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“apa resep anda mencintai pa-
sangan?”

Tentu saja banyak cara 
untuk mengungkapkannya. 

Tapi resep yang paling sederhana, kata orang 
bijak, dengan mengingat segala tentang kele-
bihan dirinya. Mungkin ia cantik, penyayang, 
nrimo, dan yang lebih penting, mau mema-
hami diri kita.

Kalau saja kita bersikap manis begitu ke-
pada pasangan, apa lagi kepada Indonesia. 
Negeri tempat kita dilahirkan, dibesarkan 
dan di sini pula kita membanggakannya di ha-
dapan dunia.

Apa yang kurang dari Indonesia?
Sepertinya nyaris tak ada. Ia kaya. Bumi 

pertiwi ini memiliki cadangan gas alam, ti-
mah dan batu bara terbesar di dunia serta me-
miliki kualitas tambang emas terbaik. Ia juga 
beraneka potensi. Tak hanya sumber daya 
energi, tapi lebih dari itu. Nusantara memiliki 
lebih dari 17 ribu pulau dengan enam ribu je-

nis flora dan lebih dari 350 spesias fauna, 749 
bahasa daerah, ada di negeri ini.

Ia juga eksotis. Alamnya merentang In-
dah dari Sabang hingga Merauke. Wisata pan-
tai, bawah laut, pegunungan, sampai wisata 
budaya dan kuliner yang khas. Semua lengkap 
tersaji.

Rasanya, akan ada seratus, seribu bahkan 
berjuta-juta alasan yang tersedia bila perta-
nyaan mengemuka, apa sebab kau cinta ne-
geri ini?

Yang perlu disadari dari kecintaan kita 
terhadap negeri ini, adalah filosofi dasar ten-
tang cinta. Dari Bahasa Inggris, cinta masuk 
dalam kategori kata kerja (verb), love. Kare-
nanya, penting bagi anak negeri, untuk lebih 
banyak “bekerja” dalam membangun dan 
membuktikan cinta pada Ibu Pertiwi. 

Andai saja begitu, tentu negeri ini akan 
melahirkan nama-nama besar tiap zamannya 
yang mencintai dengan kerja-kerja nyatal

seJuta alasan MenCIntaIMu, InDonesIa

Cinta, kata sebagian orang, adalah energi yang 
luar biasa. Bisa saja, ia diucapkan berkali-kali. 
Tapi alangkah baiknya, dibarengi pembuktian 

yang juga berkali-kali.
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BerlanGGanan MaJalaH 
InteGrIto
Pertanyaan : Muhammad Naufal Hasyidan Garcia 

Selamat pagi.
Saya seorang mahasiswa di Fakultas Hukum. Saya 
merasa perlu
memiliki Majalah Integrito terbitan dari KPK. 
Bagaimana cara saya bisa
berlangganan majalah tersebut? Terima kasih 
jawabannya.

Jawaban :
Terima kasih atas email yang disampaikan kepada 
kami. Untuk berlangganan, silakan mendaftar 
dengan mengirimkan nama dan alamat lengkap 
pengiriman Majalah Integrito ke email Integrito@
kpk.go.id.

InForMasI kasus korupsI
Pertanyaan : Yulita Fitri

Saya Yulita Fitri, mahasiswa tingkat akhir salah satu 
universitas di Riau. Maaf sebelumnya, boleh saya 
tahu kasus KKN yang ada di Riau dari tahun 2006-
2014? Saya perlukan untuk keperluan tugas akhir 
saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Jawaban: 
Untuk mengetahui kasus-kasus yang sedang 
ditangani KPK, silakan lihat pada Laporan Tahunan 
KPK yang dapat diunduh pada website KPK http://
www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/2590-
laporan-tahunan-kpk-2014. Terima kasih.

Kang roman @Roman_Diwangi
Lanjutkan memberantas korupsi tanpa tebang pilih dan 
tanpa ampun @KPK_RI

Akik Lafadz @YudhyGemstoner
Bersama melawan pelemahan KPK. Maju terus pantang 
mundur!

Abah Nurbuat @Nurbuat46
@KPK_RI tiada ampun buat para koruptor, yang berdalih 
fanatik padahal munafik. Rakyat bersama KPK.

Ambu Gambreng @LellyKustiandi
@KPK_RI ayo generasi muda mesti dikasih pencerahan 
antikorupsi. Semoga pejabat publik Indonesia makin 
sadar korupsi itu bencana.

Nina Hindana @HindanaNina
@KPK_RI aku dan rakyat Indonesia pasti mendukng KPK. 
Hidup KPK jangan takut untuk menegakkan kebanaran.

Deni Permana @Dny_Permana79
Korupsi semakin menjadi, sekarang mulai masuk ke 
desa, dengan dana desa yang besar para pegawai desa 
menjadi kaya tanpa pengawasan yang ketat. Semangat 
terus KPK!

Agus Sugianto @agusugianto48
Semoga dengan semangat yang lebih berani dalam 
memberantas korupsi, rakyat akan selalu di belakangmu. 
Hidup KPK.

Sumadi @madibods
Saya dukung @KPK_RI terus gandeng tokoh agama 
agar disosialisasikan ke masyarakat, bahwa KORUPSI itu 
HARAM.

Bimase @bimase1
@KPK_RI maju trus KPK siapa pun nantinya pimpinan KPK 
ya tetap maju



BeluM
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NGOPI DI KANTOR-Para pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Menikmati kopi yang disiapkan oleh
komunitas #ngopidikantor untuk menambah kehangatan
antar pegawai sekaligus menghilangkan penat sesaat,
Senin (14/9).

r a n a



kiLas kiLas
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Biro Hubungan Masyarakat 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menggandeng Jaringan 

Radio Komunitas Indonesia (JRKI) 
menggelar pelatihan produksi audio 
untuk sejumlah radio komunitas 
(rakom) di Jawa Tengah dan Jawa 
Timur pada pertengahan Oktober ini. 
Hal ini dimaksudkan, agar para pegiat 
rakom turut berperan serta dalam 
pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) yang akan berjalan serentak 
tahun ini.

