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Rekrutmen KPK di Sumatra
Pertanyaan : Ilham Yusuf

Assalamu’alaikum wr. wb.
Saya mohon informasi tentang lowongan kerja
di KPK wilayah Sumatera. Demikian, atas infonya
terima kasih.
Jawaban :
Terima kasih atas email yang dikirimkan kepada
kami dan ketertarikan anda untuk bergabung
dengan KPK. Kami informasikan bahwa
pembentukan perwakilan KPK di daerah masih
menjadi wacana. Hingga saat ini, KPK hanya
memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta.
Mengenai rekrutmen yang dilakukan, KPK akan
mengumumkannya melalui website dan media
massa nasional. Proses seleksi akan dilakukan oleh
pihak ketiga, yakni konsultan independen melalui
program rekrutmen “Indonesia Memanggil”.
Terima kasih atas perhatiannya.

KPK dan UU Desa

Pertanyaan : Yulnetty
Kemarin saya menonton berita mengenai UU Desa
yang baru disahkan. Menurut saya pemberian
anggaran ke desa, pastilah berpotensi korupsi jika
tidak diawasi dengan baik. Apakah KPK ikut serta
dalam pelaksanaan UU Desa ini? Terimakasih.
Jawaban:
Terimakasih atas Informasi yang disampaikan
kepada kami. Direktorat Penelitian dan
Pengembangan KPK telah melakukan kajian
terhadap pengelolaan keuangan desa. Melalui kajian
tersebut, KPK berperan sebagai trigger mechanism
bagi perbaikan yang melibatkan kementerian dan
lembaga lainnya. Bila ingin membaca hasil kajian
tersebut secara lengkap, anda dapat mengunduhnya
di portal Anti Corruption Clearing House (ACCH)
melalui tautan berikut: http://acch.kpk.go.id/in/
tema/-/blogs/kajian-pengelolaan-keuangan-desadana-desa-dan-alokasinya
terima kasih atas perhatiannya

Bungaran Michely @bmm792003
Sebagai rakyat kami hanya bisa mencegah. Utk
memberantas itu tugas aparat yg berwenang. KPK, Polri,
jaksa, hakim, even RI1
Amsyah Wicara @AmsyahWicara
Lagi musim korupsi berjamaah, tapi rakyat Indonesia
yakin KPK mampu menerangi Indonesia yg gelap.
Syahidul Sukur @syahidul_syukur
Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua petugas KPK
yang sllu menghapus para pejabat yang tak bertanggung
jawab.
Mas Kel @masilo45333043
Harapan pemberantasan korupsi hanya di KPK! Tiada yg
lain, jgn main mata walau sedetikpun.
@Eny_sulastri @Eny_sulastri46
Jayalah KPK semoga kinerjamu semakin bersinar di
tengah ancaman revisi undang2 penyadapan yg menjadi
ruh KPK#SaveKPK
Sudirman Dirman @dhikhas1234
Semangat KPK kami dukung tangkap tikus-tikus yang
menjarah uang Rakyat.
Rezky @RezkyUcciiee
Tuntaskan sampe ke akar-akarnya @KPK_RI maju tak
gentar.
@bgjelly
Lanjut KPK jgn takut utk membela kebenaran. Yg selalu
menjunjung tinggi kebenaran psti bnyk musuh.
Imam Zulpian Rusmana @Imam69604311
Berantas terus para koruptor jangan takut rakyat
Indonesia mendukungmu.

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

Kang roman @Roman_Diwangi
Kami berharap @KPK_RI ke depan bener-bener kuat.

“Sebagai sebuah bangsa, Indonesia tak kekurangan sesuatu
apapun. Jangan sampai kekayaan alam dikelola dengan khianat
hingga berbuah derita.

A

tlantis, adalah sebuah peradaban
maju yang dikarang Plato dalam
bukunya “Timaeus dan Critias”
pada 347 SM. Timaeus dan Critias adalah sebuah buku yang
ditulis dalam rupa dialog yang terjadi antara
Timaeus, Critias, Hermocrates dan Socrates.
Di sini, Plato menggambarkan kehidupan Atlantis yang harmoni, dengan sumber kekayaan
alam yang melimpah sehingga rakyatnya hidup
dengan sentosa.
Seperti digambarkan dalam buku itu,
“Tanah Atlantis adalah
tanah yang terbaik di
dunia dan karenanya
mampu
menampung
pasukan dalam jumlah
besar. Tanah itu juga
mendapatkan
keuntungan dari curah hujan tahunan, memiliki
persediaan yang melimpah di semua tempat.
Orichalcum bisa digali
di banyak wilayah di
pulau itu. Pada masa itu
Orichalcum lebih berharga dibanding benda
berharga apapun, kecuali emas.” (Critias).
Boleh jadi, apa yang disebut Plato benar
adanya. Sebab, penyelidikan para ilmuwan
belakangan ini, kian menguatkan argumentasi bahwa Atlantis mendekati kebenaran.
Salah satunya, profesor asal Brazil, Arysio
Santos yang mengungkapkan dalam bukunya,
“Atlantis the Lost Continents Finally Found”.
Yang mengejutkan, Santos menyebut lokasi
Atlantis itu ada di Indonesia, berdasarkan
definisi yang disebut filsuf Yunani kuno itu

sebagai “Lost Civilization”.
Terlepas dari, apakah Atlantis itu fakta
atau mitos, sudah sepantasnya Indonesia
tetap berbangga dan bersyukur dengan kekayaan alam yang dimiliki. Potensi itu, sudah
seharusnya berorientasi pada kesejahteraan
yang adil dan merata, termasuk menyentuh
desa-desa
Nusantara
yang berada di pelosok
dan perbatasan. Jadi,
pembangunan tak hanya berorientasi pada
perkotaan saja.
Maka, ketika pemerintah memberlakukan
UU No.6 tahun 2014
tentang Desa pada 15 Januari 2014 lalu, muncul
secercah harapan bahwa
kini pemerintah sedang
menatap desa sebagai
subjek
pembangunan.
Dengan dana sebesar Rp
20,7 triliun, lebih dari 74
ribu desa akan menikmati dana desa mulai tahun ini.
Tentu saja, harapan
‘menggunung’ agar pembangunan berjalan merata sehingga desa-desa kita semakin maju
dan mandiri. Yang perlu menjadi perhatian
semua pihak, sejatinya semua anugerah yang
melimpah-ruah ini, hanya untuk satu tujuan,
yakni menghadirkan kesejahteraan bagi 240
juta rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
Jangan sampai, anugerah itu lantas tak
bisa dikelola dengan bijak, hingga berbuah
derita. Sebagaimana yang terjadi pada Benua
Atlantis yang hancur, akibat dikelola dengan
nafsu serakah segelintir manusianya saja.
Semoga tidak. l
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HARAPAN- Fajar (9 th) menunjukkan harapannya terhadap
KPK yang ia gantungkan di “pohon harapan” dalam acara
peluncuran Zona Shabat Pemberani KPK di Taman Pintar,
Yogyakarta, Senin (4/5).
Integrito/SRP
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KPK GELAR DISKUSI MEDIA

KPK
SOSIALISASIKAN
PORTAL
ANTIKORUPSI

B

K

omisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menyadari, korupsi yang
tergolong sebagai kejahatan
luar biasa memerlukan partisipasi
publik dalam upaya pemberantasannya. Berbagai upaya dilakukan, salah
satunya dengan menyediakan Portal
Anti-Corruption Clearing House
(ACCH) yang menyediakan berbagai
pengetahuan dan informasi, seperti
hasil kajian dan penelitian, serta
laporan harta kekayaan para pejabat
dan penyelenggara negara.

Integrito/SRP

“Dengan portal ini, KPK berharap
pengetahuan dan kesadaran tentang
antikorupsi, meningkat. Sehingga
muncul kesadaran untuk beraksi
bersama KPK,” kata Kepala Bagian
Pelayanan Informasi dan Komunikasi
Publik (PIKP) Biro Humas KPK Yuyuk
Andriati Iskak, dalam mini seminar
bertajuk “ACCH, Langkah Cerdas Ce-

gah Korupsi”, pada Rabu (20/5) di Solo.
Jika masyarakat menemukan
indikasi terjadinya tindak pidana
korupsi, bisa dilaporkan melalui fitur
KPK’s Whistleblower System. Dalam
fitur itu, ada panduan lengkap tata
cara pelaporan yang akan dijamin
kerahasiaannya.l

21 NEGARA MENIMBA PENGALAMAN
ANTIKORUPSI DI KPK

S

ebanyak 21 negara dari berbagai kawasan Asia, Pasifik,
Timur Tengah dan Afrika
berkunjung ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu
(10/6) di Jakarta. Mereka merupakan
delegasi dari kementerian luar negeri
yang menjadi peserta “Workshop on
Democracy and Innovation in Good
Governance” yang digelar Kementerian Luar Negeri RI.
Pada lokakarya di hari ketiga itu,
mereka dibekali pengetahuan dan
pengalaman KPK dalam pemberantasan korupsi oleh Wakil Ketua
KPK nonaktif Bambang Widjojanto.

Menurut dia, kesuksesan pemberantasan korupsi suatu negara banyak
didukung beberapa faktor. Di antaranya, lembaga pemerintahan dan
non-pemerintahan, baik eksekutif,
legislatif dan yudikatif harus benarbenar menjaga independensinya.
“Juga menjaring para pegawai yang
profesional, dedikasi dan berintegritas, dapat menentukan kesuksesan
pemberantasan korupsi suatu negara,”
ujar Bambang.
Selain itu, paradelegasi juga
mendengarkan pengalaman dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan
Transparency International Indonesia

PERPUSTAKAAN KPK
HELAT BEDAH BUKU

B

Integrito/SRP
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30 RELAWAN
IKUT PELATIHAN
PENCEGAHAN
KORUPSI

Biro Hubungan Masyarakat
(Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar
kegiatan Bedah Buku “Practitioners
Guide For Anticorruption Programming” pada Jumat (19/6) di Perpustakaan KPK.
Sang penulis, Bertram I. Spector mengupas tentang panduan
program antikorupsi berupa
analisis-analisis yang telah dilakukan
sejumlah lembaga antikorupsi, berdasarkan hasil penelitiannya. Analisis
dilakukan untuk mengidentifikasi
program yang berhasil dan yang
tidak, serta penyebabnya.

Integrito/SRP

iro Hubungan Masyarakat Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
menggelar diskusi dengan awak
media yang bertugas di lingkungan
KPK. Bertajuk “Membedah Penanganan
Perkara di KPK”, kegiatan tersebut
menghadirkan narasumber tunggal
Jaksa KPK Yudi Kristiana.
Kesempatan tersebut, dihadiri
lebih dari 60 awak media, baik cetak,
elektronik dan online. Dalam diskusi
tersebut, Yudi menyampaikan tahapan
penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan.
Termasuk juga praperadilan yang belakangan marak diajukan para tersangka
korupsi.
Terkait praperadilan, Yudi mengatakan, “KPK tidak akan menyerah
menghadapi gelombang praperadilan
tersangka korupsi. Bahkan KPK bakal
menerbitkan surat perintah penyidikan
baru (Sprindik) untuk kasus HP,” kata
Yudi.l

Integrito/SRP

YANG MUDA BERANTAS KORUPSI

S

(TII) sebagai organisasi masyarakat sipil yang mendukung upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Diketahui, negara-negara yang hadir
di antaranya Myanmar, Palestina,
Tanzania, Thailand, Tunisia, Libya,
Laos, Jordania, Irak, Fiji, Mesir dan
Vietnam.l
Sebelumnya, kegiatan yang
sama juga digelar di Auditorium
pada Jumat (12/6), yang membedah
buku berjudul “Pemberantasan TPPU:
Perspektif Hukum Porgresif” karya
seorang Jaksa KPK, Yudi Kristiana.
Dalam bukunya, ia mengulas
tentang cara berhukum penyidik,
penyelidik, penuntut umum dan
hakim dalam penanganan tindak
pidana pencucian uang, menurut dia,
yang selama ini terjadi, masih menggunakan pendekatan umum yang
masih legalistik, bahkan cenderung
konvensional.l

W

akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan
Budi SP memberikan kuliah
umum pada Selasa (5/5) lalu di Universitas Gajayana, Malang Jawa Timur. “Mahasiswa adalah katalisator perubahan.
Dalam konteks pemberantasan korupsi,
mereka adalah agen perubahan yang
menyebarkan nilai antikorupsi itu,”
katanya.
Acara tersebut digelar dalam
rangka Dies Natalis ke-35 Universitas
Gajayana. Kegiatan ini, menurut Rektor

Integrito/SRP

Universitas Gajayana Rosyidi, merupakan salah satu bentuk dukungan
pihak kampus kepada KPK agar dapat
menumbuhkan budaya antikorupsi
bagi civitas akademika, khususnya para
mahasiswa.
Rosyidi melanjutkan, budaya antikorupsi bisa dimulai dari contoh kecil
dalam kehidupan di kampus. “Fenomena mahasiswa memberikan hadiah
atau sesuatu kepada dosen menjelang
ujian, akhir tidak diperbolehkan di lingkungan Universitas Gajayana,” katanyal

Integrito/SRP

ebanyak 30 relawan dari Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede, Yogyakarta, mengikuti
Training of Trainer (ToT) yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada
14-15 Juni 2015 di Balai Melayu, Hotel
Museum, Yogyakarta.
Mereka mendapatkan sejumlah materi pembekalan, di antaranya
Parenting, Public Speaking, Manajemen Event dan Mendongeng, dengan
narasumber psikolog Bunda Cinta,
Kak Ucon, dan Fungsional Dikyanmas
Irawati, Dotty Rahmatiasih, Epi Handayani dan Ramah Handoko.
Menurut Dotty, kegiatan TOT bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
para relawan terutama dalam kegiatan
pencegahan korupsi. Dari mereka,
diharapkan muncul agen perubahan
di masyarakat yang siap menyebarkan
pesan dan nilai antikorupsi.l
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INSPIRASI RAMADHAN

PROGRAM PESAN RAMADHAN

Sang Khalifah Mengajarkan

“S

ejarah mendidik kita untuk bertindak dan perperilaku dengan
bijaksana.” Lewat pendapatnya
ini, Kong Fu Tse mafhum sejarah menjadi bagian penting bagi masa depan
seseorang, bahkan sebuah bangsa.
Bila sejarah mengabadikan sebuah bangsa
begitu jaya dan agung karena keadilan para pemimpinnya dalam memakmurkan bangsanya,
maka bersikaplah bijaksana untuk mengikutinya. Sebaliknya, bila sejarah mencatat penyebab runtuhnya sebuah peradaban disebabkan
kesewenang-wenangan penguasa, perebutan
kekuasaan dan penumpukan harta
kekayaan, maka bijaksanalah untuk tidak mengulang kesalahan
yang sama.
Belajar dari masa lalu, adalah
nasihat yang tak sederhana. Termasuk, belajar dari sebuah bangsa
yang lepas dalam jerat korupsi. Realitas bahwa korupsi memiliki masa lalu yang
panjang, tidak hanya sejak zaman penjajahan,
melainkan telah eksis di masa kerajaan-kerajaan besar dunia, bahkan lebih jauh lagi di periode kekhalifahan.
Yang harus diyakini, tak ada sebuah bangsa
yang membangun kejayaannya di atas budaya
korupsi yang mengakar. Kegemilangan yang
bisa disaksikan melalui sejarah, salah satunya kisah Khalifah Umar Bin Khattab yang
mengangkat Abu Hurairah sebagai Gubernur
Bahrain.
Sebelum menjabat dan setelah menjabat,
harta Abu Hurairah diperiksa dan dicatat.
Catatan itu juga menaksir jumlah yang berhak
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dimiliki si pejabat secara adil dan menyerahkan kelebihannya ke Baitul Maal atau kas negara.
Apa yang dilakukan Umar Bin Khattab
menjadi pelajaran penting yang kemudian
menginspirasi banyak negara sebagai sistem
pencegahan korupsi bagi pejabat dan penyelenggara negaranya. Di Indonesia, sistim seperti ini kini dikenal sebagai Laporan harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kisah serupa, tentang Gubernur Himsh,
Syiria, Said Bin Amir yang hidup sangat sederhana. Setiap bulannya, Said Bin Amir
hanya mengambil beberapa keping
uang gaji yang dia rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan harian
rumah tangganya. Sisanya dia sedekahkan kepada fakir-miskin. Said
tidak punya istana, penampilan ala
kadarnya, tidak ada satupun petugas keamanan berjaga di pintu rumahnya, dan
tidak ada seorang pun pelayan di rumahnya.
Inilah kisah hidup para pemimpin besar
nan tangguh yang tercatat sejarah. Mereka
berhasil menyejahterakan rakyatnya dan
membentengi diri serta pemerintahannya dari
tindakan koruptif.
Kisah-kisah inspiratif para khalifah dan
gubernur yang menginspirasi ini, bisa anda simak dalam program Inpirasi Ramadhan di Radio KanalKPK selama Ramadhan.

PROGRAM
Inspirasi Ramadhan

WAKTU TAYANG
Senin-Jumat,
Pukul 9.00-17.00 WIB

Menghayati Pesan Antikorupsi
Di Bulan Suci

I

slam adalah Rahmat. Nilai yang terkandung di dalamnya, merangkum seluruh
nilai, norma dan aturan agar manusia
hidup dalam harmoni. Misalnya saja, aturan pembayaran zakat, selain menyucikan
jiwa, juga berdimensi sosial agar orang lain
yang tak mampu, bisa hidup dengan layak.
Bila dihayati lebih dalam, hikmah berzakat
juga sejalan dengan konteks pembangunan nilai antikorupsi, yakni kejujuran, kedispilinan,
kepedulian, tanggung jawab, keadilan.
Membayar zakat, melatih manusia untuk berbuat jujur. Harta
yang wajib dizakati, memiliki
takaran tertentu. Di sinilah kejujuran setiap muslim diuji, apakah
hartanya sudah mencapai takaran (nishab)
yang telah ditetapkan. Bila sudah, ia akan
membayar sesuai ketentuan dengan penuh
keikhlasan.
Ketika harta seseorang telah mencapai
nishab itu, maka ia berkewajiban membayar zakatnya secara rutin setiap tahun. Kedisplinan dalam membayar zakat, mencerminkan pribadi yang taat pada aturan yang telah
Allah tetapkan.
Dengan membayar zakat, seorang muslim
menyadari bahwa ada harta milik saudaranya
yang tak mampu. Ia merasa turut bertanggung
jawab untuk ikut membantu dan membuktikan kepeduliannya sebagai hamba-Nya, dan

mengikis sifat ego yang ada dalam dirinya.
Bila setiap muslim memiliki kesadaran ini,
akan tercipta keseimbangan dan keadilan dalan kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan
zakat pada sektor konsumtif dan produktif, tak
hanya mampu memberantas kelaparan dan
kurang gizi yang terjadi, juga memberdayakan
para dhuafa sehingga mereka terbebas dari kemiskinan dan kebodohan.
Begitulah cerita yang dikisahkan Mantan
Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah
Hehamahua dalam “Pesan Ramadhan”. Program khusus ini
akan hadir menemani pemirsa
KanalKPK TV selama Ramadhan.
Melalui bulan suci ini, setiap kita kembali
diingatkan pentingnya momen ini untuk melatih diri menjadi pribadi yang jujur, empati
dan juga bertakwa sebagai tujuan akhir ‘pendidikan’ Ramadhan sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT, Surah al-Baqarah ayat
184.
“Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu
bertakwa.”
PROGRAM
Pesan Ramadhan

WAKTU TAYANG
Senin-Jumat,
Pukul 11.30-11.40 WIB
vol 45/vii/MEI-JUN 2015 | integrito |
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MENGAWAL DANA
SAMPAI KE DESA
Dilaksanakannya UU Desa menjadi
momentum meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam mengawasi pengelolaan
keuangan desa. Desa harus dikelola dengan
akuntabel dan transparan, agar mandiri,
maju dan bebas dari korupsi.
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ari Rabu, 18 Desember
2013 Indonesia memiliki sejarah baru. Hari
itu menjadi titik balik
nasib 74.093 desa di
Indonesia. RUU Desa
akhirnya disahkan dan
masuk dalam lembaran
negara No. 6 Tahun 2014 pada 15 Januari
2014.
Ratusan kepala desa dan perangkatnya
yang pada hari itu datang Ke Gedung DPR
bersorak sorai. Mereka sengaja datang ke Jakarta, untuk menyaksikan secara langsung
“ketok palu” RUU Desa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan itu sangat
dinanti sekira tujuh tahun, setelah melalui
perdebatan alot antara pemerintah dan DPR.
Apalagi, disebut-sebut RUU Desa memiliki
banyak keistimewaan. Salah satunya, tiap
desa akan disokong dana pembangunan. Tak
tanggung-tanggung, pemerintah berani mengeluarkan dana kurang lebih Rp 1 miliar untuk tiap desa.
Dari mana uangnya? Pemerintah menganggarkan dana desa berasal dari 10 persen
dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran dana
ditentukan berdasarkan letak geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan dari
masing-masing desa tersebut.
Keistimewaan UU Desa bukan hanya itu
saja. Ia juga mengatur pemberian gaji tetap,
jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya
yang saj untuk kepala desa dan jajarannya,
sebagaimana disebut Pasal 66. Ini bersumber
dari dana perimbangan dalam APBN yang di-

terima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh
APBD.
Namun yang perlu diwaspadai, UU Desa
juga memiliki celah terjadinya potensi penyelewengan di dalam pelaksanaanya. Dana yang
besar bagi tiap desa, rendahnya kapabilitas
aparatur desa dalam pembuatan laporan, juga
masih lemahnya pengawasan, bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan.
Dalam upaya pencegahan korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan
kajian pada 2015, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai sampel, KPK melakukan observasi pada lima daerah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Klaten, Kabupaten
Kampar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten
Magelang.
Hasilnya, KPK menemukan ada 14 potensi persoalan yang dibagi dalam empat aspek. Yakni aspek regulasi dan kelembagaan;
aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan
aspek sumber daya manusia.
Ketua Tim Kajian, Niken Ariati menguraikan, persoalan regulasi meliputi belum
lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis
pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian
Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; Formula pembagian Dana Desa dalam Perpres 36/2015 mengacu pada aturan yang belum ditetapkan
dan hanya didasarkan pada aspek pemerataan; Pengaturan pembagian penghasilan tetap
bagi perangkat desa dari ADD yang diatur
dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta Kewajiban penyusunan laporan
vol 45/vii/MEI-JUN 2015 | integrito |
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MASA PANEN- Para petani tengah mempersiapkan sawah jelang masa
panen di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2014.

pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien.
Niken melanjutkan, pada aspek tata
laksana, potensi persoalan berkisar pada
kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran
sulit dipatuhi. Selain itu, penyusunan APBDesa kata Niken, tidak menggambarkan kebutuhan desa serta rencana penggunaan dan
pertanggungjawaban APBDesa tidak transparan.
“Selain itu, laporan pertanggungjawaban
desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi,” katanya.
Sementara pada aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan, yakni Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
di desa masih rendah; Saluran pengaduan
masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh
semua daerah; dan Ruang lingkup evaluasi
dan pengawasan yang dilakukan oleh camat
belum jelas.
Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan, yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat
desa. Hal ini berkaca pada program sejenis
sebelumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi
membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Sementara
KPK Johan Budi SP mengingatkan, sejumlah
persoalan itu harus segera mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Sebab,
dana desa tahap I sudah mulai digulirkan
pada April 2015 ini, sebesar Rp 898,3 miliar. Masih ada sisa Rp 19,8 triliun yang akan
dibagikan ke seluruh Nusantara.
12 | integrito | vol 45/vii/MEI-JUN 2015
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“Dananya sangat besar, sehingga potensi
persoalan pada empat aspek itu, harus mendapat perhatian serius. Rekomendasi KPK
harus dijalankan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja’far telah mengupayakan
untuk mengoptimalkan pengawasan, yakni
dengan menyediakan pendamping bagi Kepala Desa dengan seorang fasilitator. Pendampingan tersebut berasal dari mantan
pegawai PNPM yang akan mendampingi 3-4
desa.
“Sesuai dengan amanat UU Desa, pendamping desa itu memang wajib adanya. Jangan khawatir para kepala desa, nanti kami
akan berikan pendamping untuk satu desa.
Minimal satu pendamping untuk tiga hingga
empat desa,” ujar Marwan.
Lebih dari itu, yang dibutuhkan saat ini
adalah sinergi pada setiap pemangku kepentingan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi
dan berbagi peran dengan Kementerian pimpinan Marwan Dja’far. Sebab, bila bercermin
pada hasil kajian KPK di atas, potensi tumpah
tindih begitu menganga.
Hasilnya, Kemendagri yang mengatur
tata kelola pemerintahan mulai dari memberikan pelatihan bagi perangkat desa agar
lebih profesional dan bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa. “Posisi kami, hubungan tata kelola pemerintahan. Pokoknya
lebih ke administrasinya. Kalau Kementerian
Desa kan programnya, peternakan, koperasi,
pemberdayaan masyarakat,” katanya.l

ndang-undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa, sempat menjadi perhatian dan perbincangan
hangat. Sebab, konsekuensi
dari diberlakukannya undangundang ini adalah, digulirkannya dana desa
dari pemerintah pusat, langsung ke desa. Ada
kekhawatiran berbagai kalangan, dana desa
ini diselewengkan. Namun ada pula yang memandang dengan optimis, dana desa akan
membuat desa lebih maju dan mandiri. Redaksi Integrito berkesempatan berbincang
dengan salah satu pemangku kepentingan
atas UU Desa, yakni Kementerian Dalam Negeri. Wawancara dilakukan di kantor sang
menteri, Tjahjo Kumolo di kantornya. Berikut petikannya:
Apa semangat direalisasikannya UU Desa?
Membangun itu tidak harus
dimulai dari ‘atas’. Membangun
ya (bisa) dari ‘bawah’ atau dari
‘pinggiran’. Semangat ini muncul
karena masyarakat pedesaan
banyak yang tidak mendapatkan
perhatian maksimal, dibandingkan
masyarakat perkotaan. Lahirnya UU
Desa sejalan dengan prinsip Nawa
Cita Presiden Jokowi bahwa
membangun itu harus
dari pinggir, dari
desa. Peningkatan
pembangunan
akan berdampak
pada
pertumbuhan
di desa untuk

Menteri Dalam Negeri,
Tjahjo Kumolo

DESADESA
KITA
HARUS
MAJU

menggerakkan masyarakat desa agar maju dan
mandiri. Ke depan kita ingin menjadi negara
yang maju. Makanya mulai dari sekarang ditata.
Kami tidak ingin pedesaan semakin tertinggal.
Sebelumnya, apa kendala memajukan desa?
Salah satunya birokrasi. Desa dikontrol penuh
oleh bupati. Dengan perbedaan kultur dan
geografis, sehingga alokasi anggaran yang sudah
ada, tidak bisa optimal menyentuh apa yang
sudah menjadi program. Membangun desa juga
perlu konektivitas antardesa. Ada sinergi. Saya
kira ini tantangan.
Pemerintah menganggarkan Dana Desa Rp 20,7
triliun. Cukup besar ya?
Ya, anggaran itu memang besar, tapi kan uang
rakyat. Bagaimana uang itu bisa sampai ke
tangan yang benar? Jangan sampai membuat
program yang tidak cocok dengan kultur desa.
Yang paling penting itu. Negara dan pemerintah
harus hadir di tengah masyarakat yang
memerlukan perubahan dan percepatan.
Bagaimana bersinergi dengan kementerian lain?
Kami sudah berbagi tugas dengan
Kementerian Desa. Kami yang mengatur
tata kelola pemerintahannya. Kami melatih
dan memberikan pendampingan perangkat
desa agar lebih profesional dan bisa
mempertanggungjawabkan keuangan itu supaya
di kemudian hari tidak terjadi penyelewengan.
Konkretnya?
Pertama, penghasilan perangkat desa akan
kami atur. Memang tidak ada patokan, masuk
golongan PNS berapa. Penghasilan dasar harus
dia punyai. Kedua, pemahaman tata kelola
desa, terutama soal mempertanggungjawabkan
keuangan negara harus ditingkatkan.
Bagaimana soal pengawasan?
Audit tetap dilakukan BPK. Dari internal, sudah
dipersiapkan dari BPKP. Dari Itjen Kemendagri
juga rutin turun. Inspektorat di daerah juga
harus turun. Kami minta ke BPK dan BPKP
agar laporan keuangan ini dipersingkat. Kami
juga minta ke bupati dan walikota untuk
menempatkan pembimbing yang tepat. Ini
memang perlu waktu.
Bagaimana soal partisipasi masyarakat?
Setiap elemen masyarakat, organisasi
masyarakat dan media punya peran dan
harus terlibat. Tidak bisa dibebankan kepada
pemerintah saja. Tidak mungkin.l
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Pendekatan baru dalam
membangun desa, patut
diapresiasi. Kini, desa bisa
menjadi subjek dalam
pembangunan agar maju dan
mandiri di kemudian hari.

P

ublik mulai menyoroti pengelolaan
keuangan desa, sejak Undang-Undang Desa mulai direalisasikan tahun ini. Salah satu konsekuensi UU
itu, desa di seluruh Nusantara berhak mendapatkan dana, yang kemudian disebut dana
desa, dengan jumlah yang bervariasi.
Berapakah jumlahnya?
Pengalokasian dan mekanisme transfer
dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada
Pasal 11 PP No. 60/2014, formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota
cukup transparan dengan mencantumkan
bobot pada setiap variabel, antara lain jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total
penduduk nasional, persentase luas wilayah
kabupaten/kota, persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total
jumlah penduduk miskin nasional.
Sayangnya, belum sempat direalisasikan,
PP 60/2014 ini kemudian diganti dengan PP
No. 22 Tahun 2015. Implikasinya, formula
alokasi dana desa atau pembagian dana desa
dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten
ke desa pun berubah.
Pada Pasal 11 PP No. 22/2015, formula
pembagian dihitung berdasarkan jumlah
desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan
geografis.
Menurut Ketua Tim Kajian Pengelolaan
Keuangan Desa Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Kourpsi
(KPK) Niken Ariati, formula pembagian dana
desa dalam PP No. 22 ini tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar
pemerataan.

MENUJU DESA
YANG MAJU
DAN MANDIRI

“Karenanya, kami merekomendasikan
pemerintah melakukan review penetapan
proporsi alokasi dasar dan mencantumkan
besaran bobot untuk tiap variabel sebagaimana pernah tercantum dalam PP No. 60 tahun 2014,” katanya.
Niken memberi contoh pada temuan di
dua desa di Jawa Tengah. Bila mengikuti formula PP No. 60/2014, Desa A yang memiliki
21 dusun dengan luas 7,5 km persegi ini akan
mendapatkan dana desa sebesar Rp 437 juta,
sedangkan Desa B yang memiliki tiga dusun

“Pada PP baru ini, pemerintah
lebih menekankan pada
azas pemerataan. Setiap
desa memiliki jumlah dana
desa yang relatif sama,
apapun besaran kebutuhan
desa tersebut”
Niken Ariati, Ketua Tim Kajian
Pengelolaan Keuangan Desa - KPK.
dan luas 1,5 km persegi mendapatkan sebesar
Rp 41 juta. Namun, dengan peraturan yang
baru, PP No. 22/2015, Desa A mendapatkan
Rp 312 juta dan Desa B mendapatkan 263
juta.
“Pada PP yang baru ini, pemerintah lebih
menekankan pada azas pemerataan. Setiap
desa memiliki jumlah dana desa yang relatif
sama, apapun besaran kebutuhan desa tersebut,” katanya.
Namun yang perlu dicermati, dana desa
bukanlah satu-satunya sumber keuangan
desa. Niken menyebut beberapa di antaranya,
yakni Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan

FOTO-FOTO: INTEGRITO/MMS
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ANALISIS POTENSI KORUPSI DALAM
PENYALUIRAN DANA DESA

SKEMA SUMBER - SUMBER
PENDAPATAN DESA
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2. 10% dari bagian
pajak & retribusi
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SUMBER: KEMENTERIAN KEUANG

INFRASTRUKTUR - Warga melintasi jalan yang baru saja selesai diperbaiki di Kabupaten Serang, Banten.

pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
Selain dari pusat, lanjut Niken, desa
juga menerima sejumlah dana yang berasal dari APBD kabupaten dan bantuan dana
dari APBD provinsi. “Besarannya, tergantung kemampuan dan strategi pembangunan
provinsi masing-masing.”
Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang
Desa, disebutkan bahwa sumber pembiayaan
pembangunan dapat diperoleh desa melalui
Pendapatan Asli Desa (PADesa). PADesa ini
berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi atau gotong royong.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan
Pandu Praja juga menegaskan, dengan sumber pendapatan yang banyak dan dana yang
dikelola juga besar, desa harus bisa mengelola keuangannya dengan transparan, akuntabel dan profesional agar desanya maju dan
mandiri.
“Pengelolaan keuangan desa yang bijak
adalah kunci pembangunan desa yang sesuai
dengan cita-cita kemakmuran warganya,”
kata Adnan.
Untuk mewujudkan itu, Adnan mengim16 | integrito | vol 45/vii/MEI-JUN 2015

bau hendaknya aparat desa berpegang teguh
pada peraturan yang ada. bahwa paling sedikit 70 persen dari jumlah Anggaran Belanja
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan
paling banyak 30 persen untuk penghasilan
tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat pesa atau operasional pemerintah desa.
“Dengan segudang potensi itu, sejatinya
desa bisa berbenah dan tumbuh menjadi desa
yang maju. Itu bisa terwujud, asalkan aparat
desa juga turut mencermati Kajian KPK,”
kata Adnan.
Harus diakui, masih ada persoalan kompetensi pada sumber daya manusia aparat
desa. Misalnya, pemahaman terhadap aturan
pertanggungjawaban keuangan desa masih
rendah. Di lapangan, KPK masih menemukan sebagian besar desa belum membuat pelaporan pertanggungjawaban penggunaan
keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Selain itu, substansi laporan yang dibuat
juga masih rawan manipulasi,” kata Adnan.
Sebagian besar perangkat desa, bahkan
masih memandang laporan pertanggung-

jawaban hanya sebagai beban administratif
untuk mendapatkan dana berikutnya dari
pemerintah, bukan sebagai sarana untuk menunjukkan akuntabilitas penggunaan dana
kepada masyarakat dan pemerintah.
Tak hanya itu, KPK juga mewanti-wanti
bahwa tenaga pendamping berpotensi melakukan penyimpangan dengan memanfaatkan
lemahnya aparat desa. Hal ini berkaca pada
program PNPM Perdesaan, dimana tenaga
pendamping justru menjadi sumber masalah. Beberapa kasus tenaga pendamping yang
melakukan korupsi dan kecurangan telah
ditemukan dan diproses oleh aparat penegak
hukum.
Modusnya dari beberapa temuan, mereka berkolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk
membangun desa dan menaikan harga barang tersebut (mark-up) untuk memperkaya
diri sendiri atau orang lain. Atau dalam kasus
lain, mereka ikut serta dalam mengelola dan
mengambil dana dari keuangan desa untuk
keperluan pribadi termasuk kepentingan politik tertentu.
“Hal ini tentu menjadi kontraproduktif

“Pengelolaan keuangan desa
yang bijak adalah kunci
2.
pembanguna desa yang
sesuai dengan cita-cita
kemakmuran warganya,”
Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK.

dari tujuan awal perekrutan pendamping untuk membantu meningkatkan akuntabilitas
pembangunan dan mencegah korupsi,” katanya.
Karenanya, KPK merekomendasikan
disusunnya peraturan tentang pengelolaan
dan pengendalian tenaga pendamping, yang
mencakup juga tata cara rekrutmen, kode
etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi
bagi pendamping yang lalai atau melanggar
aturan.l
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“Lewat radio, jadi semua
orang dengar dan tahu
berapa uang yang
digunakan dan untuk apa”,
Budi Hermanto, Koordinator Desa Nusantara.

FOTO: INTEGRITO/SRP

PENGAWASAN
PUBLIK
UNTUK DESA
YANG
LEBIH BAIK

L

ebih dari 600 kilometer, jarak Kabupaten Gunung Kidul dari pusat pemerintahan di Jakarta. Namun, bukan
berarti masyarakat di daerah ini tertinggal dalam prinsip-prinsip good governance.
Warga di Desa Wiladeg, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta terbiasa mendengarkan secara langsung musyawarah desa atau
laporan pertanggungjawaban sang kepala
desa. Radio Komunitas Wiladeg yang melakukan itu. Mereka berprinsip, akuntabilitas
dan transparansi, bukanlah barang mewah,
sehingga mereka selalu mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan pembangunan dan kinerja pemerintahan di desanya.
Budi Hermanto, Koordinator Desa Nusantara, yang menceritakan itu beberapa
waktu lalu. “Lewat radio, jadi semua orang
dengar dan tahu berapa uang yang digunakan dan untuk apa. Saya kira ini contoh yang
baik,” katanya.
Budi melanjutkan, hal ini merupakan sa-
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Desa kini menjadi subjek dari
pembangunan. Bertambahnya
sumber pendapatan dari dana desa,
diharapkan bisa dikelola untuk
memajukan desa. Agar tercapai
tujuan, masyarakat juga harus
turut serta dalam melakukan
pengawasan.

lah satu contoh sederhana bagaimana partisipasi publik bisa melakukan pengawasan
atas berjalannya pemerintahan desa. Kalau
kesadaran ini muncul pada skala yang lebih
besar, lanjutnya, tentunya pemerintahan
pada tingkat apapun akan lebih efektif dan
efisien. “Termasuk dalam pengelolaan dana
desa yang besarnya mencapai Rp20,7 triliun.
Masyarakat harus mengawasi,” katanya.
Memang, besarnya anggaran dan sistem
pengawasan serta regulasi yang masih banyak kelemahan, memungkinkan terjadinya
penyimpangan atau korupsi. Wakil Ketua
Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Johan Budi SP mengakui hal ini. Ia
menjelaskan, hasil kajian menemukan sejumlah kerawanan pada tahap penyaluran
dana desa.
Mengutip penelitian yang dilakukan
Linda Sudibyo pada 2014, ada lima titik kerawanan, antara lain tahap perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes); Pelaksanaan kegiatan; Pengadaan barang dan jasa; Pertanggungjawaban; serta Tahap monitoring dan
evaluasi.
“Karenanya, KPK melakukan kajian untuk memetakan potensi risiko dalam pengelolaan keuangan desa,” kata Johan.
Sementara itu, Sosiolog Universitas
Brawijaya Dhanny S. Sutopo mengatakan
bahwa secara umum, transparansi masih
menjadi persoalan dalam pelayanan informasi publik. Menurut penilaiannya, saat ini
mayoritas desa masih memiliki keterbatasan
dalam membuat sistem informasi publik.
“Keterbatasan itu bisa berupa ketidaktahuan bahwa hal itu merupakan informasi
publik atau ketidakmampuan dalam menyajikan informasi kepada publik,” katanya.
Namun, ia masih menyayangkan, masih
banyak masyarakat yang belum tahu, atau tidak memiliki kepedulian terhadap informasi
seperti ini. Pengawasan, kata dia, bisa berjalan kalau masyarakat tahu dan peduli dalam

isu-isu pembangunan di daerahnya.
“Nah, kalau masyarakat sudah tahu maka
baru bisa merespons. Di stulah tingkat partisipasinya,” kata dia.
Nah, untuk menguatkan peran pengawasan masyarakat, perlu meningkatkan
kearifan local. Budaya woro-woro desa yang
sudah ada, perlu dikembalikan. Woro-woro
itu pengumuman. “Sekarang diterjemahkan
menjadi ‘system’, sehingga dianggap semakin
rumit,” katanya.
Karenanya, menurut Dhanny, sistem informasi di tiap desa mesti dibangun, sehingga
prinsip akuntabilitas dan tranparansi bias dibangun. Pemerintah pusat perlu mendorong
hal ini agar terealisasi di tiap desa, dengan
mengedepankan kultur atau kearifan local
desa setempat
“Pemerintah pusat harus mengawali.
Sistem yang ada, tidak harus meninggalkan
adat nilai-nilai kultural yang sudah tertanam.
Sehingga efektif untuk mewujudkan pembangunan,” pungkasnya.l

ANALISIS POTENSI KORUPSI DALAM
PENYALUIRAN DANA DESA

SKEM
PENDA

PERENCANAAN

RPJMDES, RKPDES, APBDES

MONITORING
& EVALUASI

RAWAN : Elit capture, rencana
penggunaan anggaran tidak sesuai
aturan 70% pembangunan - 30%
operasional

RAWAN : Formalitas,
administratif, terlambat dalam mendeteksi
korupsi

PELAKSANAAN
KEGIATAN
PERTANGGUNG
JAWABAN

(MINIMAL 2 KALI)
RAWAN : Rekayasa laporan/iktif
tidak transparan

PENGADAAN
BARANG/JASA

APBN

PEMBANGUNAN,
PEMBERDAYAAN & PEMERINTAHAN
RAWAN : nepotisme, tidak transparan, korupsi

PENYALURAN & PENGELOLAAN
DANA
RAWAN : Mark up, tidak transparan, rekayasa, korupsi

SUMBER: LINDA SUDIBYO - 2014
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Tindak Pidana Korupsi penerbitan radiogram oleh Menteri
Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati
dan Walikota Se-Indonesia agar melaksanakan pengadaan
mobil pemadam kebakaran milik HENGKY SAMUEL DAUD
type V 80 ASM dan merk Morita dan menyetujui
permohonan HENGKY SAMUEL DAUD untuk pembebasan
bea masuk PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 untuk 8 unit
mobil mobil pemadam kebakaran merk Morita yang
ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dengan
pembayaran yang bersumber dari APBD tahun 2002-2005

29 Unit Mobil
Pemadam Kebakaran
dirampas untuk negara.

TERPIDANA LAINNYA:
BASO AMIRUDDIN
MAULA,
Walikota Makassar
periode 1999-2004
Putusan MA: Pidana
penjara 5 th, denda
Rp.200jt subsidair 6
bln penjara dan
uang pengganti
Rp.600jt subsidair
1th penjara.

RAMLI,
Wakil Walikota Medan periode 2005-2008.
Pidana penjara 4 tahun, denda Rp. 200 juta,
subsidair 2 bulan penjara, dan uang
pengganti Rp. 6,9 miliar, subsidair 2 tahun
penjara.

SALEH DJASIT SH
Anggota DPR RI /
Mantan Gubernur
Prov. Riau Putusan
PN: Pidana penjara
4 tahun, denda Rp.
ABDILLAH,
200 juta, subsidair
Walikota Medan periode 2005-2010
2 bulan penjara,
Putusan MA: Pidana penjara 4 tahun, denda dan uang
Rp. 300 juta, subsidair 6 bulan penjara, dan pengganti Rp. 6,9
uang pengganti Rp. 12,1 miliar, subsidair 3 miliar, subsidair 2
tahun penjara
tahun penjara.

ISMETH ABDULLAH
Gubernur Kepulauan Riau periode
2006-2010.
utusan PN: Pidana penjara 2, tahun, denda
Rp. 100 juta, subsidair 3 bulan penjara
DANY SETYAWAN
Mantan Gubernur Jawa Barat.
Putusan PN : Pidana penjara 4 tahun,
denda Rp. 200 juta, subsidair 6 bulan
penjara, dan uang pengganti Rp. 2,8 miliar.

mobil pemadam kebakaran jenis ME-5 dan 9 Unit Mobil pemadam
kebakaran type V80 ASM yang sudah disita.
Jika tidak dibayar diganti pidana penjara 5 tahun
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gagas

MENGGAGAS
KESEIMBANGAN
PERAN

S

ejak pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun
2003, ikhtiar pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai. Isu
pemberantasan korupsi menjadi
populer, salah satunya karena peran media
massa. Pemberantasan korupsi dan media
massa punya kaitan erat. Korupsi adalah isu
sangat ‘seksi’ bagi media. Pemberitaannya
selalu menjadi headline, baik di media cetak,
elektronik, maupun daring. Begitu pula kampanye besar pemberantasan korupsi, memerlukan media untuk selalu menjaga energinya
di masyarakat.
Pada titik itu, beberapa orang meyakini
bahwa media memiliki peran penting dalam
upaya pemberantasan korupsi. Keyakinan
tersebut didasarkan pada apa yang ditegaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam “Sembilan Elemen Jurnalisme” (2001)
bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah
kebenaran. Kebenaran tak cuma soal praktik pencariannya yang tidak boleh berat sebelah (fairness), harus seimbang (balance),
akurat (accurate) dan berdisiplin melakukan
verifikasi (verification). Kebenaran juga soal
komitmen terhadap warga (citizen). Ada kewajiban untuk selalu bebas dari semua kewajiban kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik.
Kewajiban jurnalisme ini disebut Lasswell dan Wright (dalam McQuail, 1987) sebagai fungsi pengawasan sosial (surveillance),
yakni upaya distribusi informasi dan interpretasi obyektif tentang berbagai peristiwa
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yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan
sosial dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, media
berkewajiban melakukan pemantauan sosial
agar tindak korupsi dapat dicegah jika belum
terjadi atau dibongkar jika telah/sedang terjadi.
Dalam kampanye pemberantasan korupsi, beragam peran media yang mestinya
dapat dimanfaatkan, mulai dari isu pencegahan, pendidikan antikorupsi, hingga penindakan kasus. Tetapi kita melihat di tengah
pemberitaan isu korupsi sangat massif, dominasi pemberitaan tentang penindakan yang
lebih mengemuka. Isu ini dieksploitasi secara
luar biasa menjadi komoditas penting media
massa. Sehingga kemudian ini menyiratkan
ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh media dalam pemberitaan korupsi.
Dominasi pemberitaan penindakan ini
sesungguhnya mengisyaratkan realitas praktik media hari ini. Isu korupsi tak lagi dimaknai sekadar informasi, melainkan menjadi
komoditas bagi media massa. Ini seperti apa
yang disebut oleh Vincent Mosco (2009) sebagai “komodifikasi”, yaitu perubahan dari
nilai guna menjadi nilai tukar. Isu korupsi
yang semestinya menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat berubah menjadi alat
bagi media untuk mendapatkan keuntungan.
Pada konteks komunikasi, yang dilakukan
media massa adalah apa yang disebut komodifikasi isi siaran dan komodifikasi audiens.
Merujuk Mosco (2009) komodifikasi isi ialah

