, semakin tinggi menjulang,
semakin kencang pula anginnya. KPK menyadari
itu. Namun, saya berkeyakinan, semangat dan
kerja KPK tentu tidak boleh mengendur sedikit
pun meski tengah berada dalam pusaran badai
sekalipun.
Selain itu, tentu saja bagi kita harus mengambil
hikmah agar setiap ujian yang datang, menjadi
sesuatu yang positif. Momentum ini, bagi KPK,
adalah momentum konsolidasi dan merapatkan
barisan. Sebab, KPK yakin bahwa kebaikan yang
tidak terorganisasi dengan baik, akan dihancurkan
oleh kejahatan yang terorganisasi dengan rapi.
Momentum ini juga menguatkan keyakinan
bahwa gerakan sosial masyarakat merupakan
kunci utama dalam memberantas korupsi. Tidak
hanya sebagai bahan bakar pendukung eksistensi
KPK selama ini, publik juga berperan sebagai
agen perubahan dan penyemai benih antikorupsi.
Karena sejatinya, KPK membutuhkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam
bersinergi memberantas korupsi.
Dalam terpaan badai ketiga ini, tak sedikit
pun KPK meragukan dukungan publik. Tentu,
dukungan ini bukan “cek kosong” yang diberikan
begitu saja. Untuk sebuah dukungan, KPK harus
membangun pondasi kepercayaan. Dan untuk
mendapatkan kepercayaan, harus dibuktikan
dengan kinerja maksimal yang panjang dan tanpa
kenal lelah.
Karenanya, KPK mengharapkan doa restu
dari seluruh masyarakat Indonesia agar tetap
tegar dalam mengemban tugas ini. Sebuah tugas,
yang kami sebut sebagai perjuangan membebaskan negeri ini dari tirani korupsi. l

