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Api sejarah akan terus
menyala saat keteladanan
para pahlawan bisa terus hidup
pada zaman yang berubah.
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CARA MELAPORKAN
DUGAAN TIPIKOR KE KPK
Pertanyaan : DPP KOMPPTRAS

Kami Dewan Pimpinan Pusat
LSM Komite Pemantau Pengelolaan
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah
(KOMPPTRAS) Provinsi Sumatera Utara.
Sehubungan dengan fungsi LSM
sebagai kontrol sosial kami mohon
kerjasama yang baik dengan KPK dalam
menyikapi temuan kami di lapangan
yang merugikan negara yang dilakukan
oleh para pejabat di lingkungan Dinas
Pendidikan di Sumatera Utara. Untuk
itu kami mohon arahan tentang laporan
selanjutnya.
Jawaban :
Untuk informasi pengaduan masyarakat
atau terkait pelaporan dugaan tindak
pidana korupsi silakan mengirimkan email
ke: pengaduan@kpk.go.id atau mengakses:
http://kws.kpk.go.id, sedangkan ketentuan
dan informasinya dapat dilihat melalui link
http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/
pengaduan-masyarakat/mengenaipengaduan-masyarakat

MENGUNDANG
KOMISIONER KPK
Pertanyaan : Rai Palguna

Selamat siang, saya mahasiswa Politeknik
Negeri Bali. Bagaimana prosedur untuk
mengundang Komisioner KPK Bapak
Johan Budi sebagai pembicara seminar di
kampus saya? Terima kasih.
Jawaban:
Untuk permohonan narasumber dari KPK,
mohon mengirimkan surat resmi (yang
telah ditandatangani) untuk dapat di
proses ke Bagian Persuratan.

KETELADANAN
KRESNA

@amrisyahid
Ayo KPK secepatnya buka kantor di daerah. Biar bisa
menangkap para kades yg suka korupsi dana subsidi.
#DukungKPK

“Yad-yad acarati srethas. Tad-tad eve `trao janah. Sa yat
pramanam kurute lokas tad anuvartate.”

@iwanfals
Saya tetap percaya KPK
@Sinam_MS
Kekuatan @KPK_RI itu adalah rakyat, dan kekuatan rakyat
untuk pemberantasan korupsi ya @KPK_RI , itulah kenapa
Rakyat #DukungKPK #SaveKPK
@uya_dblues
Yang melemahkan KPK, berarti melawan RAKYAT
INDONESIA. #SaveKPK #DukungKPK
@sintowijaya
Semoga KPK bisa semakin berani memberantas Korupsi
secara berkesinambungan demi kemakmuran Bangsa
Indonesia
@AhmadfadilS
Hukum mati smua korupsi gara2 korupsi rakyat jadi
terlantar ke luar negara
@RobertSudaryono
Korupsi akan melahirkan generasi baru Koruptor.
Koruptor akan melahirkan Koruptor yg lbh ganas.
Dukung terus KPK!
@MustamirGazali
Kami yg di rantau mengikuti up & down KPK, maju terus
Kamerad.
@M_syahputra48
@KPK_RI mulai pagi ini dengam membarantas korupsi”
yang ada di negeri ini
@Hanafiibnu1
@KPK_RI tuntaskan para koruptor di indonesia

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

I

nilah kata mutiara yang diungkapkan Kresna dalam kitab Mahabharata.
Maknanya, ”Apapun yang dilakukan
orang besar akan diikuti masyarakatnya. Teladan apapun yang ia berikan
akan ditiru seluruh dunia.”
Kresna yang merupakan bagian dari
bangsawan Kerajaan Astina, menyadari
dirinya harus mampu menjadi contoh bagi
rakyatnya. Kresna memegang teguh pesanpesan kebijaksanaan selama dibesarkan oleh
orangtua tiri bernama Yasoda dan Nanda di
Gokula, Mahavana.
Kebijaksanaan dan kemurahan hati
Kresna menjadi pelajaran hingga
saat ini. Sosok Kresna juga
sederhana meski dia dibesarkan dalam keluarga bangsawan di Mathura. Kresna
kecil
kerap
menolong
warga yang kesusahan dan
menggembalakan
sapi.
Padahal dengan keturunan dari Dewa
Wisnu, bisa saja Kresna bertindak semenamena.
Dalam epos Mahabharata,
sosok
Kresna
memang
digambarkan sebagai
teladan yang sempurna.
Meski keturunan dewa, tumbuh dan besar di keluarga bang-

sawan, punya kesaktian dan kekuasaan, namun itu semua tak menjadikannya sebagai
tokoh yang semena-mena. Justru kehadirannya memberikan ketenangan, kenyamanan
dan solusi atas persoalan yang ada.
Rasa-rasanya, takkan merugi bila
mencermati karakter Kresna untuk memetik
keteladanan. Jujur saja, ketika bertanya pada
sosok pemimpin ideal, rakyat tentu setuju
dengan sosok Kresna. Tentu saja, sosok ini
bukan satu-satunya. Dalam contoh realitasnya, negeri ini memiliki putra-putri bangsa
terbaik yang pernah menjadi pemimpin dan
melayani rakyatnya.
Dari sikap hidup mereka, kita
mengambil pelajaran. Tentang
kesederhanaan, soal kejujuran, pribadi yang penuh integritas dan kecintaan serta
pengorbanan yang tak perlu
dipertanyakan lagi. Itulah
mengapa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebarkan pesan keteladanan
sebagai upaya membangun
pribadi berintegritas demi
mencegah korupsi sedini
mungkin.
Tentu saja, apa yang kami
sajikan, terbatas pada ruang
dan waktu. Lainnya, masih
ada sosok penuh teladan
dan inspirasi yang belum
sempat terkatakan kisah
hidupnya.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, Putri Artika Resyakasih, 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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RA N A
SRIKANDI PETUALANG- Sribimastuti (60th) memasang spanduk
raksaksa “Saya Perempuan Anti Korupsi” dengan menuruni gedung KPK
setinggi 8 lantai pada Selasa (21/4). Anggota tim Kartini Petualang ini
berprofesi sebagai seorang arsitek.

Integrito/SRP
Integrito/SRP
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MERANGKUL SWASTA CEGAH KORUPSI

MAHASISWA UNTAR
MELIHAT WAJAH
HUKUM INDONESIA

S

ebanyak 50 mahasiswa Universitas Tarumanegara (Untar) melakukan audiensi di Gedung KPK,
Jakarta pada Rabu (4/3). Rombongan
diterima Fungsional Pendidikan dan
Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas)
Mohammad Jhanattan yang memaparkan materi “Wajah Hukum Indonesia
dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”.
Para mahasiswa antusias menanyakan perkembangan isu terakhir,

S

Integrito/SRP

semisal penanganan kasus korupsi,
anggaran KPK dan hukuman efektif
bagi koruptor yang memberikan efek
jera. Setelah diskusi, mereka juga

diperkenalkan Bus Anti Corruption
Learning Center, pusat pelatihan
antikorupsi bagi masyarakat yang bisa
proaktif menjangkau masyarakat. l

KERJASAMA
KPK-UNIVERSITAS BRAWIJAYA

K
Integrito/SRP

ULP KALIMANTAN
TIMUR BELAJAR
DI KPK

PK dan Universitas Brawijaya
melakukan penandatanganan
perjanjian kerja sama tentang
pemanfaatan informasi dan publikasi
dengan Universitas Brawijaya, Malang
pada Selasa (17/3).
Kerja sama ini bertujuan agar kedua pihak, dapat saling memanfaatkan
publikasi lokal yang diterbitkan oleh
masing-masing lembaga dalam upaya
mendukung pemberantasan tindak

pidana korupsi secara efektif dan efisien
sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing
Penandatanganan dilakukan Rektor Universitas Brawijaya Mohammad
Bisri dengan Plt. Wakil Ketua KPK Johan
Budi SP. Dalam kesempatan yang sama,
Johan juga memberikan kuliah umum
tentang “Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi”.l

Integrito/SRP

K

PK menyelenggarakan seminar
bertajuk “Peran Serta Swasta
dalam Pencegahan Korupsi
Pengelolaan Sumber Daya Alam” di
Kantor Gubernur Sumatera Utara,
Medan pada Rabu (25/3).
Dalam kesempatan tersebut
turut hadir pula Ketua Sementara KPK

6 | integrito | vol 44/vii/MAR-APR 2015

Taufiequrachman Ruki, Gubernur
Sumut Gatot Pujonugroho, Direktur
Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dan
Ketua Tim Kajian SDA Litbang KPK
Dian Patria. Kegiatan ini dipandang
penting, sebab pihak swasta juga
terlibat dalam pengelolaan sumber
daya alam di Indonesia.l

PENINGKATAN PEMAHAMAN
GRATIFIKASI PEGAWAI

ebanyak 35 pegawai dari
Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Karawang
dan Pemerintah Provinsi Bengkulu
mengikuti Traning of Trainers (ToT)
Pengisian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) yang
digelar KPK pada Kamis (23/4) di
Jakarta.
Acara yang diampu Fungsional Direktorat PP LHKPN Ben
Hardy Saragih ini, bertujuan untuk
memberikan pemahaman sekaligus meningkatkan kesadaran para
pegawai negeri dan penyelenggara
negara. Untuk itu, secara berkala, KPK
rutin menggelar kegiatan ini bagi
para kelompok kerja atau pengelola
LHKPN di kementerian atau lembaga
negara. l

T

S

ebanyak 37 delegasi dari Pemerintahan Provinsi Kalimantan
Timur mengunjungi KPK pada
Selasa (17/3). Dalam kegiatan yang
diterima oleh Sekertaris Jenderal
KPK Himawan Adinegoro dan Plt.
Kepala Biro Umum Apin Aviyan itu,
para delegasi mempelajari segala hal
tentang pengadaan barang dan jasa,
mulai dari manajemen pengadaanm
sumber daya manusia, hingga standar
operasional prosedur, termasuk pencegahan korupsi di lingkup pengadaan.
Sebagai informasi, Pemprov Kalimantan Timur belum memiliki Unit
Layanan Pengadaan (ULP) yang ajeg
dan profesional. Karenanya, mereka
hendak merintis dan belajar langsung
kepada KPK.l

TIGA PEMERINTAH
DAERAH
IKUT PELATIHAN
LHKPN

Integrito/SRP

ak hanya sosialisasi terhadap
kementerian dan instansi
pemerintah lainnya, KPK juga
melakukan sosialisasi dan pelatihan
untuk meningkatkan pemahaman
tentang Gratifikasi bagi para
pegawainya pada Senin (30/3) di
Auditorium gedung KPK.
Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, kegiatan sosialisasi bagi internal
rutin digelar setiap tiga bulan.
“Sebab, gratifikasi terbilang tindak
pidana korupsi yang masih baru.
Karena itu, perlu upaya lebih untuk
memahaminya,” ujarnya.l
Integrito/SRP

DONOR DARAH PEGAWAI KPK

S

ebanyak 150 pegawai KPK
kembali menggelar kegiatan
sosial berupa donor darah yang
ke-20 pada Rabu (11/3) di Gedung
Audiotorium KPK, Jakarta. Menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI),
kegiatan rutin dilakukan setiap tiga
bulanan.

Integrito/SRP

Dalam kesempatan itu, sebanyak lima pegawai mendapatkan
penghargaan dari PMI karena telah
sepuluh kali menjadi pendonor. Kelima pegawai itu antara lain Paulinus
Ari Purbowo, Salmah, Rieza Aditya,
Budi Sukmo W, dan A. Yopi Mahendra
Irawanada. l

KPK LANTIK DEPUTI INDA

K

etua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki melantik
Deputi Informasi dan Data
(Inda) Hary Budiarto pada Rabu (1/4)
di Auditorium KPK. Sebelum menjadi
deputi, Hary merupakan Kepala Pusat
Data, Informasi, dan Standarisasi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Integrito/SRP

Ruki berharap, semangat Hary
akan menjadi suntikan semangat bagi
rekan-rekan di Kedeputian Bidang
Informasi dan Data dan organisasi
secara keseluruhan. Selain itu, Ruki
berpesan agar deputi yang baru,
“Mampu menjalankan tugas dengan
baik untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi lembaga dan negara,”
katanya.l
vol 44/vii/MAR-APR 2015 | integrito |
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KANALKUSTIK

KAJIAN KELAUTAN

BUKAN SEKADAR BINCANG MUSIK

SELAMATKAN BAHARI UNTUK NEGERI

A

pa jadinya kalau topik antikorupsi
dibalut bincang dan musik dalam
sebuah program radio? Jadilah
Kanalkustik yang bisa anda saksikan
di Radio KanalKPK. Kanalkustik memang bukan sekadar acara musik yang dipadu dengan
bincang-bincang (talkshow). Para musisi yang
dihadirkan di sini, juga berbicara mengenai
pengetahuan, pengalaman hingga tanggapan
mereka tentang perjuangan pemberantasan
korupsi di Tanah Air. Itulah yang membedakan program ini, dengan bincang musik yang
ada di radio pada umumnya.
Grup musik Matajiwa, pernah singgah di
program Kanalkustik pada akhir Maret. Duo
musisi ini mengutarakan pengalaman tentang
kejujuran. Salah satunya, Anda Perdana, sang
pemetik gitar ini merasa jengkel saat
dihadapkan pada situasi yang “UUD”
alias ujung-ujungnya duit. Contoh kecil, saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Saya pernah bikin KTP, selalu
disindir buat kasih uang pelicin sama
petugas di kantor kelurahan. Padahal
kan itu bisa-bisanya dia aja. Saya udah ingetin,
eh dia malah ngancem katanya bisa lama ngurusnya,” kisah Anda.
Selain pengalaman, mereka juga memberikan pandangan bagaimana kampanye antikorupsi seharusnya disajikan kepada masyarakat. Reza Achman, sang perkusionis menilai,
efektivitas pendekatan seni dan budaya dalam
pemberantasan korupsi. “Kampanye antikorupsi, kalau dikemas dalam kesenian misalnya musik pasti nanti hasilnya juga bisa dirasakan. Muncul nanti generasi antikorupsi,”
katanya.
Mereka mengaku lelah dengan fenomena
8 | integrito | vol 44/vii/MAR-APR 2015

korupsi yang seakan tak ada habisnya. Merekapun mencoba untuk melawan korupsi dengan cara mereka sendiri, yaitu lewat seni. Dengan musik genre etno-psychedelia-rock yang
mereka usung, menjadi media menumbuhkan
kesadaran masyarakat agar kritis terhadap
berbagai permasalahan bangsa.
Maka lahirlah sejumlah karya dari duo
musisi ini yang bernada satir seperti “Dongkal
Dangkil”, yang menggugat ironi kekayaan alam
negeri, tapi pemimpinnya sibuk memperkaya
diri dan tidak peduli pada nasib rakyatnya.
Atau karya lain berjudul “1”, yang mendorong
kebhinekaan menjadi sebuah persatuan. Ada
lagu berjudul “Gili Reggae” yang mereka ciptakan ketika berada di Gili, Lombok. Lagu ini
dibuat lantaran keduanya terkesan
dengan kejujuran masyarakat disana.
Matajiwa mengemas musik
mereka dengan cara unik. Karena
mereka sepakat hanya bermain berdua saja, dalam musiknya tidak ada
bas dan alat musik pendukung lainnya.
Anda memainkan gitar akustik dengan
suara yang tebal. Sedangkan Reza memukul
drum, perkusi, kendang, dan alat-alat pukul
lainnya untuk mengimbangi ritme musiknya.
Tak hanya Matajiwa, sejumlah grup
musik kenamaan juga bisa anda saksikan di
Kanalkustik. Sebut saja Marjinal, Banda Neira,
Alexa dan musisi lainnya. Anda bisa mendengarkan musisi lainnya melalui laman :
www.kpk.go.id/kanalkpk/radio
Program
KanalKustik

Jadwal Siaran
Setiap Jumat jam 13.00 WIB

I

ronisme itu bernama Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah-ruah, sejatinya mampu memberikan kesejahteraan
bagi lebih dari 240 juta rakyatnya. Faktanya, belum sejalan dengan cita-cita.
Salah satu kekayaan alam itu ada di sektor
maritim. Di laut seluas hampir enam juta kilometer persegi ini, tersimpan anugerah Tuhan
yang luar biasa. Tak hanya dari sumber daya
perikanan, tetapi potensi kekayaan itu merentang dari letak geografis, kandungan mineral
dan sumber daya hayati lainnya.
Namun, potensi itu ternyata berhadapan
dengan sejumlah persoalan yang menurut hasil kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) merentang, mulai dari lemahnya peran pemerintah, minimnya
perawatan dan pemeliharaan ekosistem laut, serta eksploitasi laut
oleh pihak asing secara ilegal.
Untuk itu, KPK menjalin sinergi dengan para pemangku
kepentingan lainnya, untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Gerakan Nasional (GN) Penyelamatan Sumber
Daya Alam Indonesia pada 19 Maret lalu di
Istana Negara, Jakarta.
Selanjutnya, KPK akan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak
terkait, termasuk di 34 provinsi dan 27 kementerian/lembaga. Selain itu, KPK akan memfasilitasi pengembangan integritas dan sistem
pencegahan korupsi pada lembaga terkait.
Masing-masing pihak menjalankan tugas,
fungsi, dan kewenangannya serta koordinasi
antarlembaga. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu pengelolaan Sumber

Daya Alam (SDA) yang lebih adil, transparan
dan bermartabat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
KPK berharap inisiasi Gerakan Nasional
ini dapat menjadi pijakan pihak-pihak terkait
untuk bisa menuntaskan berbagai persoalan
mendasar dalam tata kelola SDA di negeri ini,
sehingga, pada akhirnya, SDA Indonesia dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Harapannya, selain membangun sinergi,
gerakan ini mampu mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor bahari, memperbaiki
tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat Indonesia, khususnya para nelayan.
“Selamatkan Bahari untuk Negeri” merupakan salah satu tayangan dalam Laporan
Khas yang bisa Anda saksikan melalui situs www.kanal.kpk.go.id/tv.
Laporan Khas merupakan program
yang menyajikan pengetahuan terhadap hasil kajian yang dilakukan
pada sektor strategis, seperti sumber daya alam, pelayanan publik,
pangan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Diharapkan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat meningkat sehingga berubah menjadi
aksi nyata dalam pemberantasan korupsi.
Saksikan Laporan Khas lainnya:
Program
1. Pelayanan dalam Pelayanan kepulangan TKI: “Stop
Nestapa Mereka!”
2. Pelayanan uji KIR: “Cegah Korupsi di Sektor Layanan
Publik”
3. Kajian tentang tata kelola impor daging sapi: “Carut
Marut Tata Niaga Sapi”
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MENGHIDUPKAN
KEMBALI
KETELADANAN
PENDIRI BANGSA

Api sejarah akan terus menyala saat
keteladanan para pahlawan bisa terus
hidup pada zaman yang berubah. Perlu
upaya ekstra, memaknai sejarah lebih dari
sekadar teks semata.

S

etiap zaman, selalu memiliki tokohnya sendiri. Di antara mereka, ada yang menjadi serupa mutiara karena
idealisme, integritas yang
menawan, dan pengorbanan yang luar biasa. Tujuan
mereka sama, mewujudkan
Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan
merdeka.
“Tugas kita sekarang adalah memperkenalkan mutiara itu dan mengajarkannya,” tukas sejarawan muda, Bonnie Triyana kepada
Integrito, beberapa waktu lalu di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Ia gelisah ketika sejarah hanya dimaknai
sebagai sekadar peristiwa di masa lalu. Padahal, sejarah bukan hanya melahirkan istilah
pahlawan dan perjuangan, tetapi juga ada
tanggung jawab untuk mengajarkan keteladanan.
Maka jangan heran, kalau pendidikan sejarah tak ubahnya seperti film yang memutar
kembali memori lama. Generasi penerus seolah kehilangan akal untuk menerjemahkan
sejarah menjadi nilai-nilai keteladanan yang
senantiasa harus tetap hidup di lingkungan
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dan zaman yang berbeda. Padahal,
“Bangsa yang besar adalah bangsa
yang peduli pada sejarah,” begitu
Soekarno, sang proklamator berujar.
Karenanya, meneladani para
pejuang, kata Bonnie, merupakan
salah satu bentuk penghormatan.
Ini yang lebih penting, katanya,
ketimbang seremoni pemberian gelar pahlawan setiap 10 November.
Sebab, cerita tentang kepahlawanan, sudah sejak lama didominasi oleh cerita para pejuang yang mengangkat senjata di medan laga. Padahal, nilai-nilai
kepahlawanan tak melulu bercerita tentang
keberanian mengusir penjajah, amisnya darah pejuang dan bau mesiu para serdadu.
Untuk menghidupkan kembali ‘api’ keteladanan dalam sejarah para pendiri bangsa,
memang cukup sulit. Kesulitan itu, berwujud
anggapan bahwa mereka yang disebut pahlawan adalah mereka yang terjun ke medan perang mengusir penjajah. Padahal, perjuangan
bisa dalam bentuk yang berbeda; diplomasi,
perundingan, memperjuangkan kepentingan
rakyat, bahkan menjaga integritas.
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2.
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(1). SELFIE- Seorang ayah
memotret anaknya yang
berpose di depan Tugu
Proklamasi jakarta.
(2). CERITA TELADANSejarawan Bonnie Triyana
di Jakarta pada Senin
(13/4).
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INTEGRITO/SRP

Bonnie menggunakan empat kriteria untuk memilih keteladanan para pahlawan. Pertama, Bonnie menyebut idealisme sebagai
hal yang mendasar. Mereka, kata Bonnie, memiliki nilai-nilai luhur yang diperjuangkan
untuk satu tujuan yang tinggi. Meski sebab
idealisme itu, mereka harus hidup miskin,
dibui, mengorbankan studi atau menunda
kesenangan pribadi. “Itu pilihan. Idealisme
itu membuat mereka selesai dengan dirinya,”
katanya.
Kedua, kinerja yang terukur. Keberhasilan merebut kemerdekaan tentu melahirkan ‘pekerjaan rumah’ baru. Bonnie menjelaskan bahwa sosok teladan, harus mampu
mengukur kinerjanya. “Dari idealisme itu,
seseorang yang masuk ke pemerintahan akan
memiliki program kerja yang diperjuangkan
dan terukur sejauh mana tingkat keberhasilannya,” katanya.
Ketiga, tidak memperkaya diri. Para
pendiri bangsa tidak berpikir menjadi lebih
kaya saat menjabat, tetapi memikirkan bagaimana ide besar mereka bisa terlaksana. Kebanyakan mereka, kata Bonnie, justru banyak
berkorban.
12 | integrito | vol 44/vii/MAR-APR 2015

“Itu pilihan,
idealisme itu
membuat mereka
selesai
dengan dirinya.”
Bonnie Triyana, Sejarawan

Keempat, menerapkan pola hidup sederhana. Meski menjabat posisi strategis, para
pendiri bangsa tetap menjalankan amanah
dan hidup sederhana. Soal yang satu ini, memang sulit ditemui pada pejabat di zaman ini.
“Lihat bagaimana Perdana Menteri Sjahrir atau Menteri Luar Negeri Agus Salim yang
tak memiliki rumah saat dan usai menjabat,”
katanya.
Dari kriteria itu, sejarawan kelahiran
Rangkasbitung 27 Juni 1979 ini, menyebut
sejumlah nama yang patut menjadi teladan
yang tak lekang oleh zaman. Teladan-teladan
tersebut harus dijadikan contoh untuk generasi kini. “Saya kira, beberapa tokoh yang memiliki itu semua adalah M. Natsir, Agus Salim,
Bung Hatta, Sjahrir, SK Trimurti,” katanya.l

TELADAN
DARI RAJA
TANPA
MAHKOTA
Terutama sekali Tjokroaminoto,
termasuklah salah seorang guru
saya yang amat saya hormati.
Kepribadiannya menarik saya dan
Islamismenya menarik saya pula
oleh karena tidak sempit.

