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Bendera adalah simbol kedaulatan 
sebuah bangsa. Itu sebabnya, ke-
hormatan pejuang Indonesia di 
Surabaya merasa terinjak-injak, 
ketika sekelompok orang Belan-

da mengibarkan bendera merah-putih-biru 
di tiang tingkat teratas Hotel Yamato pada 18 
September 1945. 

Sebagai sebuah bangsa yang baru, tentu 
tahu betul rasa pengorbanan dalam memper-
juangkan kemerdekaan. Sebagai balasan, le-
dakan semangat nasionalisme arek Surabaya 
lantas merobek bagian birunya, kemudian 
mengibarkannya kembali sebagai bendera 
Dwi Warna. Peristiwa itu, lantas dikenang 
sebagai Insiden Hotel Yamato. Sebuah pe-

ristiwa yang menggambarkan kegigihan 
perjuangan yang tercermin 

sebagai bukti ke-
cintaan rakyat 

kepada bang-
sanya. 

P a d a 
z a m a n 

perjuangan kemerdekaan, tak sulit 
menemukan orang-orang yang rela 
membaktikan dirinya membela bangsa, 
mengangkat senjata, mengusir penjajah, 
meski nyawa taruhannya. Setelah zaman 
berubah, kepahlawan kemudian berubah 
rupa mencari bentuknya yang beraneka. Dan, 
kepedulian adalah salah satu wujudnya.

Pada kehidupan yang modern, paham   
materialisme dan hedonisme tumbuh subur 
di tengah masyarakat kita sehingga mela-
hirkan manusia yang individualistis. Seolah, 
kepedulian lantas menjadi ‘barang langka’. 
Namun, selalu ada saja orang-orang yang 
tak hanya menebar peduli, tetapi juga meng-
gugah kepedulian orang lain, agar turut men-
jadi ‘pahlawan-pahlawan’ baru bagi sesama.

Mereka tak kalah heroik. Pun tak kalah 
berani. Menembus medan sulit ketika 
bencana,   mengulurkan bantuan bagi kaum 
papa, sembari terus berpikir, bagaimana 
yang dhuafa bisa terus berdaya. Pahlawan-
pahlawan baru itu, tak sekadar peduli. Mereka 
juga terus memperbaiki dan meningkatkan 
kapasitas diri. Sehingga, kepedulian 
itu diorganisasi secara profesional agar 
berdampak maksimal bagi kemaslahatan 
manusia.

Banyak orang yang kemudian ‘angkat 
topi’ dengan heroisme itu. Tak sedikit pula 
yang menyingsingkan lengan baju untuk tu-

rut ambil peduli. Semakin 
banyak, nilai kepedulian itu 
menjadi keasyikan tersen-
diri, bahkan gaya hidup baru 
yang mengikis ego manu-
sia modern era kini. Semoga 
saja, aksi para pahlawan baru, 
mampu memberikan inspi-
rasi tersendiri untuk melatih 
diri kita menjadi manusia 
yang sesuai kodratnya; hidup 
harmoni dengan manusia 
lainnya. Semoga.l

MenCarI paHlaWan
Pahlawan era kini adalah manusia peduli yang 
mengikis ego diri. Berbagi adalah pilihan hati.
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perpustakaan kpk
Pertanyaan : Anita Widyastuty

Selamat Pagi,
Mohon infornya tentang Perpustakaan KPK. Saya 
mahasiswi Magister Akuntansi Universitas Trisakti 
Jakarta. Mengambil konsentrasi Audit Forensik dan 
akan menyusun tesis September akhir 2015 ini. 
Apa saja syaratnya agar saya bisa berkunjung ke 
Perpustakaan KPK untuk membaca dan meminjam 
buku? Terima Kasih .

Jawaban :
Perpustakaan KPK terbuka untuk umum setiap hari 
pada jam kerja, Senin-Jumat pukul 09.00-16.00 
WIB. Untuk meminjam buku dapat meninggalkan 
kartu identitas diri/KTP. Demikian kami sampaikan. 
Silahkan menghubungi kembali jika ada pertanyaan 
lebih lanjut.

penelItIan DI kpk
Pertanyaan : Adam Adhianto

Saya bermaksud melakukan penelitian tugas 
akhir terhadap program “Anti-Corruption Youth 
Camp 2015: ENERGI MUDAMU, SENJATAMU!”, 
sesuai dengan informasi pada halaman ACCH. 
Mohon bantuan dan arahan dalam memperlancar 
penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya.

Jawaban: 
Untuk melakukan penelitian di KPK, saudara dapat 
mengirimkan surat dari universitas, proposal dan 
daftar pertanyaan/data yang dibutuhkan lalu kirim 
ke email informasi@kpk.go.id. Untuk mengetahui 
mekanisme penelitian di KPK lebih jelas, saudara bisa 
mengakses website KPK pada bagian Layanan Publik.
Demikian kami sampaikan, silahkan menghubungi 
kembali apabila ada pertanyaan lebih lanjut.

Syahrul Ramdlon @RamdlonSyahrul
Terus maju pantang mundur. Basmi koruptor di negeri 
ini. Kalau perlu terapkan hukuman mati.

Sadam Afian Rich @SadamAfian21
Saya Muda dan Tidak Korupsi. MAJU BERSAMA KPK!.

Hasibuan Amin @hasibuanaminnn
Semoga KPK dapat menyita semua aset NKRI yang 
dikantongi koruptor. Amin.

Richard Dauhan @richard_dauhan
Semoga ke depan KPK semakin profesional, kredibel, 
mandiri dan komitmen yang kuat untuk Indonesia yang 
lebih bermartabat.

Putri Wesipurwosari @putriwonosobo2
KPK perpanjangan dari perjuangan rakyat. Ayo maju 
terus, 100% rakyat mendukung!

Deden Nurjamil Yusuf @deden_nurjamil
Maju terus pantang mundur. Babat habis koruptor 
Indonesia. Maju terus KPK!

Kang Roman @Roman_Diwangi
Kami rakyat menginginkan KPK yang tangguh, kuat dan 
tidak mudah digembosi oleh pihak-pihak lain. Doa kami 
bersama KPK.

Djong Susantho @djong_susantho
@KPK_RI Rakyat pasti berpadu untuk bersatu, dan 
bersama membentengi KPK.

BIM @binsarm07307011
Rakyat siap membelamu KPK. Jaga terus integritas 
internal KPK.

Wahdan Iskandar @wahdaniskandar
Jangan kalah, jangan padam saat banyak ancaman 
datang. Maju terus KPK!.
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IntegrIto/nCAng

UNJUK GIGI– Petugas pengamanan KPK mendemonstrasikan
 pengawalan VVIP usai upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di 
Jakarta, pada Senin (17/8).

r a n a



kiLas kiLas
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Ratusan pegawai KPK mengha-
diri Kajian Agama yang ber-
tema “Kejujuran dan Keikhlasan 

dalam Bekerja, Upaya Menjaga Mar-
wah Diri dan Lembaga” oleh Hasyim 
Muzadi, mantan Ketua PBNU pada 
Kamis (2/7) di Gedung KPK, Jakarta.

Dalam nasihatnya, ia mengimbau 
agar umat Islam tidak hanya beriman 
dan beribadah. Tetapi juga beribadah 
secara sosial. “Mencari rezeki yang ha-
lal kemudian menegakkan keadilan, 
kerukunan, juga (memperhatikan) 
penggalian sumber daya alam. Itu 
semuanya include ajaran agama kita,” 
tutupnya.l

Agar terhindar dari perbuatan 
korupsi, sebanyak 9 anggota 
DPRD Kabupaten Kerinci 

berkunjung ke Gedung KPK pada 
Rabu (8/7) di Jakarta. Rombongan 
yang dipimpin Ketua DPRD Kerinci 
Arpan Kamil itu, diterima Wakil Ketua 
KPK Zulkarnain. Mereka mempelajari 
fenomena korupsi berdasarkan hasil 
temuan dan kasus yang melibatkan 
anggota dewan di daerah. 

Sementara itu, Ketua DPRD 
Kerinci, Arpan Kamil berterima kasih 

KPK menggandeng Pemerintah 
Kota Cimahi melakukan deklarasi 
dan aksi pengelolaan dana pen-

didikan yang bebas dari korupsi di 
Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa 
(25/8). Penandatanganan rencana aksi 
dilakukan oleh Wali Kota Cimahi Atty 
Suharti, Plt Kepala Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi Tata 
Wikanta, dan Inspektur Kota Cimahi Efi 
Hanafia, dengan disaksikan oleh Kepala 
Biro Perencanaan Keuangan KPK Bimo 
Gunung Abdul Kadir.

Kegiatan ini merupakan  tindak 
lanjut dari kegiatan focussed group dis-
cussion (FGD) sebelumnya untuk mengi-
dentifikasi sejumlah permasalahan 
pada pengelolaan dan perumusan 
rencana aksi.

“Salah satu fokus KPK di bidang 
pencegahan korupsi adalah sektor 
pendidikan, karena dananya besar dan 
dampaknya langsung dirasakan masya-
rakat,” kata Bimo.l

Ratusan pegawai KPK mengikuti 
seminar psikologi bertajuk 
“Membangun Kolaborasi dan 

Tim Kerja yang Solid” di Auditorium 
KPK, Jakarta, pada Kam   is (27/8). 
Seminar tersebut disampaikan oleh 
Psikolog Ratih Ibrahim.  

Menurut Ratih, KPK bisa di-
analogikan seperti pohon mahoni 
yang kuat meski diterpa panas dan 
hujan. Buahnya pahit. Kayunya 

kaJIan aGaMa 
peGaWaI kpk

kpk-peMkot CIMaHI 
Berantas korupsI

InDonesIa MeManGGIl 9

seMInar psIkoloGI untuk peGaWaI kpk

antirayap. Mahoni tergolong pohon 
peneduh dan pelindung di tepi jalan 
atau di pekarangan. Ia memiliki ba-
nyak manfaat bagi kehidupan manu-
sia, sebagai bahan bangunan hingga 
menjadi bahan pengobatan berbagai 
macam penyakit.

“Saya membayangkan KPK ada-
lah Pohon Mahoni. Kuat banget dan 
bermanfaat,” ujar Ratih.l

IntegrIto/SrP

InDoneSIA-toUrISM.CoM

IntegrIto/SrPIntegrIto/SrP

DarI kerInCI BelaJar antIkorupsI

IntegrIto/SrP

KPK kembali membuka kesem-
patan bagi putra-putri bangsa 
yang ingin bergabung dalam 

memberantas korupsi di negeri ini. 
Melalui program Indonesia Memanggil 
(IM) 9, KPK membuka tiga posisi dengan 
rumpun jabatan struktural, yakni Ke-
pala Biro Humas, Direktur Pengolahan 
Informasi dan data (Pinda) serta Deputi 
Pencegahan.

Menurut Wakil Ketua Sementara 
KPK Johan Budi, dibutuhkan lebih dari 
sekadar tekad untuk memberantas ko-
rupsi. “Tak hanya tekad, tetapi integritas, 
komitmen tinggi serta seluruh potensi 
harus dikerahkan dalam memberantas 
korupsi,” katanya.

Saat ini, KPK memiliki 1.137 
pegawai yang terbagi dalam empat 
kedeputian dan satu kesetjenan. KPK 
menargetkan penambahan jumlah 
karyawan secara keseluruhan setiap ta-
hunnya. Hingga 2016 nanti, ditargetkan 
jumlah pegawai KPK mencapai 1.200 
orang.l

ROADSHOW aCFFest DI kenDarI

KPK menggelar roadshow Festival 
Film Antikorupsi atau Anti Cor-
ruption Film Festival (ACFFest) 

2015 di Auditorium Mokodompit, 
Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi 
Tenggara, pada Rabu (19/8).

Dalam kesempatan itu, hadir Wakil 
Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang  
berharap, ACFFest mampu menjadi 
sarana penyebar ‘virus’ antikorupsi yang 
menimbulkan kesadaran dan partisipasi 

publik dalam pencegahan korupsi. 
“Karenanya, harus diberantas dengan 
cara yang luar biasa. Upaya pencegahan 
juga dioptimalkan,” katanya. 

Kendari menjadi kota ke-8 yang 
dikunjungi. Kegiatan ini digelar selama 
dua hari (19-20/8) dan diikuti 1.147 pe-
lajar dan mahasiswa, dengan beberapa 
rangkaian kegiatan, seperti talkshow, 
pitching forum, dan workshop. l

IntegrIto/SrP

kepada KPK yang telah mengingatkan 
dan menambah wawasan tentang 
titik-titik rawan korupsi yang ber-
kaitan dengan jabatan.

“Paparan tadi sangat menambah 
wawasan kami. Kami tidak ada niat 
untuk korupsi, tapi mana tahu jika 
salah langkah kebijakan, justru bisa 
menjerumuskan. Karenanya kami 
bersyukur bisa memahami upaya 
pencegahan yang baik supaya tidak 
terjadi korupsi,” ujarnya.l



kanaL kanaL
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Seorang lelaki muda melihat sebuah 
dompet berwarna cokelat milik se-
orang ibu paruh baya, terjatuh. Segera 
saja ia ambil dompet itu, lalu memang-

gil si ibu sambil mengejar lantas mengemba-
likannya.

Kenapa ia tak ambil saja dom-
petnya? Toh, orang banyak meng-
anggap hal seperti itu sebagai 
‘rezeki’ nomplok. Mungkin begitu-
lah bayangan banyak orang ketika 
melihat ‘peluang’ di depan mata.

“Saya nggak mau. Bukan 
hak saya,” kata Muhammad Ikhsan, pemuda 
18 tahun itu. Peristiwa itu terekam kamera  
KanalKPK TV pada program reality show “Aku 
Jujur Kamu”, sebuah program yang berusaha 
merekam sebanyak mungkin orang-orang 
jujur di sekitar kita.

Kejujuran Ikhsan seolah menjadi harapan 
baru atas realitas masa kini. Di saat kejujuran 
menjadi ‘barang langka’, pemuda seperti Ikh-
san memperlihatkan kejujuran yang menge-
sankan. Sebab, pada percobaan sebelumnya, 
dompet tersebut diambil oleh orang yang me-
lihatnya.  

Dalam percobaan lainnya, KanalKPK TV 
juga selalu saja menemukan orang-orang jujur 

kanal sapa

Menyapa nusantara di udara
realIty sHoW

Jujur di Mana saja

proGraM Waktu tayanG

Kanal Sapa Senin-Jumat, 
Pukul 10.00 WIB

di mana saja dan dengan status sosial yang be-
ragam. Misalnya saja, tas yang sengaja terting-
gal, meninggalkan helm pada kendaraan orang 
lain, dan sebagainya dengan tempat-tempat 
yang tak terduga, seperti jalanan, tempat par-
kir, kantin, dan sekolah. Mereka yang jujur, 

akan dihadiahi sebuah pin tanda 
kejujuran. Memang tak berlapis 
emas, tapi pin itu adalah apresiasi 
kami terhadap orang-orang yang 
menjaga kejujurannya, meski tak 
ada yang melihat perbuatannya.

Dari cerita kejujuran ‘seke-
cil’ ini, setidaknya kita patut berharap bahwa 
pelaku-pelaku kejujuran akan mampu men-
jaga integritasnya pada amanah dan tugas yang 
jauh lebih besar. Toh pada akhirnya, KPK ber-
harap, kita semua mampu menjaga kejujuran 
di mana saja dan kapan saja, tanpa meman-
dang perbuatan itu besar atau kecil.

Anda juga bisa menyaksikan video lainnya 
di www.kanal.kpk.go.id

proGraM Waktu tayanG

Aku Jujur, Kamu? Rabu, 
Pukul 10.00 WIB

Setiap pagi, Radio KanalKPK menyapa 
Nusantara untuk membahas topik 
antikorupsi terkini. Misalnya saja ten-
tang Dana Desa yang tahun ini mulai 

direalisasikan kepada lebih dari 70 ribu desa di 
Indonesia.

Sebab, ada potensi korupsi yang besar 
bila masyarakat abai dalam peng-
awasan. Karena partisipasi adalah 
kunci, maka Radio KanalKPK me-
nyapa para ‘kawan’ seperjuangan 
di udara melalui Jaringan Radio 
Komunitas Indonesia (JRKI) di 
sejumlah daerah untuk bersinergi.

Topik Dana Desa, hanyalah sa-
lah satu, di antara topik lainnya yang menjadi 
perhatian masyarakat. Di Kanal Sapa, radio 
komunitas di daerah juga bisa menyampai-
kan topik yang menjadi perhatian masyarakat 
setempat. Mereka juga bisa berbagi konten si-
aran atau me-relay isi siaran Radio KanalKPK.

Sejak April 2015, ada ratusan radio komu-
nitas yang mendengungkan pesan antikorupsi, 
mulai di Pulau Jawa seperti, Lintas Merapi 
Klaten, Radioland Swara Swadaya Sragen, Wi-
jaya FM, Matrix FM, dan Pendawa FM. Selain 
di Pulau Jawa, ujung Sumatera pun tak lepas 
dari jangkauan. Di Aceh kami menyapa Da-
russalam FM dan Kembang FM, di Sumatera 
Barat kami juga menyapa Taratak FM, Suara 

Langgiung FM, Bahana FM serta masih ba-
nyak radio komunitas lainnya yang telah kami 
sapa. 

Selain radio komunitas, kami juga menya-
pa elemen masyarakat yang memiliki komit-
men dalam pemberantasan korupsi. Seperti, 

Malang Corruption Watch, Youth 
Provoactive, Gerak Aceh, ACC Su-
lawesi dan lainnya. 

Salah satu tujuannya adalah 
menjalin komunikasi sebagai sara-

na bertukar informasi seputar korupsi. 
Selain itu juga menunjukkan kehadiran 
KPK di tengah komunitas dan masyara-

kat.
Melalui sambungan telepon, antusiasme 

masyarakat mengudara dan didengarkan ju-
taan manusia di manapun berada. Mereka ke-
rap berbagi cerita tentang pengalaman atau 
program antikorupsi. Bagi KPK, berjejaring 
dengan radio komunitas, harus dilakukan, agar 
perjalanan panjang dalam pemberantasan ko-
rupsi, akan terasa lebih bersemangat.

Bagi anda yang memiliki komunitas dan 
ingin berpartisipasi dalam Kanal Sapa, bisa  
mention ke twitter @kanal_kpk. 



ManusIa
paHlaWan 
MenGGuGaH 
kepeDulIan
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Pahlawan lekat dengan sPirit Perjuangan dan Pengorbanan. dalam 
konteks masyarakat hari ini, ia juga bisa berwujud Pada manusia-manusia 
yang Peduli dengan kePaPaan manusia lainnya.

u t a m a



IStIMeWA

SENGGANG- Salah satu pengajar 
angkatan ke-8, Doni Purnawi 
Hardianto menghabiskan waktu 
senggang bersama muridnya di 
Desa Oi Marai, Bima, NTB.

ManusIa paHlaWan 
MenGGuGaH kepeDulIan

IntegrIto/SrPDONGENG ANTIKORUPSI- Pesan kejujuran dan kepedulian 
bisa disisipkan melalui cerita.

2.
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utama

P
ada zaman perjuangan 
kemerdekaan bangsa ini, 
pahlawan dilekatkan pada 
pribadi-pribadi yang me-
nonjol akan keberanian 
dan pengorbanannya. Da-
lam Bahasa Sansekerta, 
phala wan, diidentikkan 

dengan sosok pejuang nan gagah berani.
Namun, pada zaman yang berubah, ter-

minologi pahlawan juga mengalami penye-
suaian makna. Mereka yang berjuang untuk 
menegakkan derajat kemanusiaan, juga ke-
rap dianggap pahlawan masa kini. Dengan 
kepedulian di tengah arus egosentris dan in-
dividualistis, sosok ini seolah menjadi ‘oase’ 
bagi kaum dhuafa dan mereka yang papa. 
Bidang kepeduliannya pun merentang pada 
berbagai bidang kehidupan, mulai dari ke-
sehatan, pendidikan, pemberdayaan eko-
nomi, sosial, hingga kebencanaan, yang me-
lintasi batas dan wilayah geografi sekalipun.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, 
kepedulian merupakan salah satu dari 9 ni-
lai antikorupsi. Kepedulian itu, menjadikan 
seseorang memiliki sifat kasih sayang. “Dari 
sinilah, pribadi yang peduli itu akan memper-

hatikan dan menjadi solusi bagi lingkungan 
sekelilingnya,” katanya.

Beragam bentuk kepedulian, satu per 
satu mulai muncul ke permukaan dan 
dikenal publik. Memanfaatkan teknologi 
komunikasi yang kian canggih dan 
perkembangan media sosial, sosok-sosok 
itu lantas menjadi perbincangan. Sebut saja 
Saptuari Sugiharto yang menggagas gerakan 
Sedekah Rombongan di Yogyakarta, Septi 
Peni Wulandani yang mendirikan komunitas 
Ibu Profesional di Salatiga, Danang Nugroho 
yang menggalakkan program Berbagi Nasi di 
Bandung, Anies Baswedan dengan Indonesia 
Mengajar-nya di Jakarta, serta Bayu Gawtama 
yang menginisiasi Sekolah Relawan di Bogor.

Nilai dan penerima manfaatnya pun 
melintasi batas-batas provinsi. Sedekah 
Rombongan memang berbasis di Yogyakarta, 
tetapi manfaatnya menjangkau hingga Papua. 
Atau misalnya komunitas Ibu Profesional 
yang bergeliat di Salatiga, gemanya hingga 
ke Riyadh dan Abu Dhabi di Timur Tengah. 
Begitupun gerakan Berbagi Nasi yang lantas 
menular ke kota besar dan kecil di Indonesia. 
Semangat itu, terlihat menyala sebagaimana 
yang digambarkan Anies Baswedan bahwa 
gerakan sosial seolah menjadi pelita yang 

menerangi gelapnya 
pedalaman di Nusantara.

Mereka bekerja dengan 
hati tanpa sekat-sekat status 
sosial dan ekonomi, untuk 
mengajak, menggerakkan 
dan menginspirasi untuk 
bekerja bagi sesama. 

Apa sebetulnya yang 
mereka cari?

“Cari muka di depan 
Allah, yang jelas aku tidak 
cari nafkah di Sedekah 
Rombongan,” aku Saptuari. 

Senada dengan itu, Sep-
ti, ibu tiga anak ini merasa 
kiprahnya di bidang ibu dan 
anak, merupakan ‘misi hi-
dup’.

“Misi ini sangat penting 
untuk disebarkan. Tugas 

saya menebar benih kebaikan saja,” katanya.
Pada sosok-sosok seperti itu, akan 

terdapat seribu jawaban yang mengandung 
kebaikan bagi kemanusiaan. Sebuah jawaban 
dari langit bagi doa-doa mereka yang 
membutuhkan uluran tangan.

Karenanya Adnan juga menekankan, 
bahwa kepahlawanan era kini seperti yang 
diceritakan di atas, merupakan 9 nilai anti-
korupsi yang selama ini telah dikampanyekan 
KPK, yakni kejujuran, kemandirian, kepedu-
lian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja ke-
ras, keadilan, kesederhanaan dan keberanian.

“Khususnya pada program pencegahan 
KPK, kalau dibedah, itu memiliki 9 nilai anti-
korupsi yang universal yang diterjemahkan 
pada beragam medium, seperti film, komik, 
animasi, hingga games aplikasi,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa setiap kita 
memang perlu untuk mengembangkan tafsir-
an kepahlawanan pada ranah kepedulian dan 
kesetiakawanan sosial yang lebih praktis, 
agar masyarakat dapat memahami dan mene-
ladani dengan mudah. 

“Konsep kepahlawanan bukan sesuatu 
yang di awang-awang, melainkan konsep 
yang mudah diaplikasikan,” katanya. 

Adnan juga mengapresiasi sejumlah 
anggota masyarakat yang tak hanya peduli, 
melainkan juga memberdayakan orang lain 
untuk turut menyelesaikan persoalan sosial 
yang ada di sekitarnya. Ia berharap, dengan 
begitu, jiwa-jiwa kepedulian akan tumbuh 
subur di masyarakat sehingga akan muncul 
‘pahlawan-pahlawan’ lainnya yang mengins-
pirasi dan menggerakkan.

“Agen perubahan itu tak hanya bicara soal 
nilai pada tataran konsep dan wacana saja, te-
tapi juga pada perbuatan yang bisa dirasakan 
dampaknya,” kata dia.

Sementara itu, dosen ilmu sejarah Uni-
versitas Negeri Manado Meike Imbar meng-
ingatkan bahwa konteks kepahlawanan dan 
keteladanan semestinya diangkat ke permu-
kaan untuk dihayati oleh siapapun, khusus-
nya generasi muda Indonesia. Ini terasa pen-
ting, di tengah ‘tandusnya’ keteladanan yang 
ada.

“Karenanya, jiwa kepahlawanan perlu 
dibangun dalam diri generasi muda secara 
simultan, komprehensif, konsisten, dan kon-
sekuen,” tulisnya, seperti dimuat Tribune 
Manado.