Oleh Gilang Gusti Aji
Peneliti pada Pusat Kajian Komunikasi
(Puskakom) Surabaya

transformasi pesan dari sekadar informasi
menjadi produk yang mampu diperjual-belikan. Sementara komodifikasi audiens ialah
menempatkan penonton sebagai komoditas
utama media massa.
Konsekuensinya, media akan berupaya
menyajikan berita agar mampu menarik
perhatian khalayak. Yang terjadi ialah, gaya
pemberitaan yang dramatis, bahkan penuh
sensasi. Biasanya pola ini dilakukan dengan
mencampurkan informasi dengan unsur hiburan. Padahal idealnya pemberitaan korupsi
identik dengan pola jurnalisme investigatif yang mendalam untuk menelusuri fakta
dan membuktikan kecurigaan. Pemberitaan
televisi ditujukan untuk mendapatkan rating, sementara media cetak dan daring kerap
menyajikan berita yang penuh sensasi untuk
mendapatkan angka keterbacaan tinggi. Angka-angka inilah yang kemudian menjadi nilai
tawar di depan pengiklan.
Pemberitaan mengenai penindakan lebih
menarik perhatian khalayak karena mengandung konflik yang memancing rasa ingin tahu
masyarakat. Ketimpangan tema pemberitaan
korupsi ini membuat khalayak akan tersedot
perhatiannya pada isu-isu tertentu. Kondisi
ini sesuai dengan teori agenda-setting media
yang dicetuskan Maxwell McComb dan Donald Shaw (dalam Griffin 2003). Media memang punya kemampuan mengatur apa yang
dipikirkan oleh publik. Persoalannya, dengan
kualitas pemberitaan korupsi yang penuh dengan dramatisasi dan sensasi kualitas informasi yang diterima publik tidak maksimal.
Di sisi lain, kegiatan pemberantasan korupsi tidak hanya soal penindakan, melainkan juga ada sisi pencegahan dan pendidikan
antikorupsi. Ceruk ini kerap terabaikan dalam hingar-bingar informasi tentang pemberitaan korupsi. Media pada fitrahnya seperti kata McQuail memiliki tiga peran yaitu
to inform, to educate, dan to entertain. Maka

peran mendidik ini memang melekat pada
media massa termasuk dalam konteks pemberitaan korupsi. Media semestinya memberikan pengetahuan cukup pada masyarakat
tentang makna korupsi, mana yang termasuk
tindakan korupsi, bagaimana potensi-potensi
tindak korupsi, langkah pencegahan serta
pelaporan. Bila masyarakat cukup terdidik,
mereka dapat membantu melakukan kontrol
atas penanganan korupsi di lingkungannya.
Terakhir, aspek yang tak kalah penting
ialah penanaman nilai-anti korupsi di masyarakat, media punya potensi menjalankan
itu. Pengaruh media pada masyarakat diyakini mampu mempengaruhi persepsi yang
dibangun masyarakat. Teori kultivasi yang
digagas Goerge Gerbner (Littlejohn,2002)
menyatakannya keterkaitan media massa
dan juga penanaman nilai. Ia berpandangan
bahwa media masa punya pengaruh besar dalam penanaman dan pembentukan nilai-nilai
yang akan berpengaruh pada sikap masyarakat tentunya mengenai apa yang ada dalam
persepsi dan juga cara pandang masyarakat.
Pemberantasan korupsi merupakan
urusan besar, perlu peran dari berbagai pihak termasuk media. Selama ini, memang
media telah memusatkan perhatiannya pada
isu pemberantasan korupsi. Tetapi seperti
uraian di atas, ada ketimpangan dan ada ‘ruang kosong’ yang sebaiknya mendapat perhatian. Keseimbangan peran media membuat
masyarakat tak hanya sekadar terpusat pada
isu korupsi tetapi juga peduli serta tercerdaskan untuk memaknai korupsi.
Kini, sudahkah media massa kita melakukan itu?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
boleh melakukan tugas penyidikan maupun
penuntutan terkait perkara korupsi.l
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mozaik
“Saya mikirnya gini, kalau sepeda motor
masuk lubang terus jatuh, bagaimana? Kalau
tulang punggung keluarga kan bahaya, harus
nanggung keluarga,” katanya.
Meski tak mudah dan berisiko terhadap keselamatannya, toh Pak Dul tidak berharap memperoleh imbalan dari masyarakat.
“Toh, saya sudah dapat uang dari narik becak.
Kadang kalau rame dapat 60 ribu, tapi kalau
sepi ya 30 ribu. Semua saya syukuri,” katanya.
Yang luar biasa, kakek tujuh cucu tersebut, sudah melakoni hobinya itu sejak sepuluh tahun lalu. Biasanya, dia mulai menambal jalan menjelang tengah malam atau
setidaknya setelah mencari nafkah. Bahkan
pernah, lanjutnya, dia menambal sampai
pukul 02.00 dini hari. Lebih capek memang,
namun pada saat tersebut, justru Pak Dul merasa lebih aman, karena kendaraan sudah sangat lengang.

memang kerap mendapat teguran dari anakanaknya. “Kadang kakak saya suka menegur,”
kata Wahyuni.
Namun Pak Dul bagai batu karang yang
begeming. Dia menerima semua ejekan dengan lapang dada. Sikap tersebut, menurut
Wahyuni, bisa jadi karena sang ayah memang
memiliki kepedulian yang tinggi terhadap
masyarakat dan lingkungan. Wahyuni mencontohkan, bahwa ayahnya kerap membersihkan selokan di sekitar rumah seorang diri
tanpa menunggu kegiatan kerja bakti.
Aksi yang dilakukan Pak Dul, pada akhirnya menjadi perhatian Dinas Pekerjaan
Umum kota setempat. Bahkan, ia pun sempat
ditawari pekerjaan di Dinas PU Surabaya namun ditolaknya.
“Kami sudah ke sana. Kami kasih imbalan
jasa dan menawari ikut kerja di Dinas Pekerjaan Umum, tapi tidak mau,” kata Kepala Di-

www.SELASAR.com

EPEDULIAN TUKANG BECAK

MENGAYUH BECAK
DAHULU, MENAMBAL
JALAN KEMUDIAN
Di tengah masyarakat yang kian
individualistis, seorang tukang
becak justru menunjukkan
kepedulian. Menambal jalan
berlubang, mengurangi risiko
kecelakaan.

J

alanan di depan pusat perbelanjaan
ITC Surabaya sudah lengang. Maklum, sudah mendekati tengah malam.
Tetapi, dengan penuh semangat, seorang lelaki paruh baya mengayuh becaknya
yang berisi bongkahan batu aspal.
Tak lama, dia berhenti di dekat jalan
berlubang. Dengan cekatan, diambilnya sebongkah batu aspal, lalu diletakkan jalan berlubang itu. Satu tidak cukup, lubang itu masih
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menganga. Diambilnya beberapa bongkah
lagi, sampai kira-kira cukup menutupi semua
lubangnya.
Perlu beberapa waktu bagi Abdul Sukur
alias Pak Dul, lelaki itu, untuk menata bongkahan aspal agar tertata agak rapi. Setelah
itu, diambilnya palu besar, kemudian dipukulnya bongkahan itu agar lebih rata. Setelah
benar-benar tertutup rata, diambilnya topi
yang semula dipakai, lalu dikibas-kibaskan
selayaknya kipas. Tak heran, karena apa yang
dilakukan memang cukup menguras tenagai.
Pak Dul, memang layak dijuluki pahlawan jalan. Berkat aksinya, penarik becak berusia 70 tahun tersebut menyelamatkan para
pengendara dari kemungkinan kecelakaan
lalu lintas akibat jalan berlubang. Ia sendiri,
punya alasan tersendiri, yang jauh dari persoalan heroisme, apalagi pencitraan.

www.jawapos.com

Tak semua pihak memandang aksinya sebagai sesuatu yang positif. Ada pula, rekan seprofesinya yang mengolok-olok. “Sudah Pakde, tidak ada yang bayar kok masih dilakukan
saja,” kata Pak Dul menirukan olok-olokan
temannya dulu.
Bukan hanya teman-temannya yang merasa aneh dengan aksi Pak Dul. Anak-anaknya
pun semula tidak setuju dan sering bertanya-tanya. Bahkan menurut Wahyuni, anak
kedua Pak Dul, kebiasaan ayahnya tersebut

PENAMBAL JALAN - Abdul Sukur (70th) tengah
menambal jalan rusak untuk menjaga keselamatan
pengendara.

nas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati.
Untuk kali kesekian, Pak Dul membuktikan, bahwa apa yang dilakukan memang
tanpa berharap imbalan. Apapun itu. l
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1.
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ZONA SAHABAT PEMBERANI

BERMAIN SAMBIL
BELAJAR ANTIKORUPSI
Zona Sahabat Pemberani
menanamkan nilai-nilai
antikorupsi sejak dini. Menyontek
dan berbuat curang, di antara
yang harus dihindari.

R

atusan pelajar itu seperti gemuruh.
Yel-yel antikorupsi yang mereka kumandangkan tidak hanya memecah
hening langit Yogyakarta, namun
sekaligus memantik semangat agar apinya
kian menyala.
“Anak Indonesia!” begitu Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mulai menyeru. Seakan
dikomando, sontak para siswa SD, SMP, dan
SMA tersebut mengepalkan tangan ke atas
dan berteriak, “Berani!” Kemudian, mereka
menempelkan telapak tangan di dada kiri,
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“Jujur!” Tak menunggu lama, kedua tangan
bersamaan ke atas dengan mengacungkan
dua ibu jari masingmasing, “Hebat!”
Tak sampai sepuluh detik yel-yel diteriakkan, namun gaungnya terus bergaung hingga
sekarang. Tak kurang Adnan menilai, bahwa
kekompakan yang diperlihatkan para pelajar,
memang sanggup meningkatkan semangat
pemberantasan korupsi.
Yel-yel itu sendiri, merupakan rangkaian
dari peluncuran Zona Sahabat Pemberani di
Taman Pintar Yogyakarta. Selain para pelajar,
hadir pula dalam kesempatan tersebut, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Dalam sambutannya, Adnan mengatakan
pemberantasan korupsi tidak hanya soal penindakan terhadap para koruptor. Selain itu,
juga berupa kegiatan dan program di bidang
pencegahan. “Selain upaya-upaya penindakan kepada para koruptor dan perbaikan

sistem di kementerian, lembaga, pemerintah
daerah, KPK juga tidak lupa menumbuhkan
nilai-nilai antikorupsi bagi anak sejak dini,”
papar Adnan.
Sebagai salah satu medium pencegahan,
Adnan yakin, peluncuran Zona Sahabat
Pemberani yang dilakukan awal Mei 2015
tersebut, bisa menjadi wahana penyadaran
kepada para pelajar. Dari sana, mereka bisa
menghindari perilaku koruptif dalam keseharian. Misalnya saja mencontek, berlaku
curang, dan sebagainya.
Zona Sahabat Pemberani sendiri, merupakan pengembangan dari film animasi
“Sahabat Pemberani” yang diproduksi KPK
pada 2013. Di dalamnya, visualisasi peran ketiga tokoh dalam film tersebut, yakni Krisna,
Panji, dan Kirana, juga dimunculkan. Dengan
demikian, seperti pada film animasi, maka
pada Zona Antikorupsi, ketiga tokoh tadi juga
berupaya menularkan berbagai karakter penuh integritas kepada anak-anak Indonesia.
Karakter dimaksud adalah, agar “berani jujur”, “berani disiplin”, dan “berani bertanggung jawab” untuk mewujudkan impian menjadi orang hebat.
Pada satu ruang, misalnya, terpampang
gambar Kirana yang mengajak pengunjung
untuk menjadi generasi antikorupsi. “Ayo
teman-teman, jadilah Gen AKSI (generasi
antikorupsi),” begitu kata Kirana.
Di Taman Pintar tersebut, Zona Sahabat Pemberani menempati area seluas 100
meter persegi. Dalam area tersebut, KPK
menyajikan nilai antikorupsi ke dalam berbagai media. Media tersebut adalah, pertama,
Kinnect Games yang berisi petualangan dan
senam antikorupsi. Kedua, display materi
berupa dinding bergambar. Pada dinding ter-

sebut dipaparkan berbagai materi mengenai
kekayaan Indonesia, ciri
ciri negara bebas
dari korupsi, nilai-nilai antikorupsi, dan kinerja KPK. Ketiga, pohon harapan yang berisi
tokoh-tokoh bangsa berintegritas. Dan keempat, photo booth dan TV Informasi, yang
berisi iklan layanan masyarakat dan film antikorupsi.
Sementara, ihwal dipilihnya Taman Pintar, menurut Adnan, karena merupakan lokasi wisata edukasi yang memadukan secara
serasi konsep pendidikan dan hiburan anak.
Sehingga sarana penyebaran informasi tentang hiburan dan khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terserap dengan
berbagai cara.
Banyaknya jumlah pengunjung, juga

“Selain upaya-upaya penindakan
kepada para koruptor dan
perbaikan sistem di
kementerian, lembaga,
pemerintah daerah, KPK juga
tidak lupa menumbuhkan
nilai-nilai antikorupsi
bagi anak sejak dini”
Adnan Pandu Praja,
Wakil Ketua KPK.
menjadi faktor pertimbangan lain. Seperti
diketahui, rata-rata pengunjung Taman Pintar Yogyakarta sekitar enam ribu orang per
pekan. Padatnya pengunjung inilah yang menurut KPK, sangat strategis agar lebih banyak
lagi generasi muda yang tahu, sadar dan hidup dengan nilai-nilai antikorupsi. l
1.

2.

TANGKAS- Para siswa me
lakukan senam “Sahabat
Pemberani” dengan tangk
dipandu seorang instruktu
ZONA SAHABAT PEMBERANI- Wakil Ketua KPK
Adnan Pandu Praja (kedu
dari kiri) saat meresmikan
Zona Sahabat Pemberani
di Taman Pintar, Yogyakart
pada Senin, (4/5).

2.
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PROGRAM PENCEGAHAN TERINTEGRASI

‘Surat Sakti’ untuk Cegah Korupsi

T

ata kelola perusahaan
negara yang bersih dan
transparan merupakan
salah satu situasi yang
kondusif untuk membangun
perusahaan yang profesional,
serta menutup celah terjadinya korupsi. Karenanya, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
sangat mengapresiasi langkah
yang dilakukan PT Perkebunan
Nusantara (PN) III sebagai induk BUMN Perkebunan dalam
pencegahan korupsi terintegrasi
di lingkungannya.
Direktur Utama PT. PN III
(Persero) Bagas Angkasa telah
menerbitkan Surat Keputusan
Direksi PT Perkebunan Nusantara III tentang penyampaian
LHKPN bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di seluruh PTPN.
Keputusan ini menyebutkan
para wajib LHKPN, antara lain
direksi dan komisaris; pejabat
satu tingkat di bawah direksi;
pejabat dua tingkat di bawah direksi; serta pejabat yang rawan
dan strategis terhadap tindak
pidana korupsi.
Lainnya, surat itu juga
mengatur sanksi bagi mereka
yang tidak menyampaikan LH28 | integrito | vol 45/vii/mEI-JUN 2015

KPN, yaitu berupa penundaan
pembayaran bonus, penundaan
pembayaran santunan hari tua,
atau penundaan pengangkatan
definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi.
“Surat keputusan ini merupakan terobosan baru dan dapat
dijadikan contoh dalam pengelolaan LHKPN di lingkungan

“Surat keputusan ini
merupakan
terobosan baru
dan dapat dijadikan
contoh dalam
pengelolaan LHKPN
di lingkungan BUMN.
Diharapkan agar
semua BUMN
dapat menjadikan
PT Perkebunan
Nusantara sebagai
kiblat dalam
pengelolaan
LHKPN.”
Indriyanto Seno Adji,
Plt. Wakil Ketua KPK.

BUMN. Diharapkan agar semua
BUMN dapat menjadikan PT
Perkebunan Nusantara sebagai kiblat dalam pengelolaan
LHKPN,” kata Plt. Wakil Ketua
KPK Indriyanto Seno Adji dalam kegiatan Penandatanganan
Komitmen Pencegahan Korupsi
Terintegrasi pada Senin (8/6)
di Gedung Kementerian BUMN,
Jakarta. Pada kesempatan itu,
seluruh direktur utama PT. PN I
hingga PT. PN XIV meneken komitmen, disaksikan Menteri Negara BUMN Rini Soemarno.
Sementara itu, Menteri Rini
dalam sambutannya menegaskan bahwa upaya pencegahan
korupsi, amat dibutuhkan dalam
menghadirkan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan.
“Kita betul-betul harus
mempunyai sistem pegendalian
grtaifikasi atau antikorupsi yang
transparan dan dimengerti oleh
semua pihak. Karena kalau tidak
banyak yang salah pengertian
dan bisa menjadi persoalan,”
katanya. Rini mengaku senang
dengan seluruh jajarannya yang
membuktikan komitmen antikorupsinya melalui kegiatan
penandatanganan ini. l

KERJASAMA WAKIL DAERAH- Ketua KPK Sementara Taufiequrachman Ruki (kanan) memberikan
sambutan di gedung Nusantara V perihal penandatangan MoU KPK dengan DPD-RI pada Selasa (19/5).

Kerja Sama KPK-DPD RI

Berdua, Lebih Kompak Cegah Rasuah

U

paya pemberantasan rasuah atau korupsi, perlu
melibatkan
kementerian, lembaga negara,
bahkan masyarakat pada tingkat
manapun. Inilah yang diyakini
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) bahwa korupsi harus menjadi ‘musuh bersama’, sehingga
upaya penanggulangannya menjadi lebih mudah.
Karenanya, salah satu upaya
yang dilakukan pada tingkat pemerintahan adalah dengan menggandeng Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam membangun
sinergi untuk berantas korupsi.
Ini dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama pada Selasa (19/5) di Gedung
Nusantara V, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa
kerja sama ini merupakan bagian
yang sangat penting agar pemberantasan korupsi lebih masif dan
efektif.
“DPD dan KPK harus terus
menjaga marwah semua kebaikan
ini, sebagai pengawal demokrasi,

“DPD dan KPK harus
terus menjaga
marwah semua
kebaikan ini,
sebagai pengawal
demokrasi, dan
pengawal
penegakan hukum
yang berintegritas
tinggi,”
Taufiequrachman Ruki,
Ketua Sementara KPK.
dan pengawal penegakan hukum
yang berintegritas tinggi. DPD RI
memegang peranan sangat penting dalam menegakkan sistem
integritas nasional, termasuk bagaimana turut serta dalam upaya
memberantas korupsi yang efektif dan masif,” katanya.
Sebelumnya, kedua lembaga
telah menjalin kerja sama pada 15
Agustus 2006. Karenanya, untuk
meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, Ketua DPD RI Irman Gusman menilai kerja sama

kedua lembaga perlu ditingkatkan.
“Penandatanganan MoU ini
merupakan bentuk keseriusan
DPD dalam mendukung upaya
pemberantasan korupsi guna
terwujudnya pemerintahan yang
bersih,” kata Irman.
Menurut Irman, DPD RI
senantiasa mendukung KPK dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang terintegritas secara nasional dan upaya
sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya laten korupsi yang
mengancam masa depan bangsa.
“Ke depan kita berharap, seluruh elemen bangsa sadar untuk
menjauhkan diri dari praktikpraktik korupsi maupun menghilangkan perilaku korup,” kata
Irman.
Ruki pun menambahkan acara
atau momentum seperti ini bukan
hanya menjadi serimonial belaka.
“Namun perlu dikawal bersama
dan kita perlu terus membangun
komunikasi dan diskusi, agar aksi
nyata menjadi muara dari sinergi
ini,” ungkapnya. l
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PANSEL KPK

17 Kriteria untuk Lima Komisioner KPK

M

asa jabatan lima
komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
akan berakhir pada
Desember
tahun
ini. Presiden Joko
Widodo telah menunjuk Panitia Seleksi
Komisioner
KPK. Untuk itu,
Tim Pansel mengunjungi KPK pada
Selasa (9/6) untuk
berdiskusi dengan
para
Komisioner
KPK mengenai kriteria calon komisioner yang akan
datang.
Ketua Sementara KPK Taufiqurachman
Ruki
menyampaikan
sejumlah kriteria yang wajib dimiliki oleh calon komisioner KPK
di masa datang. “Tentu bukan
seorang saja, namun kelimanya,
pimpinan ini kolektif kolegial, diperlukan untuk memimpin KPK
ke depan,” katanya.
Ruki menyebut, ada sekitar
17 kriteria dari hasil penelitian
yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK
pada 2014 lalu. Beberapa kriteria
itu di antaranya jujur, memiliki
rasa adil, kemampuan penyidikan
dan penuntutan, mandiri, dapat
bekerjasama, berani mengambil
keputusan, disiplin, tanggung jawab dan sederhana.
Kriteria tersebut, sambung
Ruki, dianggap mewakili dua
aspek, yakni dengan integritas
atau personalitas, dan kapabilitas atau kemampuan sang calon
dalam menjalankan tugas sebagai
30 | integrito | vol 45/vii/mEI-JUN 2015

PENYELAMATAN
SDA- Wakil Ketua
Sementara KPK,
Johan Budi SP
saat memberikan
sambutan terkait
gerakan nasional
penyelamatan SDA
Rabu(29/7)
integrito/srp

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM

Dua Bulan, KPK Evaluasi 11 Provinsi
UJI KELAYAKANSetiap calon
pemimpin KPK
harus memiliki
kriteria yang telah
ditetapkan.
integrito/srp

“Kami ingin memiliki
pemimpin KPK yang
kuat di masa yang
akan datang. Karena
itu, dibutuhkan
pemimpin yang
kuat pula.”
Johan Budi SP,
Plt. Wakil Ketua KPK.
pemimpin lemabaga antirasuah.
“Banyak narasumber yang telah kami wawancarai. Kami ingin
memiliki pemimpin KPK yang
kuat di masa yang akan datang.
Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang kuat pula,” kata Plt. Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP.
Kesempatan itu, tentu digunakan sebaik-baiknya Tim Pansel
KPK yang sangat antusias mene-

rima masukan. Ketua Tim Pansel
Destri Damayanti mengatakan,
pihaknya juga akan melibatkan
lembaga lain untuk membantu
dalam proses penelusuran rekam
jejak para calon.
“Dengan begitu, kami harap
bisa meminimalisasi kesalahankesalahan dengan membaca
rekam jejak calon tersebut,” katanya. Destry melanjutkan, diskusi ini dimaksudkan agar Tim Pansel mendapat banyak masukan
dari para penegak hukum. Sebelumnya, Tim Pansel juga telah
menyambangi Kepolisian RI untuk maksud yang sama.
Selain kepolisian, Tim Pansel
juga melakukan kunjungan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan
Intelijen Negara, Kejaksaan,
sejumlah organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama. l

K

omisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat
Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional
Penyelamatan Sumber Daya Alam
(GN Penyelamatan SDA) Indonesia pada sektor kelautan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Secara maraton, kegiatan
ini digelar di Gorontalo untuk empat provinsi, antara lain Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara
dan Maluku Utara pada SelasaRabu (9-10/6).
Sebelumnya, kegiatan serupa
juga telah dilakukan di Karang
Panjang, Kota Ambon, pada Selasa-Rabu (12-13/5) untuk lingkup
Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat, serta di Candi Baru,
Semarang, untuk lingkup Provinsi
Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur pada Selasa-Rabu (19-20/5)
Menurut Wakil Ketua KPK
Zulkarnain, rangkaian kegiatan
ini merupakan upaya pencegahan
korupsi yang terintegrasi agar
dampak positif kian luas dirasa-

kan masyarakat. “Pencegahan harus dioptimalkan. Hingga 2014,
upaya pencegahan yang dilakukan
KPK telah menyelamatkan 294
triliun rupiah,” katanya.
Jumlah tersebut bisa lebih besar, manakala pendapatan di sektor ini bisa dioptimalkan. Sebab,
faktanya pendapatan negara dari

“Pencegahan harus
dioptimalkan.
Hingga 2014, upaya
pencegahan yang
dilakukan KPK telah
menyelamatkan
294 triliun rupiah,”
Zulkarnain,
Wakil Ketua KPK.
pajak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba juga terlihat amat rendah.
Ironinya, Zulkarnain mengatakan, kontribusi Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari
sektor perikanan, dalam kurun

lima tahun terakhir, hanya sekitar 0,02 persen terhadap total
penerimaan pajak nasional. Nilai
produksi perikanan laut di 2013,
2012, dan 2011 berturut-turut
adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp
72 triliun, dan Rp 64,5 triliun.
Di sisi lain, hasil kajian KPK
juga menemukan adanya perizinan untuk sektor sumber daya
alam yang rentan suap atau pemerasan; terhitung untuk satu izin
Hak Penguasaan Hutan (HPH)
atau Hutan Tanaman Industri
(HTI), besarnya potensi transaksi
koruptif berkisar antara Rp 688
juta hingga Rp 22,6 miliar per tahun.
Atas sejumlah persoalan yang
ada, baik di sektor kelautan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan, Zulkarnain berharap
sasaran kegiatan GN-SDA ini bisa
tercapai, yakni membangun tata
kelola sumber daya alam yang
bersih dan sinergis di antara pemangku kepentingan.
“Ini penting agar langkah ini
agar manfaatnya bisa dirasakan
langsung oleh rakyat,” katanya. l
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ZONA INTEGRITAS

Empat Lembaga, Satu Tujuan

U

ntuk
menumbuhkan
budaya
antikorupsi,
memang membutuhkan sejumlah tahapan.
Salah satu yang ditempuh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
adalah dengan memulainya dengan prinsip “Bottom Up”.
Maksudnya, budaya antikorupsi mulai ditumbuhkan di
tingkat “bawah”, seperti unit-unit
kerja terkecil di instansi atau lembaga negara. Dengan begitu, secara bertahap hal tersebut akan
berdampak pada tingkat “atas”,
yakni pada kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Karena itu, program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) dicanangkan pada setiap institusi. Seperti yang telah
dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) pada Selasa
(5/5). Menyusul kemudian Kementerian Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah (Kemenkop UKM)

“KPK memandang
pencanangan ini
sebagai langkah
berani di tengah
masih maraknya
korupsi dan
keengganan
sebagian orang
untuk menjauhkan
diri dari
praktik-praktik
korupsi dan
perilaku koruptif.”
Indriyanto Seno Adji,
Plt. Wakil Ketua KPK.
pada Senin (11/5) dan Kementerian Agama pada Senin (15/6).
Jelas saja, kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya korupsi ini, mendapat apresiasi
langsung dari KPK. Plt. Wakil
Ketua KPK Indriyanto Seno Adji
mendukung niat dan upaya empat kementerian/lemabag ini
menerapkan Zona Integritas di

lingkungannya masing-masing.
Tujuannya satu, untuk mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi
di institusi masing-masing.
“KPK memandang pencanangan ini sebagai langkah berani di
tengah masih maraknya korupsi
dan keengganan sebagian orang
untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi dan perilaku
koruptif,” ujar Indriyanto.
Indriyanto mengatakan konsep Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi ini telah
diperkenalkan KPK sejak 2010
kepada seluruh instansi pemerintahan dan lembaga negara.
Menurut Indriyanto, pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan
sendiri, konsep Zona Integritas
dan Wilayah Bebas dari Korupsi
yang diterapkan dapat mencegah
terjadinya perilaku koruptif di
instansi tersebut.
Sementara
itu,
Menteri
Agama Lukman Hakim Saifudin berjanji akan menerapkan
Zona Integritas untuk melawan
praktik-praktik terlarang di lingkungannya. “Di hadapan pimpinan KPK, Kejaksaan
Agung,
Komisioner
Ombudsman,
kami
berkomitmen untuk
berperilaku jujur, melawan korupsi dan
berintegritas,”
ujar
Lukman
dihadapan
ribuan pegawainya. l
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ZONA INTEGRITASWakil Ketua Sementara
KPK Indriyanto
Seno Adji (kanan)
dan MenpanRB
Yudi Crisnandi
(kiri) menyaksikan
penandatangan Zona
Integritas oleh Kepala
BKPM Fanky Sibarni
(tengah) Selasa (5/5).