S

eakan refleksi suara hati, tulisan tangan yang ditorehkan Soekarno di Jakarta, 2 Mei 1951 itu memiliki makna
teramat dalam. Rangkaian frasanya
menunjukkan, betapa besar kekaguman presiden pertama Republik Indonesia tersebut
kepada sosok Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto.
Dalam kaca mata sejarawan Anhar Gonggong, Soekarno memang sangat mengagumi
sosok Tjokroaminoto. Bagi Soekarno, pria
kelahiran Madiun, 16 Agustus 1883, tersebut
bukan hanya induk semang di tempat kosnya
di Jalan Paneleh Surabaya, tetapi juga guru
sekaligus teladan baginya. Nyaris seluruh pemikiran, sikap politik, bahkan, gaya orator dan
tulisan tangan Soekarno, diadopsi dari pemimpin Sarekat Islam (SI) itu.
“Hampir semua gaya Soekarno adalah
modifikasi gaya Tjokroaminoto. Saya yakin,
jika saja tidak kos di tempat Tjokroaminoto,
belum tentu Soekarno bisa sehebat seperti sekarang,” kata Anhar.
Tidak Soekarno, Tjokroaminoto juga menjadi panutan bagi Semaun, Muso, dan Kartosuwiryo, yang juga kos di tempat yang sama. Di
tempat itu, Tjokro selalu mengajak bertukar
pikiran tanpa memaksa orang untuk berpikiran sama dengannya.
Hasilnya, seperti juga Soekarno, mereka
kelak menjadi tokoh-tokoh penting dalam mozaik sejarah negeri ini. Dan uniknya, mereka

pramonoedhiewibowo-wordpress.co

tetap berjalan pada garis ideologi masing-masing. Soekarno merupakan tokoh nasionalis,
Semaun dan Muso bergaris komunis, serta
Kartosuwiryo adalah tokoh pergerakan Islam.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Anies Baswedan mengatakan, Tjokroaminoto
memang merupakan sosok yang penuh gelora
dan ‘menyengat’ saat berinteraksi dengan siapapun. Maka tak heran, ketika Belanda akhirnya memberikan julukan “Raja Jawa Tanpa
Mahkota” kepadanya. Predikat tersebut diberikan, bukan karena garis darah dan keturunan Tjokro. “Namun karena, pikirannya,
gagasan, dan kata-kata yang mampu menginspirasi dan menggerakkan masyarakatnya,”
ujar Anies.
Ya, sebagai sosok yang egaliter, demokratis, dan keras, kharisma dan keteladanan
Tjokro memang hebat. Tidak hanya kepada
Soekarno, Semaun, Kartosuwiryo, Muso, dan
Natsir, namun juga kepada semua orang yang
ditemui. Tak heran, ketika memimpin SI,
akhirnya Tjokroaminoto bisa mengubah organisasi tersebut menjelma menjadi organisasi
yang memiliki lebih dari 180 cabang dan lebih
dari 2,5 juta anggota. Angka yang fantastis dibandingkan organisasi yang lebih dulu ada,
Budi Oetomo.l

“Hampir semua
gaya Soekarno
adalah modifikasi
gaya Tjokroaminoto”.
Anhar Gonggong, Sejarawan
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HATINYA
TERPAUT
PADA
INDONESIA
Jika ada pemimpin di negeri ini
yang masih bermental maling,
barangkali ia perlu bercermin
pada sang proklamator bangsa,
Bung Hatta. Tak ada yang
meragukan integritas dan
kesetiaannya pada bangsa.

M

DOK/PRI

14 | integrito | vol 44/vii/MAR-APR 2015

engenang sosok sang proklamator Mohammad Hatta, tak bisa
dilepaskan dari bayangan kesederhanaan hidup dan intelektualitas pemikiran. Dan yang tak perlu diragukan,
ia merupakan sosok yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Begitulah kenangan yang ada pada benak
putri sulungnya, Meutia Hatta, saat berbincang dengan Integrito beberapa waktu lalu
di kediamannya, Jalan Diponegoro 56, Menteng, Jakarta. Tokoh yang lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi ini merupakan ‘kutu
buku’ sejati.
Meutia bercerita bagaimana sang ayah
memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap
ilmu pengetahuan. Ia bahkan menunjukkan
koleksi buku yang masih tersisa di lantai dua
rumah yang kini ditempati Meutia.
“Bahkan saat diasingkan di Banda Neira,
ia turut membawa bukunya yang berpeti-peti.
Sebab, bagi ayah saya setiap orang harus pandai agar ketika menduduki sebuah jabatan, ia
tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.
Tak heran kalau pemikirannya yang luas
itu melahirkan semangat tak berujung untuk
mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan
merdeka. Semangat itu, sudah disalurkan sejak Bung Hatta berusia remaja. Sejak duduk

di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO
setingkat SMP) di kota Padang, Hatta sudah
tertarik pada dunia pergerakan.
Pada era 1916, banyak organisasi kepemudaan berdiri, salah satunya Jong Sumatranen Bond (JBS -Perkumpulan Pemuda
Sumatra), dimana Hatta aktif selaku bendahara. Setahun kemudian, ia merangkap sekretaris dan bendahara JBS cabang
Padang.
Hatta yang merupakan putra pasangan
Haji Mohammad Djamil dan Siti Saleha
ini, telah tumbuh pada iklim perjuangan.
Pengorbanan demi kemerdekaan, telah ia
lakukan. Bahkan, ia bersumpah untuk tidak
menikah, sebelum Indonesia merdeka. Ia
menikahi Rahmi Rachim, setelah tiga bulan
proklamasi kemerdekaan, di usianya yang
menginjak 43 tahun.

“Ia tetap peduli,
selalu membantu orang
walaupun kondisinya
beliau bukan
orang yang berkecukupan.”

kupi untuk membayar tagihan listrik dan kebutuhan hidup.
Meski peluang untuk hidup berlebih, selalu datang padanya. Beberapa kali tawaran
untuk mengisi posisi komisaris perusahaan
nasional maupun asing, ia tolak. Namun Hatta enggan dan merasa tidak bisa bertanggung
jawab pada rakyat jika mengambil jabatan itu.
“Kalau saya terima jabatan itu, apa kata
rakyat nanti?” katanya menirukan sang ayah.
Namun, yang paling mengharukan, setelah ia wafat, ditemukan guntingan iklan
surat kabar sebuah sepatu Bally yang begitu
diidam-idamkan. Keinginan itu tidak pernah
terwujud hingga akhir hayatnya, sebab tabungan yang ia kumpulkan selalu digunakan
untuk kebutuhan sehari-hari dan memberi
pertolongan pada kerabat yang meminta bantuannya.
“Ia tetap peduli, selalu membantu orang,
walaupun kondisinya beliau bukan orang
yang berkecukupan,” kata Meutia.l

Meutia Hatta, Puteri Bung Hatta
Meutia juga bercerita kesederhanaan
ayahnya. Sebagai wakil presiden, tak serta
merta membuat keluarganya lebih kaya. “Jabatan itu dipandang ayah saya sebagai sarana
untuk menolong rakyat lebih banyak,” katanya.
Maka tak heran, kalau gajinya yang ia
terima saat itu, selalu habis buat kebutuhan
rumah tangga dan membeli buku. Meski ada
dana taktis sebagai wakil presiden, namun ia
tidak pernah mau memanfaatkan dana sebesar Rp 25 ribu, jumlah yang cukup besar pada
masa itu. Ia malah menyuruh bawahannya
untuk mengembalikan, meski dana itu tidak
perlu dipertanggungjawabkan.
Bagi Hatta, untuk menjadi pria terhormat tidak harus menjadi kaya. Hatta mencontohkan perilaku sebagai pejabat jujur
dan menghindari korupsi. “Terutama kejujuran dan tidak mengutamakan kepentingan
sendiri,” kisah Meutia.
Usai pensiun sebagai wakil presiden,
Hatta hidup dari uang pensiun yang sangat
kecil, menulis buku dan artikel ke surat
kabar. Jumlah yang didapat, tak bisa mencu-

INTEGRITO/

PROKLAMATOR- Meutia Hatta kembali mengenang ayahnya
melalui album foto di perpustakaan pribadi rumah tinggal
proklamator RI, Mohammad Hatta di Jakarta pada Jumat (17/04).
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(1). BERKOBAR- Dengan semangat berkobar
Sjahrir berpidato di Istana Negara Jakarta.
(2). TIGA SERANGKAI-Sjahrir, Soekarno dan Hatta
yang dikenal dengan julukan tiga serangkai.
(3). KISAH KEPAHLAWANAN- Putra Sjahrir, Kriya
Arsjah Sjahrir berkisah tentang kepahlawanan
ayahnya di Jakarta pada Rabu (15/4).

BUNG KECIL
BERISTRI
REPUBLIK

“Istri nomor satunya
adalah negara dan
rakyat Indonesia.
Ibu saya adalah
istri keduanya.”

Berkorban, seolah sudah
menjadi nafas para pejuang.
TAK TERKECUALI SJAHRIR. IA kerap
berjarak dan menomorduakan
keluarga tercinta. Kemerdekaan
republik, prioritas utama.

2.
ROSODARAS.WORDPRESS.COM

P

erawakannya kecil dengan tinggi tidak mencapai 1,5 meter, dan berat
badan hanya 45,5 kilogram, membuat Sutan Sjahrir juga kerap disapa
“Bung Kecil”. Namun, semangat dan pengorbanannya, tentu sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Inilah yang masih terngiang di telinga putra sulung Sjahrir, Kriya Arsjah Sjahrir tentang sosok sang ayah yang meninggal pada
1966 saat ia masih berusia 9 tahun. Selain lekat dengan semangat perjuangan dan pengorbanan, ia merupakan, “Sosok humanis, hidup
wajar, sederhana dan tidak berorientasi pada
hal-hal duniawi,” kata Kriya
Semangat dan komitmen terhadap negara dan bangsa seorang Sutan Sjahrir memang tak perlu diragukan. Pada 1934, ketika
Sjahrir berusia 25 tahun, Belanda menangkap
dan membuangnya ke Boven Digul bersama
Hatta. Setelah itu, ia dipindah ke Banda Neira
pada Desember 1935 sebelum akhirnya dibawa ke Sukabumi, Januari 1942.
Kecintaannya pada bangsa Indonesia,
tercermin dalam ucapannya kala di pengasingan, “Seolah-olah aku diingatkan kepada
bangsaku tatkala aku menerima beslit pengasinganku. Aku teringat kepada segala yang
mengikat aku kepada nasib bangsaku, dan kepada penderitaan bangsaku yang berjuta-juta
itu. Justru itu sekarang inilah aku merasa lebih erat terikat kepada bangsaku, lebih-lebih
mencintainya dari yang sudah-sudah.”
Setelah menikah dengan Siti Wahyunah
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pada 1951, Sjahrir juga kerap berjarak dengan keluarga. Hingga akhirnya pada Januari
1962, Sjahrir ditangkap dan dipenjara tanpa
pengadilan. Ia ditahan di Mess CPM di Jalan
Hayam Wuruk, Jakarta, kemudian dipindah
ke Kebayoran selanjutnya ditahan di Madiun.
Pada masa itu, Kriya mengatakan kerap
mengunjungi sang ayah sebulan sekali bersama sang ibu dan adiknya. Baru belasan tahun kemudian, ia mengerti bahwa sang ayah
begitu mencintai keluarganya, saat Kriya
membuka kembali catatan harian sang ayah
yang ditulis dalam Bahasa Belanda.
“Saya tadinya berpikir, kok ayah saya terlalu mementingkan negara. Ternyata ia selalu
menyayangi dan merindukan keluarganya.
Itulah panggilan negara baginya,” kata Kriya.
Akhirnya Kriya bisa memahami perjuangan yang dilakukan sang ayah, yang selalu
menomorsatukan republik ini. Saking cintanya pada negeri ini, bahkan Kriya menyebut
sang ayah seperti memiliki dua isteri. “Isteri
nomor satunya adalah negara dan rakyat Indonesia. Ibu saya adalah isteri keduanya,”

katanya.
Kriya mengisahkan, tak pernah terpikir
bagi seorang Bung Kecil untuk mengumpulkan harta benda demi keuntungan dirinya.
Justru, “Yang ia pikirkan bagaimana bisa
merdeka, bagaimana rakyat bisa sejahtera,”
katanya.
Kehidupan Sjahrir, meski menjadi seorang perdana menteri pertama, sekaligus
merangkap menteri luar negeri dan menteri
dalam negeri, kemudian menjadi penasihat
presiden, tetap berjarak dengan kemewahan.
Rumah yang ia tempati bersama istri dan
kedua anaknya di bilangan Menteng, Jakarta,
merupakan rumah sewaan. Ia bahkan kerap
berhutang untuk menyambung hidup. “Mobil DeSoto satu-satunya, sebaiknya dijual saja
untuk membayar utang-utang,” kata Kriya,
menirukan pesan sang ayah dalam buku hariannya.
Kesederhanaan hidup, seolah menjadi
identitas Sjahrir. Bahkan saat ia wafat pada
7 November 1966, ia tak meninggalkan harta
benda apapun. Rumah sewaan itu, kemudian

Kriya Arsjah Sjahrir, Putra Sutan
Sjahrir.

dihibahkan oleh Presiden Soekarno
melalui pemerintah DKI Jakarta kepada ibunya. “Rumah itu atas nama
ibu saya. Jadi ayah saya tidak meninggalkan apa-apa,” kata Kriya.
Tak ada warisan Sjahrir bagi keluarga tercintanya. Kecuali sebait nasihat bijak yang tertulis dalam buku
hariannya. “Untuk anak-anak, tidak
perlu jadi orang pintar. Jadilah orang
baik,” tulis Sjahrir. Karenanya, Kriya
3.
merasa, mantra itulah yang menjadi
INTEGRITO/SRP
penuntun hidupnya, beserta semangat, cita-cita dan pemikiran besar
bagi bangsa ini. “Itu yang selalu ia jaga dan sekarang saya jaga,” katanya.
Tentang keteladanan dan jasa-jasa Sjahrir, Jenderal Besar Soedirman pernah berpesan melalui Sultan Hamengkubuwono IX
pada Januari 1950, menjelang wafatnya. Menurut dia, Sjahrirlah satu-satunya tokoh yang
dinilai sebagai pemimpin jujur, bercita-cita
luhur dan rela berkorban untuk bangsa dan
Tanah Air.
“Jangan lupakan Sjahrir. Berjuanglah bersama dia untuk cita-cita Indonesia merdeka.”
Tentang ini pula, seorang tokoh pers seperti Aristides Katoppo pernah berujar pada
perayaan 100 tahun kelahiran Bung Sjahrir
pada 2009 lalu. “Saya kira Bung Kecil, Sjahrir, tidak minta dipahlawankan. Tapi pejuang,
ada yang sangat berhasil dan dielu-elukan.
Ada juga yang kemudian tersisihkan, tapi
tetap tidak bisa dikurangi dan dihilangkan
makna perjuangannya. Nah, jadi sekali lagi,
semua itu bisa memberi suatu hikmah dan jelas Sutan Sjahrir juga memberikan warna kepada didirikannya republik ini.” l
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Sjafruddin Prawiranegara

MENTERI
KEUANGAN
YANG TAK
PUNYA UANG
Ironis ketika seorang menteri
keuangan tidak mampu membeli
popok bagi anaknya yang baru
lahir. Bahkan, istrinya turut
membantu perekonomian keluarga
dengan berjualan sukun.

A

dalah Menteri Keuangan kelima
Sjafruddin Prawiranegara, yang
hidup miskin. Ketika anak ketiganya lahir, Khalid, Syarifuddin tidak
mampu membelikan popok untuknya. Istrinya, Teuku Halimah, terpaksa menyobek kain
kasur demi membungkus tubuh Khalid.
Dalam keadaan seperti itu, bisa saja Sjarifuddin dengan mudah memakai uang negara.
Namun, ia tidak melakukannya.
”Ayahmu menteri keuangan, Icah. Mengurusi uang negara, tetapi tidak punya uang
untuk membeli gurita bagi adikmu, Khalid
yang baru lahir. Ayahmu sama sekali tidak
tergoda memakai uang negara, meski hanya
untuk membeli sepotong kain gurita.” ujar
Lily, istri Sjarifuddin menjawab pertanyaan
Aisyah, putri pertama, seperti tertulis dalam
buku Presiden Prawiranegara, karangan Akmal Nasery Basral.
Aisyah bertanya kepada ibunya mengapa
ayahnya tidak meminta bantuan saja kepada
pemerintah. Kata Lily, sang ayah tetap menolak menggunakan kedekatan itu untuk
kepentingan pribadinya. Dia justru mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak
bergantung kepada orang lain dan menjadi
peminta-minta.
Padahal, andai saja sang menteri meminta bantuan kepada pemerintah, kemungkinan besar akan diberikan. Sebab.Sjafrud18 | integrito | vol 44/vii/MAR-APR 2015

“Bayangkan,
Perdana Menteri
tidak memegang uang
karena belum gajian.
Kalau sekarang,
tidak masuk akal,”
Amien Rais,Tokoh Senior

M. NATSIR

Demi
menyambung hidup,
dirinya kerap berjualan,
yakni koper
berisi pakaian
ala kadarnya.

IFINANCE.UNISSULA.AC.ID

din merupakan orang kepercayaan Presiden
Soekarno. Bahkan, oleh Soekarno dan Hatta,
Sjafruddin diperintahkan untuk memimpin
pemerintahan darurat pada 1948.
Pada saat menjalankan pemerintahan sementara di Sumatera, Lily turut membantu
perekonomian keluarga dengan berjualan
sukun untuk memberi makan anak-anaknya.
Begitu pun saat pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Mereka hidup berpindah-pindah
hingga Soekiman, Ketua Masyumi saat itu,
memberikan tumpangan di Pakualaman.
Di Jakarta juga demikian. Sjarifuddin dan
keluarga hidup berpindah-pindah mengontrak rumah. Demi menyambung hidup, dirinya kerap berjualan, yakni koper berisi pakaian ala kadarnya.
Usai pemerintahan berganti dibawah
Presiden Soeharto, Syarifuddin lebih banyak
mengisi waktunya dengan berdakwah. Saat
tidak lagi menjadi pejabat negara, ia mengembalikan rumah dinasnya di kawasan Menteng
kepada negara. Menurutnya, rumah dinas itu
dibeli dari pajak rakyat, segala fasilitas negara
dibayar dari pajak rakyat, padahal rakyat masih banyak yang hidup melarat.l

PEJABAT
YANG MEMILIH

Natsir pun baru memiliki rumah
saat menjabat menteri penerangan
pada 1946. Rumah itu kosong, Natsir
mengisinya dengan perabot bekas
yang dibelinya setelah gajian. Sebelum memiliki rumah, Natsir membawa keluarganya menumpang hidup di
paviliun rumah Prawoto Mangkusaswito, di Kampung Bali, Tanah Abang,
Jakarta Pusat. Begitu pun saat pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Natsir
menumpang di rumah Agus Salim.
Usai menjadi menteri penerangan, Natsir ditunjuk Presiden
Soekarno sebagai Perdana Menteri. Natsir
pun pindah ke rumah dinas Soekarno di Jalan
Pegangsaan Timur, yang kini Tugu Proklamasi. Di sana, Natsir mendapatkan fasilitas yang
layak sebagai seorang Perdana Menteri.
Apakah pola hidupnya berubah?
Salah seorang mantan Ketua Muhammadiyah, Khusni Muis mengungkapkan, kehidupan Natsir saat menjabat sebagai perdana
menteri. Pernah suatu ketika, ia bermaksud
meminjam uang untuk pulang ke Banjarmasin. Tapi jawaban Natsir, sungguh mengagetkannya.
“Bayangkan, Perdana Menteri tidak memegang uang karena belum gajian. Kalau sekarang, tidak masuk akal,” ujar Amien Rais,
saat mendengar cerita Khusni. Bahkan, saat
Natsir mundur dari jabatannya, ia menolak
menerima dana taktis yang menjadi haknya.
Akhirnya dana itu pun diserahkan ke koperasi
karyawan.
Natsir juga meninggalkan mobil dinasnya
di Istana Presiden. Kemudian, ia pulang membonceng sepeda ontel dengan sopirnya. l

HIDUP
SEDERHANA
“Cukupkan yang ada. Jangan cari
yang tiada. Pandai-pandailah
mensyukuri nikmat.”

B

egitu pesan Mohammad Natsir kepada enam orang anaknya, usai menolak pemberian mobil Chevrolet
Impala tahun 1956. Sedan buatan
Amerika itu ditawarkan oleh seorang tamu
dari Medan.
“Mobil itu bukan hak kita. Lagipula yang
ada masih cukup,” lanjut Natsir seperti dikisahkan dalam “Natsir, Politik Santun di Antara
Dua Rezim”.
Natsir kala itu sebagai anggota parlemen
dan konstituante periode 1950-1958. Ia menolak pemberian mobil, dan lebih suka menggunakan mobil tua DeSoto yang dibelinya
sendiri. Kesederhanaan Natsir juga terlihat
pada pakaiannya. Natsir hanya memiliki dua
kemeja dan sesetel jas. Kemejanya lusuh karena sering dipakai, sedangkan jasnya penuh
dengan tambalan.
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utama
Haji Agus Salim

PEMIMPIN YANG
“MENIKMATI” DERITA
Menjadi pejabat, bagi
Agus Salim adalah
pilihan untuk menderita.
Baginya, kewajiban
menjadi prioritas utama,
bukan hak yang akan
didapat.

K

1.

alau saja Haji Agus Salim
masih ada dan menjadi
pejabat, seperti anggota
dewan atau menteri pada
Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, mungkin banyak yang takkan
percaya. Sosok pria berjanggut ini
pasti akan menolak fasilitas rumah
dinas dan mobil mewah dalam menjalankan tugas.
Ini bukan cerita dari negeri dongeng. Pada era 1921-1924, Agus Salim pernah duduk di Volksraad atau
Dewan Rakyat mewakili Sarikat
Islam. Setelah kemerdekaan, Agus
Salim menjadi menteri muda luar
negeri dalam Kabinet Sjahrir. Kemudian menteri luar negeri pada Kabinet Amir Sjarifuddin 1947 dan menteri luar negeri pada Kabinet Hatta
pada 1948-1949.
Namun begitu, ia tetap hidup
sederhana, bahkan mendekati miskin. Penggantinya sebagai menteri
luar negeri, M. Roem menyaksikan
sikap hidupnya yang seolah berjarak
dengan kemewahan dunia.
Bagaimana
menjangkau
rumahnya? “Kalau mau ke Gang
Lontar I, maka kita harus masuk
dulu ke Gang Kernolong kemudian masuk lagi ke Gang Lontar I.
Rumahnya lebih sederhana dari
rumah-rumahnya yang terdahulu,”
tulis M Roem dalam buku “Bunga
Rampai dari Sejarah”, berkisah ten-

3.
CIVITASBOOK.COM

(1) GIGIH- Haji Agus Salim dikenal sangat gigih dalam
menimba ilmu sampai tutup usianya.
(2) DIPLOMAT ULUNG- Bersama Sutan Sjahrir (kiri) dan ketua
Dewan Keamanan PBB, Faris dalam sidang Dewan Keamanan
PBB pada 14 Agustus 1947.
(3) KiSAH JUANG- Salah seorang cucu Agus Salim, Agustanzil
Sjahroezah ketika bercerita tentang perjuangan kakeknya di
Jakarta pada Rabu (15/4).

tang kediaman Agus Salim.
Kesederhanaan lainnya, juga dituturkan
salah seorang cucunya, Agustanzil Sjahroesjah
atau yang akrab disapa Ibong. Menurut Ibong,
sikap hidup yang anti hedonisme itu bersumber dari pemahaman agama yang baik.
“Beliau sangat qona’ah. Apa yang ada disyukuri dan semua dijalani karena yakin dengan kehendak Allah,” katanya.
Dalam sebuah episode lainnya, Ibong
berkisah, suatu ketika atap rumah kontrakan
yang ditempati Agus Salim bocor. Dengan
2.
tangkas, ia lantas mengambil baskom untuk
menampung air tetesan. Wadah yang mulai
terisi air itu, justru digunakan sebagai sarana
hiburan. Dibuatkannya perahu-perahuan dari
kertas dan mengajak anak-anaknya bermain.
Yang menarik, kata Ibong, banyak rekan
sejawat yang menilai kehidupan Agus Salim
kerap dilanda kesulitan dan keterbatasan dalam hal ekonomi. Namun yang dirasakan Agus
Salim beserta anak dan istrinya, justru sebaliknya.
“Segala kesulitan bisa dinikmati. Beliau
sendiri tidak pernah merasa miskin. Perasaannya selalu happy,” katanya.
Selain dikenal sangat bersahaja, pria yang
memiliki nama asli Mashudul Haq ini juga
dikenal sebagai orang yang selalu berpegang
teguh pada idealismenya. Salah satunya, kata
Ibong, saat sang kakek diminta menjadi pemimpin redaksi Harian Hindia Baroe pada era
1925. Salah satu pemegang saham harian itu
adalah orang Belanda.
Kala itu, selain memimpin keredaksian secara umum, ia juga mengasuh beberapa rubrik,

INTEGRITO/SRP

“Dia tidak mau kompromi.
Jadi dia sengaja memilih
itu demi menjaga
integritasnya,”
Agustanzil Sjahroesjah, Cucu Agus Salim
salah satunya Tajuk Rencana dan Mimbar
Jumat. Di sini, ia menyampaikan pendapat,
memuji atau bahkan mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda dengan bebas.
Namun, kritik yang kerap disampaikan itu
ternyata membuat “gerah” para pemiliknya
dan meminta Agus Salim memperhalus atau
menguranginya. Karena merasa tak sejalan,
Agus Salim pun memilih untuk mengundurkan diri.
“Ia tidak mau didikte. Dia tak mau kompromi. Jadi dia sengaja memilih itu demi menjaga integritasnya,” kata Ibong.
Peran Agus Salim sebagai diplomat juga
tidak terbantahkan lagi. Banyak forum internasional telah ia hadiri untuk membela kepentingan nasional atau diplomasi bilateral
untuk menggalang dukungan luar negeri. Tentang kemahirannya berdiplomasi, Mohammad
Hatta bahkan menyanjungnya.
“Sikapnya yang tangkas itu memberikan
garam dalam ucapannya. Biasanya terdapat
dalam perdebatan atau tulisan yang menangkis serangan lawan atau dalam pertukaran
pikiran yang berisikan lelucon. Di situlah terdapat apa yang dikatakan orang dalam bahasa
Belanda: Salim op zijn best,” sanjung Mohammad Hatta terhadap seniornya itu (Panitia
Buku Peringatan, 1996).
Tak terkecuali sejarawan Bonnie Triyana,
sosok Agus Salim adalah tokoh yang autentik.
“Pemikirannya, sikap hidupnya, kecerdasannya, semua autentik. Ia terdepan dalam memberi teladan,” puji Bonnie. l

INTISARI-ONLINE.COM
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tahukah?

utama

ORANG JUJUR
LEBIH SEHAT

SK TRIMURTI

BERSAHAJA
SAMPAI AJAL TIBA

Fasilitas mewah, bagi SK Trimurti saat
menjabat sebagai menteri, bukanlah
tujuan utama. Sederhana bukan
sekadar ucapan. Tetapi mendarah
daging dalam kehidupan.