Keteladanan itu, kata Meike, bisa dipe-
lajari melalui sejarah bangsa agar semangat 
jiwa kepahlawanan mereka tetap membara. 
Ia meyakini, melalui pembelajaran sejarah, 
generasi muda diajak untuk membalikkan 
pandangannya ke masa lalu, mempelajari 
berbagai kelebihan maupun kekurangan; ke-
berhasilan ataupun kegagalan bangsa dalam 
meretas kemerdekaannya dan hasil belajar 
masa lalu ini dimanfaatkan untuk menganti-
sipasi masa depan.

Meike melihat kemajemukan pada ma-
syarakat yang ada, menjadi potensi yang ber-
harga untuk melatih solidaritas sosial dan 
kesetiaan pada bangsa. Dengan menelaah 
sejarah, kita akan belajar membangun ke-
hidupan bersama yang toleran dengan prin-
sip-prinsip persamaan, keadilan, dan solidar-
itas yang menembus batas-batas primordial. 

“Ketika kita hidup harmoni, maka itu ber-
arti tujuan membangun jiwa kepahlawanan 
telah tercapai.” l
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“Dari sinilah, 
pribadi yang 
peduli itu akan 
memperhatikan 
dan menjadi solusi 
bagi lingkungan
sekelilingnya,” 

Adnan Pandu Praja,  
Wakil Ketua KPK.



Pendiri : Danang Nugroho
Tahun Berdiri : November 2012

Jumlah Relawan

Wilayah Jangkauan

Nilai Manfaat

500 
Orang

Cabang

Lebih dari 129 ribu bungkus nasi 
dengan nilai lebih dari Rp 1,2 miliar

Jakarta, Batam, Lampung, Duri, Bandung, Makassar, Garut, Cimahi, Kudus, Magelang, 
Mojokerto, Pati, Blitar, Banjarmasin, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Solo, Depok, 
Bekasi, Tangerang, Cikarang, Purwokerto, dan lain-lain.

Bidang

Kesehatan

Pangan

Pendidikan

Kegawatdaruratan

Lebih dari 60 Kota 
di Indonesia

ManusIa paHlaWan 
MenGGuGaH kepeDulIan

(2.) CEK KESEHATAN- Komunitas ini juga 
memberikan layanan kesehatan dan pengobatan 
gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

(1). TUNAWISMA- Kegiatan rutin Komunitas ini 
membagikan nasi pada malam hari untuk tuna 
wisma dan para pekerja malam.

2.
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Selesai, mereka segera berkemas menuju 
daerah operasi dengan dua mobil yang berir-
ingan. Sekitar empat kilometer kemudian, 
mereka berhenti di Jalan Cibadak. Tanpa 
dikomando lagi, mereka lantas membagi-
bagikan nasi bungkus dan air mineral kepada 
orang-orang yang tidur beralaskan kardus 
dan beratapkan langit di emperan toko.

Misi selesai. Begitulah operasi rutin Ge-
rakan Berbagi Nasi yang diinisiasi Danang 
Nugroho. Kegiatan yang mungkin terlihat 
sederhana, yakni dengan menebar kepedu-
lian melalui sebungkus nasi, namun begitu 
berharga bagi mereka yang kelaparan.

Dari sebungkus nasi, kita tak pernah tahu, 
ada banyak asa yang tertambal untuk meng-
hasilkan semangat, tenaga dan cita-cita. Ka-
rena nasi, Danang berujar, adalah simbol ha-
rapan untuk melanjutkan hidup. “Cita-cita 
kami sederhana. Ingin menghapus kelaparan 

“Jadi hanya orang yang
tergerak itu yang bisa
mengikuti kegiatan rutin
kami,”

Danang Nugroho, 
Inisiator Gerakan Berbagi Nasi.

sekelompok pemuda duduk berkum-
pul di suatu sudut parkiran di Jalan 
Merdeka, Bandung. Menjelang te-
ngah malam, udara dingin Kota Kem-

bang kian terasa menggigit kulit. Namun, me-
reka tetap khusyuk mendengarkan seorang 
lelaki yang memberi komando tentang ke-
giatan malam itu.

MenaMBal Harapan 
leWat 
seBunGkus nasI

kita tak Pernah tahu, ada cerita 
aPa di balik sebungkus nasi. 
mengganjal Perut yang laPar, itu 
sudah Pasti. mungkin lebih dari itu. 
sebungkus nasi telah melatih kita 
berolah rasa, bahwa Peduli kePada 
sesama bisa jadi kebahagiaan yang 
tak sederhana.

utama

di Indonesia,” ujarnya.
Kini secara rutin gerakan ini membagi-

kan nasi bungkus setiap pekannya. Di Ban-
dung sendiri, Danang berujar, pembagian nasi 
bungkus bisa dilakukan tiga kali sepekan. 
Tak hanya menyasar mereka yang ti-
dur di trotoar, Danang juga menyasar 
para keluarga pasien BPJS kelas III 
di RS Hasan Sadikin Bandung.

Cerita tentang kepedulian me-
lalui sebungkus nasi, bermula pada 
2012. Saat itu, Danang bersama Aris 
dan Abu Marlo memulai aksi di jalan 
protokoler sekitar Bandung. Kegiatan 
ini lantas menarik hati Tata, Dika dan Nay-
aka, yang kemudian beroperasi di Jakarta. 
Kini, Komunitas Berbagi Nasi telah diopera-
sikan lebih dari 500 relawan di 60 kota.

Jumlah relawan yang bertambah, juga 
menambah variasi bentuk kepedulian me-
reka. Kemudian lahirlah gerakan #Berbagi-
Matras, #BerbagiPengobatan, #DapurNasi 
dan #BerbagiLiburan. Kegiatan #BerbagiMa-
tras, memberikan alas tidur untuk kaum pe-
rempuan, anak-anak dan lansia. Ada pula 
kegiatan #BerbagiPengobatan, memberikan 
pengobatan kepada warga yang tidak mampu. 
Kegiatan #DapurNasi, lebih kepada mela-
kukan pemberdayaan kepada keluarga yang 
tidak mampu memasak. Selain itu, ada pula 
program #EmergencyResponsTeam, yang 
sigap menjadi relawan jika terjadi bencana 
banjir, kebakaran, kekeringan, gempa bumi, 
dan lain-lain. Yang unik, ada pula kegiatan 
#BerbagiLiburan. 

“Kami pun berlibur bersama tapi tidak 

lupa membagikan buku, atau apapun kepada 
tempat kami tuju,” ujarnya.

Danang lebih setuju kalau usaha itu di-
sebut “gerakan sosial”, bukan “komunitas”. 
Sebab, mereka menjalankan misinya tanpa 

struktur organisasi yang baku. “Jadi ha-
nya orang yang hatinya tergerak itu 

yang bisa mengikuti kegiatan rutin 
kami,” ujarnya. 

Mereka yang ingin bergabung, 
mudah saja. Kuncinya, memulai 

kebaikan dari sesuatu yang mudah 
tanpa memandang suku, agama, rasa 

atau kepentingan politik tertentu. Yang 
jelas, orientasi gerakan harus ditujukan pada 
Yang Maha Mulia. “Mencari ridha Tuhan, dan 
berharap bisa menyebarkan kebaikan, akan 
menginspirasi orang,” ujarnya. Karenanya, 
ia berharap gerakan ini akan terus dilakukan 
oleh generasi berikutnya. l 

Gerakan BerBaGI nasI
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Pendiri : Septi Peni Wulandani 
Tahun Berdiri : 2011

Nilai Manfaat

Lebih dari 10.000 orang 
mengikuti arahan 
dari Ibu Profesional ini

Cabang

35 kota Indonesia dan 
4 negara (Malaysia, 
Singapore, Abudabi, Irak)

Jumlah Anggota

8900 (Online)

10000 (O�ine)

Wilayah Jangkauan

35 kota Indonesia dan 4 negara 

Bidang

Kejat Paket A,B,C

Kewirausahaan

Homeschooling

Pengasuhan

Bagi Septi Peni Wulandani, peran se-
bagai ibu rumah tangga adalah se-
buah pilihan besar yang idealnya 
diambil kaum perempuan, lalu dija-

lankan secara profesional dan penuh waktu. 
Peran ini, kata perempuan kelahiran Salatiga, 
21 September 1974 itu, mencakup mulai dari 

konsep diri, konsep keluarga, peran 
pengasuhan hingga kewirausahaan.

“Bagaimana kita dapat mendi-
dik anak dengan benar kalau ibu 
rumah tangga saja tidak mau me-
ngerjakan perannya dengan tu-
lus dan sungguh-sungguh? Pada-

hal kunci kokohnya negara ini ada 
di keluarga,” kata ibu tiga anak ini.

Septi berpandangan, setiap pe-
rempuan bisa saja berkarir, asalkan telah 

menjamin urusan domestiknya berjalan lan-
car. Setidaknya, ada empat pilar peran pe-
rempuan yang bisa dioptimalkan. Pertama, 
Bunda Sayang, saat seorang ibu bisa mendi-
dik anaknya dengan benar, mudah, menye-

nangkan dan senang. 
“Jadi anak itu dipandang bukan sebagai 

beban,” katanya. 
Kedua, Bunda Cekatan, saat seorang ibu 

bisa mengatur diri, keluarga, dan lingkungan 
sekitar. Ketiga, Bunda Produktif, saat ibu su-
dah mandiri secara finansial tanpa harus me-
ninggalkan anak dan keluarga. Namun, bila 
sang ibu ini harus keluar meninggalkan anak 
dan keluarga, maka ia harus mendelegasikan 
kepada orang dewasa yang telah dilatih ter-
lebih dahulu. Terakhir, Bunda Shalihah, saat 
keberadaan ibu bisa bermanfaat bagi diri, ke-
luarga, dan lingkungan sekitarnya. 

“Pilar satu dan dua itu urusan domestik. 
Kalau sudah selesai, silakan berkarir. Ka-
lau tidak, akan muncul perasaan bersalah 
sehingga ibu tidak akan fokus menjalankan 
perannya,” katanya.

Lahirnya komunitas ini, tak lepas dari 
pengalaman Septi sendiri, yang memilih 
menjadi ibu rumah tangga sejak awal per-
nikahan. Sebagai ibu, ia membekali diri de-

ngan sejumlah pengetahuan dan keteram-
pilan agar mampu membentuk keluarga dan 
anak-anak yang berkualitas. 

Ia juga prihatin atas kondisi ‘kritis’ kelu-
arga Indonesia. Hubungan antara anak dan 
orangtua, kata dia, bersifat materialisme. 
“Yang penting bisa cari uang, bisa bayar seko-
lah, fasilitas lengkap, tapi lupa berkomunikasi 
dan transfer value,” katanya. 

Dampaknya, anak yang menjadi korban. 
Peran orangtua lebih banyak absen pada 
masa perkembangan anak. Karenanya, ia me-
rasa terpanggil untuk membuat kaum perem-
puan bangga dan mengoptimalkan perannya 
sebagai ibu.

“Ibu profesional adalah ibu yang bersung-
guh-sungguh menjalani tugas utama dan per-
tamanya sebagai pendidik anak-anaknya, pe-
ngelola keluarganya, menjalankan aktivitas 
produktif sesuai passion-nya, mandiri secara 
finansial tanpa harus meninggalkan anak dan 
keluarganya,” katanya.

Dari sini, ia mulai berbagi pengalaman 
dengan kaum ibu lainnya pada 2011, dengan 
memberikan seminar parenting gratis di ke-
diamannya di Salatiga. Responsnya bagus, se-
kitar 100 ibu mengikuti secara rutin dan mu-

lai menyadari perannya yang luar 
biasa bagi keluarga mereka. Baru 

pada 2012, Septi mulai meram-
bah dunia maya untuk men-

jangkau wilayah lain yang 
lebih luas. Hasilnya, kini 

Komunitas Ibu Profesional 
memiliki 8.900 anggota yang 
terdaftar secara online dan 

lebih dari 10 ribu anggota 
offline yang tersebar di 35 

kota di Indonesia dan empat 
negara, seperti Singapura, Ma-
laysia, Uni Emirat Arab, dan Arab 
Saudi. l

koMunItas IBu proFesIonal

ManusIa paHlaWan 
MenGGuGaH kepeDulIan

BERI MATERI- Septi Peni Wulandari memberikan 
materi kepada para anggota Ibu Profesional.
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“Bagaimana kita dapat 
mendidik anak dengan benar 
kalau ibu rumah tangga saja
 tidak mau mengerjakan
 perannya dengan tulus dan
 sungguh-sungguh?,”

utama

Septi Peni Wulandani,  
Koordinator Komunitas Ibu Profesional.

aGar peran sentral 
BerJalan optIMal

dewasa ini, PeremPuan modern 
direPresentasikan sebagai mereka 
yang bekerja dan memiliki karir 
bagus. Pilihan menjadi ibu rumah 
tangga, masih dianggaP 
sebagai Pilihan terakhir 
karena tak kunjung 
mendaPatkan Pekerjaan. 
Peran ini Pun masih 
dianggaP remeh dan tak 
mendaPatkan aPresiasi yang 
layak, sehingga dijalani dengan 
Penuh keterPaksaan.
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InDonesIa MenGaJar

Pendiri : Anies Baswedan
Tahun Berdiri : 2010Bidang

Pendidikan

Nilai Manfaat

sebesar 288 Milyar. Nilai itu 3,5 kali lipat 
dari sumber daya yang dikerahkan 
sejak 2010 – 2014 (4 tahun)

Wilayah Jangkauan

1. 17 kabupaten di 16 provinsi penugasan Pengajar Muda
2. Lebih dari 120 kota dan kabupaten lokasi pelaksanaan 
     inisiatif kerelawanan

Jumlah Relawan

670 Pengajar Muda dan 
lebih dari 20.000 relawan di berbagai inisiatif 
(FGIM, Kelas Inspirasi, Indonesia Menyala, 
Ruang Belajar, Iuran Publik) *per September 2015

InDonesIa MenGaJar

ManusIa paHlaWan 
MenGGuGaH kepeDulIan

BELAJAR SAMBIL BERMAIN- Rahmat Danu Andika, salah satu pengajar angkatan 
ke-1 di SDN Ambatu Pelita, Halmahera Selatan, bersama para muridnya.
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utama

Di Desa Tengganau, Kecamatan 
Pinggir, Kabupaten Bengkalis, 
Riau, kedua kaki Pipit Indrwati 
menjejak untuk pertama kalinya 

pada 2010. Di desa ini, gadis berusia 23 tahun 
itu ditempatkan sebagai tenaga pengajar di 
SD Negeri 28 Tengganau selama setahun. Un-
tuk menempuhnya, harus berjalan kaki seki-
tar tiga kilometer.

Pertama kali berada di sekolah itu, alumni 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dipone-
goro ini  merasa deg-degan. Namun, detak 
itu kian mereda setelah ia melihat binar mata 
dan sambutan hangat para muridnya. 

Pipit membatin, bahwa keberadaannya 
bukan hanya untuk membantu anak-anak 
di pelosok meraih mimpi dan cita-cita. Te-
tapi juga, “Memberikan hak mereka mem-
peroleh pengetahuan, hak atas kesempatan 
kehidupan yang lebih tinggi,” tulisnya dalam 
buku Indonesia Mengajar, terbitan Bentang, 
pada 2012. Sebab ia yakin, dengan ilmu pen-
getahuan akan menerangi seseorang dari 
gelapnya kebodohan. Atas dasar semangat i-
tulah, ia teguh menjalani tugas barunya seba-
gai pengajar di pelosok Nusantara.

Pipit merupakan satu di antara 51 peng-
ajar muda yang terpilih pada Program Indo-
nesia Mengajar yang digagas Anies Baswedan 
pada 2010. Padahal, peminat pada angkatan 
pertama kala itu, mencapai 1.383 pelamar. 
Program ini dibentuk dari ide untuk memba-

SUMBer: LItBAng IntegrIto

“Mereka tanggalkan
 pekerjaan mapan mereka,
 mereka melepaskan
 peluang kerja bergaji tinggi.
 Anak-anak muda terbaik
 ini memilih berangkat ke
 pelosok Indonesia,”

ngun gerakan masyarakat dalam turut serta 
memajukan pendidikan Indonesia, terutama 
di pedesaan yang belum terjamah listrik atau-
pun sinyal telepon seluler.

“Mereka tanggalkan pekerjaan mapan 
mereka, mereka melepaskan peluang kerja 
bergaji tinggi. Anak-anak muda terbaik ini 
memilih berangkat ke pelosok Indonesia,” 
ujar Anies. 

Salah seorang pengelola sekaligus peng-
ajar angkatan pertama, Rahmat Danu Andika 
mengatakan, kini Indonesia Mengajar su-
dah lima tahun berdiri. Total pengajar muda 
hingga angkatan ke-11 sebanyak 670 orang 
yang terpilih dari 76.258 pendaftar.

Selama bertugas, para pengajar di-
berikan honor dan tunjangan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup me-
reka di daerah setempat. Besaran-
nya, diberikan beragam berdasarkan 
kondisi lokasi penugasan. Sebab, “Se-
dari awal, ajakan ini adalah pengabdi-
an. Calon aplikan diajak untuk membakti-
kan dirinya bertugas di daerah,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, misi yang diemban oleh 
pengajar muda harus sesuai dengan pemeta-

an dan target program Indonesia Mengajar. 
Fokusnya ada pada perubahan perilaku ma-
syarakat terhadap pendidikan. Para pengajar 

juga diharuskan memantau kondisi pen-
didikan kemudian melaporkannya se-

cara berkala kepada kantor pusat.
“Dari sini, diharapkan terjadi 

untuk membentuk ruang interaksi 
positif yang diinginkan,” ujarnya.

Diketahui, lokasi penempatan 
para pengajar muda tersebar di 17 

daerah. Di antaranya Sangihe-Sulawesi 
Utara, Halmahera Selatan-Maluku Utara, 
Paser-Kalimantan Timur, Banggai-Sulawesi 
Tengah, Majene-Sulawesi Barat, Bima-Nusa 

Tenggara Barat, Rote 
Ndao-Nusa Tenggara 
Timur dan lainnya. 

Program ini, kata 
Rahmat akan terus 
dikembangkan, ter-
masuk menambah 
wilayah jangkau-
annya. Di antara-
nya, Muara Enim-
Sumatera Selatan, 
Musi Banyuasin-
Sumatera Selatan, 
B a n g g a i - S u l a w e s i 
Tengah, Aceh Utara-
Nanggroe Aceh Da-
russalam, Nunukan- 
Kalimantan Utara, 
Natuna-Kep. Riau 
dan Pegunungan Bin-
tang-Papua.l

MENGABDI DI 
PELOSOK NEGERI

Anies Baswedan,
Menteri Pendidikan Nasional.

Pendidikan diPercaya bisa 
mencetak generasi cerdas 
yang akan membawa Perubahan 
bagi bangsa ini. namun hal yang 
lebih mendasar, Pendidikan 
adalah hak bagi setiaP warga 
negara, di mana Pun mereka 
berada.

Foto-Foto: IStIMeWA



seDekaH roMBonGan

SELFIE DI 
DEPAN TUHAN

“Siapapun pengurusnya 
nanti harus ada yang 
meneruskan ini.
Jika hatimu sudah lelah dan 
ingin keluar ya silakan, sebab
masih banyak relawan di luar 
sana yang mau bergabung,”

Saptu Sugiharto,
Pendiri Sedekah Rombongan.

memanfaatkan teknologi 
dan media sosial, gerakan ini 
mencuri Perhatian. tak hanya 
sedekah yang mengalir untuk 
disalurkan, juga berharaP 
kasih sayang tuhan

ManusIa paHlaWan 
MenGGuGaH kepeDulIan

MENGANTAR PASIEN- Orang tua pasien menurunkan anaknya dari ambulan Sedekah Rombongan usai berobat di Rumah Sakit.
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Pendiri : Saptuari Sugiharto
Tahun Berdiri : Juni 2011 Jumlah Relawan

Wilayah Jangkauan

Penyaluran

230 Orang
Cabang

Rp 27 miliar kepada 750 Rombongan
atau > 12.900 santunan

206 Kabupaten/ Kota

Bidang

Kesehatan

Perlengkapan Ibadah

Pendidikan

Bencana Alam

Pemberdayaan Ekonomi

10 Rumah Singgah di 
Jakarta, Bandung, Purwokerto, 
Yogyakarta 1&2, Semarang, Solo, 
Surabaya , Malang, Jember

utama

Beberapa tempo belakang, ada kosa 
kata baru yang dihasilkan dari 
perkembangan teknologi 
komunikasi yang kian 

canggih. Selfie, merujuk pada 
kegiatan memotret diri sendiri, 
bisa menggunakan kamera digi-
tal, atau yang kini banyak di-
jumpai, dengan smartphone. 

Usai selfie, seolah ada hal 
wajib yang dilakukan berikutnya, 
yakni mengunggah foto tersebut di 
media sosial. Tentunya ini dilakukan de-
ngan beragam motif. Bisa jadi, kebanyakan 

orang melakukannya untuk menjaga eksis-
tensi diri di dunia maya.

Namun, hal yang berbeda dilaku-
kan Saptuari Sugiharto. Ia kerap 

selfie dengan orang-orang yang 
membutuhkan bantuan, kemudi-
an mengunggahnya ke media so-
sial sebagai bentuk transparansi 
publik kepada para donator yang 

menitipkan dana kepadanya me-
lalui gerakan Sedekah Rombongan 

(SR).
Tujuannya, “Seperti slogan kami, 

Mencari Muka di Depan Tuhan,” kata lelaki 

yang akrab disapa Saptu ini.
Sedekah Rombongan adalah gerakan sos-

ial yang digagas Saptu. Gerakan ini bermula, 
ketika Saptu mengunjungi Panti Asuhan Say-
ap Ibu, Yogyakarta pada Juni 2011. Ketika itu 
ia dalam keadaan bangkrut akibat salah ber-
investasi. Seolah mencari solusi, ia sempat-
kan mampir ke panti itu untuk bersedekah. 

Di sana, Saptu bertemu dengan Putri Her-
lina, salah satu penghuni panti yang juga me-
rangkap sebagai staf. Juga anak-anak panti 
lainnya, yang memiliki kesamaan ciri fisik. 
Mereka merupakan penyandang disabilitas 
akibat ‘kegagalan’ aborsi sewaktu dalam kan-
dungan. Orangtua mereka lantas ‘membuang’ 
mereka ke panti itu. Putri sendiri tak me-
miliki dua tangan. Tapi semangat hidupnya 
menyala-nyala, seolah memberi sinyal bagi 
Saptu untuk selalu bersyukur.

Pengalaman itu lantas dituangkan mela-
lui blog pribadinya. Dari sana, banyak pem-
baca yang menitipkan sedekah padanya, baik 
untuk disalurkan ke Panti Asuhan Sayap Ibu 
atau ke tempat lainnya yang membutuhkan. 

“Saya seperti mendapatkan amanah dari 
langit. Bayangkan, kawan-kawan yang tidak 
pernah berjumpa dengan saya, hanya ketemu 
di dunia maya, rela untuk berbagi dan percaya 
bahwa sedekahnya akan sampai kepada yang 
berhak,” katanya.

Dari sini, titipan sedekah membanjiri rek-
eningnya. Dua-tiga bulan berikutnya, ia ber-
sama istri berkeliling ‘menghabiskan’ uang 
sedekah yang diamanahkan padanya. “Tiap 
buka rekening ada duit 5 sampai 10 juta. Ini 
kok kalau nggak dihabiskan bahaya,” katanya.

Dari sinilah, lantas Saptu berpikir untuk 
membuat gerakan sosial sebagai bentuk kese-
riusan dalam membantu kesulitan sesama. Ia 
membuat website resmi, kemudian meman-
faatkan tren penggunaan media sosial sebagai 
ajang promosi dan pelaporan sebagai bentuk 
akuntabilitas. Ia catat betul setiap peneri-
maan, dan melaporkan setiap penyalurannya. 
Wilayah garapan SR, tak hanya membantu 
pasien miskin berpenyakit berat, tetapi juga 
santunan pendidikan, bantuan ke tempat 
ibadah hingga bantuan kemanusiaan korban 
bencana.

Yang menarik, sebanyak 230 relawan ak-
tif yang berada di 10 kota, tidak digaji. SR me-
ngedepankan betul bahwa 100 persen dana 
yang dikelola, sebesar-besarnya digunakan 
untuk penerima manfaat. Hanya sebagian ke-
cil, kata Saptu, yang digunakan untuk biaya 
operasional, seperti menggaji pegwai di Ru-

mah Singgah dan operasional ambulans. “Re-
lawan kami sebagian besar punya pekerjaan. 
Dia bebas menentukan waktu untuk mem-
bantu kegiatan di SR,” katanya.

Selama empat tahun berjalan, SR telah 
menyalurkan lebih dari 27 miliar rupiah ke-
pada 750 rombongan, istilah untuk satu kali 
penyaluran. Satu rombongon, bisa berisi dua 
hingga belasan penerima manfaat. Selain itu, 
SR juga telah mengoperasikan 22 ambulans 
dan 10 rumah singgah di 10 kota untuk me-
nampung sementara para pasien rawat jalan.