Kegiatan ini dilaksanakan diham-
pir waktu yang bersamaan. Di Solo 
dilaksanakan pada (11-12/10) yang 
diikuti oleh 25 peserta dari 13 radio 
komunitas. Sedangkan di Malang 
(12-13/10), diikuti oleh 20 peserta dari 
16 radio komunitas. Hadir sebagai 
pembicara Hilman Handoni selaku jur-
nalis radio, anggota Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Daerah Jawa Tengah 
Asep Cuwantoro dan Ketua Panwaslu 
Kabupaten Semarang Rinaldi.l

Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) melelang barang 
inventaris pada Rabu (2/9). 

Mekanisme lelang dilakukan tanpa 
kehadiran peserta lelang atau secara 
online. Melalui Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Jakarta III, sebanyak 21 mobil dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menggelar Rapat Kerja 
(Raker) Sekertariat Jenderal 

(Setjen) yang dilaksanakan di Cianjur, 
Jawa Barat pada Jumat-Sabtu (30-
31/10). Kegiatan tersebut diikuti seluruh 
unit kerja di bawah kesetjenan. 

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal 
Raden Bimo Gunung Abdul Kadir me-
ngatakan, kegiatan tersebut berguna 
meningkatkan sinergi dan soliditas 
setiap unit kerja untuk mencapai tujuan 
yang lebih besar.l

Dalam Peringatan Hari Aksara 
Internasional pada 8 Sep-
tember, Perpustakaan yang 

dikelola Biro Humas Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) menggelar 
acara peringatan tersebut dengan 
menggandeng komunitas #Ngopi-
dikantor.

Kegiatan ini, kata Fungsional 
Biro Humas Zulkarnain Meinardy, 
juga digunakan untuk memperke-
nalkan layanan baru Perpusatakaan 
KPK “Pinjam Antar”. Layanan ini 
dikhususkan bagi pegawai yang 
tidak berkantor di Kavling C1. “Buku 
akan diantarkan. Sehingga minat 
baca pegawai tidak terhalang jarak,” 
katanya.

Saati ini, Perpustakaan KPK me-

kpk- JrkI 
sosIalIsasIkan 
pIlkaDa 
BerInteGrItas

tInGkatkan 
kInerJa 
sekretarIat 
JenDeral kpk

kpk InIsIasI ForuM protokol InDonesIa

laYanan Baru DI perpustakaan kpk

miliki sekitar 6.859 literatur buku, ter-
diri dari Koleksi Umum: 4.383 buku, 
Koleksi Khusus: 824 buku, Peraturan 
terkait hukum dan Perundang-Un-
dangan: 705 buku, Artikel: 643 buku, 
Referensi: 189 buku, Daerah dan Ins-
titusi: 117 buku dan Publikasi Lokal: 
841 buku.l

IntegrIto/SrP

IntegrIto/SrP

IntegrIto/SrPkpk lelanG kenDaraan operasIonal

IntegrIto/SrP

Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menggelar pertemuan 
antarprotokoler dari kemen-

trian dan lembaga negara yang ada di 
Indonesia. Kegiatan tersebut berlang-
sung pada Kamis (10/9) di Jakarta, 
dengan tema diskusi “Memberdayakan 
Protokoler, Meningkatkan Kewibawaan 
Lembaga”. Pada acara tersebut hadir 78 
protokoler dari 81 instansi yang hadir.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkar-
nain, sesuai tugas KPK, baik di bidang 
penindakan maupun pencegahan, 
sangat memerlukan sinergi dengan 
instansi lain. “Untuk menunjang keber-
hasilan protokol dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya, maka personel 
perlu dibekali dengan hard skills dan 
soft skills yang mumpuni,” katanya. 

Kegiatan ini pertama kalinya diada-
kan di Indonesia. Para protokol yang 
sejatinya menjadi garda terdepan bagi 
suatu acara kenegaraan sering luput 
dari perhatian. l

kpk selaraskan 
penDIDIkan antIkorupsI

Sebanyak 30 peserta dari Ke-
menterian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) 

dan Kementerian Agama (Kemenag) 
mengikuti Forum Aksi Bersama yang 
dilaksanakan Direktorat Pendidikan dan 
Layanan Masyarakat (Dikyanmas) Ko-
misi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 
Selasa (22/9).

Fungsional Dikyanmas KPK Pauline 

Arifin mengatakan bahwa kegiatan 
ini bertujuan untuk menyelaraskan 
kurikulum pendidikan antikorupsi pada 
dua kementerian tersebut. “Kita tahu 
bahwa sekolah MTS atau MAN itu di 
bawah Kemenag dan mereka memiliki 
pembelajaran antikorupsi, maka itu kita 
selaraskan untuk Kemendikbud untuk 
juga ada pembelajaran antikorupsi,” 
katanya. l

IntegrIto/SrP

8 motor, terjual dengan total nilai 
Rp1,043 miliar.

Menurut Juru Bicara KPK Yuyuk 
Andriati Iskak, angka ini melebihi dari 
nilai total limit yang ditawarkan KPK, 
yakni senilai Rp 680.020.000 dengan 
persentase perolehan sebesar 153,4 
persenl

IntegrIto/MMS
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5menit untuk 5 tahun.” Lagu besutan 
Band Coklat ini mengajak kita semua 
memilih karena suara kita sangat ber-
arti. Ia juga mengajak untuk tidak 

menjadi golongan putih atau golput, istilah 
bagi rakyat yang tidak ikut pemilihan. Pesan 
ini, sangat relevan dengan momentum Pemi-
lihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar 
secara serentak pada 9 Desember mendatang. 

Untuk mewujudkannya, semua pihak 
harus bersama-sama ikut mengawal setiap 
rangkaian proses Pilkada. Karenanya, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan 
sebuah rangkaian kegiatan berta-
juk Program Pilkada Berintegritas 
2015 sebagai upaya untuk men-
dorong penyelenggaraan Pilkada 
yang bersih, tranparan dan bebas 
dari korupsi. 

Sebab KPK yakin, jika pemilih, 
penyelenggara dan peserta pilkada 
memiliki integritas, maka proses pemilihan 
kepala daerah ini akan menghasilkan kepala 
daerah yang jujur, amanah dan dapat mem-
bawa kemakmuran bagi masyarakat. 