P

ada 1947, Surastri Karma
Trimurti ditawari menjadi
menteri perburuhan oleh
Ketua Partai Buruh Indonesia (PBI) Drs. Setiadjit meminta
langsung kepada trimurti atas perintah Presiden Soekarno. Namun,
Trimurti menolaknya.
“Saya merasa tidak mampu,
saya belum pernah menjadi menteri,” ujarnya Trimurti seperti yang
dikutip dalam buku “SK Trimurti,
Wanita Pengabdi Bangsa” karya
Soebagijo IN.
Setiadjit, menjawab, “Bung Karno juga
belum pernah menjadi presiden.” Trimurti
merenung semalaman. Akhirnya mantan istri
Sayuti Melik ini bersedia menjadi menteri dan
menjalankan jabatan itu dengan penuh pengabdian.
Usai menjabat, Tri seyogyanya mendapat
fasilitas rumah di daerah Menteng, Jakarta
Pusat sebagaimana layaknya mantan menteri.

Namun, Tri lebih memilih rumahnya yang
sederhana di Jalan Kramat Lontar. Alasannya,
ia ingin tinggal lebih dekat dengan rakyat, dibanding rumah di Menteng yang lebih banyak
dihuni para pejabat.
Pada 1959, Tri ditawari lagi jabatan menteri. Kali ini Presiden Soekarno secara langsung menawarkan padanya sebagai menteri
sosial.Kali ini, ia tegas menolak dengan alasan ingin menyelesaikan
kuliahnya di Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia. Padahal
kalau diterima, Tri bisa saja mendapat fasilitas serbamewah sebagaimana pejabat negara lainnya.
Selain hidup bersahaja, sosok Trimurti juga dikenal sebagai pejuang yang tidak menganut
paham “menghalalkan segala cara
untuk mencapai tujuan”. Dia beranggapan jika hal itu dilakukan
akan merugikan orang lain dan mengkhianati
banyak orang.
Dengan prinsip itu, ia menjalani hidup
dengan bahagia meski penuh keterbatasan,
hingga akhir hayatnya. Di rumah kontrakannya yang sempit, di Bekasi Jawa Barat, Trimurti melawan sakit darah tinggi dan gangguan
hemoglobin. Pada umur 96 tahun, mantan
pejuang buruh itu tutup usia di RSPAD Gatot
Subroto, Jakarta.l

Tri lebih memilih
rumahnya yang sederhana
di Jalan Kramat Lontar.
Alasannya, ia ingin lebih
dekat dengan rakyat.
MELAYAT- Soesilo Bambang Yudhoyono
(saat itu Presiden RI) bersama Ibu Negara
ketika melayat almarhumah SK Trimurti
di Jakarta pada 21 Mei 2008.
PRESIDENRI.GO.ID
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KORUPTOR
TIONGKOK
MEMILIH
BUNUH DIRI

T

T

PRIMEAPE-MOVEMENT.COM

ahukah? Bahwa orang yang membiasakan hidup jujur, lebih sehat daripada yang sering berbohong. Hal ini
diungkapkan profesor psikologi dari
University of Notre Dame, Anita Kelly yang melakukan percobaan terhadap 110 orang yang
dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama,
diminta berhenti atau mengurangi berbohong
selama 10 pekan, sedangkan kelompok kedua,
tidak diberi instruksi.
Peserta berusia 18-71 tahun, laki-laki dan perempuan dari berbagai etnis dan tingkat pendapatan. Setiap pekan, mereka mengisi kuesioner
kesehatan dan menjalani tes polygraph untuk
mengetahui seberapa banyak kebohongan yang
dilakukan.
Hasilnya, kelompok pertama berhasil mengurangi gejala sakit kepala, sakit tenggorokan,
ketegangan, kecemasan dan masalah lainnya
dibandingkan pada kelompok kedua. Gangguan
kesehatan mereka berkurang 3-4 kali dalam
waktu sepekan dibandingkan kelompok kedua.
Mereka juga mengaku hubungan pribadinya
membaik dan interaksi sosialnya juga semakin
lancar.

ahukah? Koruptor di Tiongkok memilih
bunuh diri dari pada ditangkap. Diduga,
mereka tidak sanggup menahan malu
atau ingin lepas dari hukuman di dunia
dan menyelamatkan keluarga mereka dari balas
dendam kolega dan pengusaha.
Menurut laporan media dan lembaga anti
korupsi Tiongkok, sekitar 30 pejabat negara yang
tersangkut kasus korupsi bunuh diri sepanjang
tahun 2014. Sementara itu laporan China Youth
Daily menunjukkan 54 pejabat Tiongkok meninggal karena penyebab yang tidak lazim pada 2013,
termasuk overdosis alkohol dan kecelakaan.
Sebanyak 23 bunuh diri.
Di antaranya adalah Li Haihua, direktur
Komite Tetap Partai Komunis Kota Xiaogan di
Provinsi Hubei, yang lompat dari lantai 11. Li tengah diselidiki terkait suap di sektor perumahan
dan pertanian, melibatkan adiknya yang bekerja
di perusahaan makanan.

MEDSCAPE.COM
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JEJAK KASUS

MENGGARONG
HUTAN
PELALAWAN

SIMPUL RAWAN KORUPSI DI
SEKTOR KEHUTANAN
1.
2.
3.
4.

Nama : H. Tengku Azmun Jaafar, SH
Jabatan : Bupati Pelalawan,
Riau Periode 2001-2006

KASUS

HASIL KORUPSI

RP 9,56 MILIAR

TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT
DENGAN PENERBITAN 15 IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU - HUTAN TANAMAN
[IUPHHK - HT] DI KABUPATEN
PELALAWAN, DALAM
KURUN WAKTU
2001-2006.

ASET YANG DIRAMPAS
UANG TUNAI

RP 11,07 MILIAR

PUTUSAN

SUAP DALAM RANGKA ALIH FUNGSI HUTAN
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KEHUTANAN
YANG TIDAK SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.
MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) TIDAK
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
MENGURANGI PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA
HUTAN (PSDH) ATAU DANA REBOISASI (DR)

DARI PENGEMBANGAN KASUS YANG MELIBATKAN TERSANGKA INI, KPK JUGA TELAH
MENETAPKAN 3 TERSANGKA LAIN YAKNI MANTAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
YANG TERDIRI DARI SYUHADA TASMAN, ASRAL RAHMAN, DAN BURHANUDDIN HUSIN.

BURHANUDDIN HUSIN,
KADIS KEHUTANAN RIAU
PERIODE 2005-2006,

ASRAL RAHMAN,
KADIS KEHUTANAN RIAU
PERIODE 2002-2003
PIDANA PENJARA : 5 tahun

PIDANA PENJARA : 6 tahun

DENDA : Rp 200 juta subsidair
tiga bulan kurungan

DENDA : Rp 500 juta subsidair 8
bulan kurungan
ASET DIRAMPAS : Uang tunai dengan total Rp 1,1 miliar

HUKUMAN TAMBAHAN : Membayar uang pengganti Rp 1,54 miliar

SYUHADA TASMAN,
KADIS KEHUTANAN
RIAU PERIODE 20032004.
PIDANA PENJARA : 5 tahun
DENDA : Rp 250 juta subsidair
lima bulan kurungan

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
(3 AGUSTUS 2009)
PIDANA PENJARA : 11 tahun
DENDA : Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan
HUKUMAN TAMBAHAN : Mengembalikan
aset ke negara sebesar Rp 12.367.780.000
atau jika tidak dipenuhi diganti dengan
pidana penjara selama 4 tahun.
Dengan putusan kasasi ini, dibatalkan pula
keharusan ke-15 perusahaan yang terlibat
dengan terdakwa Azmun untuk bersamasama mengembalikan aset negara lebih
kurang Rp 1,2 trilliun.

KERUGIAN NEGARA

RP 1,208 TRILIUN
JEJAK KASUS LAINNYA BISA DIAKSES DI PORTAL
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MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA DARI KORUPSI HUTAN
Jumlah dan Volume Kayu

X

Nilai Ekonomi

=

Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) BERISI DATA
JUMLAH DAN VOLUME (KAYU BULAT, KAYU KECIL BULAT, ATAU
KAYU PULP) KAYU YANG KELUAR DARI WILAYAH HUTAN. SKSHH
DIKELUARKAN DINAS KEHUTANAN DI PROVINSI TERKAIT.
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MENGUATKAN KPK,
MENGHAJAR KORUPSI

Oleh Hariman Satria, L.L.M.
Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT)
Universitas Muhammadiyah Kendari

D

idirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002,
dilatari oleh minusnya kepercayaan masyarakat terhadap
institusi penegak hukum yang
ada. Kiprah KPK yang masih berusia belasan,
lantas ‘berbuah manis’ dan mendapat kepercayaan publik, manakala berhasil menyeret
satu per satu koruptor ke penjara yang dikategorikan high profile.
Namun, dalam sepuluh tahun terakhir,
upaya mematikan KPK juga gencar dilakukan. Oleh sebagian aktivis antikorupsi, gerakan ini dikenal dengan istilah corruptor
fightback. Paling tidak ada lima episode penting dalam upaya melemahkan KPK.
Pertama, uji materi (Judical Review) terhadap Undang-Undang KPK yang dilakukan
oleh Mulyana Wirakusumah (alamarhum),
Tracisius Wala, dan sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan kuasa
hukum Mohammad Assegaf. Ada enam permasalahan yang diajukan ke MK, antara lain
Keberadaan KPK; Keberadaan Pengadilan
Tipikor; Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah berkaitan dengan tidak adanya kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan;
Keberadaan instrumen penyadapan dan perekaman; Ketentuan dan penerapan frasa
“mendapatkan perhatian yang meresahkan
masyarakat” pada Pasal 11 huruf b UU KPK;
Asas retroaktif pada penangana perkara oleh
KPK.
Berdasarkan putusan MK, semua gugatan
tersebut tidak dikabulkan, kecuali masalah
keberadaan pengadilan Tipikor yang mana
MK memberi tugas kepada DPR dan Presiden
untuk membentuk Undang-Undang Pengadilan Tipikor paling lambat 31 Desember
2009.
Kedua, Upaya mematikan KPK kedua
kalinya adalah pascatertangkapnya Mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang diduga
terlibat dalam kasus pembunuhan Nasrudin
Zulkarnanen. DPR berpendapat karena KPK
kurang dari lima orang, maka KPK tidak bo-
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leh melakukan tugas penyidikan maupun
penuntutan terkait perkara korupsi.
Ketiga, Upaya selanjutnya dilakukan
dengan penangkapan dan penahanan Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah oleh
Bareskrim Polri atas laporan Anggodo Wijojo
kakak kandung Anggoro Widjojo dalam kasus
PT Masaro Radiokom yang mengaku telah
menyuap kedua mantan pimpinan KPK tersebut meskipun pada akhirnya tidak terbukti
alias rekayasa Anggodo belaka.
Keempat, melalui legislative rewiew
terhadap RUU KUHP dan KUHAP. Dalam
RUU KUHP menempatkan tindak pidana
korupsi sebagai tindak pidana biasa atau kepada parat penegak hukum yang menerima
suap disebut sebagai tindak pidana jabatan
sehingga penuntutannya hanya perlu menggunakan KUHP, jadi secara tidak langsung
mendestruksi undang-undang anti korupsi,
sehingga KPK dan kejaksaan tidak dapat lagi
melakukan penuntutan perkara korupsi.
Dalam RUU KUHAP nasib pemberantasan korupsi tidak jauh berbeda, kewenangan melakukan penyadapan tidak lagi
diberikan pada KPK dengan alasan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM).
Tentu saja alasan ini adalah sangat mengadaada karena korupsi adalah kejahatan yang

terorganisasi serta dilakukan dengan modus
operandi yang sulit. Karena itu, untuk mengungkap kejahatan korupsi juga diperlukan
cara yang luar biasa seperti penyadapan.
Kelima, upaya terkini melemahkan
KPK adalah dengan dikriminalisasinya pimpinan dan penyidik KPK (Abraham SamadBambang Wijoyanto-Novel Baswedan) oleh
Bareskrim Polri. Dikatakan kriminalisasi
karena kasus yang dituduhkan pada mereka
adalah tidak memiliki juntrungan yang jelas.
Bahkan kriminalisasi tersebut tidak terlepas
dari keputusn sebelumnya. Sementara itu
orientasi koruptor adalah menangkap ASBW sama dengan menghentikan sebagian besar laju KPK.
Aroma pelemahan itu sangat kental terasa. KPK seperti diamputasi sebagian kekuatannya. Sayangnya Presiden Jokowi tidak
jelas keberpihakannya. KPK malah dibiarkan
bertarung sendiri menghadapi dahsyatnya
gempuran badai koruptor.

Penguatan KPK
Paling tidak ada empat alasan untuk tetap
menguatkan dan mempertahankan eksistensi KPK.
Pertama. Korupsi adalah extra ordinary
crime, maka penanggulangannya pun harus

dilakukan dengan extra ordinary measure.
Kewenangan yang melekat pada KPK selama
ini sudah selayaknya sebagai superbody dalam
penanganan korupsi, tidak terkecuali terhadap kewenangan penyadapan. Hal ini mengingat kejahatan korupsi yang biasanya dilakukan secara terorganisasi, modus operandi
yang sulit dan merugikan keuangan dan perekonomian negara yang secara tidak langsung
mengorupsi kesejahteraan rakyat.
Kedua, menghadapi kejahatan korupsi
dengan modus operandi yang sulit nan canggih, maka penguatan pada aspek personel
menjadi sangat penting. Setiap tahun, KPK
menerima ribuan laporan kasus korupsi dari
seluruh Indonesia namun hambatan tersebesar bagi komisi antirasuah tersebut adalah
terbartasnya SDM.
Karena itu dibutuhkan penguatan personel
yakni dengan menambah jumlah penyidik
independen KPK tetapi penting pula untuk
membangun sinergi dengan kepolisian untuk
penambahan personel berintegritas dari korps baju coklat tersebut.
Ketiga. penguatan aspek anggaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anggaran
KPK adalah yang paling sedikit di antara anggaran APBN yang digelontorkan untuk aparat
penegak hukum. Bagi penulis mustahil kita
membayangkan KPK untuk berlari mengejar
koruptor dengan tenaga kuda tetapi pemerintah menyuntikkan KPK dengan tenaga ayam.
Keempat. pemerintah dan DPR telah
meratifikasi United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC) 2003 dengan
Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Semua
kewajiban yang diatur dalam konvensi tersebut harus ditaati oleh state party.
Ketentuan Pasal 6 konvensi tersebut
mengisyaratkan adanya badan khsusus untuk
menangani korupsi. Dalam konteks Indonesia, penguatan KPK adalah sebagai lembaga
superbody untuk menghajar korupsi mutlak
dipertahankan. Mempertahankan KPK juga
menjadi antitesis dari opini sebagian kalangan yang menyatakan bahwa KPK adalah
lembaga ad-hoc.l
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Klinik Asuransi Sampah

SATU SOLUSI UNTUK
DUA MASALAH
Hanya dengan menyetorkan
sampah senilai Rp 10 ribu
setiap bulan, masyarakat bisa
mendapatkan pelayanan medis
yang berkualitas. Kesehatan
terjaga, lingkungan terpelihara.

L

elaki itu tersenyum, bibirnya membentuk sketsa perahu. Di antara kantong plastik dan kardus bekas yang
dibawanya dari rumah, ada bayangbayang masa lalu yang tak mungkin terlupakan.
Bagi Mahmud, lelaki itu, sampah-sampah
tersebut memang seperti membuka kenangan
di masa lalu. Beberapa tahun ke belakang, kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan
seolah menjadi barang langka. Bertahun-ta28 | integrito | vol 44/vii/MAR-APR 2015

hun menderita rematik, sepanjang waktu itu
pula dia hanya bisa menahan sakit. Jangankan
pergi ke dokter, membayangkan suasana di
dalamnya pun tak mampu.
Tetapi itu dulu. Sejak dua tahun lalu, secara rutin dia bisa mendapatkan pelayanan
kesehatan dengan baik. Buruh tani itu tak
perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk
layanan medis yang diterimanya. Hanya dengan menyetorkan sampah setiap Sabtu, dia
bisa memperoleh pelayanan dua kali dalam
sebulan di Klinik Bumi Ayu, Malang. “Dulu
setiap kambuh saya hanya bisa pasrah. Sekarang Alhamdulillah sudah membaik,” kata
pria berusia 60 tahun itu.
Mahmud jelas tidak sendirian. Pada awal
tahun lalu saja, setidaknya sekitar 500 warga
miskin lain juga diikutkan dalam sistem pelayanan kesehatan seperti itu. Jumlah tersebut terus bertambah, dengan peningkatan

rata-rata 50 anggota setiap bulan. Mereka
mendapatkan pelayanan, setelah menyetorkan sampah yang kemudian menjadi sumber
pembiayaan bagi premi asuransi kesehatan.
Asuransi unik tersebut, merupakan program andalan Organisasi Wirausaha Kesehatan Indonesia Medika yang didirikan dr.
Gamal Albinsaid. Selain Klinik Bumi Ayu,
empat klinik lain di Kota Malang juga menjadi tempat bagi peserta asuransi kesehatan
sampah tersebut, untuk mendapatkan
layanan kesehatan. Klinik-klinik tersebut dikelola bersama rekan-rekan Gamal. Mereka
dengan senang hati mendukung Gamal, karena mengetahui besarnya manfaat program
tersebut bagi masyarakat.
Meski sumber pembiayaan premi berasal
dari setoran sampah, bukan berarti layanan
yang diberikan seadanya. Di klinik tersebut,
peserta mendapat berbagai layanan kesehatan
dengan kualitas standar, berupa pelayanan
promotif (peningkatan kualitas kesehatan),
preventif (pencegahan dari penyakit), kuratif
(pengobatan), dan rehabilitatif (rehabilitasi
setelah sakit. “Termasuk cek kadar gula darah
atau kadar kolesterol, juga bisa,” kata Gamal.
Layanan asuransi kesehatan berbasis
sampah itu sendiri, pertama kali diadakan
pada 2010. Ketika itu, Gamal merasa terpukul, setelah mendengar adanya anak perempuan dari pemulung sampah yang meninggal dunia setelah sakit diare. Jiwanya tak
tertolong, karena keluarganya tidak mampu.
“Peristiwa tersebut sangat menyedihkan dan
merupakan tamparan bagi dunia kesehatan,”
kata dokter kelahiran Malang, 8 September
1989 ini.
Tetapi ide brilian tersebut memang tak
selamanya berjalan mulus. Kendala demi
kendala menghadang, dan sempat membuat
operasional klinik berhenti. Namun Gamal
tak menyerah. Alhasil, pada 2013, ia dan
rekan-rekannya mendapatkan dana untuk
membuka lima klinik di Malang. Dan sejauh
ini, upaya mereka berjalan lancar dan berencana mereplikasi program ini ke daerah lainnya.
Program tersebut juga menuai banyak
pujian, dari dalam dan luar negeri. Salah satunya penghargaan Sustainable Living Young

Entrepreneur, yang diberikan Unilever dan
Universitas Cambridge di Inggris kepada wirausahawan muda yang peduli pada masalah
sosial dan lingkungan. Penghargaan disematkan langsung Pangeran Charles di Istana
Buckingham.
“Pangeran Charles mengatakan, program
ini menyelesaikan dua masalah pada waktu
yang bersamaan. Yakni kesehatan dan lingkungan,” kata dokter lulusan Fakultas Kesehatan Universitas Brawijaya ini.
Karena dampaknya luar biasa, Gamal berencana mengembangkan program tersebut
untuk bidang lainnya. “Saya juga ingin melakukan penelitian sebagai dasar modifikasi
program untuk menjadikan sistem ini sebagai model atau rujukan dari konsep asuransi
sampah,” tambahnya. l

2

MERDEKA.COM

(1). “POLIS” SAMPAH- Seorang warga menerima “polis” asuransi
setelah menyerahkan sampah yang ia kumpulkan.
(2). PASIEN- Dokter Gamal tengah memeriksa kondisi kesehatan pasiennya di Klinik Bumi Ayu, Malang, Jawa Timur.
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edukasi
Heni Purwono, Pemenang Lomba Ide Beraksi

BELAJAR SEJARAH,
A LA INDIANA JONES

MISI- Siswa SMAN 1 Sigaluh, Banjarnegara terlihat menikmati permainan ciptaan Heni Purwono.
Mereka aktif berperan dalam mengerjakan misi yang diberikan untuk mendapat poin tertinggi.

Bukan hanya melalui Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) dan
Agama, nilai-nilai antikorupsi bisa
ditanamkan. Mata pelajaran lain
pun bisa, seperti Pakde Indiana
Jones sudah membuktikan.

M

eski menyertakan label Indiana
Jones, namun metode pembelajaran yang satu ini tetap njawani.
Simak saja titelnya yang menggelitik: Pakde Indiana Jones. Oleh Heni
Purwono, sang penggagas, nama tersebut diartikan sebagai “Pembelajaran antikorupsi
dengan inkuiri dinamis agar anak ojo nganti
lemes.”
Sesuai sebutannya, Pakde Indiana Jones
memang mirip aksi Harrison Ford yang berperan sebagai Dr. Henry Walton Jones dalam berbagai film Indiana Jones. Antara
lain, “Raider of The Lost Ark” yang dirilis
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pada 1981. Jika dalam aksinya, arkeolog asal
New Jersey tersebut bertualang mencari artefak dan harta karun bernilai sejarah tinggi,
begitu pula dengan para siswa di SMAN 1
Sigaluh Banjarnegara saat menerapkan pola
pembelajaran ala Pakde Indiana Jones.
Melalui pembelajaran seperti itu, para
siswa diharuskan mencari aneka nama fosil
prasejarah, yang ditulis pada sepotong kertas yang dilaminating. Nama fosil tersebut
tertanam dan tersembunyi ditanam di dalam
bak pasir, yang sebelumnya dipergunakan
untuk olah raga lompat jauh. Dengan cermat
dan berhati-hati, para siswa berusaha menemukan “artefak” tersebut. Dan setelah berhasil, nama fosil itulah yang kemudian dibahas dan mereka pelajari.
Memang tidak hanya itu. Guna menghadirkan nuansa penuh petualangan, para
siswa harus melewati berbagai rintangan
seperti jaring laba-laba. “Jika menyentuh penghalang, siswa bersangkutan harus
mengulangi aktivitasnya dari awal,” kata
Heni, yang merupakan guru Sejarah di SMA
tersebut.