Saptu berharap, gerakan ini bisa mem-
besar agar semakin banyak masyarakat yang 
tak mampu merasakan manfaatnya. “Dalam 
mimpiku SR ini jadi sebuah gerakan jangka 
panjang. Siapapun pengurusnya nanti harus 
ada yang meneruskan ini. Jika hatimu sudah 
lelah dan ingin keluar ya silakan, sebab masih 
banyak relawan di luar sana yang mau berga-
bung,” katanya. l

SUMBer: LItBAng IntegrIto

Foto-Foto: IntegrIto/SrP



ManusIa paHlaWan 
MenGGuGaH kepeDulIan

Pendiri : Bayu Gawtama
Tahun Berdiri : 2013

Jumlah Relawan

1000
Relawan

Bidang

Kemanusiaan

Pemberdayaan

Edukasi Kerelawanan

Nilai Manfaat

15x sharing relawan rata-rata yang hadir 
25 orang (belum termasuk training, 
seminar, dll yang menghadirkan 
tim SR sebagai pembicara

Wilayah Jangkauan

14 Kota/ Kabupaten

Cabang

14

PADAMKAN API- Para 
peserta didik Sekolah 
Relawan tengah 
mempelajari proses 
pemadaman api.
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sekolaH relaWan

sumarnih kini bisa ‘bernapas’ lega. U-
tang ibu paruh baya yang menumpuk 
pada rentenir, terlunasi sudah. Para 
penggiat di Sekolah Relawan yang 

membantu untuk mengumpulkan dona-
si, lalu melunasi utang pedagang buku 
di Pasar Kebayoran yang telah lama 
menggunung itu. 

Kisah lainnya, tentang pemulung 
renta bernama Rohim. Di usianya 
yang menginjak 74 tahun, ia bekerja 
mengumpulkan botol bekas di sekitar Sta-
siun Bogor, Jawa Barat. Dari sini, ia menjual 
ke pengepul, mendapatkan rupiah demi me-
nyambung hidup. Para relawan kemudian 
juga memberi bantuan modal agar Rohim 
‘naik pangkat’ jadi pengepul.

“Antusiasme para relawan
 untuk menolong seringnya 
tidak dibarengi dengan
 pemahaman dan strategi 
dalam menghadapi kondisi 
serta situasi yang dihadapi
 korban bencana alam,”

RELAWAN PROFESIONAL 
BERKINERJA MAKSIMAL

Bayu Gawtama,
Pendiri Sekolah Relawan.

relawan bukan sekadar Pekerja 
tanPa Pamrih. Perlu Penguatan 
keteramPilan agar kinerja 
lebih Prima dan bermanfaat 
bagi sesama.

utama

Kisah keduanya, adalah sepotong kisah 
orang-orang yang berjuang memperbaiki 
hidup. Sekolah Relawan, berinisiatif men-
jalankan program #NaikPangkat guna mem-
berdayakan mereka yang tak beruntung. 
Hasilnya, sudah ada “Rohim dan Sumarnih” 
lain, yang merasakan uluran tangan para re-
lawan.

Menurut sang pendiri Sekolah Relawan, 
Bayu Gawtama, program #NaikPangkat, se-
jatinya adalah upaya pemberdayaan dhuafa 
agar mandiri secara ekonomi. Sebelum di-
bantu, Bayu atau relawan lainnya akan me-
lakukan ‘investigasi’ kecil-kecilan, sekadar 

mencari tahu penghasilan, jumlah tang-
gungan dan informasi lainnya.

“Kemudian kami diskusikan di 
tim dan diputuskan dibantu sesuai 
program, atau sekadarnya,” ujarnya. 

Selain pemberdayaan kaum papa, 
komunitas ini juga fokus pada pengem-

bangan masyarakat, dan evakuasi ben-
cana. Setiap aksinya, komunitas ini bisa saja 
bersinergi dengan gerakan lain. Misalnya saja 
bergabung dengan Jakarta Clean Action un-
tuk mengkampanyekan kebersihan, program 
DoublePay untuk kampanye sedekah ringan. 

“Program yang karitatif, mungkin lebih 
spontan. Tapi kalau program pemberdayaan 
pasti dengan perencanaan yang matang,” 
ujarnya.

Tapi yang juga tak lupa, komunitas ini 
juga fokus pada peningkatan kapasitas para 
relawan. Tiap bulan, komunitas ini mengge-
lar forum berbagi antarsesama relawan. Bayu 
juga kerap diminta untuk berbagi dengan re-
lawan komunitas lainnya.

“Forum ini juga jadi sarana silaturahim, 
mendapatkan ilmu dan keterampilan baru. 
Yang terpenting, manajemen memahami apa 
yang relawan butuhkan,” ujarnya.

Tentang pemberdayaan relawan, mung-
kin memang tak pernah terpikir oleh para 
pegiat sosial kemanusiaan. Namun bagi Bayu, 
relawan harus memiliki nilai dan keteram-
pilan yang kokoh. Kesiapsiagaan mereka ha-
rus dibangun. Relawan juga harus dibekali 
pelatihan dalam menggunakan alat-alat tang-
gap bencana.

Ia berkaca pada pengalaman evakuasi 
korban tsunami di Aceh, dimana banyak re-
lawan yang syok dan tidak siap menolong 
korbannya. “Antusiasme para relawan un-
tuk menolong seringnya tidak dibarengi de-
ngan pemahaman dan strategi dalam 
menghadapi kondisi serta situasi yang 
dihadapi korban bencana alam,” kata-
nya.

Karena itu, Bayu memandang 
bahwa relawan adalah aset utama 
dari kegiatan sosial kemanusiaan bagi 
bangsa ini. Sebab, nilai-nilai kerela-
wanan sudah tertanam dalam kultur 
bangsa, seperti gotong royong. Ditam-
bah lagi, fenomena kerelawanan terus 
menggeliat seiring meningkatnya ke-
sadaran masyarakat dalam berperan 
bagi masyarakat. 

Di negara digdaya seperti Ame-
rika, Eropa dan Australia, kegiatan 
kerelawanan sudah menjadi bagian 
hidup. Di Amerika, syarat pernah 
menjadi relawan harus ada dalam 
pencalonan presiden dan senator. Di 
Eropa dan Australia, konsep hidup 
berbagi sudah ditanamkan sejak di 
bangku sekolah. Dengan cara demi-

kian, masyarakat di tiga benua itu menyadari 
bahwa kegiatan relawan sangat berkontribusi 
demi kemajuan bangsanya.

Bayu berharap Sekolah Relawan mampu 
menjadi gerakan bermanfaat bagi sesama 
dan tempat aktualisasi diri para relawan. “Re-
lawan perlu dihargai, bukan dibayar. Perlu 
diberi banyak kesempatan, perlu juga untuk 
ditingkatkan kapasitasnya, diberi peran lebih 
dan masih banyak lagi cara mengelola mereka 
agar terus membantu,” ujarnya. l

Foto-Foto: IStIMeWA

SUMBer: LItBAng IntegrIto



lima kasus
mENGGEROGOTi 
DaNa BaNsOs

Nama     : DR (HC) H. Bachtiar Chamsyah, SE
Jabatan : Menteri Sosial Ri Periode 2001-2004 
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oleh sinam M sutarno
Ketua Jaringan radio Komunitas Indonesia (JrKI)

Jaringan Radio Komunitas Indonesia 
(JRKI) bersama 17 anggota konfed-
erasi dari 17 provinsi di Indonesia 
mendeklarasikan Gerakan Radio 
Komunitas untuk Indonesia Ber-

sih di Yogyakarta pada 15 Januari 2015. Ada 
tiga tujuan mendasar mengapa gerakan ini 
dideklarasikan. Pertama, mendorong radio 
komunitas sebagai media pendidikan ten-
tang gerakan antikorupsi di Indonesia. Kedua 
memperluas dukungan publik untuk gerakan 
antikorupsi agar terwujud Indonesia bersih 
dan bermartabat. Ketiga, memastikan radio 
komunitas mampu menjadi media dalam ge-
rakan antikorupsi. 

Sebagai bagian dari pilar demokrasi, radio 
komunitas, tentu punya peran strategis untuk 
memaknai penyiaran. Bukan saja terjebak da-
lam arus bisnis dan politik, tetapi kembali ke 
cita-cita utamanya sebagai upaya untuk men-
didik dan mencerdaskan masyarakat. Maka 
dalam konteks gerakan antikorupsi, radio 
komunitas merasa terpanggil ambil bagian 
dalam gerakan ini.

Sebab, sistem penyiaran Radio Komu-
nitas diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) UU No 
32/2002 bahwa Radio Komunitas didirikan 
“Untuk mendidik dan memajukan masyara-
kat dalam mencapai kesejahteraan, dengan 
melaksanakan program acara yang meli-
puti budaya, pendidikan dan informasi yang 
menggambarkan identitas bangsa.”

Pada perkembanganya, radio komunitas 
dengan daya pancarnya yang terbatas, le-
bih memosisikan sebagai media komunitas. 
Fungsinya sebagai hiburan, pendidikan dan 
informasi komunitas dalam skala lokal. Ma-
sing-masing radio komunitas memiliki ke-
ragaman pola dan materi siaran, tergantung 

raDIo koMunItas 
MelaWan korupsI 
DI uDara

Kegiatan ini mampu meningkatan 
kemampuan dan pengetahuan 
pengelola radio komunitas da-
lam memproduksi pesan-pesan 
antikorupsi. 

Radio anggota JRKI me-
nyediakan slot waktu siaran un-
tuk pesan-pesan antikorupsi, 
baik yang diproduksi oleh KPK, 
JRKI, LSM maupun yang di-
kreasi sendiri. Selain mempro-
duksi iklan layanan masyarakat, 
berbagai kreativitas pun muncul. 
Misalnya, radio komunitas PPK FM, 
Kecamatan Sragi, Pekalongan, Jawa 
Tengah, membuat pesan-pesan anti-
korupsi yang unik. Ibu-ibu pengelola 
dana simpan pinjam di sana melakukan 
ikrar antikorupsi yang kemudian disampai-
kan di hadapan masyarakat desa. 

Radio komunitas juga menyelengga-
rakan dialog tentang penyelenggaraan pe-
merintahan desa. Banyak sekali dana yang 
dikelola, namun masyarakat tidak tahu ka-
rena tidak pernah mendapatkan informasi 
yang utuh. Misalnya saja di Radio Komuni-
tas MMC FM Boyolali, warga terkaget-kaget 
ketika kepala desa menyampaikan dalam 
diskusi, bahwa saat ini desanya mengelola 
dana sekitar Rp 800 juta. Kemudian di Ra-
dio Komunitas Sepulung Air Kubu Raya, 
Kalimantan Barat. Warganya baru tahu su-
dah lima bulan perangkat desa mereka tidak 
mendapat gaji. Gaji mereka tertunda karena 
Alokasi Dana  Desa belum cair dari kabu-
paten. 

Melalui radio komunitas, transparansi 
dan akuntabilitas bisa dimulai. Melalui ra-
dio komunitas pula berbagai hal terkait de-

ngan regulasi sampai istilah-istilah 
korupsi yang belum banyak dipa-

hami oleh masyarakat, disampai-
kan secara mudah. Seperti gratifi-
kasi, pemerasan, pencucian uang. 
Pemahaman itu secara langsung 
disampaikan oleh pengurus radio 
bersama dengan aktivitis anti-
korupsi.

Upaya melakukan pendidikan 
antikorupsi ini bukan hanya dila-
kukan dengan cara mengajak atau 
harus dimulai dari radio komuni-

tas. Seperti Radio Komunitas Mitra 
FM, Deli Serdang Sumatera Utara. 
Di Mitra FM semua pengelolaan ke-
uangan ditulis dalam papan besar. Me-

reka juga melaporkannya dalam siaran ra-
dio. Dengan begitu, semua komunitas tahu 
jumlah uang yang dikelola, sumber dan pe-
runtukannya. 

Salah satu fungsi media adalah hi-
buran. Hiburan juga bisa dimanfaatkan 
untuk pendidikan. Misalnya musik, pan-
tun, puisi dan dongeng. Ki Tjokrowarsito 
atau KPH Notoprojo, seorang pemimpin 
gamelan Puro Pakualaman, menyanyikan 
lagu berjudul Kuwi Opo Kuwi yang berisi 
pesan antikorupsi. Radio Komunitas Ban-
dung Bondowoso, Klaten Jawa Tengah me-
manfaatkan lagu ini dalam setiap siaran, 
bahkan dipentaskan langsung dengan ke-
lompok karawitan radio tersebut. Lagu ini 
selain didengarkan, juga dibahas bersama 
tentang makna dan cara lagu itu mempe-
ngaruhi kehidupan sekitar. Lagu ini selain 
di dengarkan juga dibahas bersama apa 
maknanya dan bagaimana dengan sekitar 
kita.l

gagas

kebutuhan komunitasnya. Misalnya, ada pro-
gram yang fokus pada pertanian, pariwisata, 
perubahan iklim, perburuhan, pengurangan 
risiko bencana, pembangunan desa, dan seba-
gainya. Pilihan fokus ini dirumuskan bersama 
dan ditetapkan dalam program siaran yang 
disepakati. Hingga saat ini, dari 23 provinsi 
sudah ada sekitar 450 radio komunitas yang 
menjadi anggota JRKI .

Gerakan antikorupsi 
Sudah diyakini banyak orang, terham-

batnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan 
bangsa karena korupsi. Korupsi sudah men-
jadi tradisi bukan hanya pada pejabat tinggi, 
namun juga merambah ke kehidupan masya-
rakat. Sebut saja pembangunan sebuah jalan 
di kampung yang menggunakan dana aspira-
si. Semua tahu bahwa jumlah dana yang di-
tandatangani  dalam kwitansi jauh lebih be-
sar dari yang diterima. Masyarakat setempat 
tahu ini korupsi, namun lebih memilih diam. 

Pada tingkat daerah, provinsi dan pusat, 
gerakan antikorupsi sudah tumbuh. Banyak 
aktivis yang menggelorakan semangat anti-
korupsi, namun tidak terjadi dalam komuni-
tasnya. Tak banyak yang berani bersuara lan-
tang tentang isu antikorupsi. 

Mengapa demikian? JRKI menyakini, 
salah satunya, terkait akses informasi. Di 
sinilah peran penting radio komunitas untuk 
memastikan keberadaannya. Peran radio ko-
munitas harus bermanfaat bagi komunitas-
nya dan menegaskan fungsinya sebagai media 
pendidikan antikorupsi.

Dalam mendorong fungsinya, JRKI me-
lakukan berbagai kegiatan di daerah ber-
sama dengan Radio KanalKPK yang dike-
lola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
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yayasan saBIlas salaMaH 

di lokalisasi Prostitusi, dibutuhkan 
lebih dari sekadar rasa Prihatin. 
lelaki ini memberi lebih dari itu. 
ada solusi yang semoga membawa 
keselamatan.

‘JALAN SELAMAT’ 
DI KAMPUNG LOKALISASI 

Mbah Mustar wafat, yayasan sempat ‘oleng’, 
karena tak ada yang mengurus.

“Setiap hari ada perkelahian, ada mi-
numan keras, perjudian dari utara sampai se-
latan kampung. Sedangkan di sisi lain, banyak 
anak-anak telantar. Saya tersentuh dan mau 
menerima tawaran itu.”

Saat itu yang terpikir olehnya, mungkin 
yayasan ini bisa menjadi solusi di tengah per-
soalan sosial yang merajalela. Sebab, dalam 
Bahasa Arab, Sabilas Salamah berarti “Ja-
lan Keselamatan”. Ini yang menjadi harapan 
Muchsin dan juga warga lainnya agar yayasan 
ini menjadi jalan keselamatan bagi warga se-
kitar lokalisasi.

Muchsin, lantas ‘banting setir’ dari peng-
usaha besi tua dan makelar sapi, menjadi pe-
ngelola yayasan. Totalitas itu didasarkan pada 
keyakinan bahwa yayasan pendidikan bisa 
mengangkat harkat, meluruskan pola pikir, 
dan membangun karakter anak-anak sekitar. 

“Tidak banyak yang peduli dengan me-

reka. Padahal dengan membangun karakter 
anak-anak di lokalisasi, bisa menjadi metode 
pencegahan jangka panjang,” katanya. 

Sejak 1995, Muchsin mendirikan Ma-
drasah Ibtidaiyah (MI) Sabilas Salamah di 
Bangunrejo. Sekolah ini diperuntukkan bagi 
anak PSK, anak keluarga miskin dan yatim-
piatu. Mereka bersekolah tanpa biaya sepe-
serpun. Mulai biaya operasional sekolah, ke-
perluan sarana dan prasarana belajar siswa, 
hingga pakaian seragam, tas dan sepatu. Kini, 
yayasan juga membuka taman kanak-kanak 
dan play group. Hingga kini, yayasan sudah 
mempunyai 377 siswa untuk Madrasah Ibti-
daiyah, 91 siswa taman kanak-kanak, dan 160 
siswa play group. Sedangkan jumlah gurunya 
saat ini ada 21 orang.

Kini, yayasan ini terbilang relatif lebih 
mapan dibandingkan saat pertama kali di-
kelola. Awalnya, Muchsin mengelola ‘berda-
rah-darah’, dengan menjual empat mobil pri-
badi dan perhiasan sang istri. Ia juga mencari 
donator ke pejabat dan artis di Jakarta.

Meski begitu, tantangan tetap ada. “Se-
karang lebih berat lagi karena saya sudah 
dipercaya masyarakat mengelola lembaga 
pendidikan. Yaitu bagaimana bisa mengem-
bangkan yayasan ini agar lebih besar lagi. Ini, 
kan, sekolah gratis,” ujar Muchsin yang me-
ngaku harus mengeluarkan biaya lebih dari 
Rp17 juta per bulan. 

Setelah 20 tahun berjalan, Muchsin ber-
ujar bahwa anak-anak didiknya kini sudah ba-
nyak yang menjadi dokter, polisi, pengacara, 
pengusaha, atau birokrat. Itulah sebabnya, 
kata dia, sekolah ini harus tetap berjalan. 
Meski secara resmi Pemkot Surabaya sudah 
menutup lokalisasi Bangunrejo pada 2012, 
namun masih ada beberapa oknum yang ber-

Dua lelaki terlibat perkelahian dan 
berusaha saling bunuh. Sebabnya, 
seorang pekerja seks komersial 
(PSK) yang jadi rebutan. Akhir pe-

ristiwa itu, salah seorang tewas di hadapan 
Soleh Muchsin, ketika akan berangkat kerja. 
Itu terjadi pada era 1990-an di bilangan Bang-
unsari, Surabaya.

Peristiwa itu membuat Muchsin mere-
nung lalu menerima kesepakatan warga yang 
sebelumnya telah menunjuk dirinya seba-
gai pengurus Yayasan Sabilas Salamah yang 
didirikan Mbah Mustar pada 1967. Setelah 

Foto-Foto: BLogSPot.CoM

“Setiap hari ada perkelahian, ada minuman keras, 
perjudian dari utara sampai selatan kampung. 
Sedangkan di sisi lain, banyak anak-anak terlantar.
Saya tersentuh dan mau menerima tawaran itu”,
Soleh Muchsin,  Ketua Yayasan Sabilas Salamah.

1.  BERSAMA MURID- 
 Muchsin berpose bersama 

para anak didiknya.
2.  SANTUNAN- Muchsin saat 

membagikan santunan 
kepada para murid.

3.  BERSAMA DONATUR- Saat 
menerima bantuan dari 
donatur RS PHC Pelabuhan 
Tanjung Perak, Surabaya.

operasi secara terselubung.
Muchsin bersyukur, upayanya mendapat 

dukungan warga. Menurut Bukhori, Ketua 
RT 02/04 Bangunsari, Kelurahan Dupak, 
Yayasan Sabilas Salamah memang turut ber-
jasa mengangkat derajat warga lokalisasi. 
Hasilnya, langsung atau tidak, yayasan ini 
berkontribusi mengurangi tingkat pelacuran 
di Bangunrejo secara alamiah. Jika pada awal 
1990-an berjumlah sekitar 700 wisma, maka 
pada 2011 hanya tinggal 10 persen. 

“Di tengah banyaknya orang yang hanya 
menghujat keberadaan lokalisasi tanpa mem-
berikan solusi nyata, madrasah tersebut jus-
tru menjadi jawaban,” katanya.l

1.

3.

2.
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sekilas, permainan itu tak berbeda di-
bandingkan yang lazimnya kita kenal. 
Dimainkan dua orang atau berke-
lompok, permainan tersebut meng-

gunakan papan berbentuk oval, yang terbagi 
atas 18 belas bidang kecil pada dua sisi yang 
saling berhadapan. Sebagian bidang pada sisi 
biru, lainnya pada sisi berwarna hijau. 

Bukan tanpa alasan, kalau jumlah ma-
sing-masing bidang adalah sembilan. Sebab, 
setiap bidang memang mewakili sembilan 
nilai antikorupsi. Dilengkapi dengan ilustrasi 
yang lucu, nilai antikorupsi yang dimaksud 
adalah kesederhanaan, kegigihan, kebera-
nian, kerjasama, kedisiplinan, keadilan, ke-
jujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian. 

Permainan tersebut merupakan buah 
inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), dalam rangka menanamkan nilai-
nilai antikorupsi kepada anak-anak dan 
generasi muda. Menjadi bagian dari gerakan 
“Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) yang 
diluncurkan April tahun lalu, permainan ter-
sebut diberi nama Semai atau “Sembilan Nilai 
Antikorupsi.” 

Untuk menyebarluaskan permainan ter-
sebut, KPK menyerahkan perangkat per-
mainan ke berbagai instansi dan komunitas 
atau kelompok masyarakat. Kepada Pesan-
tren Ahsanu Amala Depok, penyerahan di-
lakukan SPAK kepada 40 relawan yang akan 
pergi ke Serawak, Malaysia. Rencananya, 
mereka yang tergabung dalam Volenteerism 
Teaching Indonesian Children (VTIC) ter-
sebut, akan mengajar anak-anak Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) di 15 sekolah nonfor-
mal.

Sementara kepada Pemkot Surabaya, 
penyerahan langsung dilakukan Ketua Se-
mentara KPK Taufiequrachman Ruki kepada 
Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam 
kesempatan itu, Ruki mengapresiasi langkah 

Pemerintah Kota Surabaya yang sudah men-
jadi mitra KPK dalam beberapa program pen-
cegahan korupsi. 

“Kami berharap, program ini terus berke-
lanjutan. Para agen SPAK bisa menjadi mitra 
Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu 
dalam sosialisasi pencegahan korupsi untuk 
membangun Indonesia yang lebih baik, yang 
bersih, bebas dari korupsi,” kata Ruki.

Yang menarik, permainan Semai telah 
mencatatkan rekor di Museum Rekor Indo-
nesia (MURI) pada Selasa (18/8). Sebanyak 
1.200 anak dari 60 Sekolah Dasar, bermain 
Semai di Lapangan Emmy Saelan Hertasning, 
Makassar, Sulawesi Selatan. 

tiga lainnya
Bukan hanya Semai. Agar penanaman 

nilai antikorupsi berjalan lebih efektif, KPK 
juga meluncurkan tiga jenis permainan lain. 
Permainan tersebut adalah Putar-Putar 
Lawan Korupsi (Put-Put LK), Arisan Anti-
korupsi, dan Main Jodoh (Majo).

Seperti namanya, Put-Put LK dimainkan 
pada perangkat berbentuk lingkaran. Peserta 
harus melewati 12 bidang yang berisi ber-
bagai situasi yang menggambarkan perilaku 
koruptif. Di antaranya gratifikasi, money poli-
tics, dan sebagainya. 

Arisan antikorupsi juga diciptakan untuk 
menanamkan nilai antikorupsi. Selayaknya 
arisan sungguhan, peserta pemainan tersebut 
juga bergiliran mengundi dan mengocok gu-
lungan kertas. Bedanya, pada arisan anti-
korupsi, gulungan tersebut berisi pertanyaan 
yang harus dijawab. Perbedaan lain, peserta 
tidak mendapatkan uang tetapi wawasan 
antikorupsi. 

Sementara dalam permainan Majo, setiap 

peserta menjodohkan berbagai situasi pada 
kartu berwarna putih pada lima bidang, yakni 
Perilaku Koruptif/Tindak Pidana Korupsi, 
Sikap Antikorupsi dan Peran Serta Masyara-
kat, Suap, Gratifikasi, dan Pencucian Uang.

 Melihat karakteristik keempat per-
mainan tersebut, tak dimungkiri bahwa 
semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni 
memberi edukasi kepada masyarakat terkait 
nilai antikorupsi. Sebagai bagian dari upaya 
pencegahan, KPK menilai bahwa permainan 
ini memiliki nilai yang amat strategis dalam 
jangka waktu panjang. 

Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan 
Komunikasi Publik KPK Yuyuk Andriati Is-
kak berharap, nilai-nilai tersebut bisa dengan 
mudah dicerna, dipahami, dan ditiru. Muar-

“Mungkin manfaatnya 
tidak segera dirasakan,
tetapi KPK yakin permainan 
ini akan memberi pengaruh 
positif pada pribadi anak-
anak di masa depan,”

Yuyuk Andriati Iskak, 
Kabag Pelayanan Informasi Publik KPK.

anya, internalisasi nilai dapat dilakukan se-
cara alamiah dan menyenangkan. 