Kampanye itu, menyasar tiga elemen pen-
ting dalam setiap ‘hajatan politik’, yakni pemi-
lih, peserta dan penyelenggara. Untuk mendu-
kung program ini, KPK menyediakan berbagai 
saluran informasi yang dapat diakses oleh 
publik. Di antaranya adalah Radio KanalKPK 
yang disiarkan secara streming agar masyara-
kat bisa memperoleh informasi Pilkada seren-
tak 2015.

Radio KanalKPK juga bekerjasama dengan 
Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) 

kanal GesIk

Menertawakan koruptor
pIlIH YanG JuJur

Memilih untuk Masa Depan yang lebih Baik

proGraM Waktu taYanG

Kanal Kolega Tiap Kamis Jam 14.00 WIB

Kanal Kita Tiap Hari Jam 13.00-16.00 WIB

Kanal Nusantara Tiap Hari Jam 9.00-12.00 WIB

dalam mengawal Pilkada di Jawa Tengah, Jawa 
Timur dan Kalimantan Barat. Lewat lebih dari 
50 radio komunitas (rakom) di tiga provinsi 
ini, akan turut mengawal proses Pilkada mela-
lui sejumlah reportase dan produk audio lain-
nya. 

Misalnya, pembuatan Iklan layanan ma-
syarakat (ILM) yang disiarkan dengan me-
negaskan pesan untuk mengajak masyarakat 
agar tidak terlibat ‘politik uang’, berperilaku 
jujur dan memilih peserta Pilkada yang jujur. 
Para penggiat rakom juga akan mengundang 

aparat terkait Pilkada di daerah me-
reka dalam program talkshow yang 
akan disiarkan di Radio KanalKPK.  
Selain itu, proses pilkada di dae-
rah masing-masing rakom, akan 

dilaporkan dalam laporan pandangan 
mata di Radio KanalKPK.

Di program lainnya, Kanal ko-
lega, Perkumpulan Untuk Pemilu dan 

Demokrasi (PERLUDEM) hadir memberikan 
temuan dan rekomendasi mereka untuk pe-
laksanaan pilkada 2015. Selain itu Kanal Ko-
lega juga mengundang situs kawalpilkada.org. 
Situs ini memberikan informasi dan mengajak 
relawan untuk ikut bersama memberikan in-
formasi mengawal Pilkada. 

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

proGraM JuDul

Aku Jujur, Kamu? Kantin Sekolah, Mencari Peda-
gang Jujur, Tukang Mainan

Korupsi merupakan kejahatan luar 
biasa yang harus ditanggulangi 
dengan serius. Alasan inilah, yang 
menjadikan korupsi tergolong ke 

dalam topik yang ‘berat’. Lalu apa jadinya jika 
topik bertemakan korupsi tersebut didiskusi-
kan dengan jenaka?

Adalah Sam Darma Putra Ginting alias 
Sammy Not A Slim Boy, salah satu komika dari 
Standup Comedy Indonesia. Dia berceloteh 
kondisi negara Indonesia yang bisa dikatakan 
sebagai negara tertinggal. Mengapa demikian? 
Karena di Indonesia itu semua berjalan lam-
bat. Kalau mau cepat harus lewat belakang dan 
pakai ‘pelicin’. 

Inilah faktor yang menjadi-
kan Indonesia sering kalah dari 
negara lainnya. Sammy dengan 
jenaka menjadikan Seagames se-
bagai penguat argumennya. Kala 
itu, kasus ini sempat mencoreng 
nama baik Indonesia. Apa sebabnya? Wisma 
untuk para atlet Seagames ini dikorupsi. Sam-
my juga berceloteh bagaimana Indonesia juara 
di Seagames tahun 2011 hanya karena Indo-
nesialah tuan rumahnya. Begitupun di tahun 
1997. Dengan tidak langgsung, guyonan Stand-
up Sammy menyentil Indonesia yang terkesan 
‘jago kandang’.

Dari soal Seagames, celoteh Sammy 
melompat sampai ke Timor Leste, yang tahun 
2010 lalu, mampu mengalahkan bangsa Indo-
nesia dengan berhasil ‘merebut’ salah satu diva 
musik Tanah Air. Tahun itu Raul Lemos resmi 
menikahi Krisdayanti.

Jenaka dan satir, begitu kesan yang kuat 
yang disinyalkan para komika dalam Program 
Kanal Gesik (Ketawa Nakal Generasi Anti-
korupsi) yang disiarkan KanalKPK TV. Ma-
salah korupsi yang serius, terasa lebih ringan, 
namun tetap mengena. Tidak hanya itu, isu 
pencegahan korupsi juga tidak ketinggalan di-
bawakan.

Selain Sammy, komika lainnya, Erwin, juga 
ikut menyuarakan semangat pemberantasan 
korupsinya dengan membawakan materi ten-
tang pentingnya pendidikan antikorupsi sejak 
dini. Menurutnya, pendidikan antikorupsi se-
jak dini bisa diajarkan dengan cara yang asyik, 

seperti menulis diary, dengan 
mengeja penggalan huruf dari se-
buah kata.

“Seperti K.O.R.U.P.S.I, yang 
di eja menjadi K- Korupsi nama-
nya, O- Oooh.. korupsi namanya, 
R- Resikonya ya masuk penjara, 

U- Udah mending jangan korupsi, P- Pokoknya 
hidup jujur, S- Siap membantu KPK, I- Ini 
baru namanya generasi muda antikorupsi”, 
begitu kreasi komika asal Jakarta ini.

Simak komika lainnya di www.kanal.kpk.
go.id



CInta InDonesIa 
seratus persen
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Kita taK bisa menolaK terlahir 
sebagai indonesia. Yang bisa Kita 
laKuKan adalah memberi maKna 
terhadap status Keindonesiaan 
Yang Kita miliKi. seberapa 
indonesianYa Kah Kita?

u t a m a

N
asionalisme dan cinta 
tanah air, boleh jadi be-
berapa alat ukurnya. 
Lainnya, yang lebih 
tampak terlihat, peng-
gunaan Bahasa Indo-
nesia sehari-hari, pe-
nerapan adat-istiadat, 

budaya dan lokalitas luhur, mungkin bisa 
menjadi alternatif indikator. Tapi apakah be-
gitu mengukur kadar keindonesiaan kita?