Menyimak Pakde Indiana Jones, tentu
semua sepakat bahwa juara pertama Lomba
Inovasi Model Pembelajaran Antikorupsi
(Ide Ber-Aksi) tingkat SMA yang diselenggarakan KPK 2014 ini, memang menarik.
Meski tidak dilengkapi jaket kulit dan cambuk fendora selayaknya Indiana Jones di
layar lebar, namun nuansa outbond dalam
menyampaikan materi, tentu menghadirkan suasana berbeda. “Permainan ini untuk
memberikan tantangan. Karena sejatinya,
siswa akan sangat senang diajak bermain
ketimbang belajar,” kata suami dari Herni
Sukaesi ini.
Ia yakin, kondisi menyenangkan itu sendiri, merupakan faktor yang sangat penting.
Sebab dengan demikian, siswa bisa lebih
efektif menyerap materi yang disampaikan.
Selama ini hampir semua guru menyampaikan materi dengan gaya berceramah yang
monoton. “Hasilnya, bukan menjadi paham,
justru tak sedikit siswa yang mengantuk dan
merasa bosan,” lanjutnya.

Menanamkan Budi Pekerti
Sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau
terlampaui. Tidak hanya membuat penyerapan materi lebih efektif, Pakde Indiana
Jones juga menanamkan banyak nilai kepada para siswa.
Terkait integritas, misalnya, permainan
tersebut menuntut para siswa untuk bersikap jujur. Misalnya, ketika melewati penghalang. Jika menyentuh, hendaknya berkata
apa adanya. Karena jika pun siswa tersebut
tidak mengaku, tentu teman-temannya akan
tahu.
Selain itu, juga terkait tata krama dalam kehidupan sosial. Setelah menemukan
nama-nama fosil, para siswa kemudian saling berbagi informasi dengan kelompok lain
yang mendapatkan fosil berbeda. Model ini,
tambah Heni, mengadopsi model Two Stay
Two Stray yang dikembangkan oleh Spencer
Kagan. Tujuannya, agar siswa dapat mempraktikkan cara bertamu kepada kelompok
lain, laiknya mereka bertamu kepada tetangga.
Dari sinilah Heni membuktikan, bahwa

bukan hanya mata pelajaran PKn dan Agama
yang bisa berperan menanamkan nilai antikorupsi. Melalui Pakde Indiana Jones, terbukti pelajaran Sejarah pun bisa berkontribusi.
Bahkan bukan hanya Sejarah. Mata pelajaran lain pun sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk bisa berperan serta.
Kuncinya, kreativitas dan inovasi. Dengan
keduanya, apapun pelajaran dan materi
yang henda disampaikan, bisa menjadi model pembelajaran yang menyenangkan sekaligus sebagai media penanam nilai-nilai
antikorupsi.
Benarkah demikian? Mengapa tidak. Karena menurut Heni, konsep pembelajaran
ala Pakde Indiana Jones pun sebenarnya
bisa diterapkan untuk mata pelajaran lain.
Tentu saja, dengan mengubah jenis permainan sehingga sesuai dengan mata pelajaran dan materi masing-masing.l

“Permainan ini untuk
memberikan tantangan.
Karena sejatinya siswa
akan sangat senang
diajak bermain
ketimbang belajar.”
Heni Purwono, Siswa SMAN 1 Sigaluh

INSERSI- Heni Purwono menjelaskan nilai-nilai sejarah yang dimasukkan
dalam permainan ini kepada para siswa. Mata pelajaran menjadi lebih
bisa dicerna ketika disampaikan melalui cara bermain.
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KUNJUNGAN- Menteri Hukum dan Kehakiman Bangladesh, Anisul Huq (kanan) didampingi Wakil Ketua
KPK Adnan Pandu Praja (kiri) berkunjung ke studio Kanal KPK TV dan Radio pada Senin (23/3).

integrito/srp

Kunjungan Lembaga Antikorupsi

Berbagi Pengalaman Kawan Seperjuangan

P

engalaman lebih dari 10
tahun atas kinerja dan
prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam mengemban tugas, mengundang perhatian dunia internasional, khususnya lembaga yang
menjadi ‘kawan seperjuangan’.
Sebanyak enam delegasi Pemerintah Bangladesh berkunjung
ke KPK pada Senin (23/3), yang
dipimpin Menteri Hukum dan Kehakiman Anisul Huq. Mereka bermaksud menimba pengalaman dan
keahlian KPK dalam penanganan
perkara korupsi, termasuk strategi
membangun kerja sama dengan
aparat penegak hukum. Menurut
Anisul Huq, hal ini penting bagi kementeriannya yang kini tengah merancang satuan tugas khusus di Kejaksaan yang bertugas menangani
kasus korupsi dan terorisme.
Sebelumnya, sebanyak 13 delegasi The National Anti-Corruption
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“...KPK harus
meningkatkan
kerja sama, sebab
korupsi persoalan
semua bangsa.”
Adnan Pandu, Komisioner KPK
Commision of Thailand (NACC)
mengunjungi Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) pada selasa
(17/3). Menurut Komisioner NACC
Vicha Mahakum, korupsi merupakan isu global yang menjadi perhatian dan dialami banyak negara.
“Maka kita wajib melakukan upaya
yang terintegrasi dalam upaya
pemberantasan korupsi,” katanya.
Tak hanya lembaga antikorupsi, elemen akademisi dari
Universitas Pertahanan Pakistan
(National Defence University of Pakistan/NDU) mengunjungi Komisi
Pemberantasan Korupsi pada Rabu

(29/4) untuk mendengar pengalaman langsung KPK. NDU merupakan lembaga seperti Lemhanas
yang ada di Indonesia. Sebanyak 17
mahasiswa yang hadir, terdiri dari
elemen sipil dan perwira tinggi militer dari beberapa negara, antara
lain Pakistan, Yordania, Malaysia
dan Australia.
Sementara itu, Wakil Ketua
KPK Adnan Pandu Praja mengapresiasi setiap kunjungan lembaga
sejenis dari negara lain. Menurut
Adnan, kunjungan para delegasi
tersebut merupakan bagian dari
upaya pemberantasan korupsi secara global.
“Sebagai lembaga independen
yang berhubungan dengan lembaga serupa di negara lain, KPK harus senantiasa menjaga hubungan
baik dan meningkatkan kerja sama.
Sebab korupsi adalah persoalan semua bangsa dan menyentuh semua
sektor,” katanya.l

PAPARAN- Menko Perekonomian, Sofyan Djalil (kanan) menyimak
penjelasan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja (kiri) mengenai hasil temuan
KPK dalam persoalan tata niaga komoditas gula di Jakarta pada Kamis (19/3).
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Kajian Komoditas Pangan Strategis Gula

Agar Gula Tetap “Manis”

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.
Ada gula, ada semut, begitu
pribahasa mengatakan. Di mana
ada kesenangan, di situlah orang
akan banyak berkumpul. Begitu
pula dalam hal tata niaga gula,
sebagai salah satu komoditas pangan strategis. Kalau tak dikelola
dengan baik, justru akan menjadi
“ladang” yang akan dinikmati oknum yang tidak bertanggung jawab.
Karenanya, agar gula tetap

“manis” dan bisa dinikmati rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat
kordinasi perdana tentang Kajian
Komoditas Pangan Strategis Gula
pada Kamis (19/3) di Gedung KPK,
Jakarta. Kegiatan tersebut, melibatkan 8 kementerian, antara lain
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata

“Kami menyikapi
positif hasil kajian
yang dilakukan
KPK. Dan
(rapat koordinasi)
ini untuk perbaikan
sistem itu”.
Sofyan Djalil,
Menko Perekonomian RI.

Ruang, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kementrian BUMN, Kementrian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurut wakil ketua KPK,
Adnan Pandu Praja, rapat ini merupakan upaya bersama dengan
para pemangku kepentingan untuk menyelamatkan dan mengoptimalkan komoditas pangan
strategis gula bermanfaat bagi
seluruh rakyat. “Hasil kajian KPK
menunjukkan lemahnya kebijakan tata niaga impor gula serta
lemahnya pengawasan peredaran
gula rafinasi yang berpotensi
menciptakan rent-seeking melalui
pembocoran gula rafinasi ke pasar
tradisional,” katanya.
Ia menambahkan, “Dalam
melaksanakan tugas supervisi,
KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya
yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi,
dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengapresiasi upaya
untuk bersinergi dalam menghadapi salah satu persoalan bangsa
yang krusial, yakni pangan. “Kami
menyikapi positif hasil kajian
yang dilakukan KPK. Dan (rapat
koordinasi) ini untuk perbaikan
sistem itu,” katanya.
Hal senada juga di kemukakan Menteri Perindustrian Saleh
Husin yang mendukung kajian ini
agar direalisasikan sebagai langkah nyata dalam perbaikan tata
niaga gula. Sebab, indikasi adanya
penyimpangan diantara pihak-pihak yang berwenang juga terbuka.
“Seluruh industri makanan
dan minuman di Indonesia menggunakan gula, termasuk industri
rumahan atau yang berpabrik.
Jadi harus mendukung industri
lokal menggunakan gula lokal,”
ungkapnya.l
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GN PENYELAMATAN SEKTOR SDA

KPK Inisiasi Penyelamatan Sumber Daya Alam

integrito/srp

PENCEGAHAN KORUPSI- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain (kedua
dari kanan) menjelaskan strategi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, disaksikan oleh
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kanan) di Jakarta pada Selasa (28/4).

Penerapan Zona Integritas
UPAYA BERSAMA- Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo secara bergantian menandatangani piagam
penyelamatan SDA disaksikan oleh Ketua Sementara KPK, Taufiequrachman Ruki (kiri), Kapolri Jend.Pol
Badrodin Haiti (kedua dari kiri) dan Jend.TNI Moeldoko (kanan) di Istana Negara RI, Jakarta pada Kamis (19/3).

I

ndonesia
adalah
negeri
paradoks. Kaya akan segala
jenis mineral dan sumber daya
alam, namun masih banyak
rakyatnya yang hidup di bawah
garis kemiskinan. Karenanya,
pengelolaan sumber daya alam,
adalah hal penting.
“Kegiatan ini merupakan upaya KPK dalam menjalankan fungsi
trigger mechanism untuk mengatasi persoalan pengelolaan SDA di
beberapa sektor, sekaligus
meningkatkan penerimaan negara,”
ujar Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki.
Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi
penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama rencana aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA)
Indonesia pada Kamis (19/3) di
Istana Negara, Jakarta.
Karena KPK memandang pentingnya sinergi dalam pengelolaan
SDA dan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk
menjaga cita-cita dan kepentingan
bangsa yang lebih baik lagi.
Misal di sektor mineral dan
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batu bara menemukan bahwa tidak
semua eksportir batu bara melaporkan hasil ekspornya, baik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Terbukti pada
tahun 2012, potensi hilangnya penerimaan pajak mencapai Rp 28,5
triliun, sedangkan potensi kerugian negara sekitar Rp10 triliun per
tahun.
“Batu bara kita ekspor besarbesaran yang justru mendukung
industrialisasi negara lain. Kekeli-

“Batu bara kita
ekspor besarbesaran yang
justru mendukung
industrialisasi
negara lain.
Kekeliruan ini
harus berhenti!”
Joko Widodo, Presiden RI
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ruan ini harus berhenti!” ujar Presiden Joko Widodo dalam acara penandatanganan nota kesepahaman
Gerakan Nasional Penyelamatan
SDA.
Nota tersebut ditandatangani oleh 20 kementerian dan tujuh
lembaga negara. Selain itu, disepakati pula Deklarasi Aparat Penegak
Hukum guna mendorong penyelamatan SDA di Indonesia.

Evaluasi 8 Provinsi
Sepekan setelah penandatanganan
NKB, KPK langsung menggelar
kegiatan monitoring dan evaluasi
(monev) Gerakan Nasional (GN)
Penyelamatan Sumber Daya Alam
(SDA) Indonesia sektor kelautan,
pertambangan, kehutanan dan
perkebunan pada Selasa-Rabu (2425/3) di Kantor Gubernur Sumatra
Utara, Medan.
Kegiatan dilakukan untuk lingkup
empat provinsi, yakni Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Riau.
Sedangkan pada 21-22 April, kegiatan serupa digelar untuk lingkup empat provinsi lainnya, yakni
Bengkulu, Lampung, Banten, dan

Ombudsman Dan Kemenhan
Terapkan Zona Antikorupsi

U

ntuk menciptakan tata
kelola
pemerintahan
yang baik, bisa dimulai
dengan langkah dari
sistem yang lebih kecil. Zona Integritas (ZI) diterapkan di setiap
kementerian, lembaga atau institusi pemerintah lainnya, untuk menciptakan wilayah bebas
korupsi dan birokrasi yang bersih menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Yang pada akhirnya akan tercipta
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Itulah yang menjadi keyakinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi sebagai mekanisme pemicu untuk memperbaiki sistem
pemerintahan. Seperti yang dilakukan pada Selasa (28/4), KPK
mendukung upaya Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) dalam
menerapkan Zona Integritas.
Ketua Ombudsman RI, Danang Giriwardana mengatakan,

pencanangan ini merupakan momentum yang tepat untuk menegaskan pimpinan dan seluruh
aparatur negara bekerja secara
transparan dan profesional.
“Indikator keberhasilan pencanangan ZI terletak pada waktu
yang akan membuktikan apakah sebuah institusi benar-benar
menjadi sebuah wilayah institusi
birokrasi yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
internal maupun eksternal,” katanya.
Kegiatan serupa juga dilakukan sehari sebelumnya pada Senin (27/4) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta.
Dalam sambutannya, Menteri
Pertahanan Ryamizard Ryacudu
mengatakan pencanangan ini hanyalah langkah awal dalam pembangunan zona integritas.
Program pencanangan pembangunan Zona Integritas ini
didasari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan

“Indikator
keberhasilan
pencanangan ZI
terletak pada waktu
yang akan
membuktikan.”
Danang Giriwardana,
Ketua Ombudsman RI
Korupsi Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain
berharap, “Pencanangan Zona
Integritas ini sebagai wujud tekad
yang nyata, bukan hanya menjadi
acara seremonial biasa, dalam
meningkatkan integritas pejabat
publik dan lembaganya.”l
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Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Gratifikasi Dikendalikan, Layanan Ditingkatkan

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.
Sektor pelayanan publik, merupakan salah satu perhatian
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam upaya perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi. Karena itu,
KPK aktif menggandeng banyak
pihak dalam memperbaiki layanan
publik yang bersih, transparan dan
profesional.
Kali ini, KPK dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) meneken Nota Kesepakatan Bersama (NKB) mengenai pengendalian gratifikasi dan
potensi korupsi pada Kamis (19/3)
di Kantor BNP2TKI, Jakarta. Wu-

jud komitmen ini ditandai dengan
sejumlah program pencegahan
korupsi terintegrasi, antara lain
penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), pembentukan tunas integritas, kepatuhan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan
whistleblowing system.
Kepala BNP2TKI Nusron Wa-

“Sama juga dengan
bahaya korupsi,
harus terus
diingatkan.”
Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI
hid mengatakan, pencegahan korupsi harus didengungkan agar
masyarakat sadar dan ambil bagian
dalam perang melawan korupsi.
“Orang yang datang ke masjid salat
kan sudah pasti ingin memperkuat keimanan, tapi Allah tetap

mewajibkan khotib mengingatkan
pentingnya iman dan takwa. Sama
juga dengan bahaya korupsi, harus
terus diingatkan,” katanya.
Selanjutnya, KPK mendukung
PT. Jasa Raharja (Persero) dalam
menerapkan PPG di PT Jasa Raharja (Persero) pada Kamis (30/4)
di Gedung Jasa Raharja, Jakarta.
Direktur Utama PT. Jasa Raharja
Budi Setyarso mengapresiasi kerja
sama ini. “Tidak akan menawarkan, memberikan, meminta, menerima suap, gratifikasi dan uang
pelicin,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain
menyambut baik inisiatif kedua
lembaga negara ini. Ia berharap
gratifikasi dapat diberantas dengan cara proaktif melaporkannya
ke KPK. "Bagi pegawai negeri atau
penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap.
Jika terlanjur menerima, anda harus segera melaporkan pada KPK
dalam waktu paling lama 30 hari
kerja," ujarnya. l

PENGENDALIAN
GRATIFIKASIKepala BNP2TKI,
Nusron Wahid
(kanan)
menerima drop
box pelaporan
gratifikasi dari
Wakil Ketua KPK ,
Zulkarnain (kiri)
di Jakarta pada
Kamis (19/3).
integrito/MM
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KPK-BPKPSekjen KPK,
Himawan
Adinegara (kiri)
dan Sekretaris
Utama BPKP,
Meidyah
Indreswari
(kanan)
menandatangani
perjanjian
kerjasama
pencegahan
korupsi di Jakarta
pada Kamis (12/3).
integrito/MM

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi

Lebih Erat, Cegah Korupsi Bersama

K

erja sama yang dijalin
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dengan
berbagai lembaga atau
kementerian, terus dirambah dan
ditingkatkan agar pemberantasan
korupsi berjalan lebih efektif dan
efisien.
Di bidang pencegahan, KPK
meningkatkan kerja sama dengan dua instansi, yakni Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan BPKP, KPK melanjutkan kerjasama di bidang Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) korupsi. Perjanjian kerja
sama ditandatangani di Kantor
Pusat BPKP, Jakarta pada Kamis
(12/3). Dalam kesempatan itu,
dihadiri oleh Wakil Ketua KPK
Zulkarnain dan Sekretaris Utama
BPKP Meidyah Indreswari, dan
disaksikan para deputi dan pejabat struktural kedua lembaga.
Zulkarnain mengatakan, korsupgah merupakan operasi pen-

cegahan terbesar dengan jangkauan terluas yang dapat memberi
dampak positif dan cepat terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi.
“Harapannya, upaya ini dapat
mendorong terciptanya kualitas
pelayanan publik yang lebih baik;
penganggaran yang berpihak pada

“Yang pasti
visi kami sama,
memberantas
sekaligus
mencegah korupsi.”
Harry Azhar Aziz, Kepala BPK
kesejahteraan rakyat; pengadaan
barang dan jasa yang efektif, efisien, dan transparan, adil, dan
akuntabel, termasuk pengelolaan
di bidang pendapatan,” katanya.
Sementara itu, Meidyah menambahkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi

tidak hanya berdampak pada berkurangnya potensi kerugian negara, tetapi juga menjaga reputasi
pemerintah Indonesia di mata
dunia. “Hal ini sangat penting karena terkait dengan reputational
risk. Dasar dari kepercayaan masyarakat adalah tata kelola pemerintahan yang bersih,” katanya.
Sedangkan dengan BPK, KPK
bersepakat membentuk desk pertukaran informasi. Dalam nota
kesepakatan yang ditandatangani
pada Rabu (11/3), kedua lembaga
juga sepakat mengenai bantuan
personel, pertukaran ilmu, pengkajian, hingga koordinasi.
Kepala BPK Harry Azhar Azis
mengatakan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama
sebelumnya yang telah diteken
pada 2006 lalu. Beberapa hal akan
ditingkatkan, agar setiap lembaga
dalam menjalankan amanah undang-undang menjadi lebih mudah. “Yang pasti visi kami sama,
memberantas sekaligus mencegah korupsi,” katanya.l
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Budaya Membaca Yes,
Budaya Korupsi No

S
NILAI ANTIKORUPSI- Para peserta didik sedang memainkan permainan di Pusat Belajar Antikorupsi, Bogor Jawa
Barat pada Selasa (28/4). Metode insersi nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran terbukti sangat diminati siswa.

ISTIMEWA

Peluncuran Pusat Belajar Antikorupsi

KPK DUKUNG DOMPET DHUAFA
SEMAI NILAI ANTKORUPSI

I

nisiatif elemen masyarakat
dalam upaya pencegahan korupsi, perlu diapresiasi. Sebab,
partisipasi publik, merupakan
salah satu kunci sukses keberhasilan dalam perang melawan korupsi. Karena itu, karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) mendukung lembaga amil
zakat Dompet Dhuafa (DD) dalam pencegahan korupsi. Hal ini
ditandai dengan kerja sama dalam
peluncuran Pusat Belajar Anti Korupsi dan Kampung Anti Korupsi
pada Selasa (28/4) di Sekolah Smart
Ekselensia, Parung, Bogor, Jawa
Barat.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu
Praja yang hadir dalam peluncuran
tersebut mengapresiasi kerja sama
yang terjalin. “Kami berterima
kasih kepada DD yang berinisiatif
membangun pusat belajar anti korupsi ini. Semoga upaya ini mampu
efektif menanamkan pengetahuan
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dan kesadaran antikorupsi,” katanya.
Ada beberapa bentuk kerja
sama yang akan dijalankan bersama
DD, di antaranya Pusat Belajar Anti
Korupsi merupakan sarana edukasi
anti korupsi terintegrasi yang diperuntukan bagi pelajar dan masyarakat umum, di dalamnya terdapat
berbagai materi pembelajaran antikorupsi seperti buku, film, musik,
games dan alat bantu belajar lainya
guna mempermudah masyarakat
memahami korupsi.
Sementara, Kampung Anti Korupsi akan bertempat di kawasan
zona Madina, Desa Wisata Jampang, di dalam kawasan Zona Madina. Selain itu, kedua pihak juga
akan menyelenggarakan pelatihan
dan pendidikan antikorupsi bagi
beragam elemen masyarakat, seperti buruh, nelayan, petani, pelajar, tenaga pendidik dan komunitas.
Sementara itu, Presiden Direk-

ebagian kalangan berpendapat, korupsi telah
membudaya dan mengakar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sedangkan,
sebagian lainnya menolak. Salah
satunya sosiolog dari Universitas
Indonesia (UI) Meuthia Ganie Rochman.
“Korupsi menjadi budaya pada
saat kita dapat menerima bahwa
begitulah dunia hidup kita,” katanya dalam acara “Bedah Buku dan
Perpustakaan Award 2015” yang
diselenggarakan pada Jumat (10/4)
di Gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Jakarta.
Dalam bukunya, “Sosiologi
Korupsi; Isu, Konsep dan Perde-

batan” Meuthia menulis fenomena korupsi melalui pendekatan
sistematik dan sosiologis. Ini merupakan pendekatan baru dalam
melihat fenomena korupsi.
Menurut Meuthia dalam bukunya, ada empat perspektif yang
ditawarkan dalam melihat fenomena korupsi, yakni perspektif
legal, politik, ekonomi, dan kultural. “Masing-masing perspektif
ini memiliki kekhasannya sendiri,
terutama dalam melihat isu pokok,
aktor representasi sosial, ruang
lingkup, dan konsep utama,” katanya.
Peraih gelar philosophy of doctor (Ph.D) dari Universitas Nijmegen, Belanda ini mengungkapkan

“...semoga upaya ini
mampu efektif
menanamkan
pengetahuan
dan kesadaran
antikorupsi.”
Adnan Pandu, Komisioner KPK
tur DD Ahmad Juwaini mengatakan program kerja sama ini dilatarbelakangi oleh tiga hal. Pertama,
maraknya upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi.
Kedua, korupsi merupakan extra
ordinary crime yang mengakibatkan banyak kerusakan di semua
sendi kehidupan. Serta, ketiga pentingnya peran civil society dalam
mendukung upaya pemberantasan
korupsi tersebut.
“Karenanya, kami berharap
kerjasama ini bisa meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat,” jelasnya. l

KACAMATA SOSIAL- Meuthia Ganie dan buku karyanya yang menelisik korupsi
dari kacamata sosial dalam acara bedah buku di Jakarta pada Jumat (10/4).