“Mungkin manfaatnya tidak segera dira-
sakan, tetapi KPK yakin permainan ini akan 
memberikan pengaruh positif pada pribadi 
anak-anak di masa depan,” katanya.l

Foto-Foto: IntegrIto/SrP

1.  “MAJO”- Salah 
seorang agen Saya 
Perempuan Anti Ko-
rupsi (SPAK) sedang 
memperkenalkan 
permainan “main 
jodoh” (Majo) ke siswi 
SMA dalam acara 
seminar Perempuan 
Antikorupsi di Jakarta.

2.  “SEMAI”- Sejumlah 
anak sedang me-
mainkan permainkan 
berbasis kartu yang 
berisi nilai-nilai moral 
yang dinamakan Sem-
bilan Nilai Antikorupsi 
(SEMAI).

2.

bukan sekadar Permainan. di sini, 
semua bisa haPPy sambil belajar 
antikoruPsi. 

eMpat perMaInan, 
satu tuJuan

1.
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p residen Joko Widodo 
dan Wakil Presiden Ju-
suf Kalla menghadiri 
acara buka puasa yang 

digelar oleh Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK), pada 
Kamis (9/7). Selain para komis-
ioner dan pejabat struktural 
KPK, dalam kesempatan itu juga 
dihadiri Kapolri Badrodin Haiti, 
Jaksa Agung M. Prasetyo, Ketua 
Mahkamah Agung Hatta Ali dan 
Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Ketua Sementara KPK Taufi-
equrachman Ruki mengucapkan 
terima kasih kepada presiden 
dan wakil presiden atas keha-
dirannya. “Setelah KPK berdiri, 
ini kesempatan pertama kalinya 
Bapak Presiden dan para pe-
mimpin lembaga negara hadir di 
KPK untuk berbuka puasa ber-
sama,” katanya.

Menurut Ruki, kehadiran 
presiden, wakil presiden, serta 

salah satu indikator ju-
jur-tidaknya calon pe-
mimpin, bisa dilihat dari 
kedisiplinannya dalam 

menyampaikan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN). “Transparansi para 
bakal calon kepala daerah ini, me-
rupakan salah satu bentuk keju-
juran. Dan kejujuran itu bisa kita 
saksikan sekarang,” kata Wakil 
Ketua Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) Adnan Pandu Praja.

Dengan menyampaikan LH-
KPN, Adnan berharap akan me-
mudahkan masyarakat dalam 
mencermati kekayaan pasangan 
calon kepala daerah sehingga me-
reka bisa memilih calon pemim-
pin yang jujur yang akan membe-
rikan kemajuan bagi daerahnya. 
“Ini menjadi salah satu bentuk 

dengan tausiyah dari KH Said 
Aqil Siradj. Pada kesempatan 
ini, ia mengenang kembali per-
juangan Nabi Muhammad saw. 
yang tidak pernah menyebutkan 
atas nama suatu golongan. Nabi 
Muhammad sangat menghorma-
ti kemajemukan berbagai suku.

“Setelah 13 tahun dakwah di 
Makkah, pengikutnya hanya 120 
orang. Terpaksa Nabi Hijrah ke 
Kota Yatsrib yang berjarak 320 
km dari Makkah. Di sana Nabi 
Muhammad saw mendapatkan 
masyarakat yang majemuk,” ki-
sah Aqil.

Acara berbuka puasa, dike-
mas dengan sederhana. Menurut 
Wakil Ketua Sementara KPK, 
Johan Budi, pihaknya sengaja 
mengusung konsep sederhana 
dengan lesehan di auditorium. 
“Kita lesahan saja, itu kan sudah 
biasa bukber di KPK seperti itu,” 
kata Johan Budi.l

para pemimpin lembaga negara 
menunjukkan kepedulian ne-
gara kepada KPK sebagai motor 
pemberantasan korupsi di In-
donesia. “Kehadiran kita ber-
sama menunjukkan pula sinergi 
antara penegak hukum dan ne-
gara,” ujarnya.

Setelah itu, acara dilanjutkan 

BUKA PUASA-
Presiden Jokowi 

(kiri) disambut 
oleh pimpinan KPK 

Taufiequrachman 
Ruki (kanan) saat 
menghadiri buka 
puasa bersama di 

Gedung KPK, Kamis 
(9/7).

pengawasan publik yang efektif,” 
katanya.

Sejak dibuka pada Rabu (22/7) 
lalu, Gedung KPK terlihat dipa-
dati para bakal pasangan kepala 
daerah, maupun para utusan dan 
tim sukses yang bersangkutan. 
Hingga ditutup pada Jumat (7/8), 

KPK menerima 1.706 laporan dari 
32 provinsi.

Untuk mengantisipasi mem-
bludaknya para pelapor, Direk-
torat PP LHKPN telah menam-
bah jumlah petugas agar proses 
pelayanan bisa berjalan dengan 
lancar dan optimal. Sebagaimana 
diketahui, LHKPN menjadi salah 
satu syarat pendaftaran yang dite-
tapkan Komisi Pemilihan Umum 
berdasarkan Undang-undang No-
mor 1 tahun 2015 yang mengatur 
pilkada serentak.

Setelah laporan disampaikan, 
KPK akan mengumumkan nama-
nama bakal calon yang telah me-
nyerahkan, memberi bukti pen-
daftaran, serta ringkasan harta. 
Setelah itu, KPK akan melakukan 
verifikasi terhadap laporan yang 
sudah disampaikan tersebut.l

kunJunGan kepala neGara

ketika presiden Berbuka puasa di kpk
pIlkaDa BerInteGrItas

lapor Harta, Indikator kujujuran penguasa

IntegrIto/SrP IntegrIto/SrP

“Kehadiran kita
bersama
menunjukkan pula 
sinergi antara 
penegak hukum
dan negara,”

“Ini menjadi
salah satu bentuk
pengawasan publik
yang efektif,”
Adnan Pandu Praja, 
Wakil Ketua KPK.

Taufiequrachman Ruki, 
Ketua Sementara KPK.

LAPOR LHKPN- 
Sigit Purnomo 
Syamsuddin Said, 
salah satu bakal 
calon Kepala 
Daerah melaporkan 
LHKPN ke KPK 
sebagai syarat dari 
KPU, Jumat (24/7).



PAKET LEBARAN- 
Wakil Ketua 

Sementara KPK 
Johan Budi SP, 

membagikan paket 
lebaran untuk 

pegawai alih daya 
(outsourcing), Senin, 

(13/7).
IntegrIto/SrP
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Menyambut Hari Raya 
Idul Fitri 1436 Hijriah, 
Komisi Pemberanta-
san Korupsi (KPK) 

berbagi bahagia dengan membe-
rikan paket lebaran kepada 265 
pegawai alih daya (outsourcing). 
Pegawai alih daya itu terdiri dari 
petugas kebersihan, pengemudi, 
petugas keamanan, pramubakti, 
pramusaji, dan dinas kebersihan 
angkutan sampah. 

Paket Lebaran langsung dibe-
rikan oleh dua komisioner KPK 
Taufikurachman Ruki dan Johan 
Budi SP kepada 10 perwakilan 
pegawai alih daya di Gedung KPK 
Jakarta, pada Senin (13/7) sore. 
Usai acara, Johan mengatakan 
upaya ini merupakan salah satu 
bentuk kepedulian pegawai KPK 
untuk berbagi kebahagiaan dalam 
menyambut Hari Raya.

“Semoga bisa diterima dan 
berkenan di hati para pegawai alih 
daya sekalian,” kata Johan.

Sekretaris Jenderal KPK Hi-
mawan Adinegoro dalam sambu-
tannya mengatakan, pemberian 
paket lebaran ini sengaja dipubli-
kasikan dengan maksud bentuk 
transparansi kegiatan lembaga 
antikorupsi. 

“Tanpa bermaksud riya dan 
pamer, baik dengan cara diper-
lihatkan atau diperdengarkan, se-
bab dimana-mana sifat ini kurang 
terpuji dan dilarang oleh agama. 
Namun perlu kami sampaikan, 
bantuan ini hasil dari pengumpu-
lan dana mulai komisioner, peja-
bat struktural dan pegawai serta 
tidak dibebankan anggaran nega-
ra,” katanya.

Dari kegiatan sosial ini, 
terkumpul dana sebesar Rp 45 
juta dari seluruh unit kerja di 
KPK.  Adapun isi paket terdiri dari 
perlengkapan ibadah, sembako 
dan makanan ringan.

“Penyediaan paket bingkisan 
begitu sangat sederhana. Kami 
harap jangan dilihat dari harga, 
tapi apresiasi kami untuk sesa-
ma,” tutup Himawan.l

BInGkIsan leBaran

Berbagi Bahagia di Hari raya

“Semoga bisa
diterima dan
berkenan di hati
para pegawai
alih daya sekalian,”

“Tidak mungkin
bisa dilakukan KPK 
sendirian saja.
Kami membutuhkan
aparat penegak 
hukum lainnya,”

pemberantasan korupsi, 
akan lebih efektif bila di-
lakukan secara bersama 
dengan penegak hukum 

lainnya, yakni Kepolisian, Kejak-
saan, BPK dan BPKP. Inilah yang 
disampaikan Ketua Sementara 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Taufiequrachman Ruki 
usai memberi kuliah umum pada 
Pelatihan Bersama Peningkatan 
Kapasitas Penegak Hukum dalam 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi di Pekanbaru, Riau, pada 
Selasa (25/8). 

“Tidak mungkin bisa dilaku-
kan KPK sendirian saja. Kami 
membutuhkan aparat penegak 
hukum lainnya,” katanya. 

Karena itulah, jika para pene-
gak hukum bersatu akan menjadi 
kekuatan untuk memberangus 
korupsi di negeri ini. Tentunya, 
dibutuhkan pula ‘kekuatan’ dari 
para auditornya. Penyidik tidak 
bisa mengetahui seberapa kot-
ornya ulah koruptor merugikan 
negara, jika tidak ada auditor dari 
BPK dan BPKP.

Pernyataan Ruki disambut 
baik oleh Jaksa Agung HM Pra-

pelatIHan apGakuM

Bersama Berantas rasuah

polri Badrodin Haiti, Ketua BPK 
Harry Azhar Azis, Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) M. Yusuf, Ke-
tua Sementara KPK Taufiequr-
rachman Ruki dan Deputi Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Keuangan Daerah BPKP Dadang 
Kurnia.

Sementara hari ketiga dan ke-
empat, peserta akan dibagi ke da-
lam dua kelas. Mereka dibekali 13 
materi dari para narasumber yang 
kompeten dengan format cera-
mah, diskusi dan tanya-jawab, de-
ngan beragam topik dari sejumlah 
sektor strategis.

Rencananya, tahun ini pela-
tihan serupa juga akan digelar 
pada September di Manado un-
tuk Provinsi Sulawesi Utara dan 
Gorontalo, serta pada Oktober 
di Denpasar untuk Provinsi Bali 
dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Tahun sebelumnya, KPK mengge-
lar kegiatan ini di Nusa Tenggara 
Timur (NTT), Maluku Utara dan 
Kalimantan Selatan dengan jum-
lah peserta lebih dari 400 aparat 
penegak hukum.l

KERJA SAMA- Pelatihan 
Bersama Peningkatan 
Kapasitas Penegak 
Hukum dalam 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi di 
Pekanbaru, Riau, pada 
Selasa (25/8).

setyo. Dia sepakat aparat penegak 
hukum harus bersatu memberan-
tas korupsi. “Kalau kita lihat, ko-
rupsi sudah semakin menggurita. 
Untuk memberantas ini tidak cu-
kup hanya satu instansi, kita ha-
rus berantas bersama,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung 
sejak Senin (24/8) hingga Jumat 
(28/8) ini, diikuti 180 peserta 
dari Kepolisian, Kejaksaan, BPK 
dan BPKP di Provinsi Riau dan 
Kepulauan Riau. Pada hari ke-
dua, mereka mendapatkan kuliah 
umum dari sejumlah pemimpin 
lembaga tinggi negara, antara 
lain Jaksa Agung M. Prasetyo, Ka-

IntegrIto/SrP

Johan Budi SP, 
Plt. Wakil Ketua KPK.

Taufiequrachman Ruki, 
Ketua Sementara KPK.



DANSA- Ketua 
KPK Sementara 

Taufiequrachman 
Ruki (kanan) dan 
Wakil Ketua KPK 

nonaktif Bambang 
Widjojanto (kiri), 
menari bersama 

dalam acara halal bi 
halal di Auditorium 
Gedung KPK, Rabu 

(22/7)..
IntegrIto/SrP
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komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mena-
ruh perhatian tinggi 
agar implementasi 

UU Desa dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. Karena itu, KPK 
mengajak segenap lapisan masya-
rakat untuk bersama mengawasi 
pelaksanaan UU Desa, yang pada 
tahun ini dialokasikan lebih dari 
Rp 20 triliun.  

Karenanya, KPK menyeleng-
garakan kegiatan dialog pada 
Rabu (12/8) di Komplek Kepati-
han, DI Yogyakarta, guna mening-
katkan kesadaran masyarakat da-
lam melakukan pengawasan dana 
desa. Dalam dialog yang bertajuk 
“Mengawal Dana Hingga Ke Desa” 
itu, hadir sebagai narasumber Wa-
kil Ketua Sementara KPK Johan 
Budi SP, Gubernur DIY, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X, Sekjen Ke-
menterian Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Trans-
migrasi Anwar Sanusi dan Direk-
tur Jenderal Bina Pemerintahan 
Desa Kemendagri Nata Irawan.

Kegiatan yang merupakan 
hasil kerja sama KPK dengan Pe-

kaJIan penGelolaan keuanGan Desa

ajak Warga, kawal Dana Desa

agar implementasinya dapat ber-
jalan dengan baik dan lancar. Ka-
jian ini untuk menghindari mun-
culnya pihak-pihak yang mencoba 
untuk menyalahgunakan kewe-
nangan untuk kepentingan sen-
diri atau golongan,” ujar Johan.

Sementara itu, Sekjen Kemen-
terian Desa Pembangunan Dae-
rah Tertinggal dan Transmigrasi  
Anwar Sanusi  mengakui masih 
adanya sejumlah persoalan da-
lam proses pencairan dana desa. 
Anwar mengatakan, dari 74.093 
desa, ada lima kepala desa yang 
memiliki ijazah doktoral. Tingkat 
pendidikan kepala desa yang ren-
dah menjadi persoalan untuk ke-
butuhan menyusun APBDes ini.

“Contohnya membuat RPJM-
Des kemudian APBDes. Kami ke-
tika melakukan beberapa rapat 
koordinasi, ternyata problema-
tika ada di situ. Banyak sekali dae-
rah-daerah yang mungkin tadi 
kapasitas SDMnya belum terlalu 
terpenuhi,” ujar Anwar.l

DISKUSI MEDIA- 
Direktur Jenderal 
Bina Pemerintahan 
Desa Kemendagri 
Nata Irawan 
(kiri), Wakil Ketua 
Sementara KPK 
Johan Budi (tengah) 
pada dialog 
Mengawal Dana 
Hingga Ke Desa, 
Jogjakarta, Rabu 
(12/8).

Dalam rangka meraya-
kan Hari Raya Idul FI-
iri, Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) 

menggelar halal bi halal bagi para 
pegawai dan pimpinan pada Rabu 
(22/7) di Auditorium, Gedung 
KPK, Jakarta. 

Acara ini dihadiri pegawai dan 
para pimpinan, yakni Taufiqurah-
man Ruki, Johan Budi SP, Indri-
yanto Seno Adji, Zulkarnain serta 
Adnan Pandu Praja, termasuk 
Bambang Widjojanto. 

Satu per satu para ratusan 
pegawai bergiliran bersalaman 
untuk saling memaafkan. Menu-
rut Wakil Ketua Sementara KPK 
Johan Budi SP, acara ini sangat 
bermanfaat dalam mempererat 
silaturahmi antara pimpinan dan 
pegawai, juga sesama pegawai.

Halal BI Halal peGaWaI kpk

Ikatkan Hati Jalin silaturahmi

rang bertemu, khususnya dengan 
pimpinan akan merasa lebih de-
kat dan erat antar sesamanya. Hal 
ini akan menjadi efektif dalam be-
kerja bersama memberantas ko-
rupsi,” ujar Johan.

Sementara itu, Zulkarnain 
berharap, para pegawai KPK 
bisa bekerja lebih produktif. Se-
bab kata dia, intisari dari ibadah 
Ramadhan, adalah menjaga dan 
meningkatkan integritas, baik  
melalui ibadah utama kepada Al-
lah, maupun ibadah sosial kepada 
manusia.

“Usai Ramadhan, saya ber-
harap para pegawai KPK kembali 
kepada fitrah, meningkat kei-
manan serta integritasnya. Khu-
susnya lebih bersemangat dalam 
mengemban tugas sebagai insan 
KPK,” kata dia.l

“Acara ini
bertujuan untuk
mempererat tali
silaturahmi...”

“Kajian ini untuk 
menghindari 
munculnya 
pihak-pihak yang 
mencoba untuk 
menyalahgunakan
kewenangan...,”

Pegawai KPK yang semakin 
banyak, akan memberikan tan-
tangan tersendiri untuk mening-
katkan komunikasi dan koordina-
si di antara pegawai. Karenanya, 
momentum halal bi halal, tak ha-
nya berguna untuk saling menya-
pa, tetapi lebih dari itu.

“Acara ini bertujuan untuk 
mempererat tali silaturahmi dan 
persaudaraan di antara keluarga 
besar KPK. Para pegawai yang ja-

merintah Provinsi DI Yogyakarta 
dan Jaringan Radio Komunitas 
Indonesia (JRKI) ini dihadiri le-
bih dari 300 peserta dari berbagai 
kalangan, seperti bupati, kepala 
desa, pegiat lembaga swadaya ma-
syarakat, dan wartawan yang ada 
di Yogyakarta dan sekitarnya.

Wakil Ketua Sementara KPK 
Johan Budi menekankan penting-
nya sinergi dan pengawasan di 
antara semua pihak yang terkait 
dan terlibat dalam implementasi 
UU Desa demi pembangunan desa 
yang maju dan mandiri. 

“KPK pun melakukan kajian 

IntegrIto/SrP

Johan Budi SP, 
Plt. Wakil Ketua KPK.

Johan Budi SP, 
Wakil Ketua Sementara KPK.



ROTASI- Proses 
Pertukaran Posisi 

antara Direktur 
PJKAKI Sujanarko 

(kanan) dengan 
Direktur DIKYANMAS 

Dedie A Rachim, 
Selasa (14/2).

portaL portaL

38 | integrito | vol 46/vii/JUl-AGS 2015 vol 46/vii/JUl-AGS 2015 | integrito | 39

komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) melaku-
kan rotasi jabatan pada 
dua direktur di lintas 

kedeputian, yakni Direktur Pendi-
dikan dan Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas) di Kedeputian Pen-
cegahan dan Direktur Pembinaan 
Jaringan Kerja Antar Komisi dan 
Instansi (PJKAKI) di Kedeputian 
Informasi dan Data. 

Direktur Dikyanmas Dedie A 
Rachim kini menjabat sebagai di-
rektur PJKAKI yang sebelumnya 
dijabat Sujanarko. Sebaliknya, kini 
Direktur Dikyanmas dijabat oleh 
Sujanarko, menggantikan Deddie. 
Pelantikan keduanya dilakukan 
oleh Ketua Sementara KPK Tau-
fiequrachman Ruki pada Selasa 
(14/2) di Gedung KPK, disaksikan 
sejumlah pejabat struktural lain-
nya.

penting menjaga sinergi, 
komunikasi dan mening-
katkan kerja sama di an-
tara lembaga dengan tu-

gas dan fungsi yang sama. Seperti 
halnya Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dan Komisi Anti-
korupsi Thailand atau The Nation-
al Anti-Corruption Commision of 
Thailand (NACC). Kedua lembaga 
tersebut kerap bertukar peng-
alaman untuk meningkatkan ka-
pasitas masing-masing negara. Se-
perti yang terlihat pada kunjungan 
NACC ke Gedung KPK pada Senin 
(6/7).

Dalam kesempatan itu, Wakil 
Ketua KPK Adnan Pandu Praja 
mengatakan, setidaknya ada dua 
hal yang penting bagi sebuah lem-
baga antikorupsi dalam menjalan-
kan tugas pemberantasan korupsi. 
“Dukungan dari dalam negeri; pe-
merintah dan masyarakat, serta 
kerja sama dengan semua pihak.”

Adnan menjelaskan, du-
kungan dari dalam negeri meru-
pakan wujud dari kepercayaan dan 
dukungan dari masyarakat dan 
pemerintah. Untuk mendapatkan 

Ruki mengatakan, rotasi ja-
batan ini berguna untuk penye-
garan, pengayaan, pengalaman tour 
of duty, litigasi risiko dan memper-
siapkan pemimpin di lini depan 
KPK. Menurut Ruki, jika tidak ada-

nya rotasi, maka seorang pegawai 
akan mengalami kebosanan yang 
berkepanjangan dan menurunkan 
semangat dalam berkarya.

Sebagai organisasi modern, 
KPK menggunakan rotasi untuk 
mewujudkan lingkungan kerja yang 
kondusif. Ruki berpesan, kedua pe-
jabat dapat memanfaatkan rotasi 
ini sebagai ajang pengembangan 
pribadi di tengah perubahan yang 
terjadi di tengah kondisi KPK. Vari-
asi di dalam pekerjaan di harapkan 
menstimulasi daya pikir, memoti-
vasi daya juang dan dapat membe-
rikan perspektif lebih luas dalam 
menjawab tantangan KPK.

“Semoga Allah SWT member-
kati saudara dalam menjalankan 
tugas untuk kepentingan bangsa 
dan negara,” ujar Ruki.l

itu semua, tentu saja tidak mudah. 
“Karenanya, penting bagi lembaga 
antikorupsi seperti KPK untuk 
menjaga transparansi dan akunta-
bilitas kepada masyarakat,” ujar-
nya.

Selain itu, kerjasama antarneg-
ara juga sangat penting. Berdasar-
kan pengalaman KPK, koruptor 
kini melakukan berbagai modus 
dan punya beragam cara untuk me-
nyembunyikan hasil kejahatannya 
di luar negeri. Untuk menangani 
perkara korupsi yang melibatkan 
negara lain, tentu saja membutuh-
kan kerja sama yang baik.

pelantIkan peJaBat kpk

Bertukar peran Demi penyegaran

kunJunGan naCC tHaIlanD

tukar pengalaman kawan seperjuangan

“Karenanya, penting
bagi lembaga 
antikorupsi seperti
KPK untuk menjaga
transparansi dan 
akuntabilitas
kepada masyarakat,”“Rotasi jabatan ini

berguna untuk
penyegaran,
pengayaan,
pengalaman tour 
of duty, ligitasi risiko
dan mempersiapkan
pemimpin di 
lini depan KPK,”

IntegrIto/SrP
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Salah satu keberhasilan KPK 
dalam hal ini, adalah kerjasama de-
ngan NACC Thailand saat menang-
kap Nunun Nurbaeti di Bangkok, 
Thailand. Saati itu, Nunun kabur 
ke Negeri Seribu Pagoda, usai dite-
tapkan tersangka oleh KPK. “Kami 
bersyukur, berkat kerja sama yang 
baik, kami bisa menangkap dengan 
bantuan Interpol,” katanya.

Delegasi yang dipimpin Pre-
siden NACC Panthep Klanaron-
gran ini, juga menyimak sejum-
lah penjelasan tentang kinerja 
dari beberapa unit kerja di KPK. 
Di antaranya tentang informasi 
dan data, pengaduan masyarakat, 
pendidikan dan pelayanan masya-
rakat, gratifikasi, Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) serta penelitian dan pe-
ngembangan. 

Kerjasama keduanya telah 
berjalan di bawah naungan South 
East Asia Parties Against Corrup-
tion (SEAPAC) yang kemudian di-
perkuat melalui penandatanganan 
nota kesepahaman bersama pada 
2013.l

Taufiequrachman Ruki, 
Ketua Sementara KPK.

KUNJUNGAN- 
Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu 
Praja menerima 
kedatangan NACC 
Thailad di Gedung 
KPK, Senin (6/7).

Adnan Pandu Praja, 
Wakil Ketua KPK.
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Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPKkLinik Lhkpn

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan 
pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan 

melalui surel: Informasi.LHKPN@kpk.go.id 

lHkpn & lHkasn

Pertanyaan
Halo KPK,

Saya seorang penyelenggara negara yang 
wajib melaporkan LHKPN. Namun, dengan 
adanya laporan yang dibuat oleh Kementerian 
Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi 
Birokrasi (Kementerian PAN & RB), yaitu La-
poran Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
(LHKASN), apakah LHKPN masih wajib? Apa 
perbedaan yang mendasar di antara keduanya? 

Di kementerian tempat saya bekerja, sudah 
menandatangani MoU dengan KPK untuk LH-
KPN. Apa artinya kerja sama tersebut? Apakah 
sama lapor LHKPN ke kantor dengan ke KPK? 

Terima kasih atas jawabannya.

Chelsea-Bandung.

Jawaban
LHKPN dan LHKASN sama-sama pela-

poran harta kekayaan. Ada perbedaan yang 
cukup signifikan di antara keduanya. 