Jika nasionalisme adalah sebuah bentuk 
kecintaan pada Tanah Air, mengutip pernya-
taan seorang penyair WS Rendra, nasional-
isme adalah sebuah bentuk kecintaan pada 
Tanah Air, maka nasionalis sejati bukanlah 
karena seseorang paham dengan baik sejarah 
bangsa ini, bukan karena menghafal puluhan 
lagu kepahlawanan, bukan karena besarnya 
bendera merah putih yang dikibarkan, bukan 
karena prestasi internasional yang diraih, bu-
kan pula karena mengenakan pakaian yang 
dipenuhi lambang-lambang patriotisme dan 
bukan pula karena tingginya jabatan yang di-
miliki. 

Untuk menjadi nasionalis sejati cukup 
dengan menjaga lingkungan, menjaga ke-
amanan sekitar, berbuat baik kepada sesama 
manusia, serta bersikap toleran dengan ke-
ragaman yang ada. Meski kecil, namun nyata 
manfaatnya, jauh lebih berguna.

Kata kuncinya, ada pada partisipasi seba-
gai bentuk kontribusi. Yang paling dekat dan 
menyentuh masyarakat langsung, salah satu-
nya adalah memantau penggunaan dana desa 
sebagaimana amanat UU Desa tahun ini. Wa-
kil Ketua Sementara Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan, 
KPK menaruh perhatian tinggi agar imple-
mentasi UU Desa tersebut dapat berjalan de-
ngan baik dan lancar. 

“Salah satunya, dengan menghindari 
munculnya pihak-pihak yang mencoba untuk 
menyalahgunakan kewenangan untuk ke-



IntegrIto/SrPSENIMAN-Sujiwo Tejo memberikan pesan terhadap nilai-nilai 
luhur. Dengan mengangkat derajat bangsa kita menjadi seorang 
Indonesia yang seutuhnya.

CInta InDonesIa 100%
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1.

Dengan begitu
diharapkan, kita
lebih fokus pada
produktivitas dan
contoh nyata
dalam
menerjemahkan
kecintaan pada
Tanah Air 
Indonesia. 

pentingan sendiri atau golongan. “Karena itu, 
KPK mengajak segenap lapisan masyarakat 
untuk bersama mengawasi pelaksanaan UU 
Desa, yang pada tahun ini dialokasikan lebih 
dari 20 triliun rupiah,” katanya di Yogyakarta 
pada Agustus lalu. 

Pada bagian ini, KPK berharap, akan ter-
jalin sinergi di antara semua pihak yang ter-
kait dan terlibat dalam implementasi UU 
Desa demi pembangunan desa yang maju 
dan mandiri. Yang tak kalah penting, KPK 
mendorong kesadaran dan pastisipasi publik 
agar ikut mengawasi penggunaan dana pem-
bangunan bagi desa ini.

Rendra juga menyoroti, bahwa sikap 
‘menggadaikan’ bangsa, bukanlah sikap ke-
cintaan kepada bangsa. Melalui penjualan 
aset dan sumber daya alam sehingga meny-
isakan kerusakan lingkungan yang parah, 
membuktikan masih menjadi bentuk peker-
jaan rumah yang belum usai.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua 
KPK Zulkarnain, terkait penyelamatan sum-
ber daya alam Indonesia. KPK yang juga fo-
kus pada sektor ini, melihat sejumlah potensi 
yang tidak hanya belum dikelola maksimal, 
tetapi juga adanya potensi korupsi.

Karenanya, sebagai bentuk kecintaan 
pada Tanah Air, KPK menginisasi koordinasi 
dan supervisi untuk merangkul semua pe-
mangku kepentingan; pemerintah pusat dan 

daerah, kementerian dan lembaga terkait, 
untuk turut menjaga dan mengoptimalkan 
sumber daya alam yang lebih luas. 

“Hingga 2014, upaya pencegahan yang di-
lakukan KPK telah menyelamatkan 294 tri-
liun rupiah,” katanya.

Ia melanjutkan, wujud kecintaan ini ha-
rus mengerucut menjadi upaya nyata dalam 
penyelamatan kekayaan alam Indonesia di 
semua sektor. “Sehingga, kekayaan alam akan 
dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat,” 
katanya. 

Sikap nyata lainnya, yang mungkin ter-
lihat klise, adalah dengan mencintai produk 
asli buatan Indonesia. Fakta ini, mungkin 
penting sebagai perenungan bahwa kita ma-
sih berstatus bangsa konsumen. 

Tercatat, nilai impor Indonesia pada Juni 
2015 sebesar 12,96 miliar dolar Amerika, naik 
11,63 persen dibanding bulan sebelumnya. 
Yang juga sepatutnya didorong, tak hanya pe-
ningkatan nilai ekspor, melainkan juga kam-
panye penggunaan produk lokal yang lebih 
luas oleh rakyat Indonesia yang jumlahnya 
240 juta lebih.

Dengan begitu diharapkan, kita lebih fo-
kus pada produktivitas dan contoh nyata da-
lam menerjemahkan kecintaan pada Tanah 
Air Indonesia. Hal ini bisa diwujudkan sikap, 
perkataan dan karakter hidup sehari-hari 
yang lantas menjadi kearifan lokal. 

Senada dengan hal ini, Budayawan Sujiwo 
Tedjo lebih menekankan rasa keindonesiaan 
kita dengan tetap mempertahankan nilai-ni-
lai luhur itu. Mungkin terdengar tak modern 
atau klenik, lanjutnya, namun hal itu justru 
menyimpan pengetahuan dan kearifan ter-
sendiri. 

“Jangan buru-buru menilai ini sebagai 
klenik. Tapi kalau kita bisa menghargai ini, 
akan muncul kecintaan kita pada local wis-
dom dan nasionalisme kita,” katanya.

Dengan tolak ukur karya untuk mengakat 
derajat bangsa, kita bisa menjadi seorang In-
donesia seutuhnya. Ibu Pertiwi akan bangga 
dengan nama-nama putra-putri bangsa yang 
berprestasi, tak hanya pada kancah dalam ne-
geri, tetapi juga tingkat dunia.