“Korupsi menjadi
budaya pada saat
kita dapat
menerima bahwa
begitulah dunia
hidup kita.”
Meuthia Ganie Rochman, Sosiolog

persoalan menarik bahwa pada
kenyataannya sulit bagi kita mengenali apakah suatu tindakan termasuk korupsi.
“Hal ini menjadi sulit lagi karena masalah korupsi kenyataannya tidak terlepas dari masalah
kultural,” katanya.
Sementara itu, menurut Kepala Bagian Pelayanan Informasi
dan Komunikasi Publik (PIKP)
KPK Yuyuk Andriati Iskak, selain
bedah buku, KPK juga menggelar
Perpustakaan Award untuk pertama kalinya.
“Ini merupakan sebuah ajang
untuk memberikan penghargaan
kepada penyumbang buku dan
peminjam buku terbanyak di Perpustakaan KPK,” katanya.
Ia juga berharap, Perpustakaan
Award mampu meningkatkan minat dan budaya membaca di lingkungan KPK maupun masyarakat.
Sebab, Perpustakaan KPK juga
terbuka untuk umum setiap Senin
hingga Jumat, pukul 09.00-18.00
WIB.
“Jadi, katakan Yes untuk
budaya membaca dan kayakan
No untuk budaya korupsi. Karena korupsi bukan budaya kita,”
katanya.l

integrito/srp
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klinik lhkpn

Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK

CARA MELAPORKAN ASET YANG DIBELI
SECARA KREDIT

Pertanyaan
Selamat siang KPK,
Saya pegawai negeri di salah satu BUMN
di Jakarta. Saya memiliki pertanyaan terkait
cara pelaporan LHKPN terkait aset.
1. Bagaimana cara melaporkan LHKPN terhadap rumah yang saya beli secara kredit itu,
sementara jabatan saya masih sama.
2. Apakah berbeda cara pelaporannya apabila
rumah yang dibeli secara kredit tersebut adalah rumah dinas?
3. Kemudian terkait nilai perolehan untuk rumah kredit tersebut, apakah disatukan dengan
tanah dan bangunan?
4. Beberapa waktu lalu sebenarnya orang tua
saya mewariskan sebidang tanah di kampung,
tetapi tanah warisan tersebut tidak ada surat
ataupun bukti kepemilikan apapun. Apa yang
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harus saya lampirkan dalam pelaporan LHKPN saya atas tanah warisan tersebut?
5. Bagaimana pula pelaporan hasil panen padi
yang ditanam di atas tanah warisan tersebut?
Terima kasih atas jawabannya.
Bima-Jakarta
Jawaban
Bapak Bima yang kami hormati, untuk
pelaporan LHKPN bapak selanjutnya dapat
menggunakan formulir LHKPN model B.
Pertama, untuk pembelian rumah secara kredit, ada tiga bagian yang perlu diiisi.
Yaitu kolom nilai perolehan, kolom nilai saat
pelaporan dan bagian hutang. Pada kolom
nilai perolehan, diisi dengan harga pembelian
rumah yang harus dibayarkan sesuai dengan

harga saat akad/perjanjian jual beli.
Pada kolom nilai saat pelaporan diisi
dengan nilai rumah sesuai dengan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara
pada bagian hutang, diisi dengan sisa jumlah
hutang terhadap pembelian rumah tersebut.
Untuk pencatatan harta tidak bergerak
yang baru ada perjanjian jual beli saja, sementara sertifikat tanahnya belum ada, demikian
juga SPPT PBB-nya belum diterima, pada
kolom nilai perolehan, diisi harga pembelian
rumah yang harus dibayarkan sesuai dengan
harga saat akad/perjanjian jual beli.
Pada kolom nilai saat pelaporan diisi
dengan nilai pasar (taksiran/sesuai perkiraan). Sementara kelengkapan dokumen yang
disertakan apabila surat-suratnya masih ditahan oleh bank, bukti yang dapat dilampirkan
adalah perjanjian jual-beli, bukti kredit kepemilikan rumah dan surat pernyataan yang
menyatakan bahwa SPPT PBB dan Sertifikat
belum tersedia. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai Rp6.000.
Surat pernyataan juga dapat mengakomodasi apabila terdapat perbedaan ukuran tanah
dan atau bangunan antara sertifikat dengan
kenyataan. Laporkan sesuai dengan ukuran
yang terdapat di sertifikat dan ditambahkan informasi luas sebenarnya dalam surat
penyataan.
Kedua, pada dasarnya tidak ada perbedaan untuk pelaporan LHKPN atas rumah
dinas yang dibeli secara kredit.
•
Pada kolom nilai perolehan, diisi dengan
harga pembelian rumah yang harus
dibayarkan sesuai dengan harga sesuai
kontrak.
•
Pada kolom nilai saat pelaporan diisi
dengan nilai rumah sesuai dengan NJOP
yang terdapat dalam SPPT PBB.
•
Pada bagian hutang, diisi dengan sisa
jumlah hutang terhadap pembelian rumah dinas tersebut.
Apabila dalam kontrak memang ditentukan bahwa rumah dinas belum boleh dijadikan hak milik penyelenggara negara (PN)
sampai jangka waktu tertentu, maka rumah
dinas tersebut boleh tidak dicantumkan dalam laporan, walaupun demikian PN tetap

membuat surat pernyataan yang menyatakan
kondisi tersebut. Adapun biaya cicilan dimasukkan ke dalam pengeluaran.
Ketiga, nilai perolehan untuk rumah kredit dapat disatukan atau digabungkan dengan
tanah dan bangunan. Tidak masalah. Bila
NJOP sudah tersedia, laporkan sesuai NJOP
walaupun nilainya di bawah harga pasar. Bila
NJOP belum ada, gunakan harga pasar atau
taksiran.
Apabila nilai perolehan tanah dan atau
bangunan didapat dari kombinasi hibah, warisan dan tambahan hasil sendiri, laporkan
sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan
untuk memperoleh tanah dan atau bangunan
tersebut. Pada keterangan asal-usul harta kekayaan diisi dengan hasil hibah, warisan dan
hasil sendiri.
Keempat, terkait tanah warisan di kampung, pada dasarnya harta yang dilaporkan
adalah harta yang dimiliki oleh PN, pasangan
sah PN, dan anak dalam tangungan. Apabila
tanah warisan tersebut adalah milik PN maka
harus dilaporkan juga. Apabila tidak tersedia
surat atau bukti kepemilikan apapun, cukup
dengan mengisi surat pernyataan hibah/warisan/hadiah pada halaman 23 pada Formulir LHKPN model A atau halaman 22 pada
halaman Formulir LHKPN model B. Surat
pernyataan ditandatangani di atas materai Rp6.000. Sebagai dokumen pendukung,
lampirkan surat keterangan kepala desa atau
lurah bahwa kepemilikan tanah tersebut memang milik bapak.
Kelima, untuk hasil panen padi yang
belum terjual, maka dilaporkan pada kolom
pertanian, sedangkan hasil penjualannya
(penghasilan bersih) dilaporkan pada kolom
penghasilan dari kekayaan yang dimiliki. Nilai
pelaporannya adalah harga jual hasil panen
padi dalam jangka waktu atau periode waktu
satu tahun terakhir.
Demikian informasi yang dapat kami
sampaikan. Semoga bermanfaat.

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan
melalui surel: Informasi.LHKPN@kpk.go.id
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Hak Remisi Koruptor
Harus Dicabut

Oleh: Jupri
Penggiat Antikorupsi Makassar

L

angkah penegak hukum memberantas laku korupsi semakin garang.
Penjatuhan sanksi pidana seumur
hidup terhadap Akil Mochtar telah mencatat sejarah pemidanaan terberat
bagi koruptor Tanah Air. Jauh mengalahkan pidana penjara Jaksa Urip dalam kasus
suap Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. Tak
tanggung-tanggung, majelis hakim juga biasa
menjatuhkan pidana tambahan pencabutan
hak politik terhadap koruptor.
Pelbagai upaya tindakan luar biasa penegak hukum patut kita apresiasi, terlepas dari
pro-kontra beratnya sanksi pidana. Karena
secara filosofi pemidanaan salah satunya bertujuan membuat efek jera bagi pelaku, di lain
sisi untuk menakut-nakuti masyarakat agar
tindak melakukan kejahatan serupa. Jadi bukan wujud balas dendam terhadap sang koruptor (Teori Absolut).
Akan tetapi, tujuan pemidanaan yang selama ini diimpikan dalam kenyataan, sulit diwujudkan di lapangan. Pelaksanaan pidana di
lembaga pemasyarakatan masih sering “obral” remisi berujung pembebasan bersyarat
bagi narapidana kasus korupsi.
Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan pengetatan pemberian
remisi bagi narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,
kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
Syarat pemberian remisi pelaku korupsi
mengalami penambahan dalam PP Nomor
99 Tahun 2012. Pertama, bersedia bekerja
sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana
yang dilakukannya (justice collaborator). Kedua, Telah membayar lunas denda dan uang
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
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Kedua poin persyaratan yang sangat sejalan
dengan semangat pemberantasan korupsi.
PP Nomor 99 Tahun 2012 berlaku bagi
terpidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan, yaitu 12 November 2012. Sedangkan
untuk yang divonis sebelum tanggal 12 November 2012, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2006.

Lewat Pidana Tambahan
Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat
koruptor yang dikeluarkan Menteri Hukum
dan HAM belakangan menimbulkan kontroversi. Hartati Murdaya mantan anggota
Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus terpidana kasus penyuapan Bupati Buol
memperoleh pembebasan bersyarat, alasannya karena usianya sudah lanjut, membayar
semua denda dan telah menjalani hukuman
2/3 meski bukan seorang justice collaborator.
Oleh karena itu, agar ke depan rasa keadilan masyarakat tidak tercoreng lagi dengan maraknya remisi berujung pembebasan
bersyarat. Maka langkah progresif harus dila-

kukan. Caranya dengan menuntut terdakwa
di muka sidang bukan hanya pidana pokok,
tetapi juga dengan pidana tambahan pencabutan hak remisi koruptor.
Pertanyaan pasti muncul kemudian, apakah pencabutan hak remisi mungkin dilakukan? Kalimat tanya yang kurang lebih sama
dengan pencabutan hak politik dipilih dan
memilih terpidana korupsi. Hemat saya mengenai pencabutan hak politik yang menjadi
perdebatan hangat banyak kalangan dan pencabutan remisi, bisa dilakukan lewat pidana
tambahan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Pencabutan hak
politik masuk dalam kategori pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu bagi pelaku tindak pidana.
Lebih jauh, hak-hak yang bisa dicabut
lewat keputusan hakim adalah hak menjabat
segala jabatan atau jabatan yang tertentu, hak
masuk pada kekuasaan bersenjata, hak memilih dan hak dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang, hak menjadi

penasihat, atau wali, menjadi wali pengawas,
kuasa wali (curatele) atas anak sendiri dan
hak melakukan pekerjaan yang ditentukan
(vide Pasal 35 KUHP).
Sedangkan untuk pencabutan hak remisi
berlandaskan pada pidana tambahan dalam
undang-undang pemberantasan korupsi. Dimana telah kita ketahui bersama bahwa selain pidana tambahan dalam KUHP juga berlaku pidana tambahan lainnya.
Pertama, perampasan barang bergerak
yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk
atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana
di mana dari tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula yang menggantikan barang
tersebut.
Kedua, pembayaran uang pengganti yang
jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi. Ketiga, penutupan seluruh
atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun. Keempat, pencabutan
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
Point terakhir pidana tambahan inilah
pintu masuk pencabutan hak remisi koruptor. Karena memberikan ruang hakim untuk
menjatuhkan pencabutan hak-hak tertentu
yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
Artinya karena hak remisi narapidana diberikan pemerintah melalui Menteri Hukum
dan HAM maka secara otomatis pasal 18 ayat
1 huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa
diterapkan.
Dan sekali lagi tidak melanggar hukum
dan hak asasi manusia terpidana korupsi.
Sehingga seyogianya langkah progresif pencabutan hak-hak harus didukung, bukannya
malah membelah sang perampok hak sosial,
ekonomi rakyat.
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Kearifan Lokal Suku Wana

BERAYAH POHON,
BERIBU TANAH

Berbagai praktik spiritual yang dilakukan Suku
Wana, berdampak positif terhadap kelestarian
hutan. Ketergantungan terhadap alam,
ketaatan terhadap “sang penjaga.”

B

ukan tanpa sebab Suku Wana
disebut juga sebagai “Tau Taa
Wana”. Memiliki makna “Orang
yang tinggal di hutan,” ketergantungan Tau Taa Wana terhadap
alam dan hutan memang sangat besar. Saking
besarnya, sampai-sampai leluhur mereka
menganggap propo (pohon) adalah ayah dan
tanah adalah ibu.
Ditetapkan pemerintah sebagai salah satu komunitas adat tertinggal,

Tau Taa Wana memang terkesan lebih dekat
dengan alam ketimbang peradaban modern.
Bukan hanya dari sisi interaksi dengan dunia
luar, namun juga ideologi dan cara pandang
yang nyaris tidak berubah hingga sekarang.
Dilihat dari sisi keterasingan, misalnya,
memang tak mudah menemukan lokasi yang
dihuni Suku Wana. Dari Kota Kolonodale, paling tidak dibutuhkan waktu 3-4
hari untuk menjangkau kampung terdekat. Itupun harus
menyusuri jalan setapak
sekitar dua hari, serta
naik dan turun bukit seluas 692,2 km persegi.
Mereka tinggal di
sekitar Sungai Bulang dan Bongka,

Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Mereka berdiam di permukiman di hutan pedalaman yang disebut lipu. Antara lain, Lipu To
Oewaju, To Kajumarangke, To Kajupoli, To
Posangke, To Bulang, To Untune, dan lain-lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, Suku Wana menyebut tanah warisan leluhur mereka dengan
tana ntautua atau tanah para leluhur.
Sementara itu, disimak dari sisi cara pandang, masyarakat setempat juga masih mempertahankan pendekatan spiritual dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan
mayoritas menganut kepercayaan leluhur,
yaitu Halek/Khalaik, pada umumnya masyarakat Suku Wana masih menjalani berbagi
prosesi peribadatan dalam berinteraksi dengan alam.
Mereka percaya kepada ruh yang menjaga
dan memelihara setiap jengkal tanah dan hutan. Mereka juga percaya, ketika terjadi kerusakan lingkungan, hal itu merupakan pertanda murkanya sang penjaga.
Karena itulah, sebagai penyeimbang atas
kejadian-kejadian alam, masyarakat Wana
memberi persembahan atau sesajen (kapongo). Kapongo terdiri atas sirih, pinang, kapur,
dan tembakau, yang diletakkan dalam suatu
“rumah” yang tingginya 40-50 cm dari tanah.
Beberapa kegiatan yang selalu disertai
kapongo, antara lain, membangunaka, yaitu
kegiatan menanam padi; mposo kiopo, yaitu
membuka ladang; mangingka kapongo (mengambil rotan); memperapi uja (meminta hujan); memperapi eo, yaitu meminta matahari
bersinar terang; dan masih banyak lagi.
Tentang kegiatan spiritual tersebut, pendapat lain mengatakan, Suku Wana memiliki
14 bentuk praktik ritual kearifan lokal. Seperti
dikatakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, Sahlan, beberapa
di antaranya ialah manziman tana
(mohon izin), monguyu sua (ritual
penanaman pertama), mpopondoa
sua (memberikan kekuatan hidup
pada pohon), palampa tuvu (menolak bahaya), nunju (mengusir roh
jahat), ranja (mengusir wabah), dan
polobian (pengobatan).
Berbagai upacara ritual tersebut,
sangat berpengaruh terhadap pola
tindak mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saat membuka
ladang, misalnya, mereka sangat
pantang melanggar hutan larangan
yang notabene merupakan hutan

lindung. Begitu pula saat menanam padi, mereka selalu memperhatikan tata letak dan
kemiringan lahan, sehingga terhindar dari
bahaya longsor. “Berbagai praktik spiritual
tersebut memang berdampak positif terhadap
konservasi hutan yang dilakukan masyarakat
Wana,” kata Sahlan.
Dari sana dengan tegas Sahlan menyebut,

Kearifan lokal
tersebut
harus diakui dan
dipertahankan
keberadaannya.
Karena tanpa
pelestarian hutan,
terdapat
kencenderungan
penebangan liar
untuk memenuhi
kebutuhan kelompok
masyarakat...
kearifan lokal tersebut harus diakui dan dipertahankan keberadaannya. Karena tanpa
pelestarian hutan, lanjutnya, terdapat kecenderungan penebangan liar untuk memenuhi
kebutuhan kelompok masyarakat akan komo-
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klinik gratifikasi

Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK

(1) adalah pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat empat tahun
dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp 200juta dan paling banyak
Rp 1 miliar.
Sedangkan Pasal 12C memuat tentang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima
melaporkan gratifikasi yang
diterima kepada KPK dan penerima Gratifikasi wajib menyampaikan gratifikasi
paling lambat 30 hari

PEMBERIAN KEPADA
PENEGAK HUKUM
Pertanyaan
Apakah meminta atau memberi uang
bulanan ke oknum kepolisian atau aparat
penegak hukum lainnya dapat
digolongkan sebagai gratifikasi,
dan bagaimana menghindarinya?
Karena kami/perusahaan takut ada
efek negatif akibat tidak memberikan
uang tersebut, bahkan menjadi beban
bagi perusahaan setiap bulan.
Terima kasih
Andrie PI, di Kota X

PANINDONESIA.COM

Jawaban
Sebelum kami menjawab pertanyaan saudara, mari simak beberapa delik gratifikasi yang
diatur pada 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 denda paling sedikit Rp200.000
(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 pe-
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nerima 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.
Pemberian honor bulanan dari perusahaan
saudara kepada Aparat Penegak Hukum
(APH) sepanjang tidak dalam mekanisme yang
dibenarkan dalam aturan keuangan negara, berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi yang
dianggap suap, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001. Karena itu, diharapkan saudara dan
instansi saudara bisa menghindari pemberian
tersebut.
Dalam hal praktik pemberian gratifikasi
yang dianggap suap ataupun pemerasan dari
oknum yang sulit dihindari, maka kami harap
saudara melaporkannya kepada KPK melalui
KPK Whistleblowing System (KWS) yang bisa
diakses melalui www.kpk.go.id atau www.kws.
go.id.
Sebagai informasi tambahan, Polri telah berkomitmen untuk menolak setiap penerimaan
gratifikasi yang dianggap suap/pemerasan kepada pemangku kepentingan, yang dituangkan
dalam Komitmen Pengendalian Gratifikasi yang
ditandatangani oleh Kapolri pada tanggal 19
Agustus 2014.
Sebagai langkah preventif, saudara maupun
instansi saudara dapat memperlihatkan dokumen pernyataan komitmen tersebut kepada
oknum kepolisian yang masih menerima penerimaan sejenis. Pernyataan Komitmen dapat diunduh di alamat http://www.kpk.go.id/gratifikasi/images/pdf/Polri.pdf.

HADIAH DARI
MAHASISWA
BIMBINGAN
Pertanyaan
Saya adalah seorang dosen (PNS) di salah
satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Singkatnya, setelah memberi bimbingan skripsi
kepada mahasiswa, saya diberi bingkisan/hadiah yang nilainya diperkirakan ratusan ribu
rupiah. Apakah hadiah tersebut termasuk
gratifikasi?
Yang jelas, mereka memberi terkait dengan posisi saya sebagai pembimbing skripsi.
Jika memang termasuk gratifikasi, saya siap
menyerahkan kepada negara untuk disita.
Yicko, Jakarta
Jawaban
Delik Gratifikasi diatur pada Pasal 12B dan
Pasal 12C UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal
12B, yang menyebutkan bahwa pemberian
atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, bila nilainya Rp 10 juta atau lebih,
maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; atau yang nilainya kurang dari
Rp 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Sementara pada ayat ke-2, menyebutkan
pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat

kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
Terhadap bingkisan atau hadiah yang diterima oleh dosen dari mahasiswa yang sedang
melaksanakan bimbingan Skripsi, merupakan
penerimaan yang diduga terkait jabatan, sehingga terhadap penerimaan tersebut wajib
dilaporkan kepada KPK, baik secara langsung
atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu 30 Hari Kerja setelah
tanggal penerimaan tersebut.
Selanjutnya KPK akan memproses laporan tersebut, dan dalam waktu 30 hari kerja
setelah laporan gratifikasi diterima secara
lengkap, Pimpinan KPK akan menetapkan
apakah penerimaan tersebut menjadi milik
penerima atau milik negara. Barang gratifikasi
tidak perlu dikirimkan saat ini, tetapi dikirim
setelah terbitnya Surat Keputusan Pimpinan
KPK tentang penetapan status barang gratifikasi menjadi milik negara.l
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id
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resensi

Mengantipasi Dampak Penyuapan
dan Korupsi dalam Dunia Usaha

Pengusaha Pun
Bisa Melawan
Suap

R

K

alau tidak menyuap, maka pesaing
kami akan melakukannya.” Begitulah
ungkapan yang sering terdengar dari
para pengusaha. Kalangan bisnis adalah
pelaku suap, sekaligus korban dari sebuah sistem
yang korup. Banyak pengusaha yang tidak ingin
menyuap, tetapi terpaksa melakukan untuk mempertahakan usaha.
Pada kondisi pasar yang ideal, maka pebisnis
akan bersaing berdasarkan kualitas barang atau
jasa dan harga terbaik. Tetapi dalam pasar yang
terdistorsi karena korupsi, maka pengusaha bersaing dalam memberikan suap, sehingga kualitas dan
efisiensi terabaikan.
Suap menyebabkan biaya produksi makin
meningkat, yang berdampak pada rendahnya daya
saing. Maka, melawan suap adalah suatu hal yang
akan menguntungkan perusahaan, dan strategi melawan suap haruslah diterapkan dalam manajemen
perusahaan.
Tetapi perusahaan harus bekerja sama dengan
perusahaan lain atau asosiasi, dan membangun
aliansi dengan kelompok masyarakat yang lain seperti masyarakat sipil, dan media massa. Inilah yang
coba dipaparkan oleh buku ini.
Secara umum bisnis melawan suap dapat
dilihat sebagai suatu gerakan yang mengadvokasi
perubahan pola transaksi bisnis, dari pola transaksi
menyimpang dan menyalahgunakan wewenang
dalam pengambilan keputusan, ke arah pola transaksi bisnis yang sehat.
Acuan utama dalam buku ini adalah Prinsip
Usaha Tanpa Suap (Business Principle Countering
Bribery) yang diprakarsai oleh Transparency International bersama Social Accountability International.
Ada dua prinsip yang disepakati oleh 16 tim perumus yang berasal dari pengusaha multinasional,
bank, dan LSM yaitu: Perusahaan harus melarang
penyuapan dalam bentuk apapun baik langsung
maupun tidak langsung; dan Perusahaan harus
berikrar untuk menerapkan propgram memberantas penyuapan.
Prinsip-prinsip yang dibuat secara universal
tersebut diadaptasi menjadi sesuatu yang cocok
dengan konteks Indonesia. Misalnya, tidaklah
gampang bagi perusahaan melakukan pelarangan
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untuk memberi, menawarkan atau menerima suap.
Perlu ada transformasi budaya di perusahaan secara
bertahap.
Antara lain, perlu ada kesepakatan mengenai
apa yang disebut dengan suap. Apakah pembelian
sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu
dan mendapatkan pelayanan yang baik, juga
dikatakan sebagai suap? Lalu bagaimana dengan
hadiah, dan pemberian pelayanan khusus, seperti
parsel, hadiah perkawinan, tiket pesawat, biaya
anggota club golf, hotel, itu termasuk suap? Kemudian, bagaimana melaksanakan strategi mengembangkan program untuk melawan suap? Apa yang
diperlukan sebelum program dilaksanakan? Apa
tahapannya? Siapa yang sudah pernah melakukannya di Indonesia dan paakah mereka sukses? Inilah
yang berusaha dijawab dalam buku ini.l

isiko penyuapan dan korupsi telah menjadi sebuah kekhawatiran khusus banyak
perusahaan di seluruh dunia. Seiring
dengan perkembangan bisnis secara global, risiko penyuapan dan korupsi turut meningkat
secara eksponensial dikarenakan meningkatnya
kesadaran dan penegakan hukum.
Penyuapan dan korupsi memberikan dampak
ke semua orang, walau dampaknya tidak mudah
dirasakan sebagian orang, namun dampak secara global tidak dapat diremehkan. Mulai dari
negara-negara berkembang di Afrika, Amerika
Latin, dan Asia sampai Amerika Serikat, Eropa Barat,
dan Inggris, penyuapan dan korupsi terus menciptakan suatu lapangan bermain yang tidak merata
di dalam perdagangan internasional dan proses
pemerintahan.
Masalah bervariasi mulai dari transaksi kecil
yang diminta oleh petugas bea dalam proses impor,
sampai dengan transaksi berjuta-juta dolar untuk
mengamankan suatu kontrak besar dengan pemerintahan. Masalah-masalah tersebut hanya dua contoh dari sekian banyaknya skenario yang dihadapi
bisnis dalam pasar perdagangan international.
Hampir tidak ada negara yang tidak melarang
tindak korupsi di dalam perbatasannya sendiri.
Sekitar 30 tahun yang lalu, Amerika Serikat mengambil suatu perlawanan terhadap korupsi di luar
perbatasannya.
Penegakan hukum masih jarang dan biasanya
membutuhkan transaksi dalam jumlah besar untuk
orang dalam pemerintahan. Pada tahun 1997, the
Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) Convention on Combating Bribery
of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD Anti-Bribery Convention)
menjadi langkah yang signifikan dan menggagas
dukungan dari seluruh dunia.
Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif dari permasalahan yang terus tumbuh dan
apa yang harus dilakukan suatu perusahaan untuk
mengurangi risiko mereka. Buku ini menyajikan
latar belakang dari the Foreign Corrupt Practices
Act, the U.K. Bribery Act, dan konvensi-konvensi
antipenyuapan dan korupsi internasional, menyoroti tentang tren penegakan dan ekspektasi
peraturan yang terkini. Pertimbangan praktis dan
solusi ditawarkan untuk membantu perusahan

mengembangkan dan memperjelas respons terhadap penyuapan dan korupsi melalui suatu program
penyesuaian antikorupsi.
Ditulis kelompok profesional yang berpengalaman dari Ernts & Young Fraud Investigation &
Dispute Services (FIDS) berdasarkan pengalaman
kolektif, buku ini dirancang untuk membantu pebisnis memahami relevansi antipenyuapan dan legislasi korupsi, isu penegakan hukum dan bagaimana
menghadapi risiko secara efektif ketika melakukan
bisnis di luar negeri, menghindari masalah, mengidentifikasi ancaman, bekerja dengan peraturan
baru dan menjaga penyuapan dan korupsi tetap di
daerah terlarang.l
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cakrawala

Pemberantasan Korupsi di Uganda

MERAMU SENI DAN TEKNOLOGI

CEGAH KORUPSI

Di tengah RENDAHNYA KEPEDULIAN
Pemerintah Uganda, banyak ide
pemberantasan korupsi justru
muncul dari masyarakat. Bisa
menjadi inspirasi publik di negeri
sendiri.