Pertama, subyek pelapor harta. Pada 
pasal 2 UU nomor 28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas 
dari KKN, yang merupakan Wajib LHKPN 
adalah pejabat negara pada lembaga tinggi 
negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat ne-
gara lain menurut peraturan perundang-un-
dangan, dan pejabat lain yang memiliki fungsi 
strategsi antara lain direksi, komisaris dan 
pejabat struktural lainnya pada BUMN dan 
BUMD, pemimpin Bank Indonesia, pimpinan 
Perguruan Tinggi Negeri, pejabat eselon I dan 
pejabat lain yang disamakan, jaksa, penyidik, 
panitera pengadilan, pemimpin dan bendaha-
rawan proyek. 

Sedangkan menurut Surat Edaran Men-
teri PAN & RB Nomor 1 tahun 2015 tentang 
kewajiban penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 
di lingkungan instansi pemerintah untuk 
meningkatkan efektivitas penerapan Surat 
Edaran tersebut di atas, seluruh pemimpin 
instansi pemerintah perlu menerapkan kebi-

jakan sebagai berikut:
Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi 

pejabat yang memangku jabatan strategis 
dan rawan KKN, para pengelola anggaran 
dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk 
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pe-
nyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menetapkan wajib lapor kepada seluruh 
pegawai ASN selain pada butir 1 secara berta-
hap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon 
III, IV dan V untuk menyampaikan LHKASN 
kepada pimpinan instansi pemerintah ma-
sing-masing.

Kedua, jenis formulir LHKASN dengan 
LHKPN juga berbeda. LHKASN hanya meng-
gunakan satu jenis formulir dimana untuk 
setiap pelaporan, sementara LHKPN meng-
gunakan dua jenis formulir dengan mencan-
tumkan Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang 
didapat pada pengumuman laporan pertama.

Ketiga, perbedaan LHKPN dengan 
LHKASN terdapat pada timeline pelaporan 

sebagai berikut:
 Jadi, apakah Anda harus melaporkan 

LHKPN atau LHKASN? Sebaiknya pahami 
terlebih dahulu, apakah anda termasuk 
subyek pelapor LHKPN atau LHKASN. Ke-
mudian, jika Anda masih kurang yakin, bisa 
dikonsultasikan dengan pengelola LHKPN di 
tempat anda bekerja atau menghubungi Di-
rektorat PP LHKPN KPK dengan:

Datang langsung ke CS LHKPN di Kantor 
KPK: Jalan HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 
Selatan
Telp: (021) 2557 8396
Faks: (021) 5292 1230, (021) 5292 1231
SMS/WA: 0851-03575575
Email: Informasi.LHKPN@kpk.go.id/pendaf-
taran.lhkpn@kpk.go.id

Pertanyaan kedua mengenai perjanjian 
kerja sama (MoU) yang dilakukan KPK me-
lalui Direktorat PP LHKPN dengan instansi 
Anda, merupakan kerja sama di bidang Pen-
daftaran dan Pelaporan LHKPN. Di sini, ins-
tansi Anda membantu untuk membuat aturan 
dalam pengelolaan LHKPN yang dituangkan 
dalam SK Wajib LHKPN serta menunjuk 
bagian yang mengelolanya dalam hal ini SK 
Pengelola LHKPN. 

Pengelola LHKPN hanya bersifat mem-
bantu KPK dalam rangka pendaftaran, pela-
poran, mengkoordinasikan pelaporan serta 
memonitor kepatuhan pelaporan LHKPN di 
instansi tersebut. Setelah itu, LHKPN tetap 
harus diserahkan kepada KPK untuk diproses 
hingga pengumuman.

Demikian, semoga menjawab pertanyaan.

lhksn
•	 tiga bulan setelah kebijakan ditetapkan.
•	 satu bulan setelah pejabat sebagaimana 

dimaksud pada butir 2 tersebut diangkat 
dalam jabatan, mutasi atau promosi.

•	 satu bulan setelah berhenti dari jabatan.

lhkPn
•	 dua bulan setelah Pn diangkat dalam 

jabatan;
•	 mengalami mutasi/promosi jabatan; 
•	 mengakhiri jabatan, atau pensiun;
•	 dua tahun dalam jabatan yang sama;
•	 sewaktu-waktu diminta kPk untuk 

kepentingan pemeriksaan.

mailto:Informasi.LHKPN@kpk.go.id
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gagas

Masyarakat di Nanggro Aceh Dar-
rusalam (NAD) bukan saja resah 
pada bencana tsunami. Mereka 
juga resah pada kasus korupsi yang 

pernah terjadi daerahnya, ketika Abdullah 
Puteh, sang Gubernur Aceh ditangkap Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002. 
Puteh kala itu melakukan korupsi dalam peng-
adaan helikopter Mi-2 buatan Rusia. Dengan 
dalih ingin membeli helikopter Mi-2, Puteh 
lalu memotong dana dari kas Bantuan Perla-
kuan Khusus dari 13 kota/kabupaten di Aceh. 
Pemotongan yang terkumpul Rp 9,1 miliar itu 
tidak serta merta dimasukkan ke Perubahan 
APBD Provinsi NAD Tahun 2002. Sehingga 
bertentangan dengan mekanisme pengelolaan 
dan pertangungjawaban keuangan daerah. 
Puteh malah memasukkan sebagian duit itu, 
yakni Rp 4 miliar ke rekening pribadinya me-
lalui Kepala Kas Daerah. Bahkan Puteh hanya 
membayar uang muka pembelian helikopter 
Mi-2 Rp 750 juta.

Perbuatan korupsi Puteh ini menggiring-
nya ke jeruji besi selama 10 tahun. Puteh juga 
dikenakan denda Rp 500 juta dan wajib meng-
ganti uang sekitar Rp 6,5 miliar. Kasus korupsi 
ini membuat rakyat Aceh yakin bahwa korupsi 
menghambat kemajuan pembangunan di dae-
rah. 

Namun masyarakat Aceh tidak tinggal 
diam. Enam pemuda berinisiatif mendirikan 
Lembaga Swadaya Masyarakat yang intens 
terhadap isu-isu pemberantasan korupsi. 
Awalnya, dibuatlah Aceh Damai Tanpa Ko-
rupsi (ADTK), dengan kegiatan utama mela-
kukan pemantauan anggaran pemerintah dae-
rah Aceh secara keseluruhan. 

Merujuk pada kasus Abdullah Puteh, ma-
syarakat tidak lagi ingin ada kasus korupsi. 

Sekelompok pemuda ini menilai harus ada 
pemantauan langsung dari perwakilan masya-
rakat. Seiring berkembangnya ADTK, kegiatan 
pemantuan pun diperluas, dengan memantau 
peradilan kasus-kasus korupsi.

Kami kemudian mengubah ADTK men-
jadi Gerakan Anti Korupsi (GeRAK Aceh). Ada 
beberapa program yang dilakukan, yakni advo-
kasi, bantuan hukum, pendidikan antikrorup-
si, serta pemantauan anggaran dan peradilan. 
Hemat kami, pendidikan anti korupsi sangat 
penting lantaran tidak semua orang memaha-
mi sikap dan perilaku korupsi itu sendiri. 

Berdirilah program Sekolah Anti Korupsi 
(SAKA) pada 2010. SAKA didesain mirip de-
ngan pendidikan non-formal dengan meng-
hadirkan parapengajar yang ahli di bidangnya. 
Lama pendidikan selama enam bulan, yang 
dibagi dalam tiga termin. Termin pertama, 
yakni kategori pendidikan umum, membuka 
‘kran’ pengertian korupsi dari berbagai sudut 
lingkungan. Baik pengertian korupsi dari UU 
Kejaksaan, UU KPK, dan lembaga-lembaga 
lainnya. 

Termin kedua, diajarkan hal-hal pokok 
kerentanan terjadinya korupsi. Seperti ang-
garan dan jasa. Siapapun dia, publik wajib tahu 
anggaran yang dipakai pemerintah; mengapa, 
bagaimana, untuk apa dan kapan anggaran itu 
digunakan oleh pemerintah. Materi wajib ini 
diisi oleh dosen-dosen yang berkualitas yang 
memahami pemerintahan. 

Termin ketiga, yaitu materi khusus yang 
diberikan pengajar SAKA. Materi ini berisi 
kegiatan monitoring dan investigasi kasus-
kasus. Tujuan diberikannya materi ini untuk 
masyarakat lebih tahu dan berani melaporkan 
apabila menemukan dugaan-dugaan tindak 
pidana korupsi. GeRAK Aceh sadar, tidak se-

mua masyarakat dapat melaporkan dugaan 
tindak pidana korupsi. Sebab, banyak dari me-
reka yang tidak mengetahui modus-modus 
korupsi. Apalagi, pelaku korupsi mayoritas 
adalah orang berpendidikan tinggi dan memi-
liki jabatan sehingga tidak semua orang bisa 
mencapainya.

Dalam enam bulan masa pendidikan itu, 
ada 36 modul yang diberikan. Setidaknya se-
minggu sekali digelar Sekolah Anti Korupsi 
ini. Sayangnya, tidak semua masyarakat yang 
mengikuti SAKA akan bertahan. Penyebabnya, 
masyarakat terkadang bosan dengan penyam-
paian yang normatif dan ruangan pengajaran 
terbatas. Misalnya, pada saat pendaftaran ang-
katan pertama ada sekitar 32 orang. Namun 
jumlah itu menyusut pada termin ketiga, men-
jadi 18 orang. Dari tahun ke tahun hal itu beru-
lang, sampai pada angkatan ke-5 dan ke-6 (se-
dang berjalan), yang bertahan kian berkurang. 
Pasalnya, kini ruang kelas SAKA telah memi-
liki gedung sendiri. Tahun 2014, SAKA dibantu 
oleh pemerintah daerah untuk dibuatkan 
ruang kelas baru. Diharapkan dengan ruang 
kelas baru ini yang tentunya lebih luas, masya-
rakat semakin antusias mengikuti pendidikan 
antikorupsi. Keresahan masyarakat dapat ter-
jawab. Mereka tidak akan lagi tinggal diam. 
Mereka dapat langsung melaporkan karena 
telah memahami korupsi.

Sebuah ungkapan dalam ba-
hasa Inggris menyatakan, 
“Corruption is more 
dangerous than terror-
ism because our security 
forces (the Police and the 
Military) are competent to 
fight against terrorism. But it is 
very difficult to fight against the 
corruption because it is committed 
by those who are in power: e.g. bu-

reaucrats and politicians. That is why national 
movement against corruption is necessary.”

Ya, korupsi lebih berbahaya daripada te-
rorisme. Untuk melawan terorisme, aparat ke-
polisian dan militer pasti sangat kompak dan 
kompeten. Namun akan sangat sulit jika me-
lawan korupsi. Korupsi juga lebih berbahaya 
dari kejahatan prostitusi. Kejahatan prostitusi 
merusak moralitas bangsa. Prostitusi mung-
kin hanya merusak moral seseorang secara 
individual, Namun korupsi merusak moral 
banyak orang. Korupsi menyebabkan seluruh 
negeri menanggung akibatnya. Seperti kemis-
kinan, pembangunan terhambat. 

Itulah mengapa GeRAK Aceh merasa ter-
panggil untuk menyebarkan nilai-nilai anti-
korupsi.  Kami berharap, upaya kami dalam 
bidang pencegahan, terutama pendidikan 
antikorupsi, dapat menjadi salah satu kontri-
busi nyata bahwa elemen masyarakat tak ting-
gal diam dalam melawan korupsi.l

oleh: ashkalani
Koordinator gerAK Aceh

Fokus paDa 
penDIDIkan 
antIkorupsI
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cendikia

nasib sial dialami Wayan Patri. 
Aksinya mencuri tiga bilah kayu 
pala di depan Pura Bale Agung, 
dipergoki seorang warga, Ni 
Tesa. Aksi memalukan itupun 

dilaporkan ke pemuka agama setempat. 
Menanggapi laporan Ni Tesa, pemuka 

agama pun melakukan musyawarah 
untuk menentukan jenis sanksi 

yang akan diberikan kepada si 
pencuri tadi, apakah sanksi hu-

kum negara atau hukum adat. 
Akhirnya diputuskan, Wayan Patri 

harus mendapat sanksi adat yang 
diberi nama ritual medamplang. 

Wayan Patri pasrah. Sudah mem-
bayang dalam pikirnya, rasa malu 

yang harus dihadapi setelah ini.  
Medamplang memang unik. Se-

perti dilaporkan Bali Aga, ritual ter-
sebut bisa ditemui di Desa Antugan, 

Kabupaten Bangli. Saat melakoni 
medamplang, seorang pencuri ha-
rus berjalan keliling desa dan diiringi 
tabuh gamelan gong baleganjur dan 
juga diikuti masyarakat desa dengan 
membawa barang curiannya. 

Sebelum berkeliling desa, se-
orang krama naik bale kulkul dan 
membunyikannya, pertanda masya-
rakat desa untuk berkumpul. Kemu-
dian, datang mobil pick up dengan 
membawa barang bukti kayu curian 
yang selanjutnya diturunkan di bale 

banjar. Saat kayu diturunkan tampak pihak 
kepolisian dari Polsek Tembuku dan juga be-
berapa staf dari instansi di Bangli turut meli-
hat barang bukti, yaitu, kayu pala yang sudah 
dipotong menjadi delapan bagian oleh pelaku 
pencurian.

Setelah semua krama berkumpul, sekaa 
baleganjur pun mencoba gamelannya. Pada 
saat bersamaan, dua orang pecalang meng-

kurangnya efek jera, membuat 
negeri ini marak koruPsi. 
kearifan lokal di Pulau dewata 
mungkin bisa menginsPirasi. 

rItual MeDaMplanG

upaCara aGar 
penCurI Jera

hampiri Wayan Patri. Mereka membuka baju 
dan kemudian memberikan pakaian khas 
berupa ikat pinggang berisi kayu-kayu yang 
diruncingkan dan juga badong dengan jenis 
yang sama, yakni ada kayu rincingnya. Tak 
cukup sampai di situ. Selanjutnya badan dan 
wajah pencuri dibubuhi pamor dan arang se-
bagai ‘riasan’nya. 

Barulah setelah itu si pencuri diarak ke-
liling desa mulai dari selatan kemudian terus 
memutar sampai selesai. Dalam perjalanan 
tersebut, tampak krama baik dari desa se-
tempat maupun dari desa luar tampak asyik 
menyaksikan pencuri yang diarak dengan 
berpakaian aneh dan wajah dengan make up 
serta membawa satu barang bukti dari hasil 
curiannya. 

“Itu kan kan Wayan Patri,” teriak seorang 
bocah kepada temannya. Yang dimaksud 
sempat melirik ke arah sumber suara, tak ke-
palang rasa malunya.  

Menjadi bahan pusat tontonan semacam 
itu, memang membuat malu pelaku pencuri-
an. Apalagi, dalam ritual, tersangka diberikan 
pakaian khas dengan wajah dan tubuh dihiasi 
dengan kapur dan juga arang sebagai tanda 

Menjadi bahan pusat tontonan semacam itu, memang
membuat malu pelaku pencurian. Apalagi, dalam ritual,

tersangka diberikan pakaian khas dengan wajah dan tubuh
dihiasi dengan kapur dan juga arang sebagai tanda 

bahwa dia melakukan kesalahan.

bahwa dia melakukan kesalahan.
Namun bukan hanya itu. Pada tahapan se-

lanjutnya, tersangka kemudian sembahyang 
di Pura Dalem. Tujuannya, mohon ampunan 
kemudian berjanji untuk tidak lagi melaku-
kan tindak pencurian seperti itu. Karena jika 
masih juga melanggar, dia akan terkena ku-
tukan melarat sampai tujuh turunan. Wayan 
Patri terlihat semakin tertunduk. 

Menurut Bendesa Adat Antugan, Nyo-
man Sudiana, hukuman tersebut berlaku bagi 
masyarakat Desa Antugan yang sudah dite-
tapkan dalam perarem (peraturan) awig-awig 
(undang-undang) Adat Desa Antugan. Da-
lam peraturan disebutkan, warga Adat Desa 
Antugan yang melakukan tindak kejahatan 
pencurian barang-barang milik adat dan desa 
akan dikenakan sanksi adat. 

Sudiana menambahkan, ritual semacam 
ini sudah ada sejak zaman dahulu. Hasilnya 
memang cukup efektif, karena bisa mene-
kan tingkat pencurian di desa tersebut. “Pada 
tahun 1963, misalnya, ritual pernah dila-
kukan kepada seorang pencuri ayam,” kata 
Sudiana.l

WorDPreSS.CoM



46 | integrito | vol 46/vii/JUl-AGS 2015 vol 46/vii/JUl-AGS 2015 | integrito | 47

Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPKkLinik gratifikasi

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan 
pertanyaaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan 

melalui surel : integrito@kpk.go.id

MelelanG BaranG GratIFIkasIMenGeMBalIkan GratIFIkasI

Pertanyaan
Sehubungan dengan rencana kami untuk 

melakukan lelang barang-barang gratifikasi 
yang telah ditetapkan menjadi milik instansi 

BUMN, apakah mekanisme lelang 
harus melalui DJKN ataukah dapat 
dilakukan secara independen oleh ins-
tansi? Terima kasih.

S di Jakarta

Jawaban
Penilaian Barang Milik Negara dan 

Daerah (BMN/BMD) diatur dalam PP 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penge-
lolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
Dalam Pasal 50 PP tersebut disebut-
kan bahwa penilaian BMN dalam rang-
ka pemanfaatan atau pemindahtanga-
nan dilakukan oleh penilai pemerintah 
atau penilai publik yang ditetapkan 
oleh pengelola barang.

Dalam Penjelasan Pasal 50, yang   
dimaksud  dengan  “Penilai  Pemerin-
tah”   adalah   penilai   Pegawai Negeri   

Sipil  di  lingkungan  pemerintah  yang  diangkat  
oleh  kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab untuk melaku-
kan oenilaian, termasuk atas hasil penilaiannya 
secara independen.

Sementara yang  dimaksud  dengan  “Penilai  
Publik”  adalah  penilai   selain penilai pemerin-
tah   yang   mempunyai   izin   praktik   penilaian   
dan  menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui 
pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka (17) disebutkan definisi 
pemindahtanganan adalah  pengalihan kepe-
milikan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/
BMD). Sedangkan pada Angka (21), disebutkan 
definisi penyertaan  modal Pemerintah Pusat/
Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang 
Milik Negara/Daerah yang  semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi ke-
kayaan  yang dipisahkan untuk diperhitungkan   

sebagai modal/saham negara atau daerah pada 
badan usaha milik  negara, badan   usaha milik   
daerah,  atau  badan  hukum  lainnya  yang dimi-
liki negara.

Sedangkan pada Pasal 54 ayat (1), diatur me-
ngenai pemindahtanganan BMN/BMD diatur 
bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang tidak 
diperlukan bagi penyelenggaraan tugas peme-
rintahan negara/daerah dapat dipindahtangank-
an.

Pada Ayat (2), disebutkan pemindahtangan-
an BMN/BMD dilakukan dengan beberapa cara, 
antara lain penjualan, tukar-menukar, hibah 
atau penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Dae-
rah.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa:
1. Kewenangan Penilaian BMN/BMD terkait pe 
     manfaatan dan Pemindahtanganan dilakukan  
     oleh penilai pemerintah atau penilai publik      
     yang ditetapkan pengelola barang.
2. Kepemilikan BMN/BMD dapat dialihkan me 
      lalui mekanisme pemindahtanganan.
3. Kepemilikan BMN/BMD dapat dipindahtan 
     gankan kepada BUMN, BUMD atau badan hu 
     kum lainnya.
Terkait dengan pertanyaan Saudara, dapat di-
sampaikan:
1.  Aset BUMN termasuk dalam kekayaan negara  
     yang sudah dipisahkan sehingga ketentuannya  
     tidak tunduk pada ketentuan PP di atas.
2. Barang yang telah ditetapkan menjadi milik  
     instansi sepenuhnya menjadi kewenangan ins 
     tansi untuk mengelola.
3. Mekanisme penilaian barang dapat dilakukan  
     oleh internal atau pihak lain yang ditunjuk. 
Demikian masukan yang dapat kami sampaikan, 
semoga dapat bermanfaat untuk menambah 
pengetahuan.l

Pertanyaan
Saya bekerja pada Bagian Pengadaan di 

salah satu BUMN. Tempo hari saya menerima 
amplop berisi uang. Berdasar info dari sejawat 
yang lain, kemungkinan isi amplop itu bersum-
ber dari beberapa rekanan kami sehingga saya 
tidak bisa mengetahui dari rekanan yang mana 
asal amplop tersebut. Saya berniat untuk me-
ngembalikan amplop itu ke negara, kemanakah 
saya dapat mengirimkannya? 

Terimakasih.

M di Lombok

Jawaban
Saudara M yang kami hormati, 

Sebelumnya kami sampaikan apresiasi 
atas kesediaannya berdiskusi kepada kami. 
Terkait pertanyaan, penting untuk kita lihat 
ketentuan terkait gratifikasi dalam Pasal 12 B 
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) 
yang menyatakan bahwa “Setiap gratifikasi 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara ne-
gara dianggap pemberian suap, apabila berhu-
bungan dengan jabatannya dan yang berlawa-
nan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Saudara sebagai karyawan BUMN ter-
masuk dalam kategori Pegawai Negeri sebagai-
mana dimaksud dalam UUTPK, sehingga wa-
jib mematuhi ketentuan gratifikasi yang diatur 
dalam UU tersebut. 

Adapun gratifikasi dalam bentuk uang 
yang diberikan pihak yang memiliki kepen-
tingan terkait tugas, wewenang atau jabatan 
pegawai negeri, sebaiknya ditolak agar tidak 
melanggar ketentuan yang berlaku. 

Dalam kondisi tertentu dimana pemberian 
gratifikasi berupa uang yang diduga berasal 
dari pihak rekanan pengadaan tidak diberikan 
secara langsung, sehingga sulit untuk melaku-
kan penolakan maka mekanisme yang dapat 

digunakan adalah melaporkan gratifikasi ter-
sebut kepada Direktorat Gratifikasi Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pelaporan kepada KPK dapat dilakukan  
dengan cara:
a. Mengisi Formulir Gratifikasi yang dapat di 
     unduh di alamat: 
    http://kpk.go.id/gratifikasi/images/pdf/For        
    mGrat.pdf ; lalu
b. Mengirimkan formulir yang sudah diisi ke 
     pada KPK, dapat melalui surat, atau e-mail:
     pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id 
Untuk informasi lebih  lanjut dapat  meng-
hubungi Direktorat Gratifikasi KPK Telp. 021-
2557 8300.

Demikian kami sampaikan dan semoga da-
pat bermanfaat untuk pengetahuan Saudara.l 
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resensi

ajaran Islam secara tegas menempat-
kan korupsi sebagai musuh yang harus 
diperangi. Tidak saja oleh manusia tetapi 
juga dikutuk oleh Allah. Islam memiliki 

konsep dan nilai dasar yang dapat dijadikan lan-
dasan 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 ben-
tuk 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 pe-
mikiran dalam menciptakan pemerintahan yang 
antikorupsi. Dengan melakukan pembahasan dan 
verifikasi pada teori-teori administrasi publik teori 
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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 Indone-
sia, 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 memberan-
tas korupsi di sisi pencegahan, khususnya korupsi 
birokrasi. Kesimpulannya, bahwa bukan hanya pen-
dekatan 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 anti-
korupsi yang pernah dikembangkan selama ini. l

Broto Dimas, atau Bro adalah Ketua Dewan 
Mahasiswa yang kritis dan haus nilai-nilai 
keadilan. Ia kerap terlibat aktif dan men-
jadi inisiator gerakan mahasiswa dalam 

berbagai demonstrasi menentang kebijakan peme-
rintah yang dinilai tidak prorakyat.

Perjuangan dan pengorbanananya, seolah tak 
perlu diragukan lagi. Dalam cerita dikisahkan, sosok 
Bro yang rela menggelontorkan uang SPP kuli-
ahnya, guna menambal kekurangan biaya logistik 
demonstrasi. 

Cobaan paling berat dirasakan, saat berdemon-
strasi menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang 
Kakuei Tanaka ke Jakarta pada 14 Januari 1974. Pe-
ristiwa yang dikenal Malapetaka Lima Belas Januari 
(Malari) ini, berujung pada ditutupnya penerbitan 
pers dan penangkapan sejumlah tokoh mahasiswa. 
Termasuk Bro, yang kemudian dijebloskan ke 
penjara.

Di kemudian hari, Bro akhirnya menjadi Presi-
den RI. Ia melaksanakan program pemberantasan 
korupsi dengan cara yang tidak lazim, yaitu mena-
namkan pemindai biometrik Chiphumzilla, buatan 
profesor asal Meksiko, di salah satu bagian tubuh. 
Kebijakan ini wajib bagi seluruh pejabat. Dengan 
cara itu, perilaku para pejabat selalu terpantau dan 
tertayang melalui monitor yang dipasang di seluruh 
Indonesia. 

Kebijakan yang awalnya dicibir dan dinilai mus-
tahil, berangsur-angsur terbukti keampuhannya. 
Indonesia perlahan menjelma menjadi negara 
yangbersih dari korupsi. Di samping itu, Presiden 
Bro juga banyak menerapkan kebijakan yang tidak 
popular, tapi ampuh menyejahterakan rakyat dan 
berhasil memperluas aset dalam negeri.