PERNIKAHANProsesi
pernikahan
rawan praktik
gratifikasi.
integrito/srp

PP 48/2014 Terkait Biaya Pencatatan Nikah

Mengevaluasi Untuk Melayani

S

ejak
diberlakukannya
Peraturan
Pemerintah
(PP) No. 48 tahun 2014
terkait biaya pencatatan
nikah pada Juli 2014, pelayanan
pencatatan nikah di Balai Nikah atau Kantor Urusan Agama
(KUA), tidak dikenakan biaya,
sedangkan pencatatan nikah di
luar Balai Nikah/KUA, hari libur
dan di luar jam kerja, dibebankan
kepada masyarakat melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP).
Dalam perjalanannya, memang masih terdapat sejumlah
kekurangan. Karenanya, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
melakukan rapat koordinasi dan
evaluasi dengan tiga kementerian
terkait, yaitu Kementerian Agama, Kementerian keuangan dan
Kementerian Dalam Negeri terkait hal ini.
Menurut Ketua Sementara
KPK Taufiequrachman Ruki,
KPK menggunakan kewenangan
koordinasi dan supervisi dalam
memantau sistem Pelayanan pu-

blik. “Maka diminta atau tidak
diminta, baik ada kasus atau tidak ada kasus. Kami akan turun,”
katanya. Sebab, praktik penerimaan uang saku, tanda terima
kasih, pengganti transportasi atau
istilah lainnya terkait pencatatan
nikah, merupakan gratifikasi.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin me-

“Maka diminta atau
tidak, baik ada
kasus atau tidak
ada kasus. Kami
akan turun.”
Taufiequrachman Ruki,
Ketua Sementara KPK.
ngatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya perbaikan,
antara lain; Penyetoran biaya pelayanan nikah oleh masyarakat dilakukan secara langsung melalui
transfer bank; Sistem pengelolaan
PNBP dilakukan secara terpusat
untuk mengontrol pengelolaan

keuangan secara nasional; serta
Pembayaran honorarium kepada
penghulu dilakukan secara langsung ke rekening petugas terkait.
“Dengan cara itu, diharapkan
bisa memutus mata rantai yang
memberi ruang terjadinya praktik
pungli atau gratifikasi,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Lukman
mengakui menemukan sejumlah
kendala misalnya keterlambatan
proses pencairan PNBP yang diakibatkan oleh terlambatnya data
persitiwa nikah pada 5.497 KUA
di seluruh Indonesia. Atau masih
ditemukannya praktik pemberian gratifikasi oleh masyarakat
kepada petugas pencatat nikah.
“Ini membuka peluang terjadinya
gratifikasi,” katanya.
Karenanya, KPK memandang
penting sinergi ini antara para pihak terkait guna mengatasi persoalan yang ada. “Solusi segera dibutuhkan, tidak hanya agar pada
pengawasan dan pelaksanaannya
lebih optimal, tetapi juga terhindar dari praktik gratifikasi,” kata
Ruki.l
vol 45/vii/mEI-JUN 2015 | integrito |

33

portal

portal
Kajian Tata Niaga Impor Komoditas Pangan Strategis

Empat Kementerian
Penjaga Kedaulatan Pangan
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KEKAYAAN CALON
PEJABAT-Para bakal
calon Kepala Daerah
wajib mengumpulkan
LHKPN sebagai syarat
dari KPU.

Pilkada Berintegritas 2015

Sosialisasi Menjangkau 11 Provinsi

P

ada 2015 ini, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan hajatan
demokrasi, yakni Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember 2015. Bukan satu helatan
Pilkada, tapi 308 Pilkada yang akan
diselenggarakan secara serentak di
sejumlah daerah.
Tentu saja, dengan ratusan
Pilkada yang digelar secara bersamaan, potensi persoalan jadi berlipat. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha
membantu menghadirkan Pilkada
yang bersih dan jujur dengan Program Pilkada Berintegritas.
Menurut Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Adnan Pandu Praja, KPK berupaya
membantu menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih
dan jujur melalui Program Pilkada
Berintegritas. Program ini tentu
penting. Mengingat sudah ada 59
kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang dijerat KPK dalam kasus korupsi, dengan beragam modus. “Karenanya,
masyarakat harus memilih dengan
integritas agar terpilih juga orang
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yang berintegritas sebagai pemimpin,” katanya.
Program ini terdiri dari induksi
calon kepala daerah dan juga induksi penyelenggara Pilkada. Untuk Induksi Calon Kepala Daerah,
berupa sosialisasi Kepala Daerah
Bersih Berintegritas, sosialisasi pemeriksaan dan deklarasi Laporan
Harta dan Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Pemantauan
potensi gratifikasi calon petahana.
Untuk Induksi Penyelenggara

“Sehingga mampu
menghadirkan
kepala daerah yang
jujur, amanah dan
mampu membawa
kemakmuran bagi
segenap rakyat
Indonesia,”
Adnan Pandu Praja,
Wakil Ketua KPK.

Pilkada meliputi sosialisasi penyelenggara pilkada, sosialisasi
LHKPN dan regulasi serta pengendalian gratifikasi. Kegiatan ini akan
berlangsung pada Agustus dan September.
Rangkaian kegiatan ini, kata
Adnan, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh faktor terkait
Pilkada akan mampu menjunjung
tinggi nilai-nilai integritas demi
terwujudnya seluruh Pilkada yang
berintegritas. “Sehingga mampu
menghadirkan kepala daerah yang
jujur, amanah dan mampu membawa kemakmuran bagi segenap
rakyat Indonesia,” katanya.
Untuk itu, KPK telah melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi
di 11 provinsi, yakni Bali, Jambi,
Kalimantan Utara, Kalimantan
Selatan, Surabaya, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Sumatera Barat,
Kepulauan Riau, Sulawesi Utara,
dan Sulawesi Tengah. Di titik-titik
tersebut, KPK juga berkoordinasi
dengan Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD), Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) daerah setempat,
tokoh dan organisasi masyarakat
setempat.l

K

edaulatan pangan adalah
cita-cita bangsa Indonesia. Terutama pada lima
komoditas pangan strategis seperti daging/sapi, beras,
jagung, gula, dan kedelai. Sebab,
Hasil Kajian Tata Niaga Impor
Komoditas Pangan Strategis yang
dilakukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menemukan sejumlah penyimpangan, antara lain
penggelapan impor, impor fiktif,
penyalahgunaan prosedur, dan
penggelembungan harga.
Untuk itu, empat kementerian
di bawah komando Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, sepakat menindaklanjuti
rekomendasi hasil kajian tersebut,
dengan melakukan Penandatanganan Kesepakatan Rencana
Aksi pada Kamis (25/6) di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Sofyan Djalil yang

pertama menandatangani kesepakatan rencana aksi tersebut,
disusul Ketua Sementara KPK
Taufiequrachman Ruki, kemudian
berurutan Menteri Perindustrian
Saleh Husin, Menteri Pertanian
Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Wakil
Menteri Keuangan Mardiasmo.
Menurut Ketua Sementara
KPK Taufiequrachman Ruki, hasil
kajian tentang tata niaga komoditas pangan strategis oleh KPK

“Kami
rekomendasikan
kepada
para menteri
untuk segera
ditindaklanjuti...,”
Taufiequrachman Ruki,
Ketua Sementara KPK.

banyak ditemukan titik-titik rawan atau potensi terjadinya tindak
pidana korupsi. Jika tidak segera
dicegah, maka dampaknya akan
meluas.
“Kami rekomendasikan kepada para menteri untuk segera
ditindaklanjuti dan ini timing tepat karena betul-betul diuji apakah kebijakan itu akan bermanfaat
atau tidak,” ujar Ruki.
Sementara itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan
bahwa kegiatan ini merupakan hasil rekomendasi KPK yang telah
menyampaikan banyak rekomendasi terkait perbaikan tata niaga
komoditas pangan strategis.
“Dari rekomendasi itu diwujudkan kita hari ini dalam rangka
melaksanakan apa yang direkomendasi KPK, untuk dilanjutkan,”
ujar Sofyan.l

KEDAULATAN
PANGAN- Sofyan
Jalil (kedua dari kiri)
Kamis(25/6) melakukan
penandatangan
rencana aksi hasil kajian
yang dilakukan KPK.
integrito/srp
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klinik lhkpn

Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK

sebagai alat transportasi.

Koleksi Benda Seni,
Perlukah Dilaporkan ?
Pertanyaan
Selamat siang,
Saya seorang Penyelenggara Negara (PN)
yang akan melaporkan LHKPN kedua. Kebetulan istri saya mengelola beberapa bisnis,
tetapi kami memiliki perjanjian pemisahan
harta. Apakah saya harus melaporkan juga
semua jenis usaha yang dikelola istri saya ke
dalam LHKPN? Jika ya, bagaimana pelaporan
untuk usaha jual-beli mobil, sewa mobil dan
salon. Bagaimana pula pelaporan usaha yang
bersifat patungan dan tidak berbadan hukum?
Pertanyaan saya selanjutnya terkait hobi
mengkoleksi barang seni/antik, bagaimana
pelaporannya?
Terima kasih atas jawabannya.
Genta-Jakarta
Jawaban
Bapak Genta yang kami hormati, untuk
pelaporan LHKPN kedua dan seterusnya,
silakan menggunakan formulir LHKPN model
B. Untuk menjawab pertanyaan lainnya, sebagai berikut:
Pertama. LHKPN tidak menganut pemisahan harta, karena itu yang dilaporkan
adalah harta milik PN, pasangan PN dan anak
dalam tanggungan. Tujuan pencantuman
harta pasangan PN itu berbeda dengan tujuan
perjanjian pranikah dimana pencantuman
harta pasangan PN dalam rangka mendukung
transparansi PN.
Kedua. Untuk macam-macam usaha yang
dikelola istri anda, berikut penjelasannya:
Usaha jual-beli mobil
Bila usaha ini berbentuk showroom dan
tidak berbadan hukum (perseorangan), maka
mobil yang diperdagangkan (omzet) dimasukkan ke dalam usaha lainnya. Apabila usaha
tersebut berbentuk showroom dan berbadan
hukum, maka dilaporkan pada kekayaan surat
berharga (saham) dengan mencantunkan
nama perusahaan, persentase kepemilikan
dan nilai saham yang dimiliki. Apabila
tidak berbentuk showroom, dilaporkan
36 | integrito | vol 45/vii/mEI-JUN 2015

Usaha sewa mobil
Apabila usaha tersebut tidak berbadan
hukum (perseorangan), maka ada tiga bagian
dari formulir yang perlu diisi, yaitu untuk
mobil yang disewakan, tetap dicatat pada
halaman harta bergerak (alat transportasi)
secara lengkap, kemudian untuk keterangan
usaha dicatat pada harta bergerak (peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian,
kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya)
tetapi tanpa mengisi nilai saat pelaporan. Dan
hasil dari usaha sewa tersebut dimasukkan
ke dalam penghasilan dari kekayaan yang
dimiliki.
Sedangkan apabila usaha tersebut sudah
berbadan hukum maka dilaporkan pada
kekayaan surat berharga (saham) dengan
mencantumkan nama perusahaan, persentase
kepemilikan dan nilai saham yang dimiliki.
Penghasilan dimasukkan ke dalam kekayaan
yang dimiliki (dalam bentuk deviden).
Usaha Salon
Apabila tidak berbadan hukum (perseorangan), maka:
1. Apabila tanah dan bangunan tempat usaha milik PN, dimasukkan ke
kolom harta tidak bergerak tanah dan
bangunan, sedangkan apabila sewa
tidak perlu dilaporkan, namun biaya
sewa dicatat pada kolom pengeluaran
lainya.
2. Unit usaha dimasukkan dalam kolom
“Peternakan, Perikanan dan Perkebunan dan Unit usaha lainnya”, yaitu
menuliskan kode 7 (unit usaha lainnya). Untuk nilai barang modal, maka
item-item unit usaha diperkirakan
nilainya menurut harga pasar.
3. Penghasilan yang diperoleh dari
usaha tersebut dimasukkan ke kolom
penghasilan dari kekayaan yang dimiliki.
4. • Penghasilan dan pengeluaran dapat
dilaporkan penghasilan bersihnya
saja, karena itu pengeluaran tidak
perlu dilaporkan lagi.
Apabila usaha tersebut berbadan hukum,
maka dilaporkan pada kekayaan surat berharga (saham) dengan mencantumkan nama
perusahaan, persentase kepemilikan dan nilai
saham yang dimiliki. Sedangkan penghasi-

lannya dicantumkan pada penghasilan dari
kekayaan yang dimiliki. Tetapi apabila usaha
tersebut tidak berbadan hukum, dilaporkan
pada usaha lainnya sesuai dengan porsi yang
dimiliki. Penghasilan yang diterima dilaporkan pada penghasilan dari kekayaan yang
dimiliki.
Ketiga. Barang antik/seni dimasukkan dalam kolom harta bergerak lainnya. Prinsipnya,
PN bersangkutan yang menilai barang tersebut secara wajar. Bila mengalami kesulitan
dalam menilai aset tersebut, maka PN dapat
meminta appraisal untuk melakukannya.
Jika memungkinkan, lampirkan pula bukti
pembelian. Untuk menghitung nilai jual saat
pelaporan, cukup mengikuti harga pasar yang
wajar.
Pelaporan perhiasan, emas dan batu
mulia, untuk pertama kali, menggunakan formulir A. Disarankan pelaporan dikelompokkan. Misalnya, satu set perhiasan emas dengan
berat sesuai dengan jumlah dan nilai keseluruhan. Sedangkan untuk pelaporan formulir B
disesuaikan dengan laporan sebelumnya. Bila
laporan sebelumnya dikelompokkan, maka
perubahannya juga secara kelompok. Begitu
sebaliknya.
Yang terakhir, untuk kriteria barang seni
atau barang antik, kami menggunakan definisi
barang antik adalah barang yang memiliki
nilai historis tinggi. Sedangkan barang seni
adalah barang yang memiliki nilai artistik, sebagai contoh: lukisan, patung dan sebagainya.
Untuk penentuan nilai saat pelaporan baik barang antik maupun barang seni, apabila tidak
ada standarnya maka subjektifitas PN dengan
didukung surat pernyataan.
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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gagas

Metamorfosis
Sandi Korupsi

K

asus-kasus korupsi, khususnya yang
ditangani Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) beberapa tahun belakangan memunculkan berbagai aktor. Mulai dari kepala daerah, menteri, kepala
dan petinggi lembaga negara, politisi, anggota
DPR RI, anggota DPRD tingkat I-II, gubernur,
wali kota/bupati/wakil, jenderal polisi, jaksa,
hakim, pengusaha, guru besar, hingga tokoh
agama.
Yang perlu dicermati, mereka merupakan
orang dengan kecerdasan di atas rata-rata dan
kemampuan berkomunikasi mumpuni. Mereka kerap menggunakan sandi atau dalam
ilmu komunikasi disebut sebagai kode.
Kode atau sandi yang dituturkan
dengan bahasa mereka kian berkembang dan mengalami semacam ‘metamorfosis’. Sandi ini digunakan bukan hanya
mengarah pada maksud uang saja,
tapi juga pada tempat hingga kata
ganti orang, baik pada komunikasi tatap muka maupun lewat
saluran komunikasi elektronik. Tujuannya jelas, untuk
mengelabui jerat penegak
hukum.
Bahasa, Komunikasi,
dan Sandi
Dalam ilmu komunikasi, bahasa dipadankan dengan simbol dan
kode. Bahasa merupakan sekumpulan karakter atau unsur dan
aturan yang dipergunakan manusia dalam
hubungannya antara
satu dengan yang lain.
Bahasa juga merupakan
alat komunikasi yang sangat memiliki kekuatan,
bisa digunakan setiap indi-

vidu untuk memberi nama dan simbolis terhadap seluruh elemen yang ada di muka bumi.
Sementara sandi dalam ilmu komunikasi
dikenal dengan kode yang dituturkan dalam
sebuah pesan dengan bahasa yang dapat dimengerti antara komunikator dan komunikan.
Titik tekannya, ada pada kesamaan makna
yang diterima komunikan dari komunikator.
Dalam praktiknya, komunikasi bisa dilakukan secara terbuka dan tertutup. Untuk
komunikasi terbuka, kedua pihak tidak merahasiakan pesan dan bisa saling memahami secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan
dalam percakapan tertutup, kedua pihak menutup ruang pemaknaan di luar kelompoknya.
Dalam keseharian kita, kode atau
sandi acap kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata “Uang” misalnya,
dalam bahasa Ambon disebutkan dengan
istilah kepeng, atau hepeng (Tapanuli), duit
(Betawi), piti (Minang), arto (Jawa), dan
artos (Sunda). Kata-kata ini semuanya dituturkan berdasarkan budaya lisan yang
disepakati dalam kelompoknya.
Nah, dalam praktiknya, penggunaan sandi dalam komunikasi
tertutup ini, juga ‘disalahgunakan’ dalam memuluskan kejahatan korupsi yang dilakukan
secara terorganisasi. Misalnya saja, sandi “Apel Washington” untuk uang dollar
Amerika Serikat dan “apel
Malang” untuk uang rupiah yang digunakan
para aktor dalam kasus
suap pengurusan anggaran Wisma Atlet, Sea
Games,
Palembang,
Sumatera Selatan.
Tak hanya apel, sandi untuk merujuk pada
makna uang, beakangan juga dijumpai dalam

Oleh Sabir Laluhu
Wartawan

kasus lainnya. Misalnya penggunaan sandi
“semangka”, “salak Bali”, dan “pelumas” yang
digunakan. Ketiganya punya makna yang seragam.
Sementara sandi yang merujuk pada makna orang, juga digunakan. Misalnya pada kasus
suap pengurusan anggaran dan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Pada
kasus ini, mereka menggunakan istilah “Santri, murtad, imam, kiai, hingga pengajian.” Kode
ini memiliki makna secara berurutan sebagai
“Utusan, penyimpangan dari kesepakatan,
pejabat-pejabat di Kemenag, dan tender.”
Penggunaan sandi, juga masih ditemukan
pada kasus lain, antara lain kasus dugaan suap
pembahasan anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen
Kehutanan; Kasus suap PON Riau 2012; Kasus suap SKK Migas; Kasus suap pengurusan
penerbitan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor; Kasus suap
pengurusan penerbitan izin lahan sawit di
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah; juga pada
gurita kasus yang melibatkan mantan Ketua
MK Akil Mochtar.
Pembaharuan Pemaknaan bagi KPK
Setiap bahasa, simbol, kode atau sandi
yang dipergunakan manusia dalam komunikasi mereka secara jelas memiliki konteks dalam realitas. Pemaknaannya membutuhkan
nalar yang disesuaikan dengan peristiwa yang
menyertainya, baik sebelum, sesaat, maupun
setelah komunikasi dilakukan.
Dalam teori interaksi simbolis yang digagas George Herbert Mead, teori aturan percakapan Paul Grice, dan teori pendekatan
rasional Sally Jackson, Scott Jacobs, dan Donald Ellis serta teori analisis percakapan, ada
kesimpulan awal yang patut dikedepankan,
dalam menganalisis sandi dalam komunikasi
percakapan yang dipergunakan.
Pemahaman akan sandi dalam percakapan
bisa dicapai bila didasarkan pada tindakan atas
interpretasi dengan memertimbangkan dan

mendefenisikan objek-objek dan tindakan
yang relevan pada situasi saat interaksi terjadi. Ini terjadi karena interaksi simbolik para
pelaku dalam pembentukan makna. Saling
pengertian terhadap keinginan dan maksud
menjadi kuncinya. Kadang kala percakapan
yang ditampilkan seolah asal-asalan, tetapi sebenarnya pesan yang disampaikan terstruktur
dan utuh.
Sebagai sebuah lembaga penegak hukum,
KPK patut diacungi jempol. Bayangkan, semua kasus yang dimejahijaukan, terbukti 100
persen selama lebih 11 tahun lembaga ini berdiri. Menjadi catatan penting dalam perjalanannya yang harus diingat bahwa sandi yang
digunakan para koruptor ternyata mengalami
perubahan bentuk objek rujukan. Dari yang
semula vulgar, kemudian tersembunyi dan
samar-samar.
KPK yang juga menjalankan kerja-kerja intelijen atau telik sandi harus mampu
menginterpretasikan makna dan menghubungkan dengan unsur pidana sehingga tindak pidananya terpenuhi. Yang patut diingat
KPK, pemberitaan media massa terkait kasus
korupsi pun memiliki efek bagi para pelakunya yang masih akan muncul. Mereka bisa saja
menggunakan sandi-sandi atau bahasa yang tidak dipergunakan para pendahulunya. Artinya
akan muncul sandi korupsi baru, juga dengan
bentuk simbol baru. Bahasa lainya, seperti bahasa Arab dalam kasus Luthfi Hassan Ishaaq
dan Ahmad Fathanah, menjadi salah satu tantangan berat di luar bahasa Inggris.
Oleh karena itu, pegawai KPK yang relatif
berusia muda dituntut untuk memperbaharui pemakanaan sandi yang digunakan para
koruptor. Karena komunikasi baik langsung
atapun tidak langsung tidak berada dalam ruang kosong dan hampa makna. Bila sandi korupsi bermetamorfosis, maka metamorfosis
makna dan konteksnya harus dipahami KPK.
Sehingga, kemampuan mendeteksi makna,
maksud, dan tujuan sandi korupsi bisa terus
dibongkar. l

httpstatic1.squarespace.com
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cendikia
Pelestarian Alam Tanah Alas

HASIL CURIAN
DIKEMBALIKAN,
DENDA DIKENAKAN
Di era modern ini, tak banyak
masyarakat mampu menjaga
harmoni dengan alam. Suku Alas
menjadi pengecualian.