B

erkubang dalam “lumpur” korupsi, tak lantas membuat Uganda menyerah. Berbagai upaya
dilakukan agar keluar dari benaman tersebut. Salah satunya
melalui festival musik dan puisi antikorupsi
yang diadakan organisasi massa setempat,
Action Aid Uganda. Menurut Kevin Aciro, koordinator program kegiatan tersebut, festival
diadakan sebagai upaya alternatif memerangi korupsi. Sebab, selama

AFRITORIAL.COM
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ini berbagai cara sudah dilakukan, termasuk
melalui kampanye antikorupsi di media massa.
Sayangnya, cara tersebut ternyata kurang
efektif karena minat baca masyarakat Uganda
yang masih sangat rendah. Bahkan, bagi mereka yang sudah membaca pun, tidak gampang mencerna dan mengingat pesan yang
disampaikan. “Orang mudah lupa setelah
membaca koran. Mereka merobek, membuang, atau menggunakannya sebagai kertas
toilet. Itulah sebabnya, kami memutuskan
untuk menyampaikan pesan antikorupsi ke
dalam lagu-lagu,” kata Kevin.
Menurut Aciro, selain memerangi korupsi, program tersebut sejalan dengan program lain Action Aid Uganda. Di antaranya,
memperjuangkan hak-hak perempuan, ketenagakerjaan, dan mata pencaharian, good
governance.
Dalam festival tersebut, Gerald Adoko
menjadi pemenang pada kategori lagu-lagu
antikorupsi untuk wilayah utara. Sedangkan
tampil sebagai runner up adalah Kings Entertainment, kelompok seniman lokal dari
Distrik Kumi. Sementara untuk kategori puisi, Rahmat Ikonyet terpilih sebagai penyair
terbaik, yang diikuti oleh Kal Okwera. Para
pemenang tersebut, kemudian akan melanjutkan kompetisi pada tingkat yang lebih
tinggi, yakni level nasional.
Selain lirik antikorupsi, unsur seni juga
tak kalah penting. Menurut salah seorang
juri, Polikarpus Manase Engole, kreativitas
dan aransemen musik merupakan unsur penting. Alasannya, agar lagu tersebut bisa dinikmati dengan baik.
Peran publik dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui seni. Ke
ranah teknologi, partisipasi dilakukan melalui aplikasi smartphone yang diberi nama Action for Transparency (A4T). Melalui aplikasi
tersebut, masyarakat bisa melaporkan jika
menemui indikasi korupsi. Si pelapor tidak
perlu khawatir terhadap keselamatan dirinya, karena aplikasi tersebut memungkinkan
seseorang melaporkan secara anonim.
Seperti juga festival musik, aplikasi tersebut juga dilakukan di luar prakarsa pemerintahan. Adalah Uganda Media Development Foundation (UMDF) yang menggagas
aplikasi tersebut, yang bekerja sama dengan
African Center for Media Excellence (ACME)
dan Fojo Media Institute.
Penggunaan aplikasi itu sendiri tidak
rumit. Melalui GPS yang ada dalam apli-

“Orang mudah lupa setelah
membaca koran. Mereka
merobek, membuang, atau
menggunakannya sebagai
kertas toilet.”
Kevin Aciro, Koordinator Program
Action Aid Uganda
kasi, pelapor bisa menerima informasi jumlah anggaran yang disetujui dan uang sudah
dikirimkan Pemerintah Uganda terhadap
instansi yang dicurigai melakukan praktik
korupsi. Dan, jika yakin bahwa terdapat penyalahgunaan, user tinggal meng-klik tombol
aplikasi A4T bergambar peluit. “Jika ini kasus
kriminal, kami akan melaporkannya kepada
polisi. Tetapi jika terdapat indikasi korupsi,
kami akan melapokan kepada menteri,” kata
Moses Karatunga, Koordinator Transparansi
International (TI) Uganda.
Meski terkesan sporadis dan parsial, peran masyarakat di bidang seni dan Teknologi
diharapkan bisa membantu Uganda keluar
dari jerat korupsi. Karena seperti kebanyakan
negara di Afrika, korupsi masih menjadi persoalan serius Uganda. Menurut TI, pada 2014
indeks persepsi korupsi (IPK) Uganda memiliki skor 26 atau berada pada urutan ke 141
dari 173 negara di dunia.
Sangat memprihatinkan? Ya. Hampir di
semua sektor pemerintahan, korupsi seperti
menggurita dan sulit diperbaiki. Suap sangat
lumrah dilakukan, mark up, penggelapan,
dan penyalahgunaan wewenang sangat kerap ditemui. Termasuk yang akhir-akhir ini
menjadi sorotan adalah gaya hidup Presiden
Yoweri Museni.
Seperti diberitakan Daily Mall, misalnya,
Museni tinggal di sebuah properti senilai
£100 juta dan membeli jet pribadi Gulfstream
G500. l
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Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

klinik pengadaan

Pencantuman Merk Pada Pengadaan

C. Pasal 4 Peraturan Kepala LKPP Nomor 1
tahun 2015 ayat 3 dan 4:
(3) E-tendering dengan metode e-lelang
cepat/e-seleksi cepat dilakukan dengan
memanfaatkan informasi kinerja penye
dia barang/jasa.
(4) Pelaksanaan e-tendering dengan me
tode e-lelang cepat/e-seleksi cepat
sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 3 angka 2 dan angka 4 selain
dilakukan dengan ketentuan sebagai
mana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan ketentuan:
a. Dapat menyebutkan merk/tipe/jenis
pada spesifikasi teknis barang/jasa
yang akan diadakan;
b. Tidak memerlukan penilaian kualifi
kasi, administrasi dan teknis;
c. Tidak memerlukan sanggahan dan
sanggahan banding.

NEWVISION.CO.UG

Pertanyaan:
Demi penjaminan mutu hasil pekerjaan pada
pengadaan pakaian dinas, dalam pembuatan
spesifikasi teknis bolehkah PPK mencantumkan
merk bahan yang akan dipergunakan dalam
pengadaan? Karena berdasarkan pengalaman
sebelumnya pengadaan tersebut sering menggunakan spesifikasi palsu?
Iman, Bandung
Jawaban
Sesuai aturan dari Perpres No. 4 Tahun 2015
tahapan dalam proses pengadaan langsung,
yaitu:
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Ang
garan (PA/KPA) menetapkan paket peng
adaan pakaian dinas, pada Rencana Umum
Pengadaan (RUP).
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) me
laksanakan kaji ulang RUP paket pengadaan
pakaian dinas, dalam rangka mendapatkan
penyedia bahan pakaian dinas bermutu dan
penjahit pakaian dinas lebih berkualitas
sesuai yang dibutuhkan.
c. PPK berhak mengusulkan kepada PA/
KPA perubahan pemaketan, dari satu paket
pengadaan pakaian dinas, menjadi dua jenis
paket pengadaan, yaitu paket
1. pengadaan bahan pakaian dinas dan paket
2. pengadaan penjahit pakaian dinas, ber
dasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
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d. PA/KPA dapat menerima atau menerima
usulan kaji ulang PPK.
e. PPK setelah menerima putusan paket,
kemudian menetapkan spesifikasi teknis,
berdasarkan dua alternatif:
1) Spesifikasi teknis yang menyebut/meng
arah merk, apabila kemudian Kelompok
Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja
ULP) menetapkan metode e-tendering
dengan metode e-lelang cepat, berdasar
kan Pasal 109A Perpres Nomor 4 Tahun
2015 serta Pasal 3 angka 2 dan Pasal 4 ayat
(3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 ta
hun 2015, atau;
2) Spesifikasi teknis tidak menyebut/meng
arah merk, apabila kemudian Pokja ULP
menetapkan metode e-tendering dengan
metode e-lelang, berdasarkan Pasal 109
Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal
4 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor
1 tahun 2015.
f. Pokja ULP setelah menerima penetapan
spesifikasi teknis dari PPK, kemudian me
netapkan dokumen pengadaan, dan dapat
memilih aleternatif pemilihan penyedia:
1) E-tendering dengan e-lelang cepat, meng
gunakan aplikasi SPSE versi 3.6, melalui
LPSE LKPP, atau;
2) E-tendering dengan e-lelang, menggunakan aplikasi SSE versi 3.6, melalui LPSE
Terdekat.

Kemudian untuk pertanyaan yang menanyakan proses pengadaan yang mengarah pada
merk tertentu:
Dasar Hukum:
Dasar Hukum boleh mengarah pada merk:
A. Pasal 109A Perpres-4-2015 meliputi:
(1) Percepatan pelaksanaan e-tendering
dilakukan dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa.
(2) Pelaksanaan e-tendering sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan hanya memasukan penawaran
harga untuk pengadaan barang/jasa
yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta ti
dak ada sanggahan dan sanggahan ban
ding.
(3) Tahapan e-tendering sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling kurang
terdiri atas:
a. Undangan;
b. Pemasukan penawaran harga;
c. Pengumuman pemenang.
B. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015.
Metode e-tendering terdiri dari:
(2). E-lelang cepat untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya;

Dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
Dasar Hukum tidak boleh mengarah pada
merk, meliputi:
A. Lampiran II/VI A. 2. 3). Peraturan Kepala
LKPP Nomor 14 Tahun 2012
b) Pengkajian ulang PPK dan Pokja ULP
terhadap KAK yang sudah ditetepkan
PA/KPA untuk meneliti dan memastikan:
5) kejelasan spesifikasi teknis barang/jasa
lainnya yang meliputi:
(a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai
dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
(b) tidak mengarah kepada merk/pro
duk tertentu, kecuali untuk pengadaan
suku cadang;
(c) memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri; dan
(d) memaksimalkan penggunaan Standar
Nasional Indonesia (SNI).
Kesimpulannya, bila ingin menyebutkan
merk bahan, sebaiknya menggunakan metode
e-lelang cepat, tetapi bila tidak menggunakan e-lelang cepat sebaiknya mendetailkan
spesifikasi bahan yang akan digunakan sesuai
dengan keinginan dari PPK.l

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

Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi

Dengan Seni, DKJ Melawan Korupsi

ICW Beri Apresiasi Insan Media

S

integrito/srp

K

orupsi yang telah merasuk ke
berbagai sendi kehidupan,
harus dilawan dengan berbagai
cara. Setiap kita, diyakini memiliki peran dalam perang melawan korupsi.
Perbedaan peran, tentu saja menghasilkan perbedaan cara dan medium
yang digunakan. Seperti yang dilakukan Dewan kesenian Jakarta (DKJ),
yang melawan korupsi dengan seni.
Bersama dengan Koalisi Seni
Indonesia, DKJ menggelar serangkaian aktivitas kesenian sebagai
upaya melawan korupsi dengan tajuk
#Senilawankorupsi. Acara tersebut
berlangsung pada Kamis (5/3) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Dalam rangkaian kegiatan, menampilkan pameran seni rupa oleh
sejumlah lembaga atau komunitas,
antara lain Akademi Samali, CardTo-Post, Creative Circle Indonesia,
demokreatif, Galeri Lentera Pembebasan, Majalah Cobra, Pabrikultur,
Pakarti (Persatuan Kartunis Indonesia), Rumah Pembaca Indonesia,
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“Perlawanan
serupa diharapkan
juga dilakukan
oleh seniman
lintas generasi
dan lintas
bidang seni
di berbagai kota
di Indonesia.”
Butet Kartaredjasa, Seniman

Ruangrupa, Rumah Tanpa Jendela,
Sapu Koruptor, Serrum, dan Tanam
Ide Kreasi.
Di samping itu, juga digelar
pertunjukan musik, wayang orang,
stand up comedy, pembacaan puisi,
dramatic reading, pemutaran film
dokumenter, monolog dan orasi, yang
kesemuanya memiliki pesan antikorupsi yang kental

“Dengan menggunakan data
studi dari beragam sumber, seni
digunakan untuk membedah anatomi korupsi untuk membangunkan
kesadaran betapa penting untuk
memberantasnya hingga ke akar
kebudayaan kita,” ujar ketua panitia
Abduh Aziz.
Sejumlah seniman juga turut hadir, antara lain Butet
Kartaredjasa, Agus Noor, A.S
Laksana, Santo Klingon, Ari-Reda,
DJ Virgo A Go Go, Endah N Rhesa,
Marjinal, Morfem,We Love ABC, Yacko,
dan Hasan Aspahani.
Salah seorang seniman, Butet,
dalam monolognya mengatakan,
perlawanan para seniman ini berbasis
aktivisme dan akan dilakukan secara
berkesinambungan dalam jangka
panjang, dilakukan oleh perseorangan
maupun secara kolektif.
“Perlawanan serupa diharapkan
juga dilakukan oleh seniman lintas
generasi dan lintas bidang seni di berbagai kota di Indonesia,” katanya.l

ebagai apresiasi kepada insan
media, Indonesia Corruption
Watch (ICW) menggelar Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi
2014 terhadap jurnalis atau pewarta
berita yang karyanya memberikan
kontribusi bagi upaya pemberantasan
korupsi.
“Penganugerahan ini sebagai
bentuk dukungan dan apresiasi kepada
insan media yang telah bekerja keras,
mendorong gerakan antikorupsi melalui publikasinya, baik cetak maupun
elektronik,” kata koordinator ICW, Adnan
Topan Husodo.
Acara penganugerahan berlangsung pada Selasa (17/3) di Gedung
Usmar Ismail, Jakarta. Sejumlah tokoh
juga hadir, antara lain seperti Pimpinan
KPK nonaktif Bambang Widjojanto,
tokoh perempuan Nahdlatul Ulama
(NU) Shinta Nuriyah Wahid, serta musisi
Slank Bimbim dan Ridho.
Adnan menambahkan, “Sebagai
watch dog ICW, mengkritisi kebijakan
yang berpotensi korupsi. Sedangkan
peran media adalah sebagai wadah
penyebaran informasi dan publikasi.

Keduanya tidak bisa dipisahkan. Namun
tekanan pemilik media masih menjadi
sumbatan masalah para jurnalis, dalam
mengungkap suatu kejahatan yang melibatkan politisi dan pengusaha kepada
publik,” ujarnya.
Sementara Shinta Nuriyah Wahid
menilai penghargaan ini menegaskan
bahwa jurnalis sebagai pendekar yang
berani mengungkapkan kebenaran.
“Penghargaan ICW ini diberikan kepada para pendekar. Jurnalis sebagai
pendekar dan pers sebagai pedangnya,

“Jurnalis sebagai
pendekar dan
pers sebagai
pedangnya
karena itu pers
harus selalu berada
di tangan orangorang baik. ”
Shinta Nuriyah Wahid,
Tokoh Perempuan

karena itu pers harus selalu berada di tangan orang-orang baik sehingga tidak
disalahgunakan,” tuturnya.
ICW menerima 166 karya jurnalis
yang terdiri dari lima kategori yang
dilombakan di antaranya foto berita,
karikatur, in-depth reporting, investigasi
(media cetak dan online), dan investigasi (khusus penyiaran). Setiap kategori,
dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari
para aktivis, akademisi dan profesional, antara lain Ahmad Salman, Ani
Soetjipto, Bambang Wisudo, Catharina
Widyasrini, Dadang Trisasongko, Dahnil
Anzar Simanjuntak, Dandhy Dwi Laksono, Djito Kasilo, Jimmy Paat, Sem C.
Bangun, Septiawan Santana Kurnia dan
Teten Masduki.
Untuk kategori foto, dimenangkan
Afriandi Hikmal dari Jakarta Globe,
kategori karikatur diraih Joko Luwarso
dari Harian Terbit, kategori indepth
reporting diraih oleh Isfari Hikmat dari
Majalah Detik, kategori investigasi
diraih oleh Akbar Tri Kurniawan dari
Majalah Tempo, dan kategori investigasi
penyiaran diraih Harfin Naqsyabandy
dari Kompas TV.l
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Karnaval Antikorupsi

Rakor JRKI Jawa Timur 2015

LBH Jakarta Ajak Masyarakat
Ikut Karnaval Antikorupsi

Gelorakan Semangat Melawan Korupsi

J
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embaga Bantuan Hukum (LBH)
Jakarta dan masyarakat dari
berbagai elemen turun ke jalan
melakukan aksi Karnaval Rakyat
Lawan Korupsi dari Patung Kuda menuju Istana Merdeka, Jakarta, pada
Rabu (8/4). Mereka menuntut Pemerintahan Jokowi-JK menghentikan
upaya kriminalisasi terhadap KPK dan
menolak pelantikan Komjen Pol Budi
Gunawan sebagai Wakil Kapolri.
Massa yang bergabung tidak
hanya para pemuda, melainkan
orang tua, anak-anak, bahkan lansia
turut dalam aksi tersebut. Mereka
menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang
tidak segera bertindak tegas kepada
oknum-oknum yang ingin melemahkan KPK.
Nada kekecewaan tersebut disampaikan dalam berbagai bentuk.
Seorang nenek membawa tulisan
“Hentikan Kriminalisasi!”, diikuti ibuibu lainnya dengan tulisan, “KPK Harapan Kami, Jangan Dikriminalisasi!”.
Di kepala mereka masing-masing
diikat dengan kain putih bertuliskan
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“Lawan Korupsi!”
Beberapa ibu lainnya yang tergabung dalam masyarakat nelayan,
beraksi dengan membawa serta
hasil tangkapan lautnya. Mereka
menyuarakan protesnya terhadap
pemerintahan sambil membawa
tulisan, “Ulah Koruptor Bikin Mati
Para Nelayan!”.
Jaringan Rakyat Miskin Kota
(JRMK) juga menyuarakan aspirasinya. Dengan mengenakan pakaian
adat tradisional, mereka membawa
tulisan “Indonesia Darurat Korupsi”
sambil berjalan bersama massa
lainnya.
Dalam aksi itu, juga dibacakan
puisi untuk Presiden Joko Widodo
oleh para penerus bangsa yang
ingin Indonesia bersih dari korupsi.
“Karena korupsi rumah kami digusur,
karena korupsi kami susah sekolah,
karena korupsi kami susah berobat.
Pak Jokowi, kami anak Indonesia. Ayo
lawan korupsi!”.
Koordinator aksi Tigor Hutapea
mengatakan, pemberantasan korupsi telah dipukul mundur secara

Karena korupsi
rumah kami
digusur, karena
korupsi kami susah
sekolah, karena
korupsi kami susah
berobat.
Pak Jokowi, kami
anak Indonesia.
Ayo lawan korupsi!
paksa melalui berbagai cara dan
kekuatan persekongkolan jahat.
Menurutnya, cara-cara jahat itu
seperti kriminalisasi pimpinan KPK
yang kini telah non-aktif. Kemudian,
kriminalisasi pegawai KPK dan aktivis antikorupsi. Dengan penonaktifan sementara pimpinan KPK, lalu
memasukkan pimpinan baru, yang
justru melimpahkan kasus budi
Gunawan ke Kejaksaan dan tidak
melakukan Peninjauan Kembali.l

aringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) menyatakan siap
melawan korupsi melalui siaran
radio komunitas (rakom) di seluruh
Indonesia. Hal tersebut ditegaskan
kembali pada Rapat Koordinasi JRKI
Jawa Timur 2015 pada Ahad (29/3) di
Rumah Makan Zam Zam, Kecamatan
Diwek, Jombang.
“JRKI pada 15 Januari 2013 telah
mendeklarasikan Gerakan Radio
Komunitas untuk Indonesia bersih,
kami gelorakan semangat mengudara
melawan korupsi. Kami sepakat dan
mendukung pemberantasan korupsi
melalui siaran radio komunitas,” ujar
Ketua JRKI Sinam M. Sutarno.
Sinam mengatakan menumbuhkan semangat antikorupsi di masyarakat dapat diperkuat melalui siaran
radio. Selain penindakan korupsi,
siaran berita pencegahan dapat disebarkan kepada masyarakat melalui
siaran radio ini.
“Apalagi kita menyongsong
implementasi UU Desa, akan banyak
uang yang dikelola di desa. Masyara-

“Berbagai
kebudayaan lokal
bisa dimanfaatkan
sebagai strategi
kampanye hidup
bersih anti korupsi
melalui radio
komunitas”
Sinam M. Sutarno, Ketua JRKI

kat wajib awasi dana itu agar selamat
dari praktik korupsi,” ujar Sinam.
Menurut Sinam, siaran berita
pencegahan korupsi dapat dilakukan
dengan berbagai bentuk. Seperti
memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah setempat sebagai contoh
hidup bebas korupsi.
“Berbagai kebudayaan dan kesenian lokal bisa dimanfaatkan sebagai
strategi kampanye hidup bersih anti

korupsi melalui radio komunitas,”
ujarnya lagi.
Dalam Rakom JRKI yang diadakan di Jawa Timur, Plt Wakil Ketua
KPK Johan Budi SP turut hadir. Johan
mengatakan JRKI sebagai salah satu
mitra kerja yang efektif dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan
korupsi.
“Radio Komunitas yang
tergabung dalam organisasi JRKI
punya peranan penting dalam upaya
pemberantasan korupsi karena keberadaannya bersentuhan langsung
dengan masyarakat lapisan paling
bawah,” ujar Johan di hadapan 80
peserta rapat.
Johan Budi berpesan agar
rakom anggota JRKI tetap menjadi
salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. "Caranya
gampang, yaitu jangan sampai ada
korupsi di lingkungan JRKI. Langkah
pertamanya ya jangan sampai kita
korupsi, kemudian gunakan rakom
untuk melakukan pengawasan dengan baik," tuturnya.l

istimewa
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ekspresi

Lintah, selain dimaknai sebagai hewan penghisap darah, juga kerap dipersonifikasi pada
sosok manusia yang bersifat keji, serakah dan tak berperikemanusiaan. Penyair Hadikawa,
pun menggunakan analogi yang sama untuk memperlihatkan perbuatan korupsi yang
“menghisap” uang rakyat dan jelas menonjolkan sisi keserakahan serta mencampakkan sisi
kemanusiaan.
Keserakahan juga digambarkan penyair lainnya, dengan penggunaan hewan lainnya sebagai jembatan analogi agar pesan bisa dimaknai. Gola Gong yang mempersonifikasi manusia
dengan kucing. Sementara lainnya, Hardho Sayoko menggunakan tikus sebagai perumpamaan. Berbeda, penyair Bambang Karno justru menggunakan analogi Elang sebagai
jelmaan Tuhan yang membasmi kebatilan.