BJ Habibie, selain dikenal sebagai pre-
siden ketiga, juga telah menoreh karya di 
bidang kedirgantaraan. Lainnya, Tjokorda, 
Soetjipto dan Ryantori yang menorehkan ke-
banggan bangsa di bidang konstruksi. Di bi-
dang telekomunikasi, baru-baru ini ada nama 
Khoirul Anwar yang mengharumkan nama 
Indonesia dengan penemuannya pada tekno-
logi 4G. 

Di bidang olahraga, sederet nama pada 
cabang bulutangkis telah menjadi legenda 

dunia. Sejarah mencatat nama-nama putra-
putri Indonesia seperti Rudi Hartono, Liem 
Swie King, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, 
dan masih banyak lainnya.

Generasi muda saat ini pun juga me-
nyumbangkan prestasinya di kancah dunia. 
Di dalam film animasi, karya anak bangsa ba-
nyak dipakai. Mereka menyumbangkan karya 
visual dan efek yang spektakuler.

Sebut saja Andre Surya, yang terlibat da-
lam pembuatan film Transformer, Iron Man, 
Star Trek dan Terminator Salvation. Ada 
Griselda Sastrawinata yang bekerja sebagai 
seniwati Dreamworks, menyukseskan film 
Shrek. Christiawan Lie, menyumbangkan il-
ustrasinya dalam komik Transformer dan GI 
Joe. Dan Rini Sugianto, satu-satunya wanita 
Indonesia yang terlibat dalam film ‘Hobbit 2: 
The Desolation of Smaug’

Mungkin, bisa menjadi renungan apa 
yang dikatakan mantan presiden Amerika 
Serikat John F. Kennedy, “Jangan tanyakan 
apa yang telah diberikan negara padamu, tapi 
ta-nyakanlah, apa yang telah kau berikan bagi 
bangsamu?”

IntegrIto/MM

KERJA SAMA- Proses 
penandatangan 
kerjasama Apgakum 
dan TNI, dalam menjaga 
Sumber Daya Alam 
Indonesia.
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1. BJ. Habibie
2. Tjokorda R. Sukawati
3. Susi Susanti
4. Liem Swie King
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dip, menyaksikan kekaguman yang luar biasa. 
Sontak orang-orang yang menyaksikan itu 
bertepuk tangan, lalu saling berpelukan. Ter-
lihat N250 melakukan roll-out dan melesat 
ke angkasa. Itulah momentum bersejarah da-
lam dunia kedirgantaraan Indonesia. 

“N250 sang Gatotkaca kembali pangkalan 
setelah melakukan pendaratan mulus di lan-
dasan,” ujar Pilot Erwin Danuwinata melapor 
kepada Presiden Soeharto, setelah 56 menit 
di udara.

N250 merupakan pesawat jenis turbo-

Bandar Udara Husein Sastrane- 
gara, Bandung, 10 Agustus 1995, 
diliputi ketegangan. Mobil pe-
madam kebakaran berjejer di 

samping kiri-kanan landasan. Orang-orang 
berkumpul di parkiran salah satu landasan 
pesawat. Di menara pengawas, tampak pula 
orang-orang berjaket dan bertopi putih. Di 
antara mereka, terdapat Presiden RI kedua, 
Soeharto beserta istri, Tien Soeharto, di-
dampingi pejabat teras lainnya. Mata mereka 
sama-sama tertuju pada pesawat bercat putih 
biru, bertuliskan N250 – Gatotkaca. 

Ketika pesawat tersebut perlahan tinggal 
landas, semua pasang mata seolah tak berke-

MenGanGkat 
DeraJat BanGsa 
DI kanCaH DunIa

mencintai indonesia, taK hanYa 
diucapKan dengan Kalimat manis lagi 
indah. perlu prestasi sebagai buKti, agar 
bangsa ini Kembali tegap berdiri.

utama

prop –yang menggunakan turbin gas untuk 
menggerakkan baling-baling– berkapasitas 
50 penumpang. Pesawat ini satu-satunya di 
dunia yang mempergunakan teknologi Fly 
by Wire, sebuah sistem kendali yang meng-
gunakan sinyal elektronik dalam memberi-
kan perintah supaya pesawat bisa terbang 
lurus dengan meminimalisasi gangguan yang 
membuat pesawat berbelok akibat angin.

Adalah Bacharuddin Jusuf Habibie, sang 
arsitek di balik pembuatan pesawat itu. Se-
orang pria jenius asal Parepare, Sulawesi Se-
latan ini, membutuhkan lima tahun untuk 
mendesain N250. “N250 itu bu-
kan pesawat asal-asalan 
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PENEMU 4G- Khairul Anwar 
memaparkan sejumlah rumus 
dalam penelitiannya.

5. HARU - Susi Susanti menitikkan air mata saat lagu Indonesia 
berkumandang setelah ia menjuarai Olimpiade Barcelona 1992 

6. INOVASI- Sebuah bangunan menggunakan podasi sarang 
laba-laba hasil penemuan Soetjipto dan Ryantori.

7. JUARA DUNIA- Rudi Hartono saat merebut piala All England.
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Penghargaan paling
 bergengsi yang ia
 dapatkan, Edward
 Warner Award dan 
Award von Karman
 yang hampir setara
 dengan Nobel.

oKeZone.CoM

bie, Crack Progession.
Berhasil dengan teori tersebut, Habibie 

tidak cepat merasa puas. Ia kembali mendal-
ami ilmu kontruksi pesawat terbang, thermo-
dinamika dan aerodinamika untuk menemu-
kan teori-teori baru. Alhasil, sedikitnya ada 
46 teori aeronautika yang kini telah dipaten-
kan dalam dunia penerbangan. Tiga teori 
yang terkenal dan dipakai hingga saat ini, di-
antaranya, Habibie Factor, Habibie Method, 
dan Habibie Theorem.

Lantaran berjasa pada industri pener-
bangan dunia, Habibie mendapatkan peng-
hargaan atas karyanya. Penghargaan paling 
bergengsi yang ia dapatkan, Edward Warner 
Award dan Award von Karman yang hampir 
setara dengan Nobel. Habibie juga dipercaya 
mendesain pesawat angkut militer TRANS-
CALL C-12, pesawat eksekutif Hansa Jet 320, 
pesawat penumpang Airbus A-300, Helikop-
ter BO-105, merakit VTOL pesawat, MRCA, 
dan mendesain serta merakit CN-235. Habi-
bie turut bergabung dalam proyek desain ru-
dal dan satelit NASA.