M

embayangkan Tanah Alas,
bukan hanya menghadirkan
pesona alam yang indah tiada
terkira. Bukan cuma hamparan hijau yang berhias kelok
sungai, padi yang menguning, sera rimbun
hutan dan perkebunan. Bukan hanya itu. Tapi
ada kearifan lokal yang hingga saat ini terjaga
dan dipertahankan masyarakatnya.
Diambil dari bahasa setempat yang berarti “tikar”, Tanah Alas yang terletak di Aceh
Tenggara, memang tidak cuma sedap dipandang. Selain memikat, wilayah tersebut juga
dikenal lantaran kesuburan alam dan harmoninya yang tetap terjaga hingga kini.
Di tengah maraknya eksploitasi lahan di
berbagai daerah di negeri ini, Tanah Alas adalah satu di antara sedikit wilayah yang tetap
terpelihara kelestariannya. Lihat saja pola kehidupan yang masih dijalani hingga sekarang.
Suku Alas masih mempertahankan sumber
daya alam yang luar biasa. Mulai dari pertanian, perkebunan hingga peternakan.
Sebagian besar masyarakatnya, memang
menggantungkan hidup dari ketiga sektor
tersebut. Dari hasil hutan misalnya, perkebunan karet, kopi, kemiri, rotan, damar, tumbuh subur di daerah yang banyak dilalui sungai ini.
Di bidang peternakan, populasi kuda,
kambing, kerbau, dan sapi cukup dominan,
seiring melimpahnya berbagai hijauan pakan
ternak. Sedangkan di bidang pertanian, Tanah Alas merupakan lumbung padi untuk
daerah Aceh.
40 | integrito | vol 45/vii/MEI-JUN 2015

Masyarakat Tanah Alas telah membuktikan, bahwa hidup dengan tatanan nilai adat,
telah membuat mereka menyatu dengan
alam. Dari alam pula, segala masyarakat setempat beroleh anugerah yang luar biasa. Mereka hidup dalam simbiosis mutualisme yang

bagi yang ketahuan
mencuri hasil hutan
atau merusak hutan,
seperti menebang kayu,
mengambil rotan,
dan hasil hutan lain,
bisa dikenakan sanksi adat.
Sanksi serupa juga berlaku, jika ada
yang mengambil ikan dengan cara terlarang.
Misalnya, mengebom, meracun, atau menyetrum ikan. Aturan ini tidak hanya berlaku di
sepanjang Lawe Alas, namun sungai-sungai
kecil, dan irigasi desa. Termasuk juga, di wilayah pinahan atau Lubuk Larangan. Dalam
istilah masyarakat setempat, sanksi adat ini
dinamakan ngateken kesalahen.
Bukan hanya ikan. Hukum adat Suku
Alas juga berlaku bagi para pelaku kerusakan
habitat di daerahnya. Termasuk kategori ini
adalah, mereka yang mengambil, menangkap, atau memburu satwa liar dan sejenisnya
tanpa izin MAA setempat. Jika ketahuan,

mereka harus menyerahkan hasil buruan ke
MAA setempat, untuk kemudian dikembalikan ke habitatnya bila masih hidup.
Berbagai aturan tersebut, menurut Iqbal,
menjadi salah satu faktor terciptanya keseimbangan alam dan sosial yang di wilayah Bukit
Barisan itu. Contohnya, meski Tanah Alas
terdiri atas 11 etnis, yang berarti pula memiliki keanekaragaman agama, Tanah Alas tetap
merupakan wilayah yang penuh kedamaian.
“Tak ada gejolak konflik yang bernuansa
Suku, Ras dan Antargolongan (SARA). Karena local wisdom, semua menyatu, bersatu
padu dalam keberagaman,” ungkapnya. l

http://upload.wikimedia.org

terjaga hingga kini.
Menurut Iqbal Putra, Antropolog dari
Aceh, satu di antaranya aturan adat bahwa
masyarakat yang hendak mengambil sesuatu dari alam, harus seizin Majelis Adat Alas
(MAA) dan Imun atau Kepala Mukim setempat. “Jika tidak, mereka bisa dikenakan berbagai sanksi,” katanya.
Lebih lanjut Iqbal menambahkan, bahwa
di antara sanksi tersebut antara lain, bagi
yang ketahuan mencuri hasil hutan atau merusak hutan, seperti menebang kayu, mengambil rotan, dan hasil hutan lain, bisa dikenakan sanksi adat. Konkretnya, selain harus
menyerahkan seluruh hasil curian, pelaku
juga harus membayar denda sebesar Rp320
ribu

WORDPRESS.COM
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klinik gratifikasi

Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK

PUNGLI OKNUM KECAMATAN
Pertanyaan
Ketika saya mengurus surat keterangan
domisili perusahaan di kecamatan, kami diwajibkan harus membayar uang dengan jumlah
yang tidak ditentukan oleh oknum kecamatan.
Tidak diberitahukan rincian uang itu untuk
apa. Apakah ini merupakan gratifikasi?
Terima kasih
NM
Jawaban
Terkait dengan pertanyaan Saudara, Apabila ada pegawai negeri/pejabat negara yang
mengharuskan untuk memberi/membayar
hadiah/uang dengan dengan jumlah tertentu
dalam proses pelayanan publik di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk dalam perbuatan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12e
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang berbunyi;
“Pegawai negeri/penyelenggara negara
yang bermaksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi
dirinya sendiri.”
Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara di atas bukan termasuk gratifikasi yang
dianggap suap melainkan pemerasan. Karena
itu, diharapkan anda bisa menghindari pemberian tersebut. Apabila terjadi permintaan dari
pegawai negeri atau penyelenggara negara,
Saudara dapat menolak dan memberikan penjelasan dengan cara yang baik. l

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id
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TRAKTIRAN PENYEDIA JASA
Pertanyaan
Saya adalah seorang CPNS di suatu kementerian yang tengah menjalani on job training
(OJT). Selama saya menjalani OJT di daerah,
saya kerap ditraktir kontraktor selaku penyedia
jasa, baik makanan yang disediakan di kantor
ataupun di warung. Apakah termasuk gratifikasi?
Pertanyaan kedua, bagaimana mengembalikan uang penginapan yang kami dapatkan saat
OJT? Sebab, kuitansi penginapan telah di-mark
up dengan tujuan baik, yakni agar kami tidak
nombok.
Terima kasih atas perhatiannya
HF
Jawaban
Terima kasih telah mendiskusikan hal ini kepada
kami.
Berdasarkan penjelasan UU No. 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, pengertian gratifikasi
adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, potongan harga, komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya.
Pengaturan lengkap tentang delik gratifikasi,
diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-undang
20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi yang dianggap
suap apabila berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Ancaman hukumannya, pidana penjara seumur
hidup, atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Karena itu, pada Pasal 12C, diatur bahwa
penerima gratifikasi harus melaporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paling
lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
Karenanya, terkait dengan traktiran oleh
penyedia jasa, termasuk dalam kategori penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan

bertentangan dengan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun
2001.
Terkait penerimaan uang yang diduga didapatkan dari selisih biaya penginapan hotel,
merupakan perbuatan yang melanggar hukum,
baik hukum administrasi maupun pidana. Secara administrasi, hal itu melanggar ketentuan
penatausahaan keuangan negara karena melampirkan dokumen yang tidak benar. Selain itu, dari
perspektif hukum pidana, praktik pemalsuan
buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk
pemeriksaan administrasi melanggar Pasal 9 UU
No.20 Tahun 2001.
Terhadap penerimaan tersebut atau jenis
penerimaan lainnya yang melanggar hukum,
kami mengimbau agar anda menolak atau menghindarinya. Apabila sudah telanjur diterima,
maka dapat dilaporkan kepada KPK sebagai declaration interest untuk memutus konflik kepentingan di masa yang akan datang. Sehingga pegawai negeri atau penyelenggara tidak tersandera
“hutang budi” pihak manapun.
Mengenai uang penginapan yang sudah
terlanjur diterima dan terdapat keinginan dari
pegawai pegeri atau penyelenggara negara untuk mengembalikan penerimaan tersebut, dapat
dilaporkan kepada KPK. Dalam konteks pencegahan, laporan tersebut menjadi salah satu bentuk itikad baik dan declaration interest pegawai
negeri untuk mencegah konflik kepentingan di
masa yang akan datang.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan
kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih
kepada KPK, jika sudah terlanjur menerima pemberian.
Demikian disampaikan. Terima Kasih l
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Antikorupsi

Korupsi dalam Hukum Pidana
Islam

K

orupsi seakan sudah menjadi perilaku
kolektif di kalangan para pejabat negara.
Perangkat Undang-Undang Antikorupsi
memang sudah ada, namun upaya
pemberantasannya tidak mudah dan mengalami
hambatan. Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir
ini semakin gencar melakukan penindakan terhadap para pejabat yang melakukan tindak korupsi,
Hasilnya, dapat dikatakan signifikan karena
sudah banyak para pejabat negara yang divonis
bersalah. Fenomena ini, menstimulasi para ilmuwan
dan peneliti untuk melakukan studi dan riset mengenai perilaku korupsi dengan berbagai perspektif. Sayangnya, buku yang mengkaji secara khusus
mengenai tindak pidana korupsi dalam perspektif
Hukum Pidana Islam dapat dikatakan masih langka.
Buku ini, berisikan pandangan para ahli hukum
pidana konvensional dan ahli hukum pidana Islam
tentang tindak pidana korupsi; Sanksi hukum materiil yang ditawarkan oleh para ahli hukum pidana
Islam; serta Penerapan sanksi hukum yang tepat
sasaran dalam mengatasi tindak pidana korupsi.
Selain itu, buku ini juga membahas perihal
korupsi dengan menggunakan fiqh jinayah atau
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hukum pidana Islam sebagai pisau analisisnya.
Fiqh jinayah didefinisikan sebagai ilmu tentang
hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan
dari nash-nash keagamaan, baik al-Quran maupun
hadits, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan
keamanan jiwa maupun anggota badan, atau menyangkut seluruh aspek pancajiwa syariat -yang
terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan- maupun di luar pancajiwa
syariat tersebut.
Mengenai jenis dan sanksi jenis tindak pidana
(jarimah) dalam fiqh jinayah, buku ini membahasnya, di antaranya yaitu Ghulul (penggelapan),
Risywah (penyuapan), Ghasab (mengambil paksa
hak/harta orang lain), khianat, Sariqah (pencurian),
Hirabah (perampokan), dan Al-Maks (pungutan liar).
Studi perbandingan unsur-unsur korupsi yang
terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 13 UU No. 31
tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan konsep-konsep yang dibahas
para ulama klasik dalam fiqh jinayah sangat dominan dan menjadi pembahasan pokok dalam buku
ini. l

A

jaran Islam secara tegas menempatkan korupsi sebagai musuh yang harus
diperangi. Tidak saja oleh manusia tetapi
juga dikutuk oleh Allah. Islam memiliki
konsep dan nilai dasar yang dapat dijadikan landasan pemikiran bagi upaya membangun tatanan
kehidupan kemasyarakatan dan kepemerintahan
yang antikorupsi. Konsep dan nilai-nilai dasar ajaran
Islam dapat diketahui dengan mempelajari sumber
ajarannya, yaitu al-Quran dan Hadits.
Islam adalah agama yang mengutuk tindakan
korupsi dalam segala bentuknya, baik dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),
penyuapan (bribery) maupun ketidakjujuran
(dishonesty) yang lainnya. Dalam ajaran Islam,
korupsi diistilahkan dengan risywah, sebagaimana
disebutkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim: La’natullahi
‘alar-Raasyi wal Murtasyi (laknat Allah atas penyuap
dan yang disuap).
Buku ini mencoba mengadopsi prinsip-prinsip
ajaran Islam yang dapat dijadikan landasan pemikiran dalam menciptakan pemerintahan yang
antikorupsi. Dengan melakukan pembahasan dan
verifikasi pada teori-teori administrasi publik teori

antikorupsi, dan teori good governance, buku ini
merumuskan model alternatif pemerintahan yang
antikorupsi.
Bahasan mengenai kajian teoritik tentang teori
dan model pemberantasan korupsi, hingga sejarah
pasang surut pemberantasan korupsi di Indonesia, juga tersaji sebagai acuan dasar. Adapun, yang
menjadi pokok diskusi buku ini adalah pembahasan
mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits
yang mengisyaratkan prinsip-prinsip ajaran Islam
tentang pemberantasan korupsi.
Dengan memperhatikan berbagai kasus
korupsi yang terjadi dari masa ke masa, buku ini
memberikan gagasan alternatif upaya memberantas korupsi di sisi pencegahan, khususnya korupsi
birokrasi. Kesimpulannya, bahwa bukan hanya pendekatan moral yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan
Al-Hadis, tetapi juga pendekatan sistem. Artinya
prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sama sekali tidak
bertentangan dengan teori, model dan strategi antikorupsi yang pernah dikembangkan selama ini. l
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cakrawala

Mundurnya Presiden FIFA
Sepp Blatter pun,
diduga kuat karena
keterlibatannya dalam
berbagai kasus korupsi.

KASUS KORUPSI

KORUPSI MENGOYAK
‘GAWANG’ FIFA
Di tengah persiapan Piala Dunia 2018 di
Rusia, dunia dikejutkan kasus korupsi
di tubuh federasi sepakbola dunia FIFA.
Diharapkan, sepakbola bisa kembali
menjadi simbol pemersatu semua bangsa.

I

stana
Konstantinovsky, 25
Juli lalu seluruh mata
dunia menyorot
ke benteng budaya
yang tersohor di
St. Petersburg tersebut. Tak heran,
karena saat itulah
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
mengadakan undian pra
kualifikasi Piala
Dunia
2018
yang akan ber- langsung di
negara pecahan Uni Soviet, Rusia.
Bagi 208 negara peserta, momen itu memang sangat penting. Dari sana setiap tim
bisa menimbang-nimbang, seberapa besar
kans untuk turut berlaga di momen akbar
empat tahunan itu. Karena, kecuali zona Asia
yang sudah melakukan pengundian pada April 2015, nasib seluruh negara peserta dari
zona lain memang ditentukan di Istana Konstantinovsky itu.
Namun, bicara soal Piala Dunia memang
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tidak melulu membahas soal pengundian.
Akhir-akhir ini, publik sejagad dihebohkan
kasus korupsi yang membelit FIFA. Kasus
itu sungguh mencoreng, dan memaksa pejabat teras ferederasi sepakbola dunia itu harus
mundur, termasuk Presiden FIFA Sepp Blatter.
Kasus ini mulai terbongkar, dari dugaan
pejabat federasi sepakbola Afrika Selatan
yang dituduh memberikan suap kepada petinggi FIFA untuk memuluskan negara itu
menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010. Dalam kasus ini, Jaksa Agung AS Loretta Lynch
mengatakan, pejabat sepakbola Afsel disebut menggelontorkan dana lebih dari 10 juta
dollar AS serta menyerahkan tas berisi setumpuk uang kertas sebesar 10.000 dolar AS
kepada salah satu petinggi FIFA. Dalam dakwaan tersebut, Presiden Concacaf, Jack Warner memerintahkan seorang perantara untuk
terbang ke Paris.
“Dan, menerima tas berisi mata uang
AS dalam tumpukan 10.000 dolar AS di sebuah kamar hotel,” bunyi dakwaan itu. Atas
tuduhan itu, Warner mengaku bersalah, telah terlibat konspirasi pemerasan, penipuan
kawat, pencucian uang, penggelapan pajak,
dan kegagalan dalam mengajukan Laporan
Bank Asing dan Akun Keuangan.
Terungkapnya kasus ini, membongkar
‘permainan’ lain yang dilakukan para petingginya. Dalam dakwaan Blazer juga terungkap,
bahwa dalam pemilihan tuan rumah Piala
Dunia 2010 yang dilakukan pada 2004, perwakilan dari Maroko juga disebut menawarkan untuk membayar Warner sebesar 1 juta
dollar AS agar terpilih. Meski demikian, tidak
dijelaskan lebih jauh apakah tawaran ini diterima atau ditolak.
Dalam kasus ini Jaksa penuntut AS telah
menuduh sejumlah pejabat FIFA melakukan
pemerasan, penipuan, dan pencucian uang
yang melibatan puluhan juta dollar AS selama
waktu 24 tahun.
“Karena sebagai induk sepak bola dunia,

FIFA sudah semestinya menjunjung tinggi
sportivitas dan berlaku adil dalam mengambil kebijakan,” kata jaksa.
Ibarat efek domino, kasus itu terus berkembang dan menyeret pihak lain. Kejaksaan
New York City menangkap sejumlah orang
yang diduga terkait kasus ini di Hotel Baur
au Lac, Zurich, Swiss pada 27 Mei 2015. Antara lain Jeffrey Webb (Wakil Presiden dan
anggota
Komite
Eksekutif FIFA, Presiden
Concacaf ),
Eduardo Li (anggota
Komite Eksekutif
terpilih FIFA, Presiden Federasi Sepak
Bola Kosta Rika),
Eugenio Figueredo
(Wakil
Presiden
FIFA dan anggota
Komite Eksekutif ),
Julio Rocha (Development
Officer
FIFA), Costas Takkas (Atase Presiden
Concacaf ).
Tidak hanya itu. Mundurnya Presiden
FIFA Sepp Blatter pun, diduga kuat karena
keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi. Meski Blatter dan keluarganya membantah, namun banyak yang berharap bahwa
kasus itu akan terus bergulir.
Salah satunya, legenda sepakbola Brasil,
Pele. Kepada BBC dia mengatakan, bahwa
perkembangan kasus ini sangat mengejutkan.
Tentu saja hal itu tidak diinginkan, karena sepak bola merupakan pemersatu seluruh manusia di Bumi untuk hidup saling berdampingan. “FIFA membutuhkan orang-orang
jujur,” kata Pele penuh harap
Harapan itu memang besar, publik sejagad tak ingin sepakbola dikotori praktikpraktik memalukan. Tidak hanya sekarang
atau Piala Dunia yang akan digelar di Rusia
nanti. Namun, juga untuk selamanya. l
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teladan

KH Hasyim Asy’ari

KYAI YANG PEJUANG

Ia kerap menggelorakan
semangat perjuangan
untuk menentang
penjajahan, terutama
di kalangan anak muda
dan para santri.

FOTO-FOTO: www.BLOGSPOT.COM

Sebagai ulama
besar, ia tak hanya
memperjuangkan
perkembangan
islam di Indonesia.
Melecut semangat
dalam merebut
kemerdekaan,
juga

M

asih ingat sejarah pertempuran dahsyat 10 November
1945 silam? Kala itu pidato
Bung Tomo yang berapi-api,
memompa semangat
nasionalisme dan menjadi pemicu perlawanan
arek-arek Suroboyo terhadap tentara sekutu.
Berkat pidato tersebut, pertempuran itu
menjadi salah satu yang terhebat dan ter48 | integrito | vol 45/vii/MEI-JUN 2015

berat dalam sejarah revolusi nasional. Selain itu, juga menjadi simbol
revolusi nasional atas perlawanan
Indonesia terhadap kolonialisme.
Tentang kedahsyatan pertempuan,
setidaknya bisa dilihat dari banyaknya korban jiwa. Setidaknya 6.000-16.000 pejuang
Indonesia gugur. Sedangkan korban dari pasukan Inggris kira-kira 600-2.000 tentara,
yang kala itu didukung persenjataan dan peralatan perang mutkahir.
Namun, siapa sosok yang memberi pengaruh kepada Bung Tomo kala
itu? Ini yang nyaris terlupakan. Ternyata, yang memiliki peran cukup besar
adalah KH Hasyim Asyari, sang pendiri
Nahdatul Ulama (NU). Sebelum membacakan pidato yang melegenda itu, Bung Tomo
ternyata menemui Hasyim untuk meminta
izin. Itu merupakan manifestasi dari resolusi
jihad yang sebelumnya telah disepakati oleh
para ulama NU. Selain merestui pidato yang
akan dibacakan Bung Tomo itu, Hasyim juga
“menggerakkan” ribuan kyai dan santri ke
Surabaya guna membantu pertempuran tersebut.
Di bawah kepemimpinan KH Hasyim
Asyari, NU kala itu memang menjadi salah
satu simbol perlawanan terhadap penjajahan,
tak peduli siapa penjajah dimaksud. Dan, karena pengaruhnya yang demikian kuat itulah, keberadaan Sang Kyai menjadi perhatian serius penjajah. Baik Belanda maupun
Jepang berusaha untuk merangkulnya. Bahkan ia pernah dianugerahi bintang jasa pada

tahun 1937. Tetapi Hasyim menolak semua
penghargaaan itu.
Tidak hanya menampik, Hasyim juga
membuat para penjajah ‘naik darah’. Pasalnya, Sang Kyai memfatwakan bahwa perang
melawan Belanda adalah jihad. Selain itu,
Hasyim juga pernah mengharamkan naik haji
memakai kapal milik Belanda.
Akibat tindakan yang berani itulah, Hasyim menjadi salah satu orang paling diburu.
Dia pun ditangkap dan dipenjara sekitar tiga
bulan pada l942. Alasannya kala itu, karena
dianggap tidak bisa bersikap kooperatif. Dan,
tidak hanya Sang Kyai yang menjadi sasaran.
Pesantren Tebuireng yang dirintis bersama
istrinya pun, pada akhirnya tak luput dari sasaran tindakan represif Belanda.
Hasyim memang dipandang sebagai ulama dan tokoh umat yang kharismatik dan
berani. Ia kerap menggelorakan semangat
perjuangan untuk menentang penjajahan,
terutama di kalangan anak muda dan para
santri. Ia mengajak mereka untuk berjihad
melawan kolonial dan menolak kerjasama dengan penjajah. Demikian juga pada masa penjajahan Jepang, dia tetap giat membangkitkan semangat juang generasi muda dan ikut
serta dalam perjuangan pada garis terdepan.
Selain menjadi salah satu motor penggerak dalam merebut kedaulatan bangsa, KH
Hasyim Asyari juga menjadi sosok yang peduli terhadap dunia pendidikan. Gagasan dan
pemikirannya banyak membawa perubahan
dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu
juga diungkapkan dalam bukunya berjudul