Sajak Mata Elang
Mata elang melayang terbang
Memburu gairah murka nan haus rakus
Tak pedulikan kawan pun lawan
Lahap meraup mati pun hidup
Mata elang melayang terbang
Tak diam ngerti tarian edan
Membelai belai bantuan
Membelok bengkok model aturan
Memporak kehendak tuk menolak
Membuat semua kecut menurut
Biarkan leluasa takut merenggut
Kobarkan semangat kebersamaan tuk berhanyut
Dalam sesama besarkan perut
Barangkali ada ini ada itu
Ada tolak ada setuju, biarkan lepaskan
Bebaskan dalam kelaparan, eratkan dalam belenggu
ketergantungan
Antar pada kemewahan semu
Ketika dibiar sudah tak nalar
Disentuh sudah tak butuh
Saatnya sang Hyang bertandang, menjelma mata elang
Menjemput dengan maut, atau mengarahkannya
Pada jalan lurus tak terputus
Jeruji besi kandang korupsi
Masih ada seperti ini, memanja rakus mengumbar diri
Mata elang tak segan memburu, dari kini hingga nanti
Buat negeri yang terus diabdi

Ikan, Kucing, Dan Manusia
Manusia dan kucing berebut ikan
Ikan-ikan terkapar tak berdaya

Guru Lintah

Ikan di meja makan milik manusia
Kucing cakar berebut kepala ikan

Ketika badan terpenggal dan batang pun rapuh
Ketika bumi terbongkar, terhisap dan air pun keruh
Apakah enggakau yang selalu berteriak
Selamatkan, selamatkan, selamatkan
Lawan, lawan, lawan
Tapi kenapa darahmu hitam bagai batu tercurah dan
penuh limbah

Di negeri yang diurus gerombolan tikus
Bukan rahasia jika di mana-mana menjadi rasuah
Mereka berjalin rambut menyusun berlaksa rencana
Memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya
Tak pernah malu meski perbuatan jahatnya kasat mata
Karena dilindungi berbagai aturan yang mereka susun
Dengan anggaran yang mereka hitung seenak udelnya

Ketika para lintah berubah menjadi iblis
Ketika mereka menghisap sampai habis
Bahkan jatah anak yatim, fakir miskin dan pengemis
Apakah enggkau yang selalu berteriak
Tolak, tolak, tolak, tolak
Tapi kenapa enggau hidup bagai lintah
Tapi kenapa engkau hidup bersama para lintah
Tapi kenapa engkau mengajak orang menjadi lintah dan
menjadikanmu lintah
Lintah lintah lintah lintah lintah
Tidak usah tidak usah tidak usah tidak usah tidak usah
Guru lintah guru lintah guru lintah guru lintah guru lintah
Tidak usah

Dahulu katanya para tikus hanya mengambil telornya
Berikutnya induk dan anaknya dilahap ternyata sudah
biasa
Sekarang bukan aneh jika kandangnya juga ikut dilego
Sebab yang dijarah para tikus masih belum seberapa
nilainya

Dagingnya dilahap rakus manusia
Tulangnya kucing pasrah apa daya
Manusia berubah kucing meong
Kucing menolak jadi manusia
Meongmeong manusiamanusia
Kucingkucing meongmeong
Meongmeong manusia
Meongmeong kucing
Tak ada lagi manusia
Di muka bumi
Tak ada manusia
lagi
Pangkal Pinang 22 April 2013
Gol A Gong

Wonogiri, Juni 2013
Bambang Karno
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Negeri Binatang Pengerat

Di negeri yang diurus gerombolan tikus
Rakyatnya dianggap bukan siapa-siapa
Para pemegang kuasa tak malu bermain sabun
Dalam urusan apa saja uang selalu jadi muara
Jika ada yang protes malah terkena pasal pencemaran
Yang selalu berhenti di laci meja pemlintir pasal kerajaan
Baru diusut setelah si tersangka kehilangan kekuasaan

Hadikawa
Kedunggalar, 7-12-13 juli 2013
Hardho Sayoko
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komunitas

2.

1.

3.

4.

(1). MURAL- Sebagai salah satu
bentuk kreativitas seni.
(2). KONSER MUSIK- Cara
lain dalam menebarkan pesan
Kartini kepada masyarakat yang
lebih majemuk.
(3). PAMERKAN FOTOKomunitas Rumah Kartini saat
mengikuti pameran Jagongan
Media Rakyat di Jogja National
Museum.
(4) SEMINAR- Bersama George
Cote, dosen Monash University
saat menyelenggarakan sebuah
seminar di Jepara.

foto-foto: ISTIMEWA

Komunitas Rumah Kartini

Tak Hanya
Mencintai Kartini

Awalnya cinta pada warisan nilai dan
emikiran Kartini. Kemudian membesar,
hingga bercita-cita membuat Jepara
enantiasa abadi.

R

Rasa-rasanya, tak ada yang tak
kenal Raden Ajeng Kartini. Mulai
anak-anak seusia taman kanakkanak hingga sekolah menengah
atas, pasti mengenal sosok yang
satu ini. Sejak di bangku sekolah, kita kerap
memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap
21 April. Namun, perempuan yang ditetapkan
sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1964
ini, lebih dikenal sebagai sosok pejuang keadilan dan kesetaraan kaum perempuan pada
masanya.
60 | integrito | vol 44/vii/MAR-APR 2015

Yang paling lekat dalam ingatan, adalah
buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Sebenarnya, buku tersebut merupakan kumpulan
lebih dari 100 surat yang ditulis Kartini untuk
sahabat penanya. Dalam versi aslinya, buku
itu ditulis Kartini dalam bahasa Belanda,
yaitu Door Duistemis Tot Licht atau “Dari
Kegelapan Menuju Cahaya”, yang kemudian
pada 1938 diterjemahkan menjadi “Habis
Gelap Terbitlah Terang” oleh Armijn Pane.
Pengetahuan tentang Kartini dan Habis
Gelap Terbitlah Terang-nya itu memang tak

keliru. Namun, rasanya ada yang luput dari
pengetahuan kita tentang sosok kelahiran 21
April 1879 ini. Padahal, nama Kartini punya
cerita dan karya melebihi itu. Salah satunya
soal seni. Tak banyak yang mengetahui kalau Kartini adalah seorang pembatik dan ahli
batik pada masanya. Ia berperan dalam memperkenalkan seni batik pada dunia internasional.
Pada 1898, Kartini bersama Roekmini dan
Kardinah mengirimkan bantuan kepada “Nationale Tentoonstelling voor Vrouwernarbeid”
atau Pameran Nasional karya Wanita, yang
diadakan di Den Haag, Belanda. Salah satu
kiriman tersebut terdiri dari beberapa helai
batik dan beberapa potongan bahan untuk
menunjukkan urutan pembatikan.
Koleksi pembatikan ternyata mendapat
perhatian luar biasa, karena juga disertai
penjelasan tertulis terhadap seluruh proses
pengerjaan pembatikan yang ditulis dalam
bahasa Belanda. Tulisan penjelasan itu lantas
lebih dikenal sebagai Handschrift Japara atau
Manuskrip Jepara.
Kekhawatiran akan kehilangan warisan
dan nilai-nilai Kartini itulah yang mendorong
sekelompok anak muda mendirikan komunitas Rumah Kartini. Yang menarik, sang
pendiri M. Afif Isyarobbi alias Apep beserta
mayoritas anggotanya merupakan kaum pria.

Dalam
perkembangannya,
komunitas ini justru
tidak hanya peduli pada
Kartini. Melainkan juga
pada pelestarian budaya
dan kearifan lokal
Jepara
Dalam perkembangannya, komunitas ini justru tidak hanya peduli pada Kartini, melainkan juga pelestarian pada budaya dan kearifan lokal Jepara.
Soal keanggotaan, komunitas ini begitu
terbuka dan tak ada syarat khusus. Tak mengenal tua-muda, lelaki atau perempuan,
siapa pun boleh bergabung. Maka tak heran,
kalau jumlah anggota komunitas ini pun
bisa membesar dan menyusut, di samping 12
orang yang aktif secara konsisten.
Apep dan rekan-rekan di komunitas ini
mengubah keprihatinan itu menjadi produktivitas. Cita-cita mereka amat luhur, yakni
membuat Kota Jepara dikenang abadi dan dicintai, tak hanya warganya, tetapi juga masyarakat Indonesia. Pelestarian dimulai dengan
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mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan Kartini dan Jepara.
“Sudah 100 tahun lebih nggak ada yang
mengumpulkan. Kasihan nanti Mbah Kartini
nggak terkenal di kotanya sendiri,” ujar Apep
kepada Integrito.
Dengan bantuan keturunan Mbah
Sumantri, adik Kartini, komunitas ini mengumpulkan berbagai benda seni dan foto
dokumentasi. Tak hanya itu, lembaga sejarah
dan masyarakat juga turut membantu, seperti
Komunitas Warisan Budaya, KITLV Belanda,
dan Yayasan Widya Mitra Semarang.
Selain mengumpulkan foto untuk kegiatan pameran, Rumah Kartini melakukan
sosialisasi lokalitas nilai Jepara, khususnya
bagi generasi muda. Tentu saja, dengan segmentasi kaum muda, format kegiatan sosialisasi dilakukan dengan berbagai penyesuaian.
Antara lain dengan konser musik, pameran,
seminar dan lainnya.

5.

(5). “MACAN KURUNG”- Seorang anggota komunitas Rumah
Kartini menjelaskan proses produksi “Macan Kurung” kepada
mahasiswa.
(6). PERKENALAN- Komunitas Rumah Kartini juga menyediakan
kelas untuk mengenalkan sejarah kota Jepara kepada siswa TK
dan SD.
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“Semisal musik, lagu wajib yang kami
nyanyikan bersama anak muda lainnya adalah Ibu Kita Kartini. Tapi dengan aransemen
yang berbeda. Reggae misalnya,” kata Apep.
Keruan saja, anak-anak muda Jepara begitu menikmati gelaran acara itu. Perlahan,
Apep mendekatkan mereka, tak hanya dengan semangat perjuangan Kartini, melainkan juga nilai dan kearifan lokal Jepara agar
mereka turut andil dalam melestarikannya.
Yang membanggakan, Rumah Kartini
juga menjadi rujukan banyak peneliti, mulai
dari strata sarjana hingga doktoral, baik dari
dalam maupun luar negeri, seperti Jepang,
Australia dan Belanda. Sedikitnya, dua peneliti mereka dampingi setiap tahunnya untuk
berbagai riset tentang Kartini dan Jepara.
“Penelitiannya sendiri multidisiplin. Ini jadi
ajang kami sharing data,” kata Apep bangga.
Selain itu, komunitas ini juga bekerja
sama dengan komunitas budaya lainnya dalam pelestarian budaya. Rencananya, pada
2016, Rumah Kartini berencana menyelenggarakan pameran. Di sini, benda-benda bersejarah milik Kartini yang sudah hilang, akan
diproduksi ulang.
Salah satu yang akan diproduksi adalah
“Macan Kurung”, motif ukiran khas Jepara
yang merupakan rancangan motif ciptaan
Kartini. Macan kurung dibuat dari kayu gelondongan tanpa ada proses pengeleman
sama sekali. Tentu saja, mengukir macan
yang ada di dalam kurungan tanpa pengeleman, membutuhkan teknik tingkat tinggi.
Pada masa itu, Kartini sangat mengagumi
karya para pengukir di Mulyoharjo. Meski
karya para pengrajin itu sangat bagus dan
prosesnya melelahkan, namun harga jualnya
tak sepadan. Karenanya, Kartini kemudian
menginisiasi penjualan ukiran Jepara ke luar
kota dan luar negeri lewat jaringan yang ia
miliki.

Perlu Dukungan
Setiap hari, siapa pun bisa mengunjungi
Rumah Kartini sejak pukul 10.00 hingga 20.00
WIB. Tak dipungut biaya. Lokasinya berada di
sepetak kamar seluas 12 meter persegi di Jalan KH Moliki No. 2 Pengkol, Jepara. Di sini,
seratusan koleksi foto Kartini dan benda lainnya disimpan.
Di sini pula, komunitas yang didirikan
pada 21 April 2008 itu biasa berkumpul. Tempat itu adalah rumah Apep, yang masih harus
berbagi tempat dengan beberapa etalase tempat menjual koleksi kaos bertema Kartini.

6.

Hasil penjualan inilah yang ‘menyambung’
nafas kegiatan komunitas Rumah Kartini.
“Jual kaos dulu, untungnya baru dibuat
acara,” kata Apep, yang mengaku tak selalu
dibantu donor.
Urusan tempat, memang menjadi kendala tersendiri. Sekitar 2011, Apep pernah
mengajukan izin penggunaan ruang pendopo
Rumah Dinas Bupati untuk mini museum,
sekaligus pusat informasi seputar Jepara. Namun hingga hari ini, belum ada jawaban yang
menggembirakan bagi mereka.
Apep berharap, Rumah Kartini tak hanya mendapat apresiasi dari pihak luar, tetapi juga dari pemerintah daerah setempat.
Sepak terjang komunitas yang berusia lebih
dari tujuh tahun ini, tak perlu diragukan lagi
pada kepeduliannya dalam menjaga warisan
budaya. Sebab mereka, tak hanya mencintai
pemikiran dan karya Kartini, tetapi juga kearifan lokal Jepara dan Indonesia.l

Rumah Kartini
juga menjadi rujukan
banyak peneliti
dari luar negeri
seperti Jepang, Australia
dan Belanda
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“Karena itulah
perempuan
menjadi penting
dalam penanaman
sikap antikorupsi
kepada masyarakat
dan keluarga,”
Johan Budi SP,
Plt. Wakil Ketua KPK

1.

ngan denda Rp 250 juta. Mahkamah Agung
memperberat vonisnya menjadi 12 tahun
penjara, yang menguatkan tuntutan Jaksa
KPK sebelumnya.
Fakta di atas, tentu saja bukan soal statistik bahwa jumlah koruptor bertambah atau
kian beragamnya profesi dan gender pelaku
korupsi itu sendiri. Namun, Ketua Sementara
KPK Taufiequrachman Ruki mengaku prihatin bahwa fenomena itu mengisyaratkan adanya pergeseran nilai moral yang perlahan terjadi dalam struktur masyarakat sosial.
Kajian KPK menunjukkan, kata Ruki,
sejatinya menunjukkan bahwa sosok perempuan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter di keluarga dan masyarakat.
“Peran perempuan sangat sentral di segala
lini kehidupan,” katanya. Di dalam keluarga,
perempuan berperan secara simultan sebagai
ibu dan isteri. Peran perempuan dalam masyarakat pun diperhitungkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.
Lantas, apa jadinya kalau perempuan kini
turut terjerat korupsi?
Karena itu, sebagai upaya pencegahan ko-

(1). TEKAD PEREMPUAN- Lima
orang perempuan pemanjat sedang
memasang banner berukuran
raksaksa “Saya Perempuan Anti
Korupsi” di Gedung KPK, Jakarta
bertepatan dengan hari Kartini
pada Selasa (21/4).
(2). INSPIRASI PERUBAHANPenyelenggaraan “Seminar
Kekuatan Perempuan, Inspirasi
Perubahan” digelar usai
pemasangan spanduk raksaksa di
KPK pada Selasa (21/4).

FOTO-FOTO: INTEGRITO/SRP

Gerakan Nasional “Saya Perempuan Anti Korupsi”

OPTIMALKAN PERAN
ANTISIPASI TANTANGAN
Peran perempuan masa kini tidak
hanya berkarir atau menjadi
Ibu Rumah Tangga. Dalam
transformasinya, perempuan
pun bisa menjadi agen perubahan
untuk mencegah korupsi.
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P

erempuan tidak lagi menjadi korban dari tindak pidana korupsi. Perempuan kini bahkan menjadi pelaku korupsi atau pun inisiatornya.
Tahun 2011, beberapa perempuan
terjerat kasus korupsi. Salah satunya, Angelina Patricia Pinkan Sondakh, mantan Putri

Indonesia 2001 yang terjerat penyuapan saat
menjabat sebagai anggota DPR periode 20092014.
Kasus Angie sempat membuat heboh.
Bagaimana tidak, Angie merupakan sosok
perempuan multitalenta dengan segudang
prestasi. Selama tiga tahun berturut-turut
ia memenangkan kontes kecantikan di kota
kelahirannya, Manado. Angie juga dinobatkan sebagai Duta Orang Utan, Duta Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan
Duta Batik.
Ironisnya dengan semua raihan itu, Angie
justru terbukti korupsi menerima suap Rp 2,5
miliar dan USD 1,2 juta atau setara dengan Rp
14,5 miliar. Pada pengadilan tingkat pertama,
Angie divonis penjara selama 4,5 tahun de-

2.

rupsi, KPK meluncurkan Program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), pada 22 April
2014, bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).
Sejak 2014, program ini lantas
menjangkau sejumlah daerah untuk
menyebarkan pesan antikorupsi kepada
kaum perempuan. Pelatihan agen SPAK
pertama digelar di Mataram, Nusa Tenggara
Barat. Kemudian merambah ke Parepare,
Kendari, Manado, Papua dan Ambon.
Hingga berusia setahun, program ini telah
menjangkau hampir 20 ribu perempuan di
13 provinsi, dengan latar belakang beragam,
mulai dari ibu rumah tangga, penggerak PKK,
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pegawai negeri sipil, guru, tokoh masyarakat
dan keagamaan, hingga mahasiswa.
Senior Manager AIPJ Judhi Kristantini
mengatakan, gerakan ini telah membawa
sejumlah
perubahan.
Antara
lain;
Membebaskan 400 pasangan miskin dari
pungli ketika pengurusan dokumen identitas
hukum; Banyak perempuan mulai kritis
menanyakan asal uang yang diberikan
oleh suaminya; Beberapa istri tidak lagi
menggunakan
fasilitas
kantor
untuk
kepentingan pribadi, seperti kendaraan dinas.
Yang tak kalah penting, “Para ibu telah
mulai secara serius memperkenalkan dan
mengajarkan tentang kejujuran pada keluarga
dan memberikan konteks kejujuran tersebut

berbagai media yang ada saat ini memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk memahami pengertian korupsi dan bagaimana pencegahannya,” ujarnya.
Setelah berusia setahun, Ruki mengaku
melihat program SPAK berkembang sangat
signifikan. Karenanya, “Program ini harus
diperluas menjadi sebuah gerakan nasional
yang memiliki gema lebih lantang,” katanya.
Setahun kemudian, program ini lantas dicanangkan KPK sebagai sebuah gerakan nasional pada 21 April 2015, bertepatan dengan
momentum Peringatan Hari Kartini. Dalam
pencanangan Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi itu, KPK juga menggelar
rangkaian kegiatan pada 21-25 April, serentak
di berbagai kota.
Pemasangan spanduk raksasa bertuliskan “Saya Perempuan Anti Korupsi” oleh
empat Kartini Petualang, dilakukan pada Selasa (21/5). Selain Ruki, kegiatan ini juga di-

3.

5.

4.

(3). SEMAI- Sekelompok siswa Sekolah Dasar memainkan
permainan SEMAI dalam kegiatan Saya Perempuan Antikorupsi pada
Selasa (21/4).
(4). DUKUNGAN SPAK- Puluhan aktivis perempuan mendesak
Presiden RI agar mendukung KPK dan gerakan pemberantasan
korupsi di Indonesia.
(5). HARI KARTINI- Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
Puan Maharani saat acara pencanangan gerakan SPAK

dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Tentu saja, KPK berharap bahwa gerakan
ini juga akan menunjukkan perkembangan
yang lebih signifikan, manakalah lebih banyak
lagi perempuan yang terlibat dan berperan
aktif dalam gerakan ini. Karena KPK memandang, dukungan dan partisipasi publik akan
membantu tugas KPK dalam memberantas
korupsi.
Salah satu agen SPAK Kupang, NTT, Ansi
Damaris, mengatakan masyarakat NTT sangat
antusias mengikuti sosialisasi itu. Menurut
Ansi, bentuk sosialisasi dari SPAK memiliki
keunikan tersendiri agar pemahaman korupsi
mudah terserap masyarakat. “SPAK dengan
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saksikan mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah
Wahid, Menteri Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri
Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri
Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Ruki mengatakan peran perempuan sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Seorang perempuan, kata Ruki, dapat
memberikan pengaruh, tidak hanya bagi anak
dan suaminya, melainkan juga masyarakat.
Karena itu, Ruki berharap GN SPAK ini
dapat menggalang sebanyak mungkin para
perempuan dan organisasi perempuan untuk
ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. “Caranya, dengan melindungi

SPAK TELAH MENJANGKAU 19.782 ORANG ATAU
SETIAP 1 AGEN SPAK TELAH MENJANGKAU LEBIH
DARI 100 ORANG

JAKARTA

96

BOGOR
BANDUNG

25
30

18

YOGYAKARTA

5.878
25

MAKASSAR

773
NUSA TENGGARA BARAT

512

30
50
12.523

DARI MEREKALAH SPAK DIMULAI

22

LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT

19

DHARMAWANITA

11

BADAN KERJASAMA
ORGANISASI WANITA

20

PROFESIONAL

9
20
2
16

IBU RUMAH TANGGA

30

GURU

PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA

19

DOSEN

ANGGOTA
LEGISLATIF

10

SISWA

PEGAWAI NEGERI
SIPIL

SUMBER: AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE (AIPJ)

diri dari korupsi dan turut menyebarluaskan
pengetahuan, modus-modus dan peluangpeluang yang berpotensi korupsi serta konsekuensi hukumnya,” katanya.
Sependapat dengan Ruki, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mengatakan peran
perempuan memiliki andil dalam keluarga
dan masyarakat. Mengutip Sang Proklamator,
Soekarno, “Laki-Iaki dan perempuan adalah
sebagai dua sayapnya seekor burung. jika dua
sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung
itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya;
jika patah satu dan pada dua sayap itu, maka
tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.”
Karenanya, Puan mengaskan peran lakiIaki dan perempuan yang saling mengisi dan
mendukung. “Sehingga peringatan ini kita
jadikan upaya meningkatkan pengetahuan
mengenai pentingnya keluarga terhadap
pemantapan jati diri bangsa, guna membentuk
manusia dan masyarakat Indonesia yang
berakhlak mulia sehingga diharapkan dapat
mencegah teradinya korupsi,” ujar Puan.
Usai pemasangan spanduk, KPK menggelar diskusi bertajuk “Kekuatan Perempuan,
Inspirasi Perubahan” dengan beberapa pembicara, antara lain agen SPAK asal Makassar
Rachmawati Karim, pemimpin redaksi sebuah
tabloid perempuan, Iis Soelaeman dan mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid.
Selain itu, KPK juga membekali para istri
pegawai pada 24-25 Mei. Plt Wakil Ketua
KPK Johan Budi SP dan pakar hukum pidana
dari Universitas Indonesia (UI), Gandjar L.