“Saya kerja di perusahaan Jerman dan 
membantu pembangunan suatu pesawat, 
yang sekarang jadi pelopor pusat pener-
bangan, yaitu Airbus,” ujarnya.

Selain Habibie, seorang insinyur Tanah 
Air, Tjokorda, juga menorehkan kebang-

gan bagi bangsa, dengan menemukan kons-
truksi Sosrobahu atau jalan layang pada era 
1980-an. Kontruksi itu memudahkan proses 
pembangunan tanpa mengganggu arus lalu 
lintas. Bergelar Doktor dari Universitas Ga-
jah Mada Yogyakarta, Tjokorda menerapkan 
konstruksi ini ketika menggarap proyek jalan 
layang antara Cawang dengan Tanjung Priok, 
Jakarta pada 1996.

Selain nama Tjokorda, dunia teknik sipil 
dunia juga mengenal nama Soetjipto dan 
Ryantori yang menemukan teknik pondasi 
konstruksi sarang laba-laba. Pondasi ini ter-
bukti aman dari gempa dan telah terbukti 
pada gempa di Aceh, Sumatera Barat, Beng-
kulu, Manokwari, dan daerah rawan gempa 
lainnya. Dalam jangka dua tahun, 3 Desember 
2007 hingga 1 Desember 2009, teknik ini te-
lah mendapat lima penghargaan, salah satu-
nya Penghargaan Upakarti dengan kategori 
Rintisan Teknologi sebagai Pondasi Ramah 
Gempa. 

Diberi nama konstruksi sarang laba-laba 
atau KSLL karena bentuknya mirip sarang 
laba-laba. Sistem pondasinya, menjawab ke-
butuhan dunia teknologi konstruksi yang 
bernilai ekonomis dan multifungsi. Dalam 
perhitungan, biaya bisa dihemat hingga 50 
persen. 

Di bidang telekomunikasi, baru-baru ini 
nama Khoirul Anwar mencuat mengharum-
kan nama Indonesia. Ia menemukan tekno-

logi transmitter yang saat ini dikenal dengan 
nama Teknologi 4G. Dengan temuan itu, per-
alatan telekomunikasi tidak perlu menyedia-
kan cadangan untuk daya yang tinggi alias le-
bih hemat. 

“Kami mampu menurunkan power sam-
pai 5dB, sama dengan 100 ribu kali lebih ke-
cil dari yang diperlukan sebelumnya,” ujar 
Khoirul. Atas temuan itu, ia mendapatkan 
penghargaan bidang Kontribusi Keilmuan 
Luar Negeri oleh Konsulat Jenderal RI Osaka 
pada 2007. 

Tak hanya di bidang teknologi. Di bidang 
olahraga, khususnya bulutangkis, prestasi 
Indonesia pun telah lama diukir putra-putri 
bangsa. Nama Rudi Hartono, telah dikenang 
sebagai pemenang kejuaraan dunia pada 
1980, dan Kejuaraan All England selama 8 
kali pada tahun 1960’an dan 1970’an. Ada pula 
Liem Swie King, dengan tiga kali menjadi 
juara dunia, ditambah empat kali menjadi fi-
nalis. Bila ditambah dengan kategori ganda 
dan beregu, gelar kemenangan Swie King 
menjadi belasan kali. 

Nama Susi Susanti mewakili para srikan-
di bulutangkis Indonesia. Dia meraih medali 
emas pada Olimpiade Barcelona 1992. Selain 
itu, ia pernah juga meraih medali perunggu di 
Olimpiade Atlanta 1996. “Saya sangat bangga 
karena bisa menjadi peraih medali emas per-
tama untuk Indonesia dan Asia Tenggara,” 
katanyal 

dibikin! Pesawat itu sudah terbang tanpa 
mengalami Dutch Roll (istilah penerbangan 
untuk pesawat yang oleng) berlebihan,” ujar 
Habibie beberapa waktu lalu.

Habibie merupakan lulusan Institut Tek-
nologi Bandung (ITB) dan Rhenisch Wes-
falische Technische Hochscule, Jerman. 
Dia telah malang-melintang di dunia pe-
nerbangan dan pernah menduduki jabatan 
‘orang nomor dua’ di perusahaan pesawat 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm, Jerman. 
Karirnya dimulai pada tahun 1960, di saat du-
nia penerbangan mengalami kedukaan. Pada 
tahun itu, musibah kecelakaan pesawat ter-
bang banyak terjadi.

Salah satu penyebabnya, adanya keru-
sakan kontruksi di mesin pesawat yang tak da-
pat terdeteksi. Industri penerbangan kala itu 
bingung, bagaimana memproduksi pesawat 
yang andal dioperasikan dengan minimnya 
perkakas. Masalahnya, tidak terdeteksinya 
fatique pada bodi pesawat membuat pesawat 
saat lepas landas dan mendarat mengalami 
keretakan pada mesinnya.

Di tengah kebingungan itu, muncullah 
Habibie menawarkan penyelesaian masalah 
tersebut. Dia mampu menyelesaikan per-
hitungan rambatan titik keretakan bekerja 
pada pesawat. Perhitungan inilah yang oleh 
dunia penerbangan dinamakan Teori Habi-

5.

6.

7.
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1. Matthew Isaac Cohen. 
2. Anette Horschman
3. Zorica Dubovská
4. Andre Graff
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Dalang Matthew Isaac Cohen 
mengacungkan jempol kepada 
para “panjak” yang duduk di 
sisi kiri dan belakangnya. Itu 

sebagai tanda siap dimulainya pertunjukan. 
Cohen lalu mengetukkan cempala di tempat 
golek yang terbuat dari kayu. 

“Tektekterektekktekk.”

Seketika para panjak mengalunkan musik 
piano, bass, flute dan akustik sebagai peng-
ganti gamelan. Cita rasa jazz langsung terasa. 
Sedangkan sinden, ‘dikonversi’ Cohen me-
lalui penyanyi perempuan bersuara sopran. 
Cohen mengangkat gunungan lalu memutar-
mutar sebagai tanda mula cerita “Dewi Gegu-
rit” yang digelar dalam Gamelanathon 2013 
di ruang The Clore Ballroom, Royal Festival 
Hall, Southbank Centre, London, Inggris.