Adabul ‘Alim Wa Muata’alim yang berisikan
tentang etika belajar dan mengajar di dalam
pendidikan pesantren pada khususnya. Hasyim Asya’ri menginginkan agar madrasah atau
pesantren menjadi tonggak dalam menegakkan etika belajar dengan sempurna. Dengan
demikian tujuan pendidikan untuk membentuk lulusan yang baik akan tercapai.
Begitupun, meski memiliki nama besar sebagai pimpinan umat, khususnya NU,
Hasyim ternyata tidak bertindak otoriter
dalam menentukan sikap murid-muridnya.
Penggagas Kongres Umat Islam pertama
pada November 1945 ini, sama sekali tidak
menggunakan kharisma dan jabatannya untuk meng-NU-kan santri-santri yang ia didik.
Semua bebas memilih ideologi dan cara pandang masing-masing.
Salah satu murid KH Hasyim Asyari,
yakni Romo KH Abdul Muhit Muzadi, membenarkan. Menurutnya, KH Hasyim tidak
pernah menyuruh santrinya untuk masuk
NU. “Bahkan salah satu putra beliau, Gus
Kholik (KH Abdul Khalik Hasyim) secara
terang-terangan juga tidak masuk NU,” papar
Muhit.l (*/berbagai sumber)
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Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

klinik pengadaan

Pengadaan Film untuk Sosialisasi
Pertanyaan:
Instansi saya ingin membuat film untuk kegiatan sosialisasi sebuah program. Kalau
menggunakan sistem lelang, saya khawatir
pemenang tender adalah para sineas yang tak
memiliki kualitas yang dibutuhkan. Sementara
para sineas yang kami anggap memiliki kualitas, nilainya di atas dari anggaran kami dan
nilainya tidak memungkinkan untuk penunjukan langsung. Apakah ini bisa dikecualikan
dalam penunjukan langsung? Dengan alasan
untuk menjaga kualitas yang diharapkan.
Anto, Sawangan
Jawaban :
Terima kasih atas pertanyaannya. Instansi
saudara ingin membuat film dokumenter/
iklan layanan masyarakat untuk bahan sosialisasi dengan kebutuhan penyedia sineasnya yang berkualitas, maka saran kami agar
diawali tahapan perencanaan pengadaan oleh
Pengguna Anggaran (PA) dengan menetapkan paket pekerjaan pembuatan film untuk
sosialisasi dalam dokumen Recana Umum
Pengadaan (RUP), dimana RUP disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang tertuang
dalam Kerangka Acuan Kerja dan Rancana
Anggaran Biaya (RAB).
Setelah PA mengumumkan RUP, kemudian PPK mengkaji ulang RUP dan survai pasar
guna menetapkan spesifikasi teknis (Spek),
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan
kontrak (draf kontrak). Setelah PPK menetapkan tiga dokumennya, maka dilanjutkan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja
ULP) mengkaji ulang dan survai pasar (Pasal
34 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya terakhir dengan Perpres-4-2015) RUP,
Spek, HPS dan Draf Kontrak Draf kontrak
untuk persiapan pemilihan penyedia/pelelangan dan hasilnya Pokja ULP menetapkan
Dokumen Pengadaan (DP).
Saat melakukan survai pasar, PA/PPK/
Pokja ULP sebaiknya memperoleh data/informasi jumlah penyedia sineas yang berkualitas lebih dari tiga sineas, maka Kelompok
Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)
dapat melaksanakan pemilihan penyedia/
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tender/pelelangan
dengan mengumumkan ke publik (Pasal 73
Perpres No. 54 Tahun
2010 dan Perubahannya terakhir dengan
Perpres-4-2015) agar
sineas selaku penyedia
mengikuti pelelangan
umum/pelelangan
sederhana (untuk
HPS diatas Rp200 juta
rupiah).
Sedangkan apabila Pokja ULP memilih
pelaksanaan pemilihan penyedia/pelelangan
dengan sistem penunjukan langsung, untuk
itu Pokja ULP harus memenuhi persyaratan/
ketentuan penunjukan langsung sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 38 Perpres No. 54
Tahun 2010 dan Perubahan terakhir dengan
Perpres-4-2015, yang salah satu alasan dilaksanakan penunjukan langsung terpenuhi
apabila di Indonesia hanya ada satu-satunya
penyedia sineas sebagai pemegang paten.
Untuk itu kami sarankan agar PA/PPK
terlebih dahulu melakukan survai pasar untuk mengetahui jumlah penyedia sineas yang
kompeten, spesifikasi teknis sesuai dengan
kebutuhan instansi Anda dan kualifikasi penyedia sineas sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan oleh institusi Anda, sehingga dapat
menjamin terpilihnya sineas dari penyedia
yang berkompeten. Terima kasih.l

Pengadaan Barang
Rekondisi, Bolehkah?
Pertanyaan:
Sekolah kami ingin melakukan pengadaan alat
peraga pendidikan. Sayangnya, untuk membeli
yang baru dananya tidak cukup. Apakah pengadaan alat peraga rekondisi atau bekas, boleh
dilakukan? Terima kasih
Rahmi di Bekasi
Rahmi, Bekasi
Jawaban :
Apabila pengadaan alat peraga pendidikan
terpaksa harus membeli dalam kondisi yang
tidak baru (bekas/rekondisi), kami menyarankan agar sejak awal perencanaan pengadaan,

pihak sekolah dalam hal ini Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melibatkan pihak ketiga/pihak internal sekolah
yang memiliki kompetensi selaku penilai/
tenaga ahli. Nantinya, ia yang mampu/kompeten menentukan kualitas alat peraga pendidikan rekondisi dalam kondisi baik masih
bisa digunakan selama beberapa tahun dan
mampu memperkirakan harga alat peraga
pendidikan yang layak.
Setelah itu, hasil kajian penilai/tenaga
ahli dituangkan oleh KPA dalam TOR/KAK
dan RAB agar selanjutnya ditetapkan dan diumumkan secara terbuka kepada publik (Pasal
25 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015) dalam
bentuk dokumen Rencana Umum Pengadaan
(RUP).
Namun, kami memang lebih menyarankan
apabila memungkinkan maka pengadaan alat
peraga pendidikan dengan membeli barang
baru, karena dapat kualitas alat peraga pendidikan tersebut lebih terjamin sehingga
nantinya dapat dipertanggungjawabkan
secara terukur.
Pembelian alat peraga pendidikan
yang secara rutin, maka saran kami agar
Anda dapat mengusulkan kepada penyedia
alat peraga pendidikan untuk mendaftarkan barangnya agar dapat diseleksi untuk
kemudian ditayangkan dalam E-Katalog
yang dikembangkan LKPP, sehingga sekolah
saudara dapat lebih cepat membeli alat peraga
pendidikan melalui E- Purchasing (Pasal 110
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015).
Terima kasih.l
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id
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simpul

simpul

PP Pemuda Muhammadiyah

DISKUSI ICW

Bentuk Satgas, Lawan Politik Uang

Saatnya Perempuan Pimpin KPK

I

FAJARMEDIACENTER.com

P

olitik uang, diyakini sebagai
salah satu perusak tatanan
demokrasi. Kalau ini masih
terjadi, bisa dipastikan pemimpin
yang terpilih pada tingkat helatan
demokrasi apapun, adalah mereka
yang tidak berintegritas dan tidak pro
rakyat.
Atas dasar itulah, pada peringatan Milad ke-83 pada Rabu (10/6),
Pemuda Muhammadiyah meluncurkan Gerakan Antisuap untuk melawan
politik uang sekaligus menyukseskan
Pilkada 2015 yang akan digelar serentak.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar
Simanjuntak menyatakan peluncuran
gerakan ini sebagai bentuk jihad
Pemuda Muhammadiyah melawan
akar persoalan bangsa, salah satunya
korupsi.
“Salah satu akar masalah kemiskinan dan pemiskinan, akar masalah
kebodohan dan pembodohan adalah
korupsi. Karena korupsi sekolah tidak
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“Indonesia yang
maju,
ditandai dengan
kesadaran
masyarakat
yang berpikir maju
dan berperadaban..”
Edi Agus Yanto,
Ketua Panitia Milad Pemuda
Muhammadiyah ke-83.
terbangun, adik-adik kita mengalami
gizi buruk, banyak rumah sakit tidak
layak, harga sembako mahal. Maka
hukum perlawanan terhadap korupsi
adalah fardhu ‘ain bagi Pemuda
Muhammadiyah. Semangatnya tentu
dimulai dari diri sendiri,” ujar Dahnil, di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dahnil yang juga inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi,
kemudian membentuk Satgas Lawan
Politik Uang untuk mengawal berlangsungnya Pilkada 2015. Pihaknya
akan menyosialisasikan Satgas ini agar
masyarakat bisa berperan optimal da-

lam hajatan demokrasi dalam memilih
pemimpin.
Ketua Panitia Milad ke-83 Edi
Agus Yanto menambahkan saat ini
kondisi bangsa Indonesia terjadi
kegaduhan hukum yang ditandai
dengan perseteruan antara KPK dan
Polri. Selain itu terjadi pula kegaduhan politik hingga memengaruhi nilai
tukar rupiah. Berangkat dari persoalan
itu, Pemuda Muhammadiyah sepakat
mengusung tema “Mencerahkan
Bangsa untuk Indonesia Berkemajuan”
dalam perayaan Milad ke-83 ini.
“Indonesia yang maju, ditandai
dengan kesadaran masyarakat yang
berpikir maju dan berperadaban
sehingga menghasilkan pemimpin
yang berintegritas dan memajukan
masyarakatnya,” katanya.
Pada perayaan Milad ke-83 ini,
turut hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan,
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid,
Ketua PP Muhammadiyah Bambang
Sudibyo, dan sejumlah alumni ormas
Pemuda Muhammadiyah. l

ndonesian Corruption Watch (ICW)
menggelar diskusi terkait proses
seleksi Calon Pemimpin (Capim)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
periode 2015-2019 pada Sabtu (20/6)
di Kantor ICW, Jakarta. Diskusi yang
bertema “Saatnya Perempuan Pimpin
KPK”, dihadiri Juru Bicara Panitia
Seleksi Capim KPK Betty Alisyahbana,
Pengamat Politik Grace Natalia,
Akademisi Universitas Indonesia Ani
Sutjipto, serta Koordinator Bidang Hukum Indonesia ICW Emerson Yuntho
dan Peneliti Bidang Korupsi Politik
ICW Almas Sjafrina.
Berrty mengatakan, jumlah
pendaftar perempuan yakni ada 11
dari 182 orang. Sebanyak 11 perempuan itu dinilai memiliki potensi dan
integritas serta latar belakang yang
bagus. “Profesi perempuan yang
mendaftar, yakni advokat, dosen,
sipil,” ujar Betty.
Calon perempuan, kata Betty,
sangat diharapkan lantaran dinilai
memiliki karaketristik yang bagus.
“Perempuan bisa membaca bahasa
tubuh. Perempuan dan laki laki bisa
saling melengkapi dalam pemberantasan Korupsi,” terangnya.
Ini juga didukung pengamat politik Grace Natalie yang mengatakan
banyak perempuan Indonesia yang
memiliki kapasitas mumpuni untuk
menjadi pemimpin KPK. Ia sangat menyayangkan sejumlah pemikiran yang
meragukan kemampuan perempuan.
“Ini memang yang belum disadari
masyarakat, kultural perempuan posisinya masih di bawah laki-laki. Karena
jika berbicara profesional, represntasi
gender harusnya bisa diminimalisir,”
kata Grace.
Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia Ani Soetjipto, meyakini
perempuan Indonesia banyak yang
mampu menjadi pemipin KPK. “Tugasnya memang berat, ketika kita
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meminta tidak hanya kompetensi,
tapi petarung. Kita lihat arena medan
perang ini bukan ringan, siap diintimidasi, diskriminalisi, ada polisi, jaksa,
PPATK, dan parlemen,” ujarnya.
Ani yakin, pemimpin KPK dari
kaum perempuan dapat lebih memikirkan dampak korupsi seperti kemiskinan dan ketidakadilan.
“Perempuan biasanya lebih
peduli, kita berharap perempuanperempuan yang mendaftar memiliki
perasaan itu,” pungkas Ani. l

“Perempuan
biasanya
lebih peduli,
kita berharap
perempuanperempuan
yang mendaftar
memiliki
perasaan itu”
Ani Soetjipto,
Akademisi UI.
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KEMENTERIAN PAN RB

APLIKASI ASIK OMBUDSMAN RI

Tiga Aplikasi Mencegah Korupsi

Cara Asyik Laporkan Layanan Publik

D
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K

ementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PAN
RB) meluncurkan aplikasi antikorupsi
pada Rabu (20/5). Aplikasi anti korupsi
itu terdiri dari Whistleblowing System
(WBS), Sistem Informasi Pelaporan
Harta Kekayaan ASN (Siharka) dan
Sistem Pelaporan Gratifikasi Online
(Silaga).
Sekretaris Kementerian PAN-RB
Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, tiga
aplikasi antikorupsi termasuk program
Reform Corner seri ke-23. “Kita harus
menjadi pelopor berbagai kegiatan
untuk mewujudkan birokrasi yang
bersih, akuntabel, efisien dan mampu
memberikan pelayanan yang baik,”
ujarnya di Ruang Serba Guna Kantor
Kementerian PAN RB, Jakarta.
Aplikasi Siharka dan Silaga digunakan untuk memudahkan aparatur
sipil negara dalam melaporkan
gratifikasi yang diterimanya. Sehingga, jika ada aparatur sipil negara
yang menerima gratifikasi tidak perlu
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“Kita harus menjadi
pelopor berbagai
kegiatan untuk
mewujudkan
birokrasi yang
bersih, akuntabel,
efisien dan mampu
memberikan
pelayanan
yang baik.”
Dwi Wahyu Atmaji,
Sekretaris Kementrian PAN-RB.
datang ke KPK.
Dua aplikasi itu diatur dalam
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
PAN-RB, dan Surat Edaran (SE) Nomor
1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
Inspektur Kementerian PAN-RB

Devi Anantha mengatakan, pihaknya siap melakukan pendampingan
terhadap penggunaan tiga aplikasi
ini. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga
sedang mencoba melakukan audit
secara reguler sehingga bisa menjadikan Kementerian PANRB bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Tiga aplikasi yang ada saat ini hanya merupakan hardware, tetapi yang
kami butuhkan saat ini yaitu software
yang paling berpengaruh terhadap
perbaikan sistem di Kementerian
PAN-RB,” kata Devi. Menurutnya, ada
tiga hal penting yang bisa menjadi
software, yaitu integritas, komitmen
tentang kompetisi, serta pimpinan
yang kondusif.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu
Praja yang turut menyaksikan peluncuran itu memuji langkah KemenPAN
RB ini. “KPK apresiasi KemenPAN RB
meluncurkan aplikasi antikorupsi
di unit kerjanya. Aplikasi itu dapat
mendorong pencegahan korupsi dan
membantu KPK,” ujarnya.l

i zaman serba digital seperti
sekarang, kecanggihan teknologi memainkan peran yang
sangat penting dalam menunjang
kinerja sebuah lembaga. Tak terkecuali Ombudsman RI yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk
meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pemantauan layanan publik di
pusat dan daerah.
Karenanya, Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) resmi meluncurkan
Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan
(ASIK) pada Selasa (28/4). Aplikasi
ini dibuat untuk meningkatkan
partisipasi publik secara masif dalam
memantau standar pelayanan publik
secara online.
Menurut Ketua Ombudsman RI
Danang Girindrawardana, perbaikan
pelayanan publik dapat dilaksanakan
dengan lima tahapan, yakni penyusunan standar pelayanan, penetapan
standar pelayanan, pemenuhan standar pelayanan, pengukuhan kualitas
dan efektivitas pelayanan serta pengukuran kepuasan masyarakat.
Dengan dibuatnya aplikasi
ASIK ini, lanjutnya, publik bisa ikut

mendorong unit pelayanan publik
untuk mencapai pemenuhan standar
pelayanan. Masyarakat bisa menyampaikan keluhannya dan protes atas
kinerja setiap instansi, misalnya tidak
adanya konsistensi antara informasi
yang beredar dengan praktik di lapangan.
“Kami berharap bisa menerima
informasi dari masyarakat terkait penilaian terhadap pemenuhan standar

“Masyarakat bisa
memberikan
catatan
perbaikan melalui
aplikasi ASIK ini.
Karena hanya
dengan peran serta
masyarakat,
perbaikan
pelayanan
publik di Indonesia
bisa tercapai.”

pelayanan. Masyarakat bisa memberikan catatan perbaikan melalui
aplikasi ASIK ini. Karena hanya dengan
peran serta masyarakat, perbaikan
pelayanan publik di Indonesia bisa
tercapai,” ujarnya.
Aplikasi berbasis web ini cukup
mudah diakses dengan membuka
tautan www.asik.ombudsman.go.id,
kemudian masyarakat diminta memasukan identitas diri dan pelayanan publik yang ingin disampaikan. Identitas
diri dan informasi pelayanan publik
inilah yang akan diseleksi untuk ditindaklanjuti sehinga aplikasi tersebut
tidak digunakan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab.
Bersamaan dengan itu, Ombudsman RI juga mencanangkan Wilayah
bebas korupsi dan birokrasi yang
bersih dengan mencanangkan Zona
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pencanangan Zona Integritas langsung dihadiri oleh Wakil Ketua KPK
Zulkarnain dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. l

Danang Girindrawardana,
Ketua Ombudsman RI.
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Kosa kata “korupsi” telah mengalami inflasi yang luar biasa. Sehingga, bila disandingkan dengan kata “Indonesia”, seolah akan menghasilkan suara yang sumbang, satir
dan penuh ironi. Apalagi di mata para penyair, mendengungkan kembali makna
keindonesiaan di tengah maraknya kasus korupsi, seolah penuh kepahitan.
Dampak terjangan korupsi, masih terasa di semua sektor kehidupan. Belum lagi fakta
yang ibarat langit-bumi, seperti nasib rakyat jelata dan kemewahan para pemimpin
dan wakil rakyat. Potret yang menyedihkan seperti ini, memang takkan habis menjadi
inspirasi dalam berpuisi.
Tak terkecuali beberapa puisi yang dialunkan Abah Yoyok, Abdul Aziz H. M. El Basyroh,
Ade Ubaidil, Agus Sighro Budiono, Allief Zam Billah, serta Ardi Susanti, menggambarkan Indonesia yang nelangsa dihajar korupsi. Semua karya ini terangkum dalam buku
“Puisi Menolak Korupsi”.

Kepada Sebagian
Rakyat Indonesia
Saudaraku, sebangsa dan setanah air
Bukan retorika bukan pula madu tipu daya
Bahwa rakyatku adalah surgaku
Itulah semangat di setiap langkah dan perilaku.
Sudah kukecap segala nikmat
Karena kau pembayar pajak yang taat
Menanggung beban derita, kalian sungguh kuat
Cukuplah bagimu nanti, surga di akhirat
Saudaraku, sebangsa dan setanah air
Tak usah iri, apalagi dengki
Walau perut keroncongan dililit lapar
Renovasi WC sampai milyaran, itu semata demi kenyamanan
Kalau wakilnya nyaman, insya Allah rakyat pasti aman
Saudaraku, sebangsa dan setanah air
Apabila fasilitas jabatan diutamakan,
Bukan berarti kesengsaraan diabaikan
Percayalah, bila kami sudah tercukupkan
Maka sejahtera buat kalian akan kami pikirkan
Meskipun sekedar ritual dan serimonial
Kami masih punya iman punya moral
Kami sadar bahwa tangan, kaki, dan segala tingkah laku
Akan dipertanggungjawabkan di hadapan tuhan
Kami masih punya rasa takut pada tuhan
Karena itu
Mana mungkin kami tega menyakiti kalian
Kalau toh ada yang sampai hati berbuat demikian
Itu pasti perbuatan setan.

Negeri Sampah
Mustahil musa membelah samudera tanpa tongkat
Menyibak kemusykilan dengan keyakinan
Seperti Muhammad menggenggam mentari
Dan menghentikannya
Seberapa jauh kau telah berjalan
Mengitari sisi-sisi kemanusiaanmu
Sedang bulan dan bumi
Bertaut matahari
Negeri terjajah amarah
Negeri sampah negeri sumpah serapah
Di sudut manakah di negeri ini kau tinggal?
Mencakar muka sendiri
Demi alirkan darah sejarah
Sebab telah kehilangan cara sederhana
: mengukir nama-nama
Lalu ke mana lagi langkahkan kaki
Saat jalanan tertutup kabut
Sedang perang sudah dimulai
Rembang, 8 Februari 2012
Allief Zam Billah

Memang Demikianlah
Adanya Negeriku
Memang demikianlah adanya negriku
Negeri buihbuih yang mengapung dihantam gelombang
tak berkesudahan
Negeri seribu kutukan dari anak-anak yang ditelantarkan
Negeri hujatan dan pujian
Yang dicoretkan di dindingdinding trotoar
Di kertaskertas kumal dan korankoran murahan
Memang demikianlah adanya negeriku
Negeri para pemimpi, yang dipimpin oleh penyanyi
Diwakili para selebriti hobi nampang di televisi
Memang demikianlah adanya negeriku
Dihari kebebasanmu, kubiarkan merahputihmu
Di tiang tertinggi halaman jiwaku
Karena hanya inilah satusatunya tanah airku

Agus Sighro Budiono

Di Negeriku
Tak ada lagi puisi
Berhala-berhala gentayangan
Susupi eksekutif, legislatif, pun yudikatif
Menggergasi
Tabalkan segala perih
Ideologi banci
Politik intimidasi
Ekonomi liberalisasi
Sosial manipulasi
Budaya anak tiri
Hankam jeruji lidi
Hukum koboi
Panggung demo-crazy
Agus Sri Danardana

Tangisan Ibu Pertiwi
Gerimis adalah hatiku yang menangisi
Anak-anak telanjang dada,
Anak-anak telanjang kaki,
Mengais asa dari remah kerasukan,
Memakan nasi dari beras yang berkutu,
Meminum air yang tertuba,
Menggantang cita pada kegamangan,
Keserakahan merupakan kaidah,
Kemunafikan adalah raja,
Meremas seluruh jiwa raga,
Menggadah dengan gagah,
Mematikan hati nurani,
Terbungkam oleh harta,
Terbutakan oleh tahta,
Terbuaikan oleh wanita,
Gerimis adalah hatiku yang menangis,
Anak-anak harapan bangsa,
Hanya bisa menatap pilu,
Menahan liur diujung senyum,
Oleh indah janji manis waktu cari suara,
Begitu jadi penguasa,
Uang negara dimakan suka-suka
Adi Susanti

Abah Yoyok
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(JANGAN) ROBOHKAN
SEKOLAH KAMI
Persoalan pendidikan di
negeri ini, tak hanya bicara
soal kualitas guru dan
kesejahteraan. Ia merentang
dari buruknya infrastruktur,
sarana-prasarana hingga
terjadinya korupsi. Yang tak
kalah penting, infrasrtuktur
utama yakni gedung
sekolah, masih mengganjal
terwujudnya keadilan dalam
penyelenggaraan pendidikan.
58 | integrito | vol 45/vii/MEI-JUN 2015
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wi Triana Haryantiningsih berdiri di salah satu sudut sekolah. Pandangannya dilempar ke
arah lapangan, menyaksikan 38
murid kelas enam yang tengah
berolah raga. Sudah beberapa bulan ini, Dwi
menjabat sebagai kepala SDN Malaka Sari
14 Pagi. Kebiasaannya tak berubah di waktu
senggang, ia berkeliling memantau kegiatan
belajar setiap kelas.
Namun, kebiasaan ini menjadi lebih
sering dia lakukan, lantaran kondisi sekolah
yang memprihatinkan. Dinding di dejumlah
sudut retak dan atap yang roboh. Ia khawatir,
‘sesuatu’ terjadi kepada para anak muridnya.