Namun, kematian adalah jalan yang paling 
mudah dalam mengakhiri cerita. Termasuk sang 
penulis yang mengakhiri cerita ini dengan kematian 
sang presiden, yang baru empat tahun memimpin.

Kematian itu lantas menuai kontroversi. Bena-
rkah presiden dibunuh, atau kanker lambung telah 
menggerus kesehatannya? Sang wakil presiden, 
berjanji akan membongkar misteri kematian sang 
pemimpin yang dicintai rakyatnya itu. Akhirnya, 
sebuah tim investigasi pun dibentuk guna mencari 
fakta.

Di sisi lain, sang penulis seolah ingin “me-
nyindir” realitas sosok presiden yang dirindukan 
rakyatnya, yang ketika pergi, ditangisi ratusan juta 
rakyat di negeri ini. Kerinduan itulah yang seolah 
tertangkap dalam fiksi ini.

Novel Opera Indonesia, seolah menjadi refleksi 
keprihatinan dan kegelisahan dalam menjadi se-
orang Indonesia bagi Joko Santoso. Selama lima 
tahun ia menjadi wakil rakyat di Senayan, ia yakin 
harus ada langkah-langkah drastis untuk menyela-
matkan Republik ini. 

Dan itu hanya mungkn jika kita memiliki pre-
siden yang tegas dan berani mengambil langkah 
yang tidak populer demi membela nasib rakyat. 
Tanpa itu, niscaya Republik ini akan berjalan 
mundur.l
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cakrawaLa

“oPerasi tangan bersih” yang 
dimotori hakim antonio di 
Pietro, disebut-sebut sebagai 
Pemberantasan koruPsi terbesar 
di eroPa. mantan Perdana menteri 
giulio andreotti dan bettino craxi 
Pun diseret ke Pengadilan.

Italia dikenal sebagai salah satu negara 
yang memiliki sejarah pemberantasan 
korupsi paling berliku. Sempat dikenal 
karena jaringan mafioso yang menakut-
kan, Negeri Pizza tersebut bahkan per-

nah menjadi ‘surga’ bagi para koruptor. 
Puncaknya terjadi pada 1990-an. Saat itu, 

korupsi bisa ditemui di hampir setiap strata 
pemerintahan. Penggelapan pajak, pelang-
garan hukum, suap, dan uang pelicin, meru-
pakan praktik lumrah yang bisa ditemui. Ma-
syarakat tidak akan mendapatkan pelayanan 
optimal kalau tidak memberi uang sogokan, 
pencari kerja jangan berharap lulus seleksi 
jika tanpa disertai ‘uang semir’, dan bahkan 
kontraktor penguburan pun harus menyetor 
sejumlah uang hanya untuk memperoleh hak 
penguburan seorang warga. 

 Guna membongkar berbagai kasus ko-
rupsi itulah, Operasi Tangan Bersih dilun-
curkan pada 1993. Dimotori hakim Antonio 
Di Pietro, operasi berjalan tanpa ‘pandang 
bulu’. Yang mencengangkan, mantan Perdana 
Menteri Giulio Andreotti dan Bettino Craxi 

akhirnya diseret ke pengadilan 
karena terlibat dalam skandal ko-
rupsi yang memalukan. Sedang-
kan Perdana Menteri Guiliano 
Amato, terpaksa mengundurkan 
diri karena kasus yang sama, Ma-
ret 1993. 

Salah satu kunci sukses Ope-
rasi Tangan Bersih adalah peran 
whistle blower untuk mengung-
kap jaringan korupsi yang sebe-
lumnya tersembunyi. Di antara-
nya, Mario Chiesa, yang berperan 
besar dalam pengorganisasian 
kampanye anak Perdana Menteri 
Bettino Craxi, Bobo. 

Sebelumnya, Chiesa dibekuk 
setelah tertangkap tangan saat 
menerima cek tujuh juta lira dari 
Luca Magni, bos perusahaan jasa 
pembersihan. Sebagaimana per-
nah dirilis The Sunday Times 
Magazine dan kemudian ditu-
lis ulang Majalah Tempo, Chiesa 
kemudian ditahan dan diperiksa 
di penjara yang terkenal kejam 
di Milan, San Vittore. Dari sana, 
Hakim Antonio Di Pietro mena-
warkan sebagai whistle blower 
dan berjanji melepas Chiesa, jika 
dia bersedia ‘bernyanyi’. 

Chiesa menerima tawaran 
itu. Dia pun menggambarkan jaringan orga-
nisasi korupsi kelas tinggi yang merasuk di 
Kota Milan pada semua tingkatan. Ia mem-
beberkan, cara perusahaan besar maupun ke-
cil membayar uang suap untuk memperoleh 
proyek pemerintah, cara Partai Sosialis dan 
Kristen Demokrat membagi-bagi uang suap 
itu dan meneruskannya ke partai-partai yang 

lebih kecil sebagai uang ‘tutup 
mulut’.  Juga tentang bagaimana 
rumah dan apartemen yang dimi-
liki perusahaan negara diberikan 
pada pendukung partai dengan 
tarif sewa yang sangat murah, 
pemberian gaji untuk pekerjaan 
fiktif, pemberian pensiun kepada 
orang-orang tertentu, kongka-
likong pada wartawan, sampai 
penggelapan pajak.

Berbekal informasi dan arsip-
arsip luar biasa itulah, Di Pietro 
mulai memanggil para tersangka. 
Di antaranya, mantan Menteri 
Luar Negeri Gianni De Michelis. 
Hasilnya, hanya 12 bulan setelah 
itu, aparat melakukan penyeli-
dikan terhadap 2.300 politisi dan 
pengusaha dan menahan 1.356 di 
antaranya.

Karena gebrakannya, tak he-
ran jika operasi ini disebut-sebut 
sebagai pemberantasan korupsi 
terbesar di Eropa. Selain berhasil 
memenjarakan para pejabat, po-
litisi, dan pengusaha yang terli-
bat di dalamnya, operasi ini juga 
membuat beberapa pejabat dan 
pengusaha bunuh diri karena 
malu. 

Di antara yang memilih ‘jalan 
pintas’ itu adalah Raul Gardini, pengusaha 
terkemuka Italia. Pada Agustus 1993, dia 
nekat mengakhiri hidup, karena malu dis-
ekap di tahanan. Gardini menyusul 11 korup-
tor lain yang juga bunuh diri setelah terjaring 
Operasi Tangan Bersih, termasuk Sergia Cas-
tellari, mantan menteri yang bertanggung ja-
wab atas perusahaan negara.l

Selain berhasil
memenjarakan para 
pejabat, politisi, dan
pengusaha yang
terlibat di dalamnya,
operasi ini juga
membuat beberapa
pejabat dan 
pengusaha bunuh diri 
karena malu.

‘neGerI pIZZa’ 
MenGGeBrak MaFIa

operasI tanGan BersIH

WIKIPeDIA.CoM

eSPreSSo.rePUBLICA.CoM

ILgIornALe.It

WIKIPeDIA.CoM
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sang istri, Nyai Hj. Walidah Ahmad Dahlan.
Sama seperti Muhammadiyah pula, 

hingga sekarang kiprah ‘Aisyiyah tetap eksis 
dan memberikan kontribusi yang tidak se-
dikit bagi perempuan Indonesia. Saat ini, 
‘Aisyiyah memiliki 33 pimpinan wilayah se-
tingkat  provinsi, 370 pimpinan daerah se-
tingkat  kabupaten, 2.332 pimpinan cabang 
setingkat  kecamatan, dan 6.924 pimpinan 
ranting setingkat kelurahan.

 Selain itu, ia juga mendirikan Kweek-
school Jetis, semacam sekolah guru bagi para 
pemuda. 

Itu menjadi sekolah pertama yang didiri-
kan kaum pribumi pada masa Kolonial Be-
landa, sebab politik Kolonial Belanda tidak 
membolehkan warga pribumi mengenyam 
pendidikan. 

Sebagai tokoh besar bangsa ini, perju-
angan dan semangat Ahmad Dahlan untuk 
memajukan anak bangsa memang patut dite-
ladani. Tanpa berharap pamrih, tekad yang 
kuat itu terus membara, bahkan hingga men-
jelang akhir hayatnya pada 1923.  

Ketika itu, meski sedang sakit, Sang Kyai 
terus mengusahakan pendirian rumah sakit 
di Yogyakarta. Walau kondisinya sangat le-
mah, akhirnya Ahmad Dahlan bersama para 
sahabat, termasuk HM Sudjak, berhasil men-
dirikan Penolong Kesengsaraan Oemoem 
(PKO) Muhammadiyah, yang merupakan ru-
mah sakit pertama di Indonesia yang dikelola 
secara mandiri oleh kaum pribumi.

Dan, sama seperti bidang pendidikan, 
perjuangan Ahmad Dahlan di bidang ke-
sehatan juga tidak sia-sia. Hingga saat ini, 
PKO Muhammadiyah tetap eksis, meski telah 
berganti nama menjadi RS Pembina Kesejah-
teraan Umat (PKU) Muhammadiyah. Hingga 
kini, rumah sakit tersebut sudah memiliki 
73 cabang di seluruh Indonesia, meski tidak 
semuanya menyertakan nama “PKU”.

Begitu hebatnya perjuangan Ahmad 
Dahlan, sehingga tak heran Bung Karno pun 
begitu menghormati Sang Kyai. Kata Bung 

Karno, “Selaku seorang yang pernah berkec-
impung dalam lingkungan Muhammadiyah, 
saya ingin berpesan kepada saudara-saudara, 
supaya selalu berpegang teguh kepada motto 
‘Banyak bekerja’.  Inilah sebabnya Muham-
madiyah berkumandang dan menjadi besar.” 

Kekaguman yang sama juga diperlihat-
kan budayawan yang juga ilmuwan Jawa Prof 
R. Ng. Purbatjaraka. Dikutip dari buku kecil 
yang disusun keluarga KH Ahmad Dahlan 
tadi, Purbatjaraka mengatakan, “Saya kenal 
KHA Dahlan, beliau adalah ulama besar. Se-
bagai ulama besar sifat takabur tak ada pada 
beliau. Sebab itu Muhammadiyah dapat men-
jadi besar seperti sekarang ini.” l 

adakah kamu tidak malu kalau 
auratmu sampai dilihat laki-
laki?” tanya Ahmad Dahlan ke-
pada murid-murid perempuan-
nya. Tak menunggu lama, yang 

ditanya pun menjawab, “Wah, malu sekali 
Kyai.” 

“Kalau begitu,” lanjut Ahmad Dahlan, 
“Mengapa kebanyakan dari kamu kalau sa-

“Sebagai ulama besar 
sifat takabur tak ada
pada beliau. Sebab itu 
Muhammadiyah dapat 
menjadi besar seperti
sekarang ini,”

kH aHMaD DaHlan

Foto-Foto: WWW.BLogSPot.CoM

kit malah pergi kepada dokter laki-laki, apa-
lagi ketika melahirkan? Kalau benar-benar 
malu, teruskanlah belajar. Jadikanlah dirimu 
seorang dokter, sehingga kita mempunyai 
dokter perempuan untuk kaum perempuan 
pula.”

Petikan dialog tersebut diambil dari buku 
berjudul “Memori Tentang KHA Dahlan (Sisi 
Lain Seorang Ayah, Guru, dan Pembaharu 

dari Kampung Kauman)”, yang disusun ke-
luarga sang kyai. Ini menunjukkan bahwa 

Ahmad Dahlan begitu peduli terhadap ber-
bagai aspek pendidikan yang bisa membuat 

bangsa ini maju. 
Menurut sumber lain, Ahmad 
Dahlan bahkan pernah mengata-

kan, bahwa urusan dapur jangan 
menjadi alasan bagi perempuan 

untuk tidak terlibat dalam pencer-
dasan bangsa.

Kepedulian terhadap pendidikan 
perempuan itu pula, yang pada akhirnya 

membuat Ahmad Dahlan mempra-
karsai pembentukan organisasi 

bagi kaum perempuan, Sopo-
trisno, yang kemudian berganti 

nama menjadi ‘Aisyiyah. 
Sang Kyai mem-
bentuk organisasi 
tersebut bersama 

memPerjuangkan martabat bangsa, 
tidak hanya dengan mengangkat 
senjata. sang kyai memberi contoh, 
betaPa Perjuangannya begitu 
multi asPek, mulai dari syiar 
agama, bidang Pendidikan hingga 
kesehatan masyarakat.

teLadan

KYAI PEJUANG DAN 
PENDIDIK

Purbatjaraka, 
Ilmuwan Jawa.
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Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan: 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan 
pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan 

melalui surel : integrito@kpk.go.id

pengadaan perangkat sosialisasi

kLinik pengadaan

Pertanyaan:
Saya memiliki anggaran untuk pengadaan 
perangkat sosialisasi, baru terpakai 80%. Da-
lam perjalanannya, ternyata mengalami keku-
rangan dalam perangkat sosialisasi. Apakah 
sisanya bisa saya gunakan untuk pengadaan 
kegiatan sosialisasi itu?

Awan, Jakarta

Jawaban :
Terimakasih atas pertanyaan Bapak, dan 

terkait pertanyaan tersebut kami menjawab-
nya dengan penjelasan dalam dua bagian:
a. Sebagai pihak yang memiliki anggaran,

maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 Per-
aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten-
tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
beserta perubahan-perubahannya terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015, anda selaku Pengguna Anggaran (PA) 
merupakan pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran Kementerian/Lem-
baga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau 
pejabat yang disamakan pada institusi 
lain pengguna APBN/APBD. Untuk itu, 
PA sejak tahap awal kegiatan pengadaan 
berdasarkan Pasal 8 Perpres-54-2010 dan 
detailnya dalam Lampiran Bab I Peraturan 
Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 ten-
tang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, PA mempunyai 
kewenangan menganalisis kebutuhan pa-
ket perangkat sosialisasi untuk ditetapkan 
hasilnya dan diumumkan secara terbuka 
kepada publik dalam bentuk dokumen Ren-
cana Umum Pengadaan (RUP), dengan cara 
pengadaan perangkat sosisalisasi melalui 

pemilihan penyedia.

b. Pertanyaan selan
jutnya tentang sisa anggaran paket peng-
adaan perangkat sosialisasi dari hasil pe-
milihan penyedia dengan penawaran harga 
sebesar 80% dari HPS, sehingga sisa alokasi 
anggaran sebesar 20%, oleh PA diusulkan 
untuk dapat diubah menjadi paket kegiatan 
baru pengadaan sosialisasi perangkat. Sisa 
anggaran 20% sebelum digunakan untuk 
paket kegiatan baru, agar ditetapkan dahulu 
oleh Biro/Bagian Keuangan terkait revisi 
anggaran atas penggunaan dana sisa lelang 
atau optimasi. Apabila berdasarkan hasil 
koordinasi dengan Bagian/Biro Keuangan 
menyatakan bahwa diperbolehkan menggu-
nakan dana sisa lelang, maka dibuatkan pa-
ket baru sosialisasi perangkat sesuai dengan 
analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan 
dimulai dari perubahan penetapan doku-
men Rencana Umum Pengadaan (RUP) 
yang telah ada dalam aplikasi Sistem infor-
masi RUP (SiRUP). PA menetapkan RUP 
berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/Term 
Of References (KAK/TOR) dan Rancangan 
Anggaran Biaya (RAB). KAK berisi sosiali-
sasi apa saja yang dibutuhkan, mengapa 

sosialisasi dibutuhkan, siapa saja yang 
membutuhkan sosialisasi, kapan sosialisasi 
tersebut dibutuhkan, dimana tempat lokasi 
sosialisasi dibutuhkan, kapan sosialisasi ha-
rus tersedia dan bagaimana cara mendapat-
kan pengelola sosialisasi yang dibutuhkan 
itu. RAB berisi besaran harga satuan ba-
rang/jasa, biaya untuk menunjang opera-
sional kegiatan, pajak, keuntungan, hingga 
total biaya yang dibutuhkan oleh PA dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan 
sosialisasi perangkat. Setelah perencanaan 
pengadaan selesai diperhitungkan PA, 
dilanjutkan oleh Pejabat Pembuat Komit-
men (PPK) ke tahap persiapan pengadaan, 
dimana detail RUP dikaji dan disurvai ulang 
oleh PPK untuk ditetapkan dalam dokumen 
Spesifikasi Teknis (Spek), Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak 
(Draf Kontrak). Setelah tahap persiapan 
pengadaan selesai diperhitungkan oleh PPK 
maka dilanjutkan tahap persiapan pemi-

lihan penyedia oleh Kelompok Kerja Unit 
Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dimana 
dokumen RUP, HPS, Spek dan Draf Kon-
trrak dikaji ulang oleh Pokja ULP untuk di-
tetapkan dalam Dokumen Pengadaan (DP). 
DP digunakan Pokja ULP melaksanakan Pe-
milihan Penyedia/Pelelangan/Tender guna 
mendapatkan penyedia dengan kualifikasi 
terbaik, penawaran teknis spek berkualitas, 
penawaran harga umumnya harga teren-
dah dari HPS. Penyedia terbaik yang telah 
terpilih selanjutnya diikat kontrak oleh 
PPK untuk menyediakan barang/jasa yang 
dibutuhkan PPK. l
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Gabungan akademisi dari 
Universitas Sanata Dharma, 
Institut Seni Indonesia, Uni-

versitas Duta Wacana, Universitas 
Gadjah Mada dan seniman Yogya-
karta menginisiasi sebuah proyek seni 
bernama Seni Indonesia Berkabung 
(SIB). Pembentukan SIB ini sebagai 
dukungan mereka terhadap Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 
berlangsung sejak Juli hingga Desem-
ber 2015.

“Kurun waktu penyelenggaraan 
yang panjang ini dimaksudkan untuk 
mengingatkan ulah elit politik saat 
ini yang telah mematikan harapan 
masyarakat terhadap masa depan In-
donesia yang maju dan sejahtera,” ujar 
Koordinator Umum SIB, St. Sunardi.

Proyek SIB pertama diluncurkan 
pada Senin (6/7) di Beringin Sukarno, 
Universitas Sanata Dharma, Yogya-
karta. SIB menggelar kegiatan ‘Melukis 
Bersama’ 10 seniman terkemuka. 
Mereka adalah Joko Pekik, Nasirun, 
Edi Sunaryo, Totok Buchori, Melodia, 
Arahmaiani, Bunga Jeruk, Laksmi 
Sitoresmi, Sigit Santoso, dan Andre 
Tanama.

Berbagai seniman dan masya-
rakat mengekspresikan perasaan 

ujar Dosen UGM Arie Setyaningrum 
Pamungkas.

Adapun acara sarasehan, kata 
Arie, secara khusus mengundang 
partisipasi masyarakat luas khususnya 
para seniman melalui tajuk “Dari Gen-
tar Menjadi Tegar”. Tema ini, kata dia, 
menunjukkan antusiasme yang baik, 
yang terlihat dari beberapa perta-
nyaan kritis khususnya yang ditujukan 
pada KPK dan juga pada akademisi 
dan para seniman.

Agenda SIB selanjutnya yakni 
membuka ruang aspirasi buat rakyat 
dimana ada tiga fokus yang diek-
splorasi. Pertama, Menggugat Elit 
Politik yang Berkhianat pada Rakyat, 
Menagih Janji Jokowi Maksimalisasi 
Peran KPK dan Mengingatkan Kembali 
Keistimewaan Jogja untuk Indonesia.

Agung Kurniawan, seorang seni-
man menyatakan bahwa seni dapat 
menjadi medium yang efektif dalam 
strategi membudayakan gerakan anti-
korupsi. Melalui medium kesenian, isu 
sehari-hari mengenai praktik korupsi 
hingga kasus-kasus korupsi besar 
dapat diwacanakan dalam bentuk 
berkesenian yang lebih komunikatif 
dan langsung berdampak pada secara 
psikologis di masyarakat luas. l

Bersamaan dengan perayaan 
hari jadi yang ke-17, Indone-
sian Corruption Watch (ICW) 

menyelenggarakan Sekolah Anti 
Korupsi (SAKTI) di Sentul, Bogor, 
Jawa Barat. Koordinator ICW, Danang 
Widoyoko mengatakan pembentukan 
SAKTI, sebagai sarana bagi mereka 
yang bersemangat untuk memberan-
tas korupsi dan mau mengabdi dalam 
gerakan antikorupsi.

“Gagasan besar SAKTI adalah 
mendidik peserta untuk menjadi 
relawan antikorupsi,” ujar Danang.

Menurutnya, saat ini banyak dibu-
tuhkan pejuang-pejuang baru dalam 
gerakan anti korupsi. Bukan saja 
orang dewasa namun juga anak-anak 
perlu ditanamkan nilai-nilai anti-
korupsi sejak dini. Hal itu mengingat 
taktik koruptor semakin lihai, dan 
perbuatan korupsi sudah terstruktur, 
sistem dan masif.

“Apalagi upaya pemberantasan 
korupsi di Indonesia masih panjang, 
taktik korupsi makin canggih, serta 
para pelaku korupsi yang tak segan 
melawan balik,” ujarnya.

senI InDonesIa BerkaBunG

Berkesenian Menguatkan kpk
sekolaH antIkorupsI

Jurus “sakti” ICW Berantas korupsi

mereka terhadap situasi bangsa ini 
melalui lukisan. Selain itu, ada juga 
Pembacaan Puisi, Festival Musik, 
Pameran Seni Rupa, Seminar,  dan 
banyak lagi. Acara yang terbuka untuk 
umum ini dihadiri oleh para maha-
siswa seni dari bermacam-macam per-
guruan tinggi di Yogyakarta.

Pada kesempatan lainnya, 
SIB juga menggelar seminar dan 
sarasehan. Seminar itu bertajuk 
Memaksimalisasi Peran KPK. “Ada 
lima pokok bahasan akademik yang 
dibahas dalam kegiatan seminar, yang 
kami sebut sebagai Pancamala KPK,” 

“Apalagi upaya
pemberantasan
korupsi di 
Indonesia
masih panjang,
taktik korupsi 
makin canggih, 
serta para pelaku 
korupsi tak segan
melawan balik,”

FAJArMeDIACenter.CoM IntegrIto/SrP

...seni dapat menjadi
medium yang efektif 
dalam strategi
membudayakan 
gerakan antikorupsi.

Agung Kurniawan, 
Seniman.

Danang Widoyoko, 
Koordinator ICW.

Kegiatan SAKTI diadakan selama 
10 hari, mulai 4-14 Agustus 2015. Para 
peserta menjalani berbagai materi 
pendidikan antikorupsi, termasuk hu-
bungannya dengan hukum, korupsi 
politik, analisis anggaran, pelayanan 
publik, peradilan, investigasi kasus ko-
rupsi, dan gerakan sosial antikorupsi. 

Lulusan dari sekolah SAKTI itu 
akan direkrut ICW untuk ditempat-
kan bekerja di sana. SAKTI mengasah 
para peserta sehingga ketika mereka 
kembali ke lembaga atau daerah asal-
nya, mereka bisa ambil bagian dalam 
gerakan antikorupsi.

ICW adalah organisasi indepen-
den yang lahir tahun 1998 pasca 
reformasi untuk memenuhi tuntutan 
Indonesia yang bebas dari korupsi. 
Selama lima belas tahun berdiri, ICW 
menyadari bahwa perjuangan me-
lawan korupsi masih membutuhkan 
pejuang-pejuang baru. 

“Selain tindak pidana korupsi se-
makin canggih, melawan korupsi juga 
harus dilakukan secara bersama-sama 
agar perjuangan terasa lebih ringan,” 
kata Danang.l
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The Asia Foundation bekerja 
sama dengan Lembaga Kajian 
dan Advokasi untuk Indepen-

densi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi, 
Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan 
Asian International Justice Initia-
tive (AIJI) melaksanakan Program 
Educating and Equipping Tomorrow’s 
Justice Reformers (E2J). Program ini, 
didukung pula oleh Uni Eropa dan 
kemudian bersepakat melaksanakan 
rangkaian pelatihan pemantauan 
pengadilan tindak pidana korupsi 
(Tipikor) yang bertajuk “Menjadi Mata 
Keadilan: Memantau untuk Peru-
bahan”.

“Mata Keadilan suatu      kegiatan 
pemantauan    pengadilan yang 
menyeluruh, baik itu dari sisi persi-
dangan, kelembagaan, sumber daya 
manusia serta partisipasi publik di 
pengadilan tersebut,” ujar Ratna Dasa-
hasta, Manager Program Pemantauan 
Pengadilan Tipikor ELSAM.

Menurut Ratna, kegiatan ini untuk 
membangun kemampuan para pe-
serta dalam melakukan pemantauan 
pengadilan tipikor. Ia melanjutkan, se-
cara khusus, peserta diharapkan me-

miliki keterampilan pemantauan dan 
pelaporan dalam rangka pemantauan 
pengadilan Tipikor secara menyelu-
ruh. Dan juga, dapat mengidentifikasi 
cara-cara pemantauan pengadilan 
dapat digunakan dalam pekerjaan 
mereka sehari-hari. Program E2J ini 
ditargetkan kepada akademisi, maha-
siswa, dan organisasi masyarakat sipil 
yang menggeluti bidang hokum.