Gamelanathon merupakan festival ke-
senian gamelan dan klenengan yang dige-
lar tiga hari secara marathon di Negeri Ratu 

Elizabeth itu. Sebanyak 25 kelompok kese-
nian yang tersebar di berbagai daerah Inggris, 
mengikuti acara ini. Termasuk Cohen, sang 
professor dari Royal Holloway University 
London.

Apa yang ditunjukkan Cohen, mungkin 
menarik. Seorang warga asing, secara serius 
menggeluti budaya Indonesia. Pada 1988, 
Cohen mendapat beasiswa Fullbright un-
tuk belajar mengenai peawayangan di ISI 
Solo. Bahkan, saat mengambil gelar Doktor 
Antropologi Budaya di Universitas Yale, Co-
hen meneliti wayang golek di daerah Cirebon, 
Jawa Barat. 

Cohen bukan hanya sekedar memahami 
secara teknis pakem pewayangan. Ia bahkan 
mahfum betul filosofi yang ada di dalamnya. 
Atas dorongan Ki Dalang Joko Susilo, dosen-
nya di ISI Solo, Cohen terjun ke dunia pen-
dalangan.

“Saya sudah membawakan lakon di atas 
25 jumlahnya, ada yang lama adapun yang 
baru,” ujar Cohen. Cohen mengenalkan seni 

taK hanYa Keindahan dan KeKaYaan 
alam Yang jadi pesona. budaYa 
dan bahasa, membuat mereKa 
jatuh cinta. patutlah anaK bangsa 
bangga dan cinta pada nusantara.

wayang Indonesia kepada dunia. Dia men-
dalang dari Malaysia, Amerika Serikat, Kana-
da, Inggris, Belanda, Yunani, hingga Israel. 

Tak hanya budaya yang membuat jatuh 
cinta. Keindahan alam Nusantara, juga me-
luluhkan hati Anette Horschman, seorang 
warga Jerman yang mencintai keindahan 
Danau Toba. Saking cintanya, Anette men-
jadi aktivis lingkungan yang mengumpulkan 
sampah wisatawan Danau Toba. Anette juga 
membersihkan eceng gondok yang menutupi 
keindahan Danau Toba dan menggalang ge-
rakan sosial untuk tidak buang sampah sem-
barangan ke danau tersebut.

Hal serupa juga dilakukan Gavin Edward 
asal Selandia Baru yang mengabdikan diri se-
lama 25 tahun untuk membersihkan sampah 
di Pantai Senggigi, Lombok. Saat pertama 
kali datang, Gavin langsung jatuh cinta de-
ngan keindahan Pantai Senggigi. Demi men-
jaga keindahan pantai tersebut, tiap pukul 
lima pagi hingga matahari terbit, Gavin me-
ngumpulkan sampah di sepanjang Batu Layar 
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5. PERTUNJUKAN- “Ki 
Dalang” Cohen memainkan 
wayang golek dalam acara 
Gamelanathon 2013 di London, 
Inggris. 

6. PENGGALI - Andre Graff tengah 
beraksi memasuki sebuah sumur 
untuk memeriksa kondisi airnya

7. PEDULI- Dua orang warga 
keheranan dengan aksi Gavin 
Edward membersihkan pantai 
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penDapat

BUKTI DAN KEBANGGAAN 
SEBAGAI INDONESIA

Foto-Foto: IntegrIto/SrP

B
angga dong! Indonesia itu rumah tempat un-

tuk kembali, dimana ada negara yang punya 

beragam suku, agama, adat, dan bahasa te-

tapi bisa hidup berdampingan bersama. De-

ngan saling menghormati dan 

toleransi. Mencintai Indonesia dilakukan 

dengan cara yang sederhana, membayar 

pajak, peduli sesama, dan bekerja dengan 

sepenuh hati. 

Salah satu cara mencintai Indonesia itu 

bisa dengan support local product. Tapi terus 

terang, itu ga gampang. Terlanjur banyak barang-barang 

kita yang impor. Sekarang lagi belajar bikin-bikin barang 

sendiri, ternyata pakai barang buatan sendiri jauh lebih 

menyenangkan ketimbang beli produk impor yang mahall

ratna, PEWARTA

B
angga, Explore Indonesia bagi saya 

adalah salah satu cara untuk 

mencintai Indonesia. Maka un-

tuk membuktikan Indonesia itu 

indah kita harus ke tempatnya 

langsung sehingga seluruh panca indera kita da-

pat menikmati keindahan itu secara total.

Dari momen dan pengalaman yang kita dapat, kita 

bisa share ke orang lain melalui salah satunya posting di 

instagram dengan hastag yang cukup terkenal di kalangan 

traveler semisal #trip #lonelyplanet #adventure dan lain 

sebagainya. Postingan itu secara otomatis memarketingkan 

keindahan Indonesia sampai ke luar negeril

HenDraWan aGusta, PENGACARA

B
angga karena Indonesia negaranya luas, ba-

nyak suku dan budayanya, dan Indonesia 

harusnya negara yang kaya. Bebagai ma-

cam Indonesia itu kaya akan budaya, 

makananya, terus pulaunya, Indone-

sia juga setiap pulau berbeda bahasa tetapi kita 

punya bahasa yang mempersatukan kita bahasa 

Indonesia.

Kalo saya caranya kita pake produk lokal aja, 

kita kembangin aja industri industrinya. Kaya sepatu, 

kaos, dan lainnya kita pake buatan lokal dan saya sih gak 

malu pake buatan lokall

HarIs arIaDI, PELAJAR

B
angga karena saya lahir dan dibesarkan di 

sini. Saya juga bangga sama kebudayaan kita. 

kayak batik yang sampai mau dijadikan hak 

milik Malaysia. Banyak kesenian 

daerah waktu saya kecil itu 

permainan permainannya seru.

Mudah-mudahan saya tidak 

melanggar hukum di Indonesia. Kalau 

kita melanggar hukum berarti kita 

mencubit negara kita sendiril

nananG, PETUGAS KEBERSIHAN

B
angga, karena Indonesia 

memiliki alam, suku, buda-

ya, bahasa, dan makanan-

nya itu berlimpah-ruah. 