Ya, nama sekolah ini sempat menjadi
perbincangan di media, sebab kondisinya
sudah rusak berat, namun tak kunjung
diperbaiki.
Sebelumnya, sekolah yang dibangun
sejak 1980 ini, hanya pernah direhabilitasi
ringan saja pada 2001. Pada Desember 2013,
atap di satu kelas ambruk, menyusul pada
Februari 2014, atap di dua kelas juga ambruk.
Beruntung, tak ada korban jiwa atau luka dari
beberapa insiden itu.
Sebetulnya,
kepala
sekolah
yang
menjabat sejak Januari 2015 ini bukan tanpa
usaha. Sekira dua pekan setelah menjabat,
ia mengirimkan surat kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun hingga
kini, tak ada jawaban.
Bahkan, beberapa orangtua murid juga
mengirimkan pesan singkat langsung kepada
sang gubernur. Balasannya, akan ada orang
yang turun ke lapangan untuk mengecek
kondisi sekolah. “Tapi ya belum ada
perubahan sampai sekarang,” katanya. Orang
yang dijanjikan itupun tak kunjung datang
untuk sekadar survai lokasi.
Kepala sekolah sebelumnya, telah
beberapa kali mengajukan permohonan
rehab pada 2013 dan 2014 ke pihak-pihak
terkait. Mulai dari Suku Dinas Pendidikan
Jakarta Timur, Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta hingga Direktorat Pembinaan SD
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hasilnya nihil.
Harapan untuk memiliki gedung sekolah
yang lebih layak, tampaknya masih dalam
proses penantian panjang, yang entah sampai
kapan hal itu bisa terwujud. Dwi mengatakan,
pihaknya sempat diundang dalam rapat
koordinasi
persiapan
pelaksanaan
rehabilitasi total dan pembangunan ruang
kelas baru gedung SDN, SMPN, SMAN/
SMKN yang diadakan Dinas Pendidikan DKI
Jakarta pada Rabu, 24 Juni 2015.
Rapat itu mengundang 43 sekolah
‘senasib’, termasuk SDN Malaka Sari 14 Pagi.
Namun, hasil rapat itu, seolah mengubur
harapan Dwi dan seluruh keluarga besar
sekolah itu, bahwa rehabilitasi sekolahnya,
dan beberapa sekolah lainnya tidak dapat
dilaksanakan. Empat sekolah lainnya, yaitu

“Perubahan dari
rehab berat
jadi rehab total
mengubah anggaran.
Jadi pembangunan
sekolah kami ditunda
entah sampai kapan,”
Dwi Triana Haryantiningsih,
Kepala SDN Malaka Sari 14

MIRIS- Kepala SDN Malaka Sari 14 Pagi menunjukkan sejumlah
ruang kelas yang atapnya ambruk. Kini lima kelas mengungsi di
sekolah tetangga.
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SDN Utan Kayu Utara 08, SDN Kebayoran
lama Utara 13, SMAN 96, SMPN 63, dan
SMAN 19. Alasannya, “Perubahan dari rehab
berat jadi rehab total mengubah anggaran.
Jadi pembangunan sekolah kami ditunda
entah sampai kapan,” kata Dwi pasrah.
Dampak tertundanya rehab sekolah itu,
Dwi harus mengungsikan 226 muridnya dari
kelas satu sampai lima, ke SDN Malaka Sari
01 yang terletak bersebelahan, sejak Februari
2015. Karena kondisinya tak memungkinkan
lagi digunakan untuk kegiatan belajar
mengajar. “Khawatir atap ambruk lagi,”
katanya.
Saat ini, hanya ada tiga kelas yang relatif
baik kondisinya. Satu kelas digunakan untuk
kelas enam, satu kelas untuk kegiatan olah
raga atau kegiatan seni dan satu lagi untuk
penyimpanan meja-kursi. Sementara ruang
guru dan kepala sekolah, mengungsi di
perpustakaan. Di musholla, tutur Dwi, sudah
tak bisa digunakan untuk ibadah lagi. “Di sana
penuh dengan dokumen-dokumen penting
sekolah,” ujar Dwi pasrah.
Kondisi ini, tak hanya membuat Dwi
frustasi. Para orangtua murid, katanya,
juga sempat protes ke pihak sekolah.

Mereka bahkan sempat mengancam akan
memindahkan anak-anak ke sekolah lain
apabila keadaan tak berubah.
Dwi pun memutar otak. Dalam waktu
dekat, ia berencana meronvasi darurat
beberapa atap yang dianggap masih layak.
“Suami saya kontraktor sedang bongkar
bangunan. Nah, sisa besi rusuk saya minta
buat perbaiki atap,” urai Dwi. Langkah
ini ditempuh sebagai upaya darurat agar,
paling tidak, dua dari lima kelas yang masih
mengungsi, bisa kembali ke sekolah.
Kisah sekolah rusak ini, memang
nyata adanya. Anggaran pendidikan yang
dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN
sebagaimana amanat konstitusi, seolah tak
menjangkau sekolah ini yang hanya berjarak
kurang dari 20 km dari Istana Negara.
Bagaimana dengan sekolah-sekolah di
pelosok Nusantara?
Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemdikbud), pada 2015,
ada hampir 150 ribu ruang kelas yang rusak.
Jumlah ini terdiri dari 117.087 ruang kelas SD
dan 49.074 ruang di anntaranya rusak berat.
Di jenjang sekolah menengah pertama
(SMP) ada 32.465 ruang kelas yang
rusak dan 13.107 ruang dia antaranya
rusak berat.
Menurut
Direktur
Jenderal
Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid
Muhammad, rehabilitasi sekolah yang
rusak merupakan tanggung jawab dan
kewajiban pemerintah daerah. selama
ini, pihaknya membantu merehabilitasi
sekolah melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) sebesar Rp 10 triliun, yang
diberikan setiap tahun untuk SD, SMP,
dan SMA/SMK. Selain itu, ada pula
alokasi anggaran rehabilitasi sekolah
dari APBN Perubahan 2015 mencapai
Rp. 533,5 miliar untuk memperbaiki

BERCENGKERAMA- Anak-anak SDN 01 Karet,
Kuningan tengah bercengkerama saat jam
sistirahat. Sekolah ini juga membutuhkan rehab
pada beberapa bagiannya.
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7.458 ruang kelas di SD dan SMP.
Direktur Eksekutif Institute for Education
Reform Universitas Paramadina Mohammad
Abduhzen menilai, permasalahan gedung
sekolah sudah ada sejak lama. Pada 2013,
pemerintah menyatakan tak ada lagi gedung
sekolah rusak, tetapi kenyataannya berbeda.
Padahal, alokasi dana pendidikan di APBN
sebesar Rp 408,5 triliun setara 20,59 persen
dari total belanja negara, yang dianggarkan
melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp
154,3 triliun dan melalui Transfer ke Daerah
dan Dana Desa sebesar Rp 254,1 triliun.
Sayangnya, meski anggaran pendidikan
terbilang
besar,
Tim
Pendidikan
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
KPK menemukan sejumlah persoalan.
Sebanyak 30 juta penduduk usia sekolah
belum menikmati pendidikan, angka
pelajar yang tidak melanjutkan
pendidikan, juga terbilang
tinggi, sebesar 18 persen
untuk SD, tujuh persen
untuk SMP dan 52 persen
untuk SMA.

Cerdas Tanpa Korupsi
Ada gula, ada semut.
Tentu saja pribahasa
ini pantas diingat baikbaik. Ibarat gula, dana
pendidikan yang superbesar
ini, akan dikerubuti ‘semutsemut’ yang berusaha mengambil
keuntungan dengan cara yang menyimpang.
Karenanya, Johan Budi SP, Plt. Wakil Ketua
KPK mewanti-wanti anggaran jumbo ini
rawan dikorupsi. “Dana itu sangat banyak dan
rawan terhadap tindak korupsi,” katanya.
Johan mengutip hasil kajian KPK
yang menunjukkan bahwa pada 20032013 ditemukan 296 kasus korupsi dana
pendidikan yang disidik penegak hukum
dan menyeret 479 orang sebagai tersangka,
sebanyak 30 persen adalah oknum Dinas
Pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp
619 miliar.
Karenanya, sebagai langkah antisipatif,
kata Johan, KPK telah membuat sistem untuk
mencegah atau meminimalisasi tingkat
korupsi pada anggaran pendidikan itu.

“KPK mengasistensi
sistem pengelolaan
anggaran itu dan
kalau sukses bakal
diterapkan kepada
daerah-daerah lain,”
Johan Budi SP,
Plt.Wakil Ketua KPK.

Pada 2015, KPK menggalang komitmen dan
dukungan untuk pelaksanaan aksi bersama
pencegahan korupsi sektor pendidikan,
dengan menunjuk tujuh pemerintah
kabupaten/kota sebagai proyek percontohan
pengelolaan dana pendidikan yang benar,
efektif, efisien, serta tepat sasaran. Tujuh
daerah itu Kota Yogyakarta, Kabupaten
Gunungkidul, Kota Bandung, Kota Cimahi,
Kota Bengkulu, dan Kota Malang.
“KPK mengasistensi sistem pengelolaan
anggaran itu dan kalau sukses bakal
diterapkan kepada daerah-daerah
lain,” kata Johan.
Di tujuh daerah ini, KPK
akan
mengidentifikasi
persoalan,
kemudian
pemda setempat akan
dilatih secara teknis
untuk
menyusun
rencana aksi pencegahan
korupsi
sektor
pendidikan. Selain itu,
KPK juga akan menggelar
sejumlah pelatihan untuk
meningkatkan kapasitas SKPD
Pendidikan. Setelah itu, setiap
pemda akan melakukan “Deklarasi Pemda
Cerdas Tanpa Korupsi”.
Konsekuensi deklarasi itu, kepala daerah
dan jajaran terkait berkomitmen untuk
melibatkan masyarakat dalam melakukan
pengawasan, sehingga rencana aksi yang
telah disusun sebelumnya bisa direalisasikan
sesuai target.
Pembentukan
daerah
cerdas
berintegritas, kata Johan, bukan sebagai
acara seremonial melainkan sebagai
ikhtiar mengimplementasikan semangat
dan sikap antikorupsi dalam kehidupan
sehari-hari. “Harus memiliki komitmen
untuk pencegahan tindak pidana korupsi,”
ujarnya.l

vol 45/vii/MEI-JUN 2015 | integrito |

61

“Syaratnya MHMBMB saja,
Miskin Hidup Mau Belajar,
Mau Berubah, sudah,”
Nurrohim,
Pendiri Sekolah Master

1.

1.

khusus

PENDIDIKAN
ALTERNATIF
SEBAGAI
SOLUSI
“Lebih baik menyalakan lilin
daripada mengutuk kegelapan.”
Mungkin peribahasa itu tepat
disandangkan jika melihat
kondisi pendidikan di Indonesia.
Segelintir orang menyalakan
‘lilin’ harapan di tengah
‘gelap’nya infrastruktur
pendidikan. Mereka
menyelenggarakan pendidikan
alternatif bagi masyarakat yang
membutuhkan.
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R
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uang kelas seluas 48 meter itu
ramai dengan suara siswa-siswi
yang mengobrol. Mereka asyik
berbincang sambil duduk ‘lesehan’ di lantai yang retak- retak.
Siswa pria di sisi kanan, siswi wanita di sisi
kiri. Sekiranya ada 40 murid yang berada di
kelas itu. Dinding kelas yang hanya dilapisi
triplek membuat suara obrolan mereka terdengar hingga keluar. Sang guru yang sudah berada di ruang itu tengah sibuk mempersiapkan
peralatan ajarnya.
“Ayo kita mulai saja belajarnya,” ujar sang
guru memecah obrolan mereka.
Guru berjilbab biru itu lalu menuliskan
sesuatu di white board. Para siswa
memerhatikan dengan seksama. Mereka
bersiap menulis dengan membetulkan posisi

duduknya. Meja yang ada hanya dua buah.
Itupun hanya dipakai oleh enam orang siswi
perempuan saja. Sisanya, kaki-kaki mereka
diselonjorkan untuk berfungsi sebagai alas
menulis. Tak sedikit juga yang lebih memilih
menulis ‘bermejakan’ lantai.
Beginilah gambaran kondisi Sekolah
Master Depok Tahun 2015. Sekolah yang
didirikan oleh Nurrohim pada tahun 2000
itu kini sudah mulai berkembang. Di awal
pembentukan, Sekolah Master hanya
beralaskan semen yang belum rata lantainya.
Ruang kelas dibagi dua dengan sekat triplek.
Siswa yang ingin menjawab pertanyaan dari
sang guru pun jadi berlomba-lomba berteriak.
Riuh sekali.
Nama Sekolah Master diambil dari
singkatan dari Masjid Terminal. Dinamakan

2.

BELAJAR-MENGAJAR- Para
siswi SMP Master, Depok Jawa Barat tengah mengikuti
proses belajar-mengajar.
PESANTREN RAMADHANPeserta didik SD Master,
Depok - Jawa Barat menampilkan tarian sebagai bagian
dari kegiatan Pesantren
Ramadhan.

demikian karena letaknya berada di
Jalan Raya Arif Rachman Hakim
dekat Terminal Depok. Para remaja di
masjid dekat terminal itu sering
mengadakan kegiatan sosial mengajar
untuk anak-anak jalanan. Seiring
berjalannya waktu, banyak donatur
berdatangan. Mereka dan masyarakat
sekitar akhirnya menghibahkan dan
mewakafkan tanah seluas 700 meter
persegi di sana. Hibah dan wakaf tanah
tersebut kemudian diamanahkan
kepada Yayasan Bina Insan Mandiri
2.
(YABIM).
Nurrohim
lantas
diberi
kepercayaan sebagai ‘arsitek’ atas
berdirinya Sekolah Master ini. Berangkat dari
nasibnya dulu sebagai anak jalanan, Nurohim
bertekad mendirikan Sekolah Master ini
bebas dari biaya apapun. Ia prihatin melihat
banyak anak jalanan yang tidak dididik dan
tidak diarahkan ke bangku sekolah, padahal
mereka berhak mendapatkan pendidikan
yang layak.
Niat baik itu mendapat banyak respons.
Donatur berdatangan dari menyumbang
buku-buku, dana kas, hingga kontainer
bekas. Kontainer? Ya, banyak sponsor dari
perusahaan menyumbang kontainer untuk
dijadikan ruang kelas. Dari keenam kontainer
itu lalu dijadikan ruang kelas bagi para murid
Sekolah Master secara bergantian. Misalnya
pada pagi hari sebagian siswa kelas SMP
memakai satu ruangan, malamnya, ruangan

2.
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3.

SUASANA KELASMeskipun tanpa
biaya, Sekolah Master
tetap berusaha
mengutamakan
suasana kelas yang
nyaman.

4.

OLAH RAGA- Selain
5.
pelajaran dalam kelas,
siswa juga dibimbing
untuk terbiasa berolah
raga terutama saat jam
istirahat.

“Tentu saja ada nuansa
heroik, karena bisa
membuktikan diri bahwa
bisa turut berpartisipasi
dalam mencerdaskan
sesamanya di tengah
keterbatasan. Ini hal
yang patut kita apresiasi,”

PENDIRI- Nurrohim
di ruang kerjanya

tersebut untuk perkuliahan. Pernah juga,
kata Nurrohim, karena bertambahnya siswa,
ruang kelas itu dibagi dua pada pengajaran
pagi hari.
“Donatur pun akhirnya lebih banyak lagi
menyumbang kontainer-kontainer bekas
untuk Sekolah Master. Ada lima perusahaan,
yang tiap perusahaanya menyumbang sekitar
empat kontainer,” ujar Nurrohim.

3.

4.

5.
WORDPRESS.COM
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Alhasil total kontainer yang ada saat ini
30 buah. Nurrohim pun mengembangkan
jenjang pendidikannya bukan hanya untuk
kelas Kelompok Belajar Paket A, B, C. Namun
juga membuka untuk anak usia dini dan
Sekolah Terbuka.
Selama ini, kata Nurrohim, pelajar yang
di Sekolah Master memang bukan lagi usia
sekolah. Mereka yang belajar hanya ingin
mengejar paket A, B, C setara ijazah SD, SMP,
SMA. “Dia pengen belajar. Jadi dari anakanak hingga yang punya anak, yang usia
expired pun bisa, ikut belajar menjadi siswa
di sini,” ujarnya.
Bagaimana syarat mendaftar di sekolah
ini? “Syaratnya MHMBMB saja, Miskin
Hidup Mau Belajar, Mau Berubah, sudah,”
ujarnya sambal tertawa. Dengan syarat itu,
Nurrohim berharap bisa memberikan hak
pendidikan yang layak bagi kaum marjinal,
anak-anak tidak mampu. Namun untuk
syarat masuk ke Sekolah Terbuka, Nurohim
mengatakan ada pertimbangan tertentu.
Yakni harus melalui proses seleksi yang
dibantu oleh mahasiswa ilmu psikologi dari
beberapa universitas negeri maupun swasta
untuk perekrutan.
Di Sekolah Master ini, Nurrohim tidak
mewajibkan para siswanya berseragam.
Untuk buku-buku pelajaran yang dipakai
sepenuhnya berasal dari sumbangan para
donatur. Anak didiknya tidak pula diwajibkan

Darmaningtyas,
untuk membeli buku pelajaran. Mereka
Pengamat pendidikan
cukup meminjamnya pada perpustakaan
sekolah yang disediakan yayasan.
“Tugas kita fasilitator ini memberi
dalam akses pendidikan formal.
pendampingan,
motivasi,
inspirasi
“Tentu saja ada nuansa heroik,
bagaimana potensi anak itu,” ujarnya.
karena bisa membuktikan diri bahwa
Hingga saat ini jumlah siswa yang
bisa
turut
berpartisipasi
dalam
bersekolah di Sekolah Master lebih dari 25
mencerdaskan
sesamanya
di
tengah
ribu orang. Tahun ajaran kemarin, Sekolah
keterbatasan. Ini hal yang patut kita
Master berhasil meluluskan sekitar 500 siswa
apresiasi,” katanya.
SD dan 900 siswa SMP serta SMA. Tenaga
Meski
para
penggiat
pendidikan
pengajar pun kini semakin bertambah.
alternatif memiliki kapasitas terbatas,
Nurrohim
cukup
bersyukur
banyak
namun tak menjadi hambatan dalam
sukarelawan yang ingin menjadi tenaga
upaya mencerdaskan sesama. Ia justru
pengajar di Sekolah Master meski bayarannya
menyayangkan pemerintah yang memiliki
tidak banyak. “Relawan inti yang baru Rp 20budget jelas justru sering lalai mencerdaskan
Rp 30 ribu. Relawan sudah lama, Rp 50-Rp
warganya hanya karena alasan-alasan
75 ribu,” terangnya.
birokratis belaka.
“Tapi mereka
Tenaga pengajar ini berasal
juga perlu diingatkan agar tidak
dari mahasiswa, polisi, manajer
terjebak
pada
birokratisasi
bank, jurnalis, pegawai negeri
praksis pendidikan, seperti
sipil, hingga Satuan Polisi
sekolah-sekolah
formal
Pamong Praja. Pengajar dari
lainya,” papar Darmaningtyas,
manajer bank awalnya hanya
beberapa waktu lalu.
untuk kegiatan Corporate Social
Karena itu, ia menyarankan
Responsibility (CSR). Namun,
pemerintah bisa memberikan
tak disangka, mereka ‘ketagihan’
sokongan, bisa melalui bantuan
mengajar di Sekolah Master.
gedung,
perlengkapan atau fasilitas,
BLOGSPOT.COM
Tak hanya itu. “Ada juga para alumni
maupun berupa guru negeri yang
Master juga mengajar. Sekolah ini sudah
diperbantukan untuk mengajar ke sekolahmenjadi laboratorium kehidupan untuk
sekolah sejenis. “Daripada banyak guru
perguruan tinggi negeri maupun swasta dan
yang kekurangan jam mengajar, lebih baik
orang-orang yang mempunyai minat pada
diperbantukan ke sekolah-sekolah tersebut,”
pendidikan,” ujarnya.
katanya.
Di sisi lain, ia melihat pentingnya
partisipasi masyarakat bisa dioptimalkan
Mengundang Simpati
pada
pengawasan
penyelenggaraan
Pendidikan alternatif seperti ini, mengundang
pendidikan agar lebih efisien dan efektif,
perhatian dari pengamat pendidikan,
serta transparan. “Sehingga dana dari
Darmaningtyas. Baginya, inisiatif pendidikan
APBN/APBD itu tersalur betul-betul untuk
alternatif selalu tumbuh dari semangat
penyelenggaraan pendidikan, sehingga beban
idealisme pendirinya yang merasa terpanggil
masyarakat terkurangi.” l
atas terpinggirkannya kelompok marginal
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jeda

Pemecatan Ribuan Polisi Meksiko
Marcell Siahaan

BENCI ‘KORUPTOR’
ANTREAN

P

emandangan orang yang mengantre untuk mendapatkan sebuah layanan, bukan
‘barang mewah’ di beberapa negara
seperti Jepang, Australia atau Singapura.
Tapi di Indonesia? Budaya antre seolah menjadi
persoalan kecil, namun memprihatinkan.
Bagi penyanyi Marcell Siahaan, budaya antre
adalah hulu dari wacana sikap mental antikorupsi.
“Korupsi itu luas bukan hanya sekedar masalah
pungli atau apa, tapi juga masalah mental korup.
Saya orang yang paling benci sama orang yang
nggak bisa antre,” ungkapnya, ketika berkunjung
ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
beberapa waktu lalu.
Kebencian ini, tentu ada sebabnya. Bukan
sekali-dua, pelantun “Semusim” ini merasakan
pengalaman buruk. Di Bandara Soekarno Hatta, seseorang pernah menyerobot antreannya saat akan
melintasi pos pemeriksaan.
“Tiba-tiba ada yang masuk dengan cueknya,
tasnya taruh di depan saya,” ujarnya.
Tanpa pikir panjang, Marcell pun langsung
mengambil tas orang itu lalu ditaruhnya di barisan
paling belakang. Marcell tak peduli dengan tatapan orang itu yang terlihat marah. “Tolong antre di
belakang!” ujarnya dengan nada marah.
Menurut Marcell, orang yang menyerobot
antrean berarti mengambil hak orang lain, yang
berarti juga melakukan korupsi. “Kalau kita bisa
tertib di negara lain, seharusnya bisa tertib di negeri sendiri,” katanya.

Karenanya, meski seolah ‘melawan arus’, Marcell berupaya
terus membiasakan diri untuk
menjadi pribadi yang lebih baik.
Ia selalu teringat nasihat yang
dikatakan orangtuanya.
“Jangan pernah mengambil keringat orang, jangan
pernah menyedot darah
orang. Itu nggak ada bedanya dengan menyedot
darah orang (korupsi), apalagi
dengan orang yang sudah bekerja mati-matian buat kamu,”
kenangnya.

T

ahukah? Polisi
Meksiko terkenal
sebagai polisi yang
paling banyak
dipecat karena terindikasi
korupsi. Pada tahun 2011,
Pemerintah Meksiko memecat 980 orang anggota
kepolisian. Mereka dipecat

MEXICO.FOXNEWS.COM

karena gagal dalam mengikuti tes kejujuran.
Ironisnya, hanya 27
persen dari enam ribu personel kepolisian yang lulus
tes tersebut. Sebelumnya,
pada 2010, sebanyak 3.200
anggota kepolisian Meksiko juga dipecat karena

Jangan pernah
mengambil
keringat orang,
jangan pernah
menyedot
darah orang.
Itu nggak ada
bedanya dengan
menyedot darah
orang (korupsi)

ZIMBIO.COM

HONGKONG.COCONUT.CO

Langkah
Radikal
HongPresiden kong
Paling
Berani

T

ahukah? Bagaimana Negara
Hongkong memberantas korupsi?
Pada tahun 1970-an, praktik korupsi di Hongkong
ahukah? Siapa pre- sudah merajalela. Sampaisiden paling berani sampai sekitar 99,9 persen
memberantas kopolisi dan jaksa melakukan
rupsi? Dialah Ellen korupsi. Akhirnya, pada
Johnson Sirleaf yang meru- tahun 1974 pemerintah
pakan presiden peremmelakukan langkah radikal
puan dari Liberia. Langkah dengan memberhentikan
paling berani, ia tunjukkan semua anggota polisi dan
dengan memecat anaknya jaksa yang terlibat korupsi.
sendiri bersama 45 pejabat
Ide itu digagas oleh senegara lain. Penyebabnya,
orang polisi yang didukung
mereka tidak menyerahkan oleh pemerintahan kolonial
daftar kekayaan kepada ins- Inggris pada waktu itu.
titusi berwenang setempat. Semua penegak hukum
Mereka tidak boleh kembali yang dipecat kemudian
menjabat, bila belum mem- diganti dengan polisi, jaksa
berikan riwayat asal-usul
dan hakim dari India dan
penghasilannya. l
Australia.l

T

INTEGRITO/SRP
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gagal menjalankan tugas,
gagal dalam tes kejujuran,
tes narkoba maupun tes
lainnya. Mereka juga diketahui memiliki “rekening
gendut” dengan aset
kekayaan yang tidak wajar
dari penghasilannyal
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komunitas

1.