Bonaprapta menjadi pembicara dalam
talkshow bertema “Ketika Perempuan
Melakukan Perubahan” itu.
Johan mengatakan perempuan adalah
penjaga bandul integritas. Ketika anak baru
lahir, katanya, perempuan harus langsung
berkomunikasi dengan ibunya. “Karena
itulah perempuan menjadi penting dalam
penanaman sikap anti korupsi kepada
masyarakat dan keluarga,” ujarnya.
Beberapa kota yang turut merayakan
kegiatan Gerakan Nasional SPAK ini diantaranya, Training of Trainer Agen Anti
Korupsi di Bandung pada 25-26 April, Lom4.
ba Essai dan Gerak Jalan di Makassar pada
26 April, Senam Massal SPAK di Yogyakarta
pada 25 April, Cerdas Cermat tingkat SMA
di Nusa Tenggara Barat pada 25-26 April,
Seribu Perempuan Menari Tarian Tradisional Jai’i di Nusa Tenggara Timur pada
25 April, dan Workshop Anti Korupsi serta
Dongeng Tunas Bangsa “Aku Anak Jujur” di
Bogor pada 25 April.
Menurut Johan, kegiatan ini termasuk
dalam
upaya
Pencegahan
Korupsi
Berbasis Keluarga. Jika perempuan sudah
memahami korupsi, bahayanya dan jurus
pencegahannya, maka KPK berharap
persoalan korupsi dapat diminimalisasi
atau lebih baik lagi dihentikan.
Di samping pembekalan antikorupsi
yang menghadirkan para pakar, kegiatan
sesi berbagi para agen “Saya Perempuan
Anti Korupsi” (SPAK) dari berbagai daerah
juga dilakukan.l
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TIGA RANAH
PERAN PEREMPUAN
Perempuan memiliki banyak peran
dalam ranah privat dan sosial. Melalui
pendekatan fungsi dan peran perempuan,
KPK mengkampanyekan pesan antikorupsi.

S

iti Rohanah merupakan ibu muda beranak dua, yang bermukim di utara
Jakarta. Meski tak mengecap pendidikan tinggi, ia tetap berpikiran terbuka dan menyadari perannya sebagai pendidik bagi buah hatinya.
Rohanah mendidik kedua anaknya untuk
berkata dan bertindak jujur. Misalnya, ketika
kedua anaknya bertengkar, Rohanah melerai
dan meminta penjelasan
mereka. Rohanah pun
mengingatkan agar keduanya menjawab jujur
dan jika bohong akan
berdosa.
“Nah
pada
saat itu kita kasih
pengertian pada si
anak, jawab jujur
ya. Enggak boleh bohong,
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nanti kalau bohong dosa loh,” katanya.
Begitupun ia juga mengingatkan sang
suami, Eka Suhartono yang bekerja sebagai
karyawan swasta, agar bekerja dengan jujur
dan tidak mengambil sesuatu yang bukan
haknya.
“Contohnya kalau ada kerjaan di kantor,
suami lagi ada progress baru, setelah selesai,
biasanya suka ada yang kasih amplop. Saya
sarankan kepada suami, jangan diterima. Karena sebanyak apapun isinya enggak berkah
buat keluarga,” kisah Rohanah.
Yang dilakukan Rohanah, ternyata juga
tercermin dalam baseline study Pencegahan
Korupsi Berbasis Keluarga oleh Direktorat
Penelitian dan Pengembangan, KPK pada
2013. Kajian itu menunjukkan peran ibu cenderung lebih dominan di dalam keluarga. Tak
hanya pada ibu pekerja, melainkan juga ibu
rumah tangga.
Hasilnya, sebanyak 43 persen keluarga
menganggap peran ibu paling dominan untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya.
Sisanya, sebanyak 41 persen menganggap sosok pendidik dan pengasuh, adalah kedua pasangan suami-istri.
Para ibu berpendapat, ada tiga
fungsi paling utama
dalam
keluarga,
yakni Saling memberi kasih sayang
dan memberi dukungan emosional
sebanyak 30 persen; Pemenuhan
kebutuhan seluruh
anggota keluarga
termasuk sandang,
pangan, dan papan

sebanyak 21 persen: serta Penanaman nilainilai kepada anak sebanyak 17 persen.
KPK mempusatkan kajian pada Kota
Yogyakarta dan Solo dengan jumlah responden sebanyak 1.206 orang yang dipilih
secara acak bertingkat. Jumlah sampel masing-masing kota sebanyak 201 keluarga
yang terdiri dari responden ayah, ibu dan
anak, masing-masing 201 orang. Total responden dalam satu kota yakni 603 responden.
Hasil survai itu menyadarkan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi melalui perempuan. Peran perempuan di tiga
ranah; sebagai istri, ibu dan anggota lingkungan sosialnya, dinilai sangat efektif dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.
Maka, tak heran kalau keseriusan itu
ditunjukkan dengan meluncurkan Program
Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) sejak
2014. Kini setahun program SPAK sudah
menjadi gerakan nasional dan merambah
ke pelosok Indonesia.
Sebanyak 200 fasilitator terekrut. Salah satu agen SPAK, Ema Husain mengatakan gerakan ini sangat menarik dan elegan.
Dikemas dengan berbagai bentuk media yang
unik, dan perangkat yang berbeda. Sehingga
membuat para perempuan tertarik untuk
mengikutinya.
Bagi pegiat LBH Makassar ini, kesuksesan gerakan ini diawali dari diri sendiri.
Kemudian, secara otomatis akan menular kepada anggota keluarganya yang lain. Memang
bukan urusan membalik telapak tangan. Tapi
Ema mengaku bisa melakukannya dari halhal sederhana.
“Misalnya, memberikan hadiah kepada
guru, mempercepat proses pembuatan KTP,
meminta pelayanan prioritas, hal itu saya
hentikan karena merugikan orang lain,” ujarnya.
Kepada suaminya yang berprofesi peng-

1.

2.
integrito/srp

(1). MULAI DARI
KELUARGA- Ibu
berperan sebagai
pendidik utama
dalam menanamkan
nilai anti korupsi
pada anak.
(2). PEREMPUAN
PEKERJA- Di era
modern perempuan
juga bisa membantu
perekonomian rumah
tangga dengan
bekerja.

acara, Ema juga kerap berdiskusi tentang
mana yang boleh dan tidak boleh soal penanganan kasus atau soal upah di luar kontrak
kerjanya. Sehingga, apa yang mereka terima,
merupakan sesuatu yang halal dan baik bagi
keluarganya.
Setelah menjalankan tugas istri dan ibu,
Ema juga menjalankan tugas sosial. Ia kemudian menyebarkan pesan-pesan antikorupsi
melalui sosialisasi dan edukasi di lingkungannya. Ia juga menggaet sebanyak mungkin
perempuan untuk menjadi agen SPAK seperti dirinya. Bahkan, ia dan kawan-kawan di
daerahnya, bekerja sama dengan pemerintah
daerah dalam menyelenggarakan pendidikan
antikorupsi di sejumlah sekolah.
“Ini gerakan moral. Mengajak orang kepada kehidupan antikorupsi adalah pekerjaan tanpa pamrih,” katanya. l
vol 44/vii/MAR-APR 2015 | integrito |

69

khusus
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SPAK di Mata Mereka

INDRO WARKOP:

WARISAN YANG
TAK TERNILAI

B

S

aya merasa dengan
adanya agen SPAK ini
KPK tidak terlalu menyeramkan.
Memang
paling tepat yah. Perempuan kalau menjadi agen SPAK itu tepat,
karena punya hati nurani dan
sensivitas yang tinggi.
Sebagai agen perubahan,
perempuan memegang peranan
penting dalam mendidik keluarga. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, merupakan pendidikan
karakter anak yang harus ditanamkan seorang ibu. Dari sekolah ibulah yang utama dan lebih
dahulu.
Saya harapkan jumlah perempuan yang tergabung dalam
SPAK akan bertambah sehingga
bisa mengeliminasi kemungkinan terjadinya kasus korupsi
di negeri ini, karena tuntutantuntutan perempuan bisa mempengaruhi suami.
Saya harap, SPAK menjalar
ke daerah daerah lain, karena ini
merupakan gerakan yang penting di Indonesia. Kalau dikembangkan dengan baik, efeknya
akan dirasakan sangat baik bagi
seluruh rakyat.l

Vena Melinda,
Anggota DPR
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P

erempuan antikorupsi
adalah
perempuan
yang lebih mengutamakan kejujuran dan keberkahan penghasilan yang halal
dan perempuan yang mempunyai cita cita untuk membangun
bangsa ini jadi bangsa yang bersih, jujur dan bangga akan hasil
kerja kerasnya sendiri.
Karenanya, saya berharap
agen SPAK bisa menjalar ke daerah daerah lain, karena ini merupakan gerakan penting di Indonesia. Kalau kita memulai dari
diri sendiri dan dikembangkan
dengan baik efeknya akan sangat baik. Dan saya rasa perempuan sebagai salah satu agen
perubahan masyarakat bisa memegang peranan yang sangat
penting.
Korupsi itu bukan hanya
prilaku kriminal tapi juga cerminan budaya bangsa, maka kita
harus secara kolektif mengubahnya dan itu harus kita mulai dari
kita sendiri dari masyarakat terkecil dari unit terkecil, yaitu keluarga.” l

Yenny Wahid,
Aktivis Perempuan

P

erempuan itu adalah pemberi informasi
yang pertama dalam
keluarga melalui anak
karena perempuan yang mengandung anak dari rahimnya.
Perempuan merupakan ujung
tombak bagi kehidupan manusia, Kalau perempuan di Indonesia antikorupsi insyaallah bisa
memberikan pendidikan kepada
anaknya sehingga bisa melahirkan generasi yang baik nantinya.
Harapan kami, supaya para
agen SPAK bisa menularkan
virus antikorupsi ke seluruh Nusantara karena cikal bakal itu ada
di dalam keluarga kecil sehingga
timbul kesadaran masyarakat
kemudian ikut membantu dalam
pemberantasan korupsi. Juga,
SPAK bukan hanya kegiatan
serimonial belaka. Ia harus
benar-benar menyatu dengan
masyarakat sehingga menjadi
gerakan nyata.l

Yuanita Adilia Pratami,
ANGGOTA Tim
Kartini Petualang

agi banyak orang, warisan dari orangtua yang
dianggap berharga, bisa saja berupa perusahaan
dengan omzet miliaran rupiah, tanah yang luas,
rumah mewah, deposito atau logam mulia. Tapi
bagi Indro Warkop yang memiliki nama lengkap Indrojojo
Kusumonegoro ini, warisan yang paling bernilai dari sang
ayah, R. M. Oemargatab yang meninggal pada 1967, adalah
nilai kejujuran dan kesederhanaan.
“Bapak saya selalu bilang kalau kejujuran itu sebuah
kehormatan,” katanya bangga.
Bagi Indro, sang ayah memang terbilang sangat hatihati dalam menjalankan tugas sebagai seorang perwira
Bhayangkara. Meski sang istri, R. Ayu Soeselia memiliki
usaha sampingan katering untuk menambah penghasilan
keluarga, namun ia selalu “mengerem” agar bisnis itu tak
berkembang terlalu pesat.
Mungkin terdengar lucu, tapi sang ayah punya alasan
kuat soal ini. Ia tak ingin orang menilai bahwa bisnis yang
dijalankan sang istri itu dibesarkan dengan memanfaatkan
jabatannya sebagai seorang pejabat. Meski tak ada peraturan yang tegas tentang bisnis yang dijalankan keluarga
pejabat, namun Indro mengatakan sang ayah khawatir
terlibat konflik kepentingan.
“Ayah saya takut kalau dinilai mengembangkan usaha
dengan memanfaatkan jabatan,” kata komedian kelahiran
Jakarta, 8 Mei 1958 ini.
Selain kejujuran, sang ayah juga selalu menekankan kesederhanaan kepada anak dan istrinya.
Saking sederhananya, kata Indro, meski sang ayah
berpangkat jenderal polisi, ia tak memiliki rumah
dan mobil. Gaji yang diperoleh sang ayah, lebih
sering ditambal dengan usaha usaha katering.
Tapi, “Saya bangga bapak saya sederhana,” ujar
Indro.
Setelah sang ayah meninggal, barulah sang ibu fokus membesarkan usaha.
“Mungkin yang terbesar kala itu,” kenang
Indro. Sebagai anak tunggal, Indro tentu
membantu usaha itu, mulai dari belanja,
hingga kegiatan operasional lainnya.
Penggemar masakan katering itu pun tak
hanya kalangan pengusaha, tetapi juga
pejabat negara, mulai dari gubernur hingga
integrito/RAM
orang nomor satu di Republik ini.
Dari hasil itu, mereka mampu menyicil rumah dinas sedikit demi sedikit. “Baru setelah itu kami hidup layak,” kata
suami dari Nita Octobijanthi ini. l
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Muhammad Tsaqif Wismadi

Pelapor Kebocoran soal UN

itu dan memberi inspirasi bagi generasi muda
lainnya. Di Yogyakarta, redaksi Integrito menyempatkan mewawancarainya di sekolah
mereka. Berikut petikannya:
Bisa diceritakan, apa yang sebenarnya
terjadi saat itu?
Hari Minggu (12/4) sekitar jam 8, ada pesan
masuk di grup LINE se-angkatan. Isi pesan
itu berupa link di google drive. Terus aku
buka link itu, ada tampilan soal. Tiap mata
pelajaran ada lima paket soal. Aku merasa
kok aneh, karena ragu-ragu, terus nggak jadi
buka.
Kenapa kamu tak ambil keuntungan dari
2.
soal itu?
Kalau saya menggunakan (soal itu), rasanya
sama saja kayak mengkhianati usaha sendiri
selama berbulan-bulan belajar. Dan mau
membeli atau tidak, kalau kamu menggunakan bocoran ya sama saja salah.

1.

foto-foto: istimewa

MENGUJI
KEJUJURAN DI
UJIAN NASIONAL

K

ebocoran soal Ujian Nasional (UN), selalu menjadi sorotan
pemberitaan setiap tahun. Namun, menjadi luar biasa, ketika seorang pelajar berani melaporkan kebocoran itu. Muhammad Tsaqif Wismadi, pelajar SMA 3 Yogyakarta yang
melakukan itu. Di usia yang relatif masih belia, kejujurannya telah mengemuka. Meski ada pro dan kontra, tetapi nilai kejujuran
yang diperlihatkan, diharapkan bisa menginspirasi generasi muda lainnya.
Atas peristiwa itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pelajar jujur ini dengan menyematkan pin “Berani Jujur Hebat” pada akhir April lalu. KPK berharap, ia bisa tetap menjaga integritas
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Kamu curiga?
Aku langsung curiga, kayaknya ini soal UNnya. Pas saya lihat kok aneh di pojok kanan
atas itu ada tulisan “Dokumen Negara Sangat
Rahasia”, bagian bawahnya ada tulisan
“Litbang Mendikbud”, ada tulisan “UN
2014/2015”.
Kamu yakin itu soal ujian yang asli?
Saya tidak yakin, ‘kok gampang banget sih
bocor kayak gini’. Nah, sampai besoknya UN
mata pelajaran Bahasa Indonesia, banyak
yang bilang soal itu mirip banget sama yang
di link itu. Akhirnya saya ngomong sama Ketua OSIS dan Ketua Rohis.
Apa yang kamu pikirkan saat itu?
Dalam hati, “UN macam apa ini, hari pertama sudah bocor, kita saja yang nggak nyari
dapat apalagi yang nyari. Di luar sana pasti
dapat banyak.”
Akhirnya kamu melaporkan?
Saat aku pulang, aku pikir kayaknya harus
melakukan sesuatu. Aku nggak pikir panjang,
ya sudah aku (kirim) e-mail ke UGM saja.

PENGHARGAAN- KPK menyematkan pin penghargaan
kepada Tsaqif di Yogyakarta pada Kamis (23/4).

Apa tujuan kamu lapor ke UGM?
Saya merasa harus ada instansi resmi yang
mengetahui akan kebocoran ini.
Apa reaksi orangtua setelah kamu jadi
‘buah bibir’?
Awalnya belum tahu, karena menurutku
ini hanya masalah sosial media. Saya pikir,
orangtua nggak perlu tahu. Nah pas paginya,
buka handphone, ada ratusan pesan dari WA
(Whatsapp), SMS, dan LINE. Kakakku yang
kuliah di UGM juga tanya, akhirnya orangtua
juga tahu. Kata bapakku, “Di mata hukum
dan agama, kamu sudah benar, nggak usah
takut.” Tapi ibukku khawatir kalau ada ancaman.
Ancamannya seperti apa?
Di sekolah, yang sinis makin sinis, tapi juga
ada yang dukung. Di handphone aku, banyak
yang kirim SMS dan WA, atau LINE yang
menghujat. Di Grup SD, juga pada nyalahnyalahin aku.
Ada rasa penyesalan setelah melaporkan
ini?
Pas awal-awal gitu, nggak banyak yang mendukung, banyak yang misuh-misuh, ngerasa
insecure. Waktu itu yo mikir lebih banyak
yang disesali. Tapi setelah ini, setelah bapak
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sulur

PENYALAHGUNAAN
WEWENANG

“...Teman sekelasku
itu banyak yang
jujur dan kita
sudah belajar,
tapi kok
ada kebocoran,”

Penyalahgunaan wewenang sering juga disebut penggelapan
dalam jabatan. Pelakunya, tentu mereka yang memiliki jabatan
atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan.

Muhammad Tsaqif Wismadi,
Pelajar

S

PROFIL
NAMA
Muhammad Tsaqif Wismadi

TTL
Yogyakarta, 20 November 1997

IBU
Sridayanti

AYAH
Arif Wismadi

ANAK KE
2 dari 4 bersaudara

CITA-CITA
Urban Planner

HOBI
Bola Basket

PRESTASI
Ketua OSIS SMP Negeri 6 Yogyakarta (2009-2010)
NEM UNAS tertinggi SMPN 6 Yogyakarta (2012)
Hasil NEM UNAS SMA 3 Yogyakarta 4Nominasi I Lomba
Sinematografi Pemuda Kemenpora

Riwayat Pendidikan
SD Muhammadiyah Sapen
SMP Negeri 6 Yogyakarta
SMA Negeri 3 Yogyakarta

ngomong, “Mungkin ini sudah ditakdirkan
akan terjadi, untuk pendewasaanmu, untuk
pengalaman hidupmu.” Ya sudah, sampai sekarang aku nggak menyesali atas hal itu.
Apa harapan kamu setelah melaporkan
kebocoran itu?
Ya, sebenarnya cuma ingin keadilan aja sih.
Soalnya teman sekelasku itu banyak yang
jujur dan kita sudah belajar, tapi kok ada
kebocoran.
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Apa hikmah yang paling besar setelah
kejadian ini?
Kalau ternyata generasi saya bukan generasi
muda yang siap mengubah nasib bangsa, karena ternyata mentalnya masih banyak yang
membiasakan hal yang salah.
Seberapa penting kejujuran buat kamu?
Sangat penting, karena di situ saya merasa
punya nilai dan harga diri yang lebih.
Bagaimana sikap sekolah?
Pas hari ketiga, aku kira sekolah nggak tahu
masalah ini. Lalu diadakan rapat, nah setelah
rapat itu guru BK bilang katanya mendukung. “Jadi kamu dilindungi sekolah, nggak
usah takut.”
Bagaimana orangtua mendidik kamu?
Saya diajarkan agamanya kuat. Misalnya
kalau ada apa-apa, itu mesti agama dulu yang
didahulukan. Sebetulnya bapak sama ibu itu
memberi kebebasan, tetapi tetap dipantau.
Ya pokoknya jangan sampai meninggalkan
sholat, mengaji, puasa dan sholat dhuha.
Apa pengalaman pendidikan dari orang
tua yang paling membekas?
Saat dulu masih kecil buang sampah sembarangan, terus ayah bilang dengan muka
serius “Kalau belum buang sampah sembarangan rasanya belum puas ya Qif ?” cuman
bilang kayak gitu tapi sebagai anak umur 8
tahun pada saat itu saya sedih dan sangat
membekas.l

eperti garam di lautan, penyalahgunaan wewenang begitu mewarnai kasus tindak pidana korupsi (Tipikor)
di negeri ini. Hampir setiap pemberitaan yang menyebut tentang korupsi, selalu
terkait dengan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Nur Basuki Minarno, dalam Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana
Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyebutkan bahwa “Penggelapan
jabatan adalah penyalahgunaan wewenang
karena jabatan atau kedudukannya yakni
yang bersangkutan melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. “
Penyalahgunaan wewenang atau
penggelapan dalam jabatan, merupakan
salah satu dari tujuh jenis tipikor sesuai
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, khususnya Pasal 8, 9, dan 10 huruf a-c.
Secara eksplisit, Pasal 3 Undang-Undang
tersebut menyatakan, “Setiap orang yang
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pelaku korupsi jenis ini, tentu memiliki
jabatan tertentu atau kewenangan tertentu
di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya,
pelaku menggelapkan atau membantu orang
lain menggelapkan uang atau surat berharga
milik negara sehingga menguntungkan
dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk

unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana
korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 UU
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan
adalah pemalsuan dokumen maupun buku
untuk pemeriksaan administrasi sehingga
sang pelaku memperoleh keuntungan untuk
dirinya maupun orang lain. Buku di sini juga
mengandung pengertian laporan keuangan
sampai dengan daftar inventaris kantor.
Penggunaan bon atau kwitansi kosong adalah
modus yang sering dilakukan sehingga seseorang dapat merekayasa angka-angka. Hal ini
termasuk perbuatan korupsi.
Kaitan lain dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah penghancuran
bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data
yang dapat digunakan sebagai barang bukti
penyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi seperti tertuang dalam Pasal 10 huruf
a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001.
Pelakunya diancam hukuman maksimal
tujuh tahun penjara atau denda maksimal
Rp350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang
lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan
juga termasuk korupsi dengan ancaman yang
sama.l
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KETELADANAN YANG
TERINTEGRASI

I

ndonesia krisis rupa keteladanan. Pejabat
publik yang semata-mata berjuang demi
bangsa dan negara saat ini sudah langka.
Di antara mereka, justru banyak yang
tersangkut kasus korupsi. Miris, jika disandingkan dengan tokoh-tokoh sekaliber Mohammad
Hatta, Agus Salim, Sutan Sjahrir, M. Natsir atau
para pejuang lainnya. Dimana mereka menjalankan tugasnya dengan penuh pengabdian. Bahkan
tidak tergiur oleh harta dan fasilitas mewah yang
melekat sebagai seorang pejabat.
Arti keteladanan bisa disaksikan dari pribadi
seseorang. Keteladanan itu terdiri dari sikap hidup, perkataan dan perbuatan yang terintegrasi
dengan baik. Kita bisa menyaksikannya secara
selaras dan seimbang sehingga memunculkan
harmonisasi yang indah pada sosok itu.
Begitulah seharusnya sosok pejabat atau pemimpin di negeri ini. Mereka merupakan sosok
yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
Sudah semestinya, perbuatan dan janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat, memperlihatkan keselarasan sehingga mencerminkan
keteladanan.
Sebagaimana contoh dan keteladanan yang
diperlihatkan para pejuang negeri ini, mereka hidup secara wajar dan sederhana. Tidak
ada dalam kamus hidup mereka untuk hidup
bermewah-mewahan atas fasilitas yang didapat
dari jabatan yang disandangnya. Mereka merasa
malu atas kekontrasan fasilitas mewah, dengan
realita rakyatnya yang mayoritas hidup di bawah

garis kemiskinan.
“Apa kata rakyat nanti?” Begitu ucapan Wakil
Presiden pertama, Bung Hatta ketika ditawari
jabatan sebagai komisaris di sebuah BUMN. Toh,
meski hidup sederhana, Apakah beliau menjadi
terhina? Justru Hatta dan juga pejuang bangsa
lainnya, tetap hidup terhormat dan dicintai masyarakatnya.
Karenanya, pesan keteladanan para pejuang
dan pendiri bangsa, sudah sepantasnya hidup di
dalam relung jiwa. Tidak hanya bagi rakyat, tetapi
juga bagi siapa pun yang ingin menjadi pemimpin
di negeri ini, di tingkat dan ranah manapun.
Menjaga niat untuk tetap segaris dengan kehendak rakyat, adalah modal untuk menjalankan
amanah. Bekerja dengan terukur untuk memenuhi janji-janji di muka, adalah bukti pengabdian
dan murninya idealisme. Itulah integritas para
teladan bangsa.
Meski faktanya, masih ‘jauh panggang dari
api’. Namun, KPK tetap optimis bahwa masih
banyak orang-orang berintegritas yang akan
tampil dan mengisi ‘kekosongan’ keteladanan di
negeri ini. Mereka seyogyanya diberi kesempatan
bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang ada
dan memajukan bangsa.
KPK akan tetap bersama masyarakat dan
seluruh pemangku kepentingan lainnya, menyebarkan semangat integritas dan antikorupsi,
agar benih-benih keteladanan itu tumbuh dan
berkembang dengan kokoh.l
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