“Khususnya yang berkaitan de-

Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Jakarta menggandeng 
Paguyuban Warga Rumpin dan 

Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) 
menyelenggarakan kegiatan pendi-
dikan antikorupsi di Desa Rumpin, 
Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (4/7). 

Kegiatan ini merupakan bagian 
dari program Kampung Antikorupsi 
yang digagas LBH Jakarta yang 
berupaya membangun budaya anti-
korupsi berbasis komunitas. Dalam 
menjalankan misinya, LBH Jakarta 
memberikan kesadaran kepada ma-
syarakat bahwa korupsi itu lekat de-
ngan dengan kehidupan sehari-hari. 

“Ternyata masih ada masyarakat 
kurang memahami arti korupsi itu 
sendiri,” ujar Pengacara Publik LBH 
Jakarta Wirdan Fauzi.

Dalam acara itu, LBH memberikan 
pemaparan kepada warga tentang 
pengertian korupsi, dan bentuk-ben-
tuknya. Acara kemudian dilanjutkan 
dengan pemutaran film antikorupsi. 

Warga Rumpin yang mengikuti selu-
ruh kegiatan ini terlihat antusias. Me-
reka senang mendapat pengetahuan 
dan pengalaman terkait nilai-nilai anti 
korupsi.

Ketua Paguyuban Warga Rumpin 
Subandi mengapresiasi kegiatan ini. 
“Kita harus mau tahu pelayanan pu-
blik di desa kita, kita harus menuntut 

kaMpunG antIkorupsI

Warga kampung Melawan korupsi
pelatIHan peMantauan penGaDIlan

Memantau untuk Mencari keadilan

transparansi prosesnya, karena itu 
bagian dari pencegahan korupsi.” ujar 
Subandi.

Penasihat Seruni, Neneng 
mengatakan saat ini banyak pihak 
yang ingin melemahkan perjuangan 
antikorupsi. Karena itu, ia beserta 
anggotanya menyatakan siap menjadi 
garda terdepan dalam melakukan 
perlawanan terhadap pelemahan ge-
rakan antikorupsi.

Kampung Antikorupsi diluncur-
kan sejak Februari 2015. Saat ini ada 
23 Kampung Antikorupsi yang terben-
tuk di berbagai kota seluruh Indone-
sia. Di antaranya Sumbawa, Makassar, 
Medan, Samarinda, Pare-pare, Jakarta 
dan Sulawesi Barat. 

Kegiatan ini diadakan dalam 
rangka membumikan isu antikorupsi 
ke kampung-kampung. Lebih lanjut 
kegiatan ini juga bertujuan untuk 
memberi kesadaran kepada masya-
rakat bahwa korupsi merupakan per-
soalan semua elemen masyarakat.l

“Kita harus mau tahu 
pelayanan publik di 
desa kita, kita harus
menuntut 
transparansi
prosesnya, karena itu
bagian dari 
pencegahan korupsi,”

ngan sistem peradilan anti korupsi 
di Inodnesia, terutama mereka yang 
telah bermitra dengan program sebe-
lumnya,” katanya.

Rangkaian pelatihan menyasar 
di lima kota besar, yakni Makassar, 
Medan, Surabaya, Bandung dan 
Jakarta. Adapun peserta yang ikut 
berpartisipasi pada kegiatan kali ini, 
di antaranya perwakilan Universitas 
Hukum Universitas Hasanuddin, LBH 
Apik, Yayasan Konservasi Lingkungan 
(YKL), KOPEL Perwakilan Sinjai, KOPEL 
Perwakilan Bulukumba dan KOPEL 
Makassar.

Ratna melanjutkan, dari hasil 
kegiatan ini diharapkan banyak pihak 
yang dapat menganalisis proses 
pengadilan dan putusan-putusan 
hakim. Sebab, “Banyak yang ber-
pendapat bahwa kinerja pengadilan 
tipikor yang belakangan dibentuk 
tidak dapat menyamai kinerja Peng-
adilan Tipikor di Jakarta pada masa 
lalu. Hal ini setidaknya dibuktikan 
dengan beberapa pemberitaan me-
ngenai kasus suap yang menimpa 
hakim-hakim pengadilan tipikor,” 
pungkasnya.l

“...suatu kegiatan 
pemantauan 
pengadilan yang
menyeluruh, baik itu 
dari sisi persidangan, 
kelembagaan,
sumber daya
manusia serta 
partisipasi publik di 
pengadilan tersebut,”

IntegrIto/SrP

Subandi, 
Ketua Paguyuban Warga Rumpin

Ratna Dasahasta, 
Manager Program Pemantauan 
Pengadilan Tipikor ELSAM.
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kongkalikong
Kongkalikong,

Ilmu para inohong
Aksi tipu-tipu para bajingan negara

Intrik kotor dan skenario busuk jadi raja
Kongkalikong,

Tiap hari menyebar agitasi bohong
Banyak mulut tapi moralnya kopong

Korupsi dianggap rezeki
Pungli dianggap berkah Illahi

Kongkalikong,
Bersama mengolah fakta, menciptakan alibi supaya terhindar 

dari pasal korupsi
Tanpa hati membicarakan nasib massal 

hanya dengan  jentikan jari
Kongkalikong...
Kongkalikong...

Otak licik pikiran picik
Menyatukan visi, menyapakati upeti, menggolkan gratifikasi

Kongkalikong...
Kau minta segitu, aku segini.. deal!

Endang Setianingsih

Ada sifat dasar manusia, yang bila tak terkendali, akan merusak diri dan sekelilingnya. 
Namanya “nafsu” yang bisa menjelma menjadi keserakahan, kemunafikan, gila ja-

batan, perbuatan curang dan jilat atasan atau bisa dalam bentuk lainnya. Para penyair 
ini, merekam kerendahan sifat itu, untuk menjadi cermin dan nasihat diri, bahwa 

derajat manusia bisa tinggi, manakala nafsu bisa terkendali. Simak beberapa karya 
dari Endang Setianingsih, Agus R. Subagyo, Agustav Triono, Ahmad Ardian dan Allief 

Zam Billah.

persekongkolan
Segerombolan serigala datang dengan pongahnya
Berkerumun di tepian bukit berbatu
Kambing, sapi, dan hewan piaraan
Manusia menikmati pemandangan
Ada perlombaan di sana
Disaksikan alam dan hewan-hewan
Domba-domba tanpa gembala
Manusia-manusia lapar berebut kuasa
Diadu domba dan serigala sebagai hakimnya
Lalu mereka saling menerkam 
Menggigit mencakar menendang
Mencabik menginjak mendepak
Serigala-serigala telah menunjukan kuasa
Tak ada lagi manusia 
Tumpas di ladang pembantaian

Allief Zam Billah
Rembang, 20.06.13

amplop-amplop

Kalau kau kondangan memberi amplop, 
itu nyumbang ikhlas namanya

Kalau kau kerja diberi amplop setelahnya, 
itu gajian hak namanya

Kalau kau memberi amplop agar menang tender, 
itu apa namanya?

Kalau kau memberi amplop agar bebas perkara, 
itu apa namanya?

Kalu kau memberi amplop agar urusan dimudahcepat-
kan, itu apa namanya?

Kalau kau memberi amplop agar terpilih, 
itu apa namanya?

Amplop-amplop ....
Betapa berjasanya?

Betapa berdosanya?

Agustav Triono
2013

topeng Menelan 
kata-kata nabi
Aksara berhamburan.
Ketika kopi tandas di seruputan.
Tak ada puisi atau kata-kata nabi.
Karena hati selalu saja memungkiri.
Niat memuji yang keluar caci maki.
Niat mencaci jadinya mengebiri.
Terlalu banyak topeng menutup muka.
Membuat semua terlihat mulia ternyata alpa.
Akh, penggal saja malam.
Bawa dia dalam mata terpejam.
Mimpi akan membuka topengnya.
Dan esok pagi matahari melelehkannya.

Nganjuk, 10 April 2012
Agus R. Subagyo

Jatuh tertimpa kursi
Dari elegi Bangku kosong

Rupa-rupa muka rupa-rupa warna
Senyuman di muka, kemarahan mimpi belaka
Celaka, kami pilih yang salah
Sekarang mereka menguasa
Leluasa
Membuat bisa
Racun yang membinasa
Pura-pura lupa, pura-pura luka
Harapan di tangan, kesenangan tangan menadah
Habislah, kami salah pilih pejabat
Sekarang mereka menjerat
Bejat
Menyimpul penat
Gelisah yang merakyat

Ahmad Ardian
Makasar, 29 Januari 2013
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seekor garuda memegang sebatang 
bambu yang bisa menembakkan 
bom. Ia berjaga-jaga di sisi sebelah 
kiri, sambil mengawasi tikus-tikus 
yang bergerak dari sebelah kanan 

menuju kiri layar. Kalau tembakan mengenai 
sasaran, poin akan bertambah. Sebaliknya, 

IntegrIto/SrP

koruptor yang digambarkan dengan sosok 
lelaki berjas hitam dengan menggunakan 
topeng. Mereka tersebar di sudut-sudut 
jendela sejumlah gedung yang digambarkan 
sebagai BUMN. Tapi, jangan sampai keliru. 
Sebab, di antara koruptor itu, ada lelaki yang 
tak memakai topeng dan tak boleh ditangkap. 

Bagi anda yang ingin mencoba game ini, 
bisa mengunjungi blog pribadinya pada laman 
Antragamaea.blogspot.co.id. Ia berharap, 
game ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. 
“Cita-cita saya kedepannya game ini bisa 
dibuat ulang dengan metode pemrograman 
yang lebih baik. Syukur-syukur bisa di-
convert menjadi android appds,” tulis Abbas 
di blognya.

Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi 
SP mengapresiasi upaya pembuatan game 
tersebut dalam pendidikan antikorupsi. 

Baginya, cara-cara di atas sangat 
membantu tugas KPK dalam 
pencegahan korupsi. Dengan 
pendekatan budaya popular dan 
cara yang menyenangkan, anak-
anak bisa dengan mudah memahami 
pesan antikorupsi yang terkandung 
pada game tersebut.

“KPK butuh lebih banyak 
inisiatif masyarakat sebagai 

bentuk partisipasi 
publik dalam tugas 

pemberantasan korupsi 
di negeri ini,” katanya.l

“KPK butuh lebih
banyak inisiatif 
masyarakat sebagai
bentuk partisipasi
publik dalam tugas
pemberantasan
korupsi...,”
Johan Budi SP, 
Wakil Ketua Sementara KPK.

Perkembangan zaman, juga harus 
diikuti Perubahan strategi edukasi 
dalam Pencegahan koruPsi. insiatif 
masyarakat menjadi bukti, bahwa 
kPk tak sendiri. 

Apple Store itu, Fahma juga menambahkan 
fitur komik yang berisi pesan antikorupsi 
yang dekat dengan keseharian pelajar. Seperti 
pesan “Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan”, 
antara lain mencontek, memalak, bolos 
sekolah, hingga memberikan hadiah kepada 
guru agar bisa menaikkan nilai. Karya ini 
lantas membawa Fahma mendapatkan 
penghargaan Asia Pacific ICT Award ke-10 
pada 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Selain Fahma, ada juga lainnya, 
Antragama Ewa Abbas yang membuat game 
antikorupsi. Nama game-nya “Maling Berdasi: 
Cepatlah Taubat Sebelum Ditangkap” yang 
ia kembangkan pada 2013 untuk tugas mata 
kuliah Sistem Multimedia. Abbas yang baru 
menyelesaikan kuliah Sistem Informasi dan 
Teknologi di Institut Teknologi Bandung ini, 
mendedikasikan game ini sebagai bentuk 
dukungan kepada KPK.

“Sebuah dukungan untuk KPK untuk 
terus berjuang memberantas korupsi,” 
tulis Abbas pada presentasi visualnya di 
laman Youtube.

Pada game ini, pemain mengemban 
misi utama untuk menangkap koruptor. 
Tokoh utamanya, digambarkan pada 
sosok salah satu pimpinan KPK, Abraham 
Samad yang membawa borgol dan 
berada di atas sebuah gedung. 
Borgol itu akan bergerak-
gerak seperti bandul. 
Pemain harus menangkap 

MaInan DIGItal 
penCeGaH korupsI

khusus

pemain akan kehilangan kesempatan dan ka-
lah, kalau banyak tikus yang terlewati.

“Raid the Rats” nama game berbasis 
aplikasi pada ponsel pintar itu. Dirilis 
pada 2012 lalu, game itu, sempat mencuri 
perhatian publik lantaran dibuat Fahma 
Waluya Rosmansyah yang saat itu masih 
berusia 13 tahun. 

Pada game ini, Fahma menggunakan 
garuda sebagai tokoh utama, bersenjatakan 
bambu yang bisa menembak layaknya meriam. 
Musuhnya, tikus-tikus yang berlarian seolah 
membawa uang negara. Tugas kita sebagai 
pemain, harus menghalangi tikus itu dengan 
menembakkan meriam itu.

Pada level kedua, Fahma membuat 
tikus-tikus berlari 
lebih cepat. Tak 
boleh satupun yang 
lolos, sebab pemain 
hanya memiliki 
tiga kesempatan. 
Sedangkan pada 
tingkat tiga atau 
akhir, Fahma 
membuat game 
ini jauh lebih sulit, 
kecepatan tikus 
kembali normal 
seperti pada level 
satu. Namun, selain 
pemain harus 
menembak tikus-
tikus, juga harus 
m e n g g e r a k k a n 
sang Garuda untuk 
menghindari karung 
uang yang dilempar 
para tikus.

Dalam game 
yang bisa diunduh di 

BLogSPot.CoM

ekspresI antIkorupsI

1.  GAME ANTIKORUPSI- Fahma Waluya Ros-
mansyah menunjukkan game buatannya di 
Gedung KPK, Jakarta pada 2012 silam.

2. “RAID THE RATS”- Permainan antikorupsi 
digital ini dapat diunduh secara online.2.

1.



Yang kuat menguasai yang lemah dikorupsi
Yang kaya semakin kaya yang miskin 
semakin miskin
Yang pintar membodohi yang bodoh 
dibudayakan

Boikot boikot budaya yang memiskinkan
Boikot boikot budaya yang merusak
Boikot boikot budaya yang memiskinkan
Boikot boikot budaya yang merusak
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“LAYAR TANCAP”- Suasana pemutaran film antikorupsi “Sebelum Pagi 
Terulang Kembali” di Jakarta beberapa waktu lalu .Itulah sepenggal lirik lagu berjudul 

“Boikot” yang dinyanyikan oleh band 
punk nonkomersil, Marjinal. Mereka 
tampil di pelataran teater Taman Ismail 
Marzuki (TIM) awal Maret lalu. Penon-

ton disuguhi lirik-lirik nan satir dan provoka-
tif. Tak sedikit pula, lirik yang mengajak pada 
perlawanan terhadap sang tiran.

Mikael, sang vokalis mengklaim karya 
mereka merupakan refleksi aspirasi rakyat 
atas ketidakadilan. Eksplorasi bentuk ke-

k e c e w a a n 
kaum mi-
noritas ke-
pada yang 
b e r k u a s a . 
Maka tak 
heran Mar-
jinal terde-
ngar lantang 
m e n y u a r a -
kan gerakan 
moral pesan 
antirasisme 
dan anti-
korupsi.

“ P r o -
ses kreatif 
kami adalah 
bentuk pe-
n y a m p a i a n 
aspirasi ma-
syarakat ten-
tang korupsi, 
tentang keti-
d a k a d i l a n . 
Dan semua 
lagu kami la-
hir karena 

dokumentasi peristiwa,” ujarnya.
Selain Marjinal, ada pula band nonkomer-

sil yang mengekspresikan ‘perlawanan’ mela-
lui lagu. Contohnya saja, band Navicula, 
Morfem dan Konspirasi. Mereka punya nafas 
yang sama, yakni mengekspresikan ironisme 
realitas dan kritik pada penguasa. 

Namun, band komersil pun juga tak mau 
ketinggalan. Cokelat, Slank atau penyanyi 
solo Iwan Fals, merupakan sederet musisi 
kritis. Mereka melawan tirani, kesewenan-
gan atau korupsi dengan lagu. Seperti lagu 
berjudul “Memang” yang dibawakan Slank. 
Lagu ini, bahkan, pernah dilaporkan oknum 
pejabat karena menyindir lembaga legislatif. 

Personel Slank, Kaka, yakin penyampaian 
kritik atau pesan antikorupsi dapat diterima 
melalui lagu. Pesan yang berirama dengan 
mudah akan menarik orang untuk meng-
ingat, dan meresapi makna sebuah lagu. 

 “Kami selalu menyelipkan beberapa pe-
san yang mengatakan bahwa tindakan ko-
rupsi adalah suatu kejahatan,” ujar Kaka.

perlawanan melalui film
Selain lagu, ekspresi antikorupsi juga 

disampaikan melalui film. Insan perfilman 
berlomba-lomba mengangkat tema korupsi. 
Seperti film “Sebelum Pagi Terulang Kem-
bali” karya sutradara Lasja F. Susanto. Film 
itu bercerita tentang keluarga seorang peja-
bat PNS, Yan (55), yang beristri Ratna (55) 
dosen filsafat. Kemelut keluarga mereka ber-
awal dari anak-anaknya yang justru terlibat 
korupsi. Satria anak kedua Yan, berprofesi 
sebagai kontraktor muda, “main proyek” de-
ngan Hasan, adik iparnya yang merupakan 
anggota DPR, dibantu Firman, putra sulung 
Yan yang pengangguran. Buntutnya, kedu-

dukan dan jabatan Yan tercederai sehingga ia 
mengundurkan diri karena malu dan merasa 
gagal mendidik anak-anaknya.

Pengamat perfilman, Shandy Gasella 
mengatakan film Sebelum Pagi Terulang 
Kembali cukup bagus dalam menyampaikan 
pesan-pesan antikorupsi. Beberapa pesan 
antikorupsi terselip dalam adegan ketika Rat-
na mengajar filsafat, juga ketika Yan dengan 
anak-anaknya terlibat berkonflik.

“Film ini lumayan sukses tampil memikat 
tanpa terasa garing serta penuh khotbah se-
perti film sejenis yang sudah-sudah,” ujarnya.

Antusiasme masyarakat terhadap film 
antikorupsi tidak sedikit. Di jalur festival, Ko-
misi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengge-
lar Anti Corruption Film Festival (ACFFest) 
sejak 2013. Dua helatan sebelumnya, telah di-
ikuti 514 peserta. 

Tahun ini, ACFFest mengangkat tema 
“Make Your Mov!e” dan mengkompetisikan 
lima kategori, antara lain film fiksi, film do-
kumenter, video jurnalisme warga, iklan 
layanan masyarakat dan film animasi. Selu-
ruh kategori ini terbuka untuk pelajar dan 
umum. 

“Masyarakat dapat menggunakan film se-
bagai media edukasi dan kampanye menyu-
arakan pesan antikorupsi,” ujar Wakil Ketua 
KPK Adnan Pandu Praja. Adnan yakin pem-
berantasan korupsi akan berhasil jika masya-
rakat aktif dalam membangun kesadaran un-
tuk menciptakan perubahan sosial. l

Melantunkan naDa 
MenGHayatI peran

ekspresI antIkorupsI

khusus
“Film ini lumayan 
sukses tampil memikat 
tanpa terasa garing 
serta penuh khotbah 
seperti film sejenis 
yang sudah-sudah,”

Shandy Gasella, 
Pengamat perfilman.

Foto-Foto: IntegrIto/SrP



khusus

66 | integrito | vol 46/vii/JUl-AGS 2015 vol 46/vii/JUl-AGS 2015 | integrito | 67

1.

Foto-Foto: WorDPreSS.CoM

segerombolan orang berteriak, 
“Maling! Maling! Maling!”, sambil 
menyeret seorang lelaki bertelan-
jang dada yang terus dipukuli, di-
tendang, dan diludahi.

Lelaki bertopi berusaha melerainya. 
“Diam! Ini negara hukum, jangan main hakim 
sendiri, seenake dewek!” 

“Hah! Cuma maling kecil. Bukan maling 
besar tho?” ia bertanya.

“Bukaaaan…”
“Baru ngurusin maling kecil saja sampai 

sekampung gitu. Seumpama saja, kamu 
maling besar, tentu akan mendapatkan jatah. 
Jatahnya lebih besar dari gaji,” umpatnya 
sambil  meludah.

Lelaki lainnya kemudian menyelidik. 
“Apa yang kamu ambil?”

“Hanya mengambil baju dan celana, pak” 
ujar maling itu terbata-bata.

“Untuk apa?” tanya pria yang lain lagi.
“Untuk saya jual dan uangnya buat istri 

saya yang lagi hamil,” wajahnya menyiratkan 
iba.

Yang lain mengumpat, “Bodoh! Kenapa 
kamu tidak jadi maling besar?”

“Karena saya kurang pendidikan, pak.”
Ia seolah menyindir sebuah realitas, 

bahwa selalu ada ketidakadilan bagi maling 
kelas teri dan maling kelas kakap. Maling, 
mau besar atau kecil memang tetap salah. 
Hanya saja si maling kecil ini kadangkala 
melakukannya dengan terpaksa karena 
tuntutan hidup, dan lebih sering dihakimi 
massa sebelum dimejahijaukan. Sedangkan 

rasa satIr 
pesan antIkorupsI

“KPK membutuhkan
pesan-pesan yang
lunak. Karena tema 
korupsi sudah 
sedemikian berat,” 

Adnan Pandu Praja, 
Wakil Ketua KPK.

si maling besar, memiliki motif keserakahan 
dan diperlakukan secara istimewa.

Itulah kondisi yang digugat Komunitas 
Teater Anti Korupsi dalam pertunjukannya 
yang berjudul “Montage of Corruptor” pada 
2014. Pertunjukan yang disutradarai oleh 
Rian Hamzah ini menyaratkan pesan moral 
yang satir. Ia tak sendiri. Lainnya, Komunitas 
Teater Baraya yang membuat resital “Teater 
untuk Koruptor” atau Teater Gandrik yang 
menghelat “Tangis”.

Menjamurnya seni teater bertemakan 
korupsi dinilai efektif untuk menyampaikan 
kritik ataupun pesan sosial kepada masyarakat. 
Dalam catatan kritikus sastra Almarhum H.B 
Jassin tertulis, menyampaikan kritik melalui 
seni teater dinilai lebih edukatif dan aspiratif 
dibandingkan dengan teori ilmiah sastra. 
Karya seni memiliki implikasi sosial, dibuat 
untuk orang lain, untuk dimiliki, dipakai atau 
dikagumi maupun dinikmati sendiri. 

Sejak karya seni berpengaruh terhadap 
implikasi sosial, Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahannya 
tidak mau tinggal diam. KPK menggunakan 
medium seni dan budaya dalam mengemas 
pesan antikorupsi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu 
Praja mengatakan, seni budaya memiliki 
elastisitas pesan yang memungkinkan semua 
orang mencerna dengan mudah. “KPK 
membutuhkan pesan-pesan yang lunak. 
Karena tema korupsi sudah sedemikian 
berat,” katanya.

Untuk itulah, KPK kemudian 
mengadakan berbagai kegiatan dengan 

komunitas teater di Indonesia. Tahun lalu, 
KPK menggelar Workshop Antikorupsi “Aksi 
Kreatif Redam Korupsi” dengan melibatkan 
pesertanya adalah para pelajar.

KPK percaya dengan melibatkan kaum 
muda pesan antikorupsi tersampaikan. 
Kaum muda identik dengan semangat yang 
bergelora dan kreativitas yang nyaris tanpa 
batas. Karena itu pula, upaya pencegahan 
korupsi, pada khususnya, harus disajikan 
dalam kemasan yang apik, agar mudah 
dinikmati masyarakat, seperti seni teater.

Setelah workshop itu, KPK menggandeng 
Komunitas Bung Hatta Anti Corruptions 
Award dan Suara Untuk Negeri (SUN) 
menyelenggarakan Festival Anti Korupsi 
2014. Dalam festival itu, ditampilkan 10 
komunitas teater berasal dari sekolah 
menengah atas dan organisasi kepemudaan 
di Jadebotabek.

Sementara itu, senada dengan tujuan 
KPK, ketua pelaksana kegiatan, Titi 
Margesti mengatakan, tugas memberantas 
korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi juga 
masyarakat. Sebab, ia menyadari bahwa 
dampak korupsi tak mengenal batas usia. 
Dan generasi muda merupakan harapan masa 
depan bangsa Indonesia. Karenanya ia yakin, 
generasi mudah relatif masih bisa dibentuk 
sedemikian rupa dengan nilai yang luhur, 
sehingga ia berharap medium seni akan 
mempermudah generasi muda menyerap 
makna dan pesan antikorupsi. 