Indonesia juga terkenal bu-

daya timur yang ramah, baik baik pokoknya 

orangnya rasa gotong-royongnya ada.

Buktinya saya memilih Gojek karena buatan orang 

Indonesia jadi dukung produk lokal ajal

JalaDrI putra, SUPIR OJEK

hingga Pantai Senggigi. 
Di bidang lingkungan hidup, ada nama 

Andre Graff asal Perancis yang menaruh per-
hatian pada warga Desa Lombaya, Sumba 
Barat, Nusa Tenggara Timur. Pilot balon uda-
ra ini prihatin ketika melihat warga setem-
pat yang harus berjalan kaki sekitar 2-3 jam 
dari desanya untuk mendapatkan air. Andre 
pun tergerak hatinya membuat sumur galian 
untuk warga. Belajar dari pastur setempat, 
Frans Lekner, Andre dapat membuat 25 su-
mur gali bagi 1.250 keluarga di tiga desa.

Di bidang sastra, nama Zorica Dubovská 
terkenal sebagai dosen Bahasa Indonesia di 
Ceko. Ia mengenal pertama kali bahasa In-
donesia dan bahasa Sanskerta pada 1940-an. 
Sejak itu, dia abdikan untuk pengajaran dan 
pengembangan kedua bahasa itu di Ceko 
hingga kini. Selain menjadi pengajar bahasa 
Indonesia di sejumlah universitas, ia juga 
menulis dan menerjemahkan sejumlah buku 
berbahasa Indonesia, Sanskerta, dan bahasa 
Jawa ke dalam bahasa Ceko.

“Sulit menjelaskan keindahan kedua ba-
hasa itu dengan kata - kata. Bunyi dan kata - 
katanya sangat indah,” katanya.

Sepanjang 1958-1959, ia bekerja di Ke-
menterian Luar Negeri Cekoslowakia dan di-
tempatkan di Kedutaan Besar Cekoslowakia 
di Jakarta sebagai sekretaris. Usai tugas, ia 
kembali ke Ceko dan ditawari untuk ditem-
patkan di sejumlah negara lain, tetapi ia me-
nolak. 

”Saya hanya tertarik de-
ngan Indonesia, jadi tidak 
mau ditempatkan ke negara 

lain,” katanya.
Yang menarik, Dubovská mampu mem-

bentuk kata-kata baru dalam bahasa Indo-
nesia. Menurut perempuan kelahiran Praha, 
11 April 1926 ini, dialah yang menciptakan 
istilah “Swasembada”. Kata itu muncul ketika 
dia menerjemahkan brosur koperasi dalam 
bahasa Ceko pada 1970-an. Ia menemukan 
istilah svépomoc, yang berarti pertolongan 
pada diri sendiri.

Sementara padanan kata “Pomoc” dalam 
bahasa Sanskerta, yakni “Sambangda” atau 
“Sambada”, yang artinya mampu. Digandeng 
dengan awalan swa- yang artinya “Mandiri”. 
Awalan swa- dalam Sanskerta memiliki mak-
na yang sama dengan své dalam bahasa Ceko. 
Sehingga bila dipadankan menjadi Swasem-
bada. Dubovská bersyukur kata itu kini sudah 
diakomodasi dalam Kamus Besar Bahasa In-
donesia.

Ketertarikan, atau mungkin lebih tepat-
nya kecintaan warga asing terhadap kebu-
dayaan dan alam Indonesia, adalah fakta yang 
menarik. Menjadi tidak menarik, kalau dear-
ajat cinta kita sebagai orang Indonesia, lebih 
rendah dari mereka.

“Warga negara asing ingin tahu lebih da-
lam tentang budaya di Indonesia. Mereka 
sangat antusias karena unik dan menarik. 
Malah pernah warga asing bertanya ke orang 
Indonesia tentang budaya tetapi tidak bisa 
menjawab, itu sedih,” kata Yekti Kusmartono, 
perwakilan Yayasan Warisan Budaya Indone-
sia.

Kalau mereka saja jatuh cinta, tentu tak 
ada alasan kita sebagai anak bangsa, berjarak 
dengan budaya dan segala potensi luar biasa 
dari negeri inil
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oleh kH M. Zuhri Zaini
Pengasuh Pondok Pesantren nurul Jadid 

Paiton Probolinggo

rakyat betul-betul mendapat 
haknya untuk menentukan na-
sibnya sendiri dengan memilih 
pemimpin dan para wakil rakyat. 
Karena itu Pemilu di era Refor-

masi ini telah menjadi ajang kegembiraan 
bagaikan pesta. 

Pada saat menjelang hari pencoblosan, 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara 
diperlakukan bak raja, disenangkan hatinya 
melalui sapaan penghormatan, pemberian 
fasilitas dan bantuan, atau (minimal) janji-
janji demi mendapat dukungan. Akibatnya 
banyak yang terpedaya oleh janji-janji yang 
sering hanya merupakan rayuan gombal. Bila 
hal itu terjadi, akibatnya bisa fatal dan berke-
panjangan. 

Waktu yang hanya beberapa detik ketika 
kita berada di bilik pencoblosan akan menen-
tukan baik-tidaknya nasib lima tahun ke de-
pan, bahkan bisa saja lima tahun berikutnya, 
mengingat, penguasa akan cenderung mem-
pertahankan kekuasaannya.

Namun sikap hati-hati dan waspada ha-
rus tetap dalam batas kewajaran dan tidak 
perlu berlebihan agar tidak terjerumus ke da-
lam sikap waswas dan ketakutan. Kalau ber-
kepanjangan, akan menimbulkan apatisme 
atau tindakan ekstrem lain sebagai bentuk 
pelarian dari tanggung jawab dan dapat me-
rugikan diri dan masyarakat.

Pertanyaannya, apa sikap dan tindakan 

MeMIlIH peMIMpIn

dielu-elukan, tapi akhirnya berurusan de-
ngan penegak hukum dan masuk penjara. 
Terjadinya perilaku jelek pejabat tersebut ti-
dak selalu bersumber dari sifat jelek diri me-
reka. Banyak yang semula orang baik, namun 