2.

3.

BATAGOR- penjual batagor
Never try never di kampung
inggris
BEC- tiga orang siswa sehabis belajar dan ingin kembali
ke tempat kosnya
BELAJAR- suasana kegiatan
belajar bahasa inggris di BEC
pare kediri

2.

3.

foto-foto: ISTIMEWA

1.
FOTO-FOTO: INTEGRITO/SRP

KAMPUNG INGGRIS

MASIH ADA NASIONALISME
DI KAMPUNG INGGRIS
“Batagor please,” seorang remaja
mendekat.
“One or a half portion?”
“How much batagor for one portion?”
“Five thousand rupiahs.”
“Okay, one portion please.”
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M

endengar keduanya bertransaksi, saya seperti berada di
sebuah negeri di Eropa. Tapi
tidak, itu percakapan seorang
pelajar ketika menghampiri
seorang pedagang batagor keliling di Desa
Singgahan, Kecamatan Pare, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur.

Ya, warga di sini sudah fasih bercakapcakap dalam Bahasa Inggris, meski dengan logat yang sedikit medhok. Tak hanya pedagang
keliling, warga setempat dan penjual barang
atau jasa lainnya di sini, juga aktif cas-cis-cus
dalam Bahasa Inggris.
Karena itu, tak heran kalau desa ini lebih
dikenal dengan “Kampung Inggris”. Sebab,
selain Bahasa Inggris seolah telah menjadi
bahasa resmi, di kampung ini juga terdapat
ratusan tempat kursus bahasa Inggris.
Sebutan Kampung Inggris, awalnya dipopulerkan seorang wartawan yang meliput
daerah ini pada era 1990-an. Saking takjubnya, ia menyebutnya Kampung Inggris dalam
reportasenya. Lama-kelamaan, warga dan pelajar di sini, menyebutnya demikian.
Saya jadi penasaran, siapakah yang pertama kali merintis Kampung Inggris? Beberapa warga yang saya jumpai, menyebut sebuah nama, Kalend Osen. Dari namanya, saya
menebak sosok ini berasal dari daerah Eropa
Timur. Tapi, ternyata tidak.
Pak Osen, begitu warga setempat memanggilnya, ternyata asal Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur. Saat bertemu di rumahnya, Osen bercerita tentang perjalanannya
mengajarkan Bahasa Inggris di Pare.

Ia berprinsip, sebisa
mungkin karya yang
ia hasilkan mampu
dirasakan manfaatnya
bahkan tidak merugikan
orang lain.
Bermula dari Dua Mahasiswa
Saat itu, tahun 1976, Osen muda menjadi
santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Di kelas lima sekolah dasar,
ia terpaksa berhenti karena ketiadaan biaya.
“Bahkan, keinginan untuk pulang kampung
gagal karena nggak ada biaya,” tutur Osen.
Atas saran seorang kawan, ia lantas ke
Pare untuk berguru pada KH Ahmad Yazid,
yang menguasai 8 bahasa asing. Lantas, ia
pun tinggal dan belajar bersama sang kyai.
Harapannya sederhana, setidaknya ia bisa
menguasai satu bahasa saja.
Keterampilannya semakin terasah, ketika pada suatu ketika, datang dua mahasiswa
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dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel (Sekarang UIN Sunan Ampel),
Surabaya. Mereka bermaksud belajar bahasa
Inggris kepada Kyai Yazid untuk menghadapi
ujian negara. Kebetulan Kyai Yazid sedang
bepergian saat itu. Kedua mahasiswa itu lalu
ditemui Nyai, sebutan untuk istri Kyai Yazid.
“Entah kenapa, saya yang langsung ditunjuk
untuk mengajarkan kedua mahasiswa itu,”
kata Osen.
Kedua mahasiswa itu kemudian menyodorkan beberapa lembar berisi 350 soal.
Osen kemudian memeriksa soal itu dan yakin
dengan persentase keberhasilan di atas 60
persen. Selama lima hari, Osen membimbing
mereka di pelataran masjid. “Tak disangka,
sebulan kemudian mereka mengabarkan lulus ujian,” kata Osen sembari tertawa.
Keberhasilan dua mahasiswa itu pun tersebar di kalangan kampus mereka. Menurut Osen, banyak mahasiswa yang kemudian
belajar kepadanya. Maka terbentuklah kelas pertama pada 15 Juni 1977 dengan enam
orang siswa yang belajar di bawah pohon atau
di pelataran masjid.
Mereka menamakan kelas pertama
itu dengan Basic
English
Course
(BEC) yang kemudian menjadi nama
lembaga kursus milik Osen hingga saat
ini.
Kursus binaan
Osen semakin berkembang. Setelah
menikah,
Osen
membangun beberapa ruang kelas,
termasuk rumahnya dalam satu kawasan.
Sejak itu, Osen bersama sang istri mengelola
BEC yang jumlah siswanya terus bertambah
tiap tahun.
Sekitar tahun 1990-an, kelas Osen tidak
bisa lagi menampung para siswa yang terus
bertambah. Maka para alumni BEC, berinisiatif membuka tempat kursus serupa untuk
menampung tingginya peminat. Osen mengaku senang dengan banyaknya lembaga
kursus yang mulai tumbuh dan tingginya minat masyarakat untuk belajar Bahasa Inggris.
Ia berprinsip, sebisa mungkin karya yang
ia hasilkan mampu dirasakan manfaatnya
5.
bahkan tidak merugikan orang lain. Ia juga
sengaja tak memonopoli usaha kursus itu.
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Perlahan, Pare memang
seolah bersalin rupa
menjadi tempat yang
kondusif untuk
melatih bahasa asing
“Saya hanya buka tempat kursus saja. Usaha
yang lain, biar masyarakat saja,” ujar Osen
yang telah meluluskan 18 ribu siswanya.
Otomatis, tumbuhnya gairah belajar bahasa itu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Seperti disebutkan
Osen, selain usaha kursus bahasa, perekonomian masyarakat juga tumbuh dengan usaha
lainnya, seperti penginapan/kos, tempat
makan, jasa penyewaan sepeda, jasa laundry
dan lainnya.
Yang menarik, daerah ini terasa sangat
kondusif sebagai tempat berlatih. Sebab,
Osen dan para pengajar di lembaga kursus
lain, mewajibkan seluruh siswanya untuk aktif berbahsa Inggris
dalam kehidupan
sehari-hari.
Masyarakat pun ikut
mendukung.
Ketua RT setempat,
Agus
Sumarno mengatakan, Bahasa Inggris
digunakan untuk
membantu
para
siswa yang jumlahnya ratusan di
daerahnya. “Kami
menggunakan bahasa Inggris itu
sembari melatih anak anak yang kursus dan
juga warga sini,” kata Agus.
Para pedagang keliling yang masih awam,
juga diajari. Osen membuka kelas khusus untuk mereka secara cuma-cuma setiap Rabu
dan Sabtu malam, agar mereka juga bisa mendukung lingkungan belajar yang kondusif.
Di BEC sendiri, Osen membuka program,
mulai dari tingkat dasar selama satu bulan,
hingga program lanjutan yang bisa ditempuh
dalam 2-3 bulan. Program serupa juga dibuka
di tempat kursus lain. Hanya perbedaanya,
ada lembaga lann yang membuka program
bahasa yang dipaketkan dengan penginapan
dengan jangka waktu yang lebih fleksibel.
“Sehingga siswa bisa berlatih berbahasa lebih

5.

4.
5.

DISKUSI- Kalent Osen (kanan) di hampiri dua muridnya setelah
pembelajaran yang akan berdiskusi tentang pelajaran tadi.
MATERI- Salah seorang guru di kampung Inggris sedang mengajar kelas tingkat lanjut.
6.

intensif,” tambah Anam, salah seorang pembina Saigon Camp.
Perlahan, Pare memang seolah bersalin
rupa menjadi tempat yang kondusif untuk
melatih berbahasa asing. Tak heran kalau banyak peminatnya berasal dari luar kota, bahkan luar Pulau Jawa.
Seperti siang itu, saya melihat segerombolan anak muda keluar dari tempat kursus
BEC. Tak sengaja, saya mendengar obrolan
mereka dengan bahasa Inggris. Saya mencoba
bergabung dengan mereka.
“Hallo, what is your name? Where do you
come from?” tanya saya. Salah satu di antara
mereka menjawab, “My name is Kiki, I am
from Tangerang,” katanya. Dari obrolan itu,
Kiki bercerita bahwa dia baru saja menamatkan pendidikan SMA dan ingin masuk ke sekolah kedirgantaraan di Bandung.
“Saya mau jadi pilot, jadi perlu belajar bahasa Inggris,” katanya. Tak hanya Kiki, lima
temannya juga berasal dari luar Kota Kediri.
Ada yang dari Depok, Tangerang, Malang, dan
Jakarta. Kenapa mereka jauh-jauh ke Kediri
untuk belajar?
“Karena sudah banyak terbukti efektif
dan efesien kalau di sini,” jawab mereka hampir bersamaan.

Nasionalisme
Agus Sumarno tak menyangka jika kebiasaan
berbahasa Inggris itu telah mengubah keseharian warganya. Namun begitu ia menegaskan, perubahan itu hanya pada kebiasaan
berkomunikasi dan geliat di sektor ekonomi
saja. Semangat nasionalisme warganya terhadap bahasa dan bangsa Indonesia, Agus
menjamin tidak akan luntur. “Saya jamin itu,”
katanya.
Agus bercerita, bahwa kegiatan kerja
bakti secara bergotong-royong, hingga saat
ini masih rutin dilakukan warga dalam merawat fasilitas umum dan fasilitas sosial. “Kami
baru saja memperbaiki masjid secara gotong
royong,” katanya.
Contoh lainnya, adalah paguyuban yang
menaungi ratusan lembaga kursus, Forum
Kampung Bahasa. Di sini, corak keindonesiaan juga terasa kental. Secara berkala, paguyuban mengadakan pertemuan guna bermusyawarah atas persoalan yang ada. Ini juga
digunakan untuk menyamakan langkah di
antara para pemilik lembaga kursus.
“Jumlah lembaga kursus kan banyak. maka kami perlu wadah untuk saling
berkomunikasi dan menjalin silaturahmi,”
kata Osen, yang juga menjabat ketua penasihat FKB.l
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Iptu Entang Cahyadi
K A P O L S E K

K A S EMEN , S ER A NG

Pengabdian
Adalah
Panggilan Hati

1.

2.

K

Kisah tentang pengabdian anak
bangsa selalu menarik perhatian. Ya, sejatinya pengabdian
kepada Ibu Pertiwi punya ragam
rupa. Misalnya saja Iptu Entang
Cahyadi, seorang prajurit Bhayangkara yang
lebih dari 20 tahun mendarmabaktikan dirinya pada Kepolisian. Yang menarik, ayah tiga
anak ini juga mengabdikan dirinya sebagai
pengajar di sebuah madrasah di Kasemen,
Serang, Banten. Bukan jumlah bayaran yang
ia cari, tapi panggilan hati yang meneguhkan
pilihannya menjadi pendidik generasi muda.
Karena itu, beberapa waktu lalu, redaksi
Integrito menyempatkan berbincang dengan
perwira pertama yang rendah hati ini. Berikut
petikannya:

2.
3.
1.
2.

3.

ABSENSI- Entang Cahyadi mengoreksi
dan berdiskusi dengan muridnya
KOORDINASI- Menjabat Menjadi Kapolsek, Entang mengkordinasikan kepada
anak buahnya untuk kerja bakti bersama
yang akan ditinjau langsung oleh Kapolres
Serang.
SELEPAS TUGAS- Entang Cahyadi saat
berada di rumah selepas ia bertugas sebagai polisi.

Kapan mulai bertugas sebagai polisi?
Karir saya di kepolisian mulai Tahun 1995.
Dinas pada Tahun 1996 di wilayah Banten.
Meski sejak kecil ingin menjadi polisi, tapi di
akademik saya biasa saja. Sempat nganggur
setelah lulus SMA, satu tahun kursus-kursus
mengisi waktu. Juga mengajar ngaji Iqro kan.
Waktu itu orangtua bilang ada pendaftaran
Bintara, pas saya coba, alhamdulillah baru
satu kali daftar dinyatakan lulus.

FOTO-FOTO: INTEGRITO/SRP
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Mengapa ingin jadi polisi?
Sewaktu kecil, saya melihat polisi yang
menolong korban kecelakaan di sekitar
Cileunyi. Dari keluarga besar memang ada
keluarga polisi dan tentara tapi tidak banyak.
Saya hanya melihat tugas kepolisian dan timbul keinginan untuk menjadi polisi.

Bagaimana ceritanya anda bisa mengajar?
Karena waktu dinas awal-awal belum banyak
tugas, jadi saat itu saya masih nyambi jadi
guru ngaji. Saya mengajar Iqro’ di kampung.
Lalu setelah jadi polisi, ada tugas dan fungsi
polisi di bagian Pembinaan Masyarakat.
Jadi kita sering interaksi, istilahnya, dengan
pihak-pihak sekolah. Selama 14 tahun keluar
masuk sekolahan untuk melaksanakan tugas
Pembinaan Masyarakat itu.
Kapan memutuskan untuk resmi mengajar?
Tahun 2001, saya intensif datang ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) Masyaratul
Muta’alimin untuk tugas pembinaan masyarakat. Di sana, salah satu Kepala Sekolah
bertanya kepada saya, “Kenapa nggak Bapak
sekalian mengajar saja”. Ngobrol-ngobrol
seperti itu lalu terlaksanalah resmi mengajar
tahun 2010, lalu dikasih jadwal pengajaran
yang tetap.
Jadwal mengajar?
Empat jam pelajaran sepekan, Sabtu pagi
jam kedua atau ketiga dan Jumat, juga di jam
kedua dan ketiga.
Apa yang anda ajarkan?
Saya mengajar Bimbingan Konseling, seperti
larangan menggunakan narkoba, karir setelah lulus akan melanjutkan kemana, mengarahkan bakat siswa. Semua bentuk kenakalan remaja, tata-krama, sopan-santun, itu
yang kita kedepankan, kedisiplinan. Namun
belakangan ini juga mengajar Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn), termasuk nilainilai antikorupsi yang sederhana. Tandatandanya, akibatnya. Dan dari apa yang saya
ajarkan berharap anak-anak bisa memahami
apa itu korupsi, gratifikasi atau suap dalam
contoh kecil.
Ada benturan tugas di madrasah dan di
kepolisian?
Selama ini nggak. Kalau nggak bisa (mengajar) pasti kan di madrasah itu ada rekanrekan dewan guru yang menggantikan. Kita
komunikasi saja.
Berapa honor yang anda terima?
Sejak awal, sebulan kurang lebih Rp 64ribu.
Sampai sekarang hampir sama. Karena itu
kan standarisasi. Saya nggak mengharapkan
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kepentingan bareng-bareng, buat Cleaning
Service.situasi bertukar saat pelajaran olahraga, dan nggak ada yang tahu.
Apa motivasi anda mengajar?
Seikhlasnya, hanya menyalurkan kesenangan
mengajar. Rasanya senang bisa mendekatkan
figur polisi dengan pihak anak-anak sekolah.
Ada kepuasan batin ketika anak-anak yang
saya ajar dapat memahami.
Itu yang membuat anda bertahan?
Karena kelihatan dari segi positifnya banyak.
Kita bisa lebih dekat dengan masyarakat,
khususnya generasi masa depan. Apalagi sekarang bentuk kenakalan-kenakalan remaja
sangat luar biasa, ini merajalela.
Bagaimana respons atasan anda?
Saya nggak lapor ke pimpinan awalnya.
Tugas ngajar ya mengajar saja, karena
ini bagi saya kesenangan. Karena juga
sesungguhnya saya nggak mau kelihatan.
Lalu bagaimana sampai atasan tahu?
Kebetulan waktu itu ada kunjungan Pak
Kapolres dengan salah satu tokoh masyarakat di Banten Pak Haji Tubagus Abbas,
keluarga Kesultanan Banten. Di situ tanpa
sadar mungkin Pak Haji Abbas tanya ke
Kapolres, “Ini Pak Entang mengajar di situ
(madrasah)?” Nah terdengar lah sama Pak
Kapolres. Lalu bilang “Sudah nanti diberi
penghargaan.”
Anda membayangkan akan mendapatkan
penghargaan sebelumnya?
Saya nggak terbesit sampai seperti ini. Saya
nggak ngira. Saya mengajar ya mengajar saja.
Bagaimana aktivitas anda di rumah?
Biasanya ba’da maghrib kalau tidak ada
dinas dari kepolisian saya mengajar ngaji
anak-anak saya. Habis itu saya berkomunikasi dengan mereka apa yang terjadi tadi di

sulur
sekolah, dan memberikan bimbingan juga
untuk hal yang tidak boleh dan yang boleh.
Saya juga ingin menjaga anak-anak saya
sama seperti anak-anak di madrasah yang
saya ajar.
Jika anda disuruh memilih, mengajar
atau sebagai polisi?
Kayaknya dua-duanya deh. Tugas kepolisian
sama mengajar itu bisa juga dibarengin.
Mungkin kalau yang harus salah satu ya pasti
kita pilih polisi ya karena sudah membesarkan saya juga.
Apa arti pengabdian bagi anda?
Pengabdian yang penting sesuai hati nurani
kita dan ada keikhlasan. Tidak mengharap
sesuatu apapun juga. Hanya mengharap ya
kita ngabdi.l

BIODATA
NAMA
Entang Cahyadi

TTL
Tasikmalaya, 20 Januari 1976

Pangkat
Inspektur Polisi Satu (Iptu)

Jabatan
Kepala Kepolisian Sektor Kasemen, Serang, Banten
(sejak April 2015)

Istri
Yani Noviani

Anak
Moch. Tresna Prasetya
Siti Aina Taqiyyah
M. Thaqip Prawira

Karir
Kapospol Karanghantu, Polsek Kasemen (2006)
Kanit Reskrim Polsek Kasemen (2010)
Kanit Reskrim Cipocok (2013)
Kanit Reskrim Jawilan (2013)
Kanit Reskrim Ciruas (2014)
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PERBUATAN
CURANG

P

erbuatan curang termasuk ke dalam salah satu jenis tindak pidana
korupsi. Pada pasal 7 ayat (1) huruf
a sampai dengan d, pasal 7 ayat (2)
dan pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001,
Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999,
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, ada sekitar enam rumusan dalam
kelompok perbuatan curang:
Pertama, Pemborong berbuat curang adalah korupsi. Definisinya adalah pemborong,
ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang
pada waktu menyerahkan bahan bangunan,
berbuat curang yang dapat membahayakan
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan
perang.
Kedua, Pengawas proyek
membiarkan perbuatan curang
adalah korupsi. Setiap orang
yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan
bangunan, sengaja membiarkan
perbuatan curang yang dapat
membahayakan keamanan orang
atau barang, atau keselamatan
negara dalam keadaan perang.
Ketiga, Rekanan TNI/Polri
berbuat curang adalah korupsi.
Setiap orang yang pada waktu
menyerahkan barang keperluan
TNI/Polri berbuat curang yang
dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan
perang.
Keempat, Pengawas rekanan
TNI/Polri membiarkan perbuatan
curang adalah korupsi. Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI/Polri dengan
sengaja membiarkan perbuatan
curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam

keadaan perang.
Kelima, Penerima barang TNI/Polri
membiarkan perbuatan curang adalah
korupsi. Definisinya adalah orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau
orang yang menerima penyerahan barang
keperluan TNI/Polri yang membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keselamatan negara dalam keadaan perang.
Keenam, Pegawai negeri menyerobot
tanah negara sehingga merugikan orang lain
adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
telah merugikan orang yang
berhak, padahal diketahuinya
bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2), kepada pihak swasta
dimaksud yang melakukan perbuatan curang, dapat dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat dua tahun dan paling
lama tujuh tahun. Selain itu,
juga pidana denda paling sedikit
Rp100 juta dan paling banyak
Rp350 juta.
Ketentuan dalam Pasal 12
huruf h menyebutkan, pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang berbuat curang, dapat
dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun
dan paling lama 20 tahun. Selain
itu, juga dapat dikenakan pidana
denda paling sedikit Rp200 juta
dan paling banyak Rp1 miliar. l
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Kavling c-1

Indriyanto Seno Adji

GURU KEHIDUPAN
Apa yang membuat kita menjadi arif serta bijak dalam
memandang hidup?

S

Karenanya, pendidikan dalam konteks penceaya kerap terusik dengan pertanyaan ini.
gahan, sejatinya mampu menjadikan pribadi yang
Meskipun jawaban bisa beraneka, natidak hanya memahami dan meningkatkan kemun ada satu hal yang saya kira relevan,
sadaran bahaya korupsi, tetapi juga menggerakyaitu pendidikan. Ya, ia akan membuat
Gedung
Lt. 2, Jln.mengenai
Rasuna Saidkan
Kav.
C-1,
Kuningan-Jakarta
dirinya,
bahkan
orang lain untuk bersikap
seseorang
belajarKPK
dan memahami
hidup antikorupsi.
“cara” pandang serta “sudut” pandang.
Hal itu lah yang menjadi bagian national inDengan pendidikan, saya berharap kita
terest KPK. Sektor pendidikan menjadi rencana
semua tidak hanya akan menjadi orang yang
[Terbuka
Umum]
dari program pencegahan korupsi KPK
berilmu, tetapi juga beradab karena
kehalusanuntukstrategis
yang menjangkau anak-anak, remaja, bahkan
akhlak. Tidak hanya mempermudah hidup
kaum perempuan hingga berbagai kalangan. Dekita, melainkan juga membuat orang lain berngan berbagai ‘bahasa’ dan kemasan, pesan-pesan
daya guna. Ya, seolah pendidikan adalah guru
antikorupsi disampaikan untuk mendidik lintas
kehidupan dalam pergaulan berbangsa dan
generasi. Tentu saja, mendidik adalah proses
bernegara.
dialog antara kecerdasan akal dan hati secara
Maka tak berlebihan, kalau pendidikan
simultan.
diprioritaskan, ia akan menjadi kekuatan ruh
Buah dari pendidikan, akan terlihat semacam
sebuah bangsa. Sebaliknya, mereka yang tanpa
harmoni antara lisan dan perbuatan yang berpendidikan akan menempatkan dirinya pada
integritas sehingga lahir generasi yang paripurna
ketiadaan martabat dan ketidakberdayaan.
akal dan akhlaknya. Dalam konteks kehidupan
Itu sebabnya, Komisi Pemberantasan Koberbangsa, manusia seperti inilah yang diharaprupsi (KPK) menjadikan pendidikan sebagai
kan bisa memberikan nilai positif.
salah satu sarana dalam pendekatan program
Pendidikan pencegahan korupsi ini sudah sepencegahan korupsi. Berdasarkan konsep dan
mestinya meliputi personalitas yang beradab dan
metode pemahaman preventif crime on developberakhlak, yang berintegritas dari moralitas yang
ing countries bahwa segala macam kejahatan dabaik. Pendidikan integritas atau moralitas inilah
lam kehidupan bernegara, hanya dapat dikurangi
yang diharapkan menghasilkan pencegahan koapabila sistem pencegahan berjalan dengan baik,
rupsi yang wide and spread.l
teratur serta berkelanjutan.
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