“Kita tetap harus memeprhatikan cara 
penyampaian dengan hal menyenangkan jadi 
lebih mengena,” katanya.l

Pesan antikoruPsi memang harus 
banyak bentuk. bisa riang, kadang 
menakutkan. atau Penuh satir atas 
realitas yang tak sesuai dengan 
cita-cita.

ekspresI antIkorupsI



“Kebebasan berpendapat adalah hal yang 
fundamental karena dengan itu kita dapat 
melawan korupsi dan tirani.” 

khusus
ekspresI antIkorupsI
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John Stuart Mill menuliskannya 
dalam sebuah essai berjudul “On 
Liberty” pada 1859. Mill tahu betul 
bahwa kebebasan yang ia maksud, 
mampu mencegah terjadinya kese-

wenang-wenangan. 
Apa yang dimaknai Mill berabad lalu, bisa 

jadi mengilhami para seniman mural di Ta-
nah Air. Para seniman mural lantas mengeks-
presikan lebih banyak menunjukkan kritik 
sosial pada dinding-dinding di tempat umum. 

Seperti yang terlihat pada dinding un-
derpass di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan 
beberapa waktu lalu. Di salah satu dinding 
tergambar seekor tikus putih raksasa dengan 
dua bola matanya yang besar. Di badannya 
tertulis, “Satu Bangsa di bawah Korupsi”. 

Lukisan tersebut adalah mural karya 
Ryan Riyadi yang lebih banyak menyoroti 
persoalan sosial kemudian menyampaikan-
nya dengan gaya satir dan humoris. “(Kritik 
tentang kehidupan sosial) karena paling de-
kat. Saya nggak akan ngomong kehidupan 
yang jauh-jauh,” ujarnya.

Karakter mural Ryan digambarkan de-
ngan sosok Popo, tokoh kartun dalam bentuk 
manifestasi tubuh manusia. Bentuk Popo se-
ring digambarkan dengan kepala yang lon-
jong, tidak berhidung, dan terkadang tidak 
ada rambut juga jari jemari. Karakter POPO 
ditonjolkan dengan dua bola mata yang besar 
agar orang lebih mudah mengingat.

Popo tidak hanya berbentuk manusia, 
bisa menjadi karakter robot atau hewan. Se-

JeJak krItIk
DI ruanG puBlIk

perti kritik pada dinding itu, yang menggam-
barkan kritik atas realitas. “Motivasinya ya 
cuma ingin mengeluh, atau ingin menyam-
paikan sesuatu,” Kata Ryan. 

Selain itu, karya Ryan menyebar di Jalan 
Prapanca, Jakarta Selatan, yang menyoroti 
pembangunan jalan layang dengan mengor-
bankan pohon-pohon di sekitarnya. Akibat-
nya, di jalan itu menjadi gersang, tidak sejuk 
lagi udaranya.

Gaya humor dan satir yang kental bukan 
tanpa alasan. Ia ingat betul pesan mendiang 
sang ayah, “Masalah seberat apapun, kalau 
disampaikan secara humor, secara ringan, itu 
akan masuk, itu akan diterima,” katanya.

Selain Ryan, ada lagi perupa Eko Nugroho 
yang karya muralnya menghiasi ruang publik. 
Karya seniman asal Yogyakarta itu bahkan 
telah mendunia dan banyak dipajang juga di-
pakai oleh salah satu merk fashion terkenal di 
Paris.

Salah satu karyanya pernah menjamah 
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam 
spanduk berukuran 20x20 meter, Eko meng-
gambarkan sosok manusia dengan wajah dua 
kotak tersusun atas dan bawah. Tangannya 
berbentuk capit yang siap menerkam apa 
saja. Di sana tertulis, “Hidup Bukan Jaminan 
Jika Korupsi Masih Subur”. Lalu tulisan 
dibawahnya, ‘Mafia Peradilan adalah Peng-
hancur Keadilan’.

Spanduk raksasa ini dipasang di sisi Ge-
dung KPK. Pembuatan pesan sarat kritik 
sosial ini bukan sekali saja dilakukannya. 
Eko pernah menyulap kolong jembatan Bin-
taro, Jakarta Selatan, dengan mural bertajuk 
“Toleransi Di Bawah Batu”. 

Di mural tersebut, dia menggambar se-
buah barongsai raksasa dicat hitam dan putih 
dengan latar bermotif. Di sisi lain tergambar 
sosok manusia mengenakan kaos dengan 
mengalungi kamera, dipasangkan kostum ba-
rongsai di kepalanya.

Menurut Eko, menggambar mural sah-
sah saja jika dilakukan di ruang publik. “Asal-
kan tidak menampilkan hal yang vulgar atau 
tidak layak untuk publik. Silakan berkarya, 
eksplorasi, tidak ada batasan apapun,” kata 
Eko.

Pada akhirnya, karya Ryan dan Eko ber-
hasil membuat publik terpikat. Ekspresi ke-
kecewaan, pengungkapan akan suatu hal, 
tersampaikan melalui sebuah mural yang ter-
lukis di ruang publik. Bahkan tak sedikit pula 
orang merasakan hal yang sama dengan eks-
presi yang mereka ungkapkan.

Mereka menyadari konsekuensi. Setiap 
mural yang dibuat akan dihapus oleh pe-
merintah setempat. Namun, mereka tetap 
berkarya, menggugah nurani setiap orang, 
bahwa kebebasan berpendapat dapat mela-
wan korupsi dan tirani. l

Eko Nugroho, 
Perupa.

“Asalkan tidak menampilkan 
hal yang vulgar atau tidak
layak untuk publik. 
Silakan berkarya, eksplorasi, 
tidak ada batasan apapun,”

SKALAneWS.CoM

JAKArtABIenALLe.net
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Jangan curang kalau main sama teman,” 
kenang Jimi Multhazam, vokalis band Mor-
fem, mengingat pesan ibunda. Sejak kecil, 
Jimi diajarkan untuk tidak berbuat curang 

dalam perbuatan apapun. 
Pernah suatu ketika, saat Jimi hendak meng-

gambar, ia dinasihati agar tidak menjiplak gambar 
orang lain. Karena dengan menjiplak, sama 
dengan mencuri karya orang lain yang termasuk 
bentuk perbuatan curang.

“Gue ga boleh njiplak. Kenapa? Itu 
curang,” ujarnya.

Nasihat itulah yang kini terus mem-
bekas hingga kini. Jimi mengaku, saat 
dirinya tumbuh dewasa, banyak me-
nemukan perbuatan curang sehari-
hari. Seperti pengalamannya ketika 
membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
di sebuah kantor kelurahan. Ia sangat 
kecewa dengan pelayanan petugas dan 
orang-orang yang menyogok petugas agar 
lebih cepat selesai. 

Sementara ia yang menjalani prosedur, harus 
menunggu lama karena tidak memberikan ‘pelicin’ 
kepada petugas kelurahan. Beberapa kali Jimi pun 
dirayu petugas. “Gue kaget, ga ngerti kan awalnya 
pakai pelicin itu apa. Setelah tahu, ternyata sudah 
jadi budaya itu,” ungkapnya.

Pengalaman lainnya, Jimi pernah menjadi kor-
ban perbuatan curang oknum polisi. Ketika dirinya 
melintasi kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ia 
tiba-tiba ditilang polisi. Jimi masuk ke jalur cepat 
dimana hanya dikhususkan untuk mobil.

“Pas ditilang ada beberapa motor juga yang 
kena. Polisinya langsung minta Rp 25 ribu ke tiap-
tiap pengendara, tanpa diberikan kesempatan 
memilih sidang,” ujarnya.

JIMI MorFeM

Menolak CuranG

Kita kerap melihat
perbuatan curang 
di sekitar. Selalu 
ada pilihan untuk 
bersikap jujur, 
meski harus 
melawan arus.

Padahal, Jimi ingin sekali memilih sidang. Na-
mun, polisi mendesaknya untuk memberikan uang 
tilang saja. Dari pengalaman itu, Jimi bersama 
personel Morfem membuat judul lagu “Pilih sidang 
atau berdamai”, sebagai ungkapan kemuakan Jimi 
dan personel Morfem atas perilaku koruptif oknum 
polisi.

“Lagu itu berhubungan dengan penyuapan,” 
ujarnya. l

Bis Berwajah koruptor
nYtIMeS.CoM

JUrnALASIA.CoM

IntegrIto/SrP

Tahukah? Di dalam sebuah 
penganan bacang ada pesan 
antikorupsi. Bagi masyara-
kat Tiongkok, Bacang dibuat 

untuk menjalankan festival ritual 
Peh Cun yang digelar pada tanggal 5 
bulan ke-5. Pada ritual itu, masyarakat 
Tionghoa melemparkan bacang ke 
Sungai Qian Tang untuk menghormati 
tokoh bernama Qu Yuan. Qu Yuan me-
rupakan pejabat Tiongkok yang muak 
terhadap perilaku koruptif penguasa 
Tiongkok pada waktu itu. Qu Yuan 
memilih bunuh diri dengan mence-
burkan diri ke Sungai Qian Tang dari-
pada harus melayani pemerintahan 
yang korup. Karena jasa Qu Yuan 
sebagai Menteri Besar dan setia pada 
negaranya, masyarakat beramai-ramai 
mencari jenazahnya. Namun, jasad Qu 
Yuan tidak pernah ditemukan. Masya-
rakat pun akhirnya melempar bacang 
agar ikan-ikan dan makhluk lainnya 
tidak memakan jasad Qu Yuan.l

Tahukah? Di Meksiko ada bus 
pariwisata yang bergambar 
wajah-wajah para koruptor 
kelas kakap. Bus tersebut 

diciptakan oleh aktivis antikorupsi 
Meksiko, Via Ciudadana. Ia juga 
mendesain bus tersebut dengan atap 
terbuka dan tanpa kaca. Selain ber-
gambar wajah koruptor, Via menem-
pelkan gambar tikus dan babi, seba-

gai simbol hewan yang rakus seperti 
koruptor. Bus-bus ini mengantar para 
turis secara gratis ke beberapa tempat 
yang menjadi daya tarik masyarakat 
Meksiko. Selama perjalanan, wisa-
tawan juga akan diputarkan rekaman 
audio tentang detail bagaimana uang 
rakyat hilang atau disalahgunakan 
oleh koruptor di negara tersebut.l

Bacang 
dan pesan 
antikorupsi

perampasan 
aset 
koruptor 
tiongkok

Tahukah? Seorang jenderal 
senior angkatan bersenjata 
di Tiongkok, Xu Caihou, me-
ninggal dunia saat menjalani 

proses persidangan atas dugaan 
kasus korupsi yang dilakukannya. Na-
mun, kematian sang jenderal itu tidak 
lembaga  penegak hukum Tiongkok 
berhenti mengusut kasusnya. Me-
reka bahkan menyita sejumlah harta 
rampasan Xu Caihou yang dikorupsi 

untuk dikembalikan kepada negara. 
Sebanyak 12 truk dikerahkan untuk 
mengangkut harta hasil korupsi 
Caihou. Harta hasil korupsi Caihou 
berupa uang tunai seberat satu ton, 
emas batangan, mobil mewah dan 
batuan mulia. Saking banyaknya 
barang dan uang yang dikorupsi Cai-
hou, lembaga penegak hukum disana 
membutuhkan waktu sepekan untuk 
membawanya.l

BLooMBerg.CoM
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l ahir dari keluarga miskin, tak 
serta-merta membuat Wahyudin 
menerima nasib. Bayangan masa 
depan suram, seolah mengikuti 
hidupnya. Namun, mental baja dan 

semangat membara, menjadi bekal perju-
angan hidupnya. Banting tulang demi mem-
biayai pendidikannya sendiri, ia lakoni, mulai 
dari memulung sampah, menjual gorengan, 
hingga menggembala kambing. Kini, per-
baikan nasib mulai mendekatinya. 

Dalam beberapa kesempatan, wartawan 
Integrito, Putri Artika Resyakasih dan She-
to Risky Prabowo, menemuinya di kampus 
dan rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta 
Timur. Kini, selain kuliah, ia juga mendirikan 
dan mengelola Yayasan Peduli Umat yang 

menyantuni dhuafa. Sebuah upaya, 
agar dirinya tak lekas puas dan 

lupa diri. Berikut petikan wa-
wancara selengkapnya: 

JalanI tuJuH 
proFesI DeMI BIsa 

sekolaH

WaHyuDIn
Mantan PeMulung Peraih Beasiswa

Seperti apa latar belakang keluarga?
Bapak-ibu nggak sekolah. Ayah petani dan 
kadang mengojek. Dengan dua istri dan 8 
anak. Istri pertama itu ibu saya, tiga anak, saya 
anak kedua. Istri kedua, lima anak. Pengha-
silan juga tidak menentu. Ini untuk mem-
biayai dua keluarga sekaligus.Buat makan 
sehari-hari saja sulit. Meskipun saya lahir dari 
keluarga miskin tapi tak membuat saya ber-
henti punya cita-cita tinggi.

Kapan kamu berpikir, hidup kamu harus 
berubah?
Waktu itu saya lihat saudara-saudara nggak 
sekolah. Dari situ sudah mikir ini bahaya, 
karena kita satu sumber penghasilan, satu 
kepala keluarga, jadi kalau mereka nggak 
sekolah, kemungkinan besar, hal yang sama 
menimpa saya.

Kenapa bisa berpikir begitu?
Waktu kecil, saat pengajian diajarkan, “Ka-
lau kau ingin bahagia di dunia dengan ilmu, 
kalau kau ingin bahagia di akhirat dengan 
ilmu”. Jadi saya juga mau bahagia dunia-

akhirat berarti saya harus cari ilmu. 

Pernah pesimis?
Kalau melihat background keluarga, nggak 
ada biaya. Tetapi saya nggak menyalahkan 
orangtua, apalagi menyalahkan kondisi 
seperti ini. Justru ketika kamu lahir dalam 
kondisi miskin itu takdir, tapi ketika kamu 
mati dalam kondisi miskin itu adalah kebo-
dohan. 

Apa yang kamu lakukan?
Saya harus memutar otak bagaimana punya 
penghasilan. Saya nggak boleh menyerah. 
Saya harus berbeda dari anak lain karena 
saya bukan anak orang kaya. Saya harus cari 
uang buat sekolah.

Bagaimana akhirnya kamu mendapatkan 
uang?
Waktu umur 9 tahun, saya lihat tetangga 

2.

Foto-Foto: IntegrIto/SrP

1.  ABSENSI- Entang Cahyadi mengoreksi 
dan berdiskusi dengan muridnya

2.  KOORDINASI- Menjabat Menjadi Kapol-
sek, Entang mengkordinasikan kepada 
anak buahnya untuk kerja bakti bersama 
yang akan ditinjau langsung oleh Kapolres 
Serang.

3.  SELEPAS TUGAS- Entang Cahyadi saat 
berada di rumah selepas ia bertugas seba-
gai polisi. 

1.

2.

3.
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BIODATA
NAMA

WAHYUDIN (23 TAHUN)

ALAMAT
 Jalan Raya Kalimanggis, Gg. Lame No. 16, Cibubur, 

Jakarta Timur.

NAMA AYAH
Mija

NAMA IBU
Patmawati

PEKERJAAN
Usaha peternakan, berdagang, motivator dan mahasiswa.

MOTTO HIDUP
Belajar jadi manusia yang bermanfaat.

RIWAYAT PENDIDIKAN
Program Magister Manajemen Bisnis, Institut Teknologi 

Bandung (ITB), 2014-sekarang. (IPK 3,5).

Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. Hamka, Lulus 2013. (IPK 3,85).

SMAN 7 Bekasi, Lulus 2008.

SMPN 28 Bekasi, Lulus 2005.

SDN Jatikarya III, Lulus 2002.

Dasar hukum saat melakukan 
penggeledahan, tertuang pada 
Penjelasan Pasal 38 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “yang 
berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan” dalam ketentuan pasal 
tersebut, antara lain kewenangan melakukan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Di sisi lain, UU Nomor 30 Tahun 2002 
memang tidak mengatur me-
ngenai penggeledahan. 
Karena itu, dalam 
melakukan penggele-
dahan, KPK mengacu 
pada UU Nomor 8 Ta-
hun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), 
yakni Pasal 32 sampai 37. 

Menurut Pasal 32 
KUHAP, penggeledahan 
merupakan tindakan pe-
nyidik yang dibenarkan UU 
untuk memasuki dan mela-
kukan pemeriksaan di tempat 
kediaman seseorang atau untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap badan dan pakaian 
seseorang, bahkan melakukan penangkapan 
dan penyitaan.  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 
(1) sampai ayat (5) KUHAP, sebelumnya pe-
nyidik KPK harus mengantongi izin terlebih 
dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Selain 
itu, dalam melakukan penggeledahan, penyi-
dik KPK dapat meminta petugas kepolisian 
untuk mengawal penggeledahan. 

Setiap kali memasuki rumah, jika 
tersangka atau penghuni menyetujuinya, 
penyidik KPK harus disaksikan dua saksi. 
Sedangkan jika menolak atau tidak hadir, 
maka penggeledahan harus disaksikan ke-
pala desa atau ketua lingkungan dengan dua 

orang saksi. Dua hari setelahnya, penyidik 
KPK harus membuat suatu berita acara 
penggeledahan yang kemudian disampaikan 
kepada penghuni rumah yang bersangkutan.

KPK bisa menggeledah tanpa izin 
terlebih dahulu, yang diatur Pasal 34 ayat 
(1) bila keadaan sangat mendesak. Meski be-
gitu, setelah penggeledahan, penyidik harus 
tetap meminta izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri. Bila hal itu dilakukan, penyidik tidak 
diperkenankan memeriksa atau menyita 
surat, buku dan tulisan lain yang tidak ber-

hubungan dengan tindak 
pidana yang bersangkutan. 
Pengecualiannya, jika benda 
tersebut berhubungan 
dengan tindak pidana yang 
bersangkutan atau jika 
diduga telah dipergunakan 
untuk melakukan tindak 
pidana tersebut. Jika hal itu 
yang terjadi, penyidik wajib 

segera melaporkan ke-
pada Ketua Pengadilan 

Negeri setempat guna 
memperoleh perse-

tujuan.
Sesuai Pasal 34 ayat 

(1) huruf a, penggeledahan dalam kondisi 
luar biasa tersebut dapat dilakukan pada 
halaman rumah tersangka bertempat tinggal, 
berdiam atau ada dari yang ada di atasnya; 
Huruf b, pada setiap tempat lain tersangka 
bertempat tinggal, berdiam atau ada; Dan 
huruf c, di tempat tindak pidana dilakukan 
atau terdapat bekasnya; di tempat peng-
inapan dan tempat umum lainnya.

Yang perlu dicatat, terdapat larangan 
untuk melakukan di tempat tertentu. 
antara lain ruang berlangsungnya sidang 
MPR, DPR, atau DPD; tempat berlang-
sung ibadah atau upacara keagamaan; serta 
ruang di mana sidang pengadilan sedang 
berlangsung.l

UU Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai tata cara 
penggeledahan. Dengan demikian, dalam melakukan penggeledahan, 

penyidik KPK mengacu pada aturan di dalam KUHAP.

penGGeleDaHan
lagi membereskan sampah, “Bi, kok sampah 
dikumpulin, kan banyak belatungnya?” ta-
nya saya. Bibi itu jawab, “Jangan salah nanti 
kalau dijual bisa dapat uang”. Akhirnya saya 
memulung. Emak sempat melarang, nanti 
kulitnya hitam. Saya bilang, “Emak pilih saya 
kulitnya hitam tapi bisa sekolah, atau kulit 
putih tapi nggak bisa sekolah?”. 

Selain memulung?
Sampai SMA, ada sekitar tujuh profesi yang 
saya lakukan, karena setiap naik pendi-
dikan, biaya kebutuhan makin banyak. Selain 
mulung, saya ngangon kambing, jualan go-
rengan, mengajar bahasa Inggris anak-anak, 
ternak bebek, terus kalau bertelur bisa dijual.  

Dengan kerja serabutan, bagaimana pola 
belajarnya?
Pas mulung itu saya sambil belajar. Sebe-
lum tidur dan setelah itu di sekolah. Saya 
juga selalu bawa minyak angin dan balsem, 
jadi kalau mengantuk saya olesikan ke dekat 
mata biar panas.

Bagaimana ceritanya bisa kuliah di 
Uhamka?
Ada donator yang membiayai. Saya memang-
gilnya “Umi”. Alhamdulillah, Semester 1 
sampai 5 itu cumlaude. Tetapi pernah drop 
juga karena saya adakalanya mencari uang. 
saya ajar dapat memahami.

Setelah lulus, langsung dapat tawaran 
S2?
Iya langsung, ya jadi itu berkahnya. Semasa 
kuliah, saya bantu orang dengan apa yang 
kita mampu, berbuat banyak semampu kita. 
Kemendikbud memberikan beasiswa ung-
gulan lolos tanpa seleksi. Lalu, disuruh me-
milih awalnya. Saya tanya boleh ke Amerika 
atau Inggris? Mereka jawab boleh.

Mengapa tak melanjutkan kuliah di luar 
negeri?
Saya masih mau usaha di sini. Kalau di luar, 
saya buat usaha harus dari nol lagi. Kedua, 
saya merasa masih dibutuhkan orang-
orang di lingkungan saya. Jadi saya pilih di 
Indonesia saja, toh sama-sama S2. 

Apa rencana usai lulus S2?
Yang paling utama, saya mau menyenangkan 
orangtua. Saya kasihan lihat ibu jualan sayur 
sejak pagi. Nggak tega saya (Wahyu mena-
ngis), kan pada hakikatnya kerja atau usaha 
itu tujuannya menyenangkan orangtua, dan 
saya mau jadi manusia yang bermanfaat. 

Sekarang, apa kegiatan kamu?
Saya membuat yayasan untuk warga sekitar, 
anak yatim, janda. Saya cari donatur dari 
teman-teman. Saya buat program asuh anak 
yatim, program pembinaan usaha, nikah 
massal, program berbagi makanan ke 60 ru-
mah yang benar-benar susah. Juga ada pro-
gram kursus bahasa Inggris buat anak-anak.

Apa alasannya aktif di kegiatan sosial?
Karena untuk menjadi manusia yang 
bermanfaat bagi orang lain, nggak mesti 
menunggu kaya dulu, yang penting lakukan 
sesuai kapasitas dan kembali untuk mem-
bantu karena Allah.l
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Begitu pesan Bapak Pendiri Bangsa, Ir. 
Soekarno, yang mengingatkan kita un-
tuk tetap berjuang meski sudah merde-
ka. Bung Karno menyadari bahwa 

generasi di kemudian hari akan dihadapkan 
pada “penjajahan” era baru yang membelenggu. 
Bukan penjajahan secara fisik yang dilakukan 
kolonial terhadap rakyat Indonesia. Bukan pula 
belenggu agar kita tidak merdeka. 

Penjajahan hari kini merengsek masuk me-
lalui ideologi, sosiologi dan budaya, secara halus, 
mengemasnya dalam bentuk film, musik, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Mereka meny-
elipkan propaganda agar generasi muda kita 
melupakan sejarah, para pejuang, ideologi serta 
nilai-nilai yang otentik bangsa ini.

Saya terhenyak. Ketika saya menonton salah 
satu televisi swasta, dimana sejumlah kaum 
muda diuji pengetahuan kebangsaannya. Banyak 
dari mereka tidak hafal nama-nama provinsi In-
donesia. Mereka tidak mengetahui tokoh-tokoh 
nasional Indonesia, lagu-lagu daerah dan bahkan 
Pancasila, sebagai dasar negara mereka sendiri. 
Tak heran jika setiap Perayaan 17 Agustus hanya 
dilakukan sebatas seremonial belaka. Generasi 
muda kita kehilangan identitas dan gagal me-
maknai perjuangan para pendirinya.

Lebih dari itu, kekhawatiran saya tentang 
pesan Bung Karno, seolah menemukan kenyata-
annya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat 
dan penyelenggara negara, seolah menjadi fakta 
yang tak bisa dimungkiri. Tak hanya menim-

bulkan kerugian pada keuangan negara, tetapi 
juga pada tersendatnya pembangunan, rusaknya 
sistem birokrasi dan yang lebih mengerikan lagi, 
bahwa korupsi seolah menjadi ‘budaya’ baru 
yang dimaklumi dan diamini. Ini semua, adalah 
belenggu-belenggu baru yang telah merenggut 
kemanusiaan kita. 

Di sinilah, pada satu titik, kita harus menya-
dari bahwa menghancurkan belenggu-belenggu 
itu adalah kewajiban setiap kita dan setiap bangsa 
yang merdeka. Dalam mengemban misi suci 
itu, KPK akan menjadi garda terdepan dan juga 
mekanisme pemicu agar seluruh sistem bisa be-
kerja secara optimal dan ‘imun’ dari budaya yang 
merusak. 

KPK juga memfokuskan pada pendidikan 
antikorupsi seluruh lapisan masyarakat. Mulai 
dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, bahkan 
menyasar secara khusus kaum perempuan, juga 
telah dibidik. Tak hanya itu, program antikorupsi 
juga dikemas dengan berbagai pendekatan, baik 
dengan pendekatan teknologi tinggi, atau pena-
naman budaya. Dengan berbagai medium dan 
format penyajian. Tujuannya, agar lebih banyak 
kalangan yang bisa memahami dan kemudian 
terlibat secara aktif sebagai agen perubahan dan 
antikorupsi.

Dari sinilah, perjuangan itu akan kita mulai 
dan akan kita lakukan bersama. Sebab bagi kami, 
mewujudkan negeri yang terbebas dari korupsi, 
bukanlah mimpi dan angan-angan.l

JoHan BuDI sp

BelenGGu

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, 
perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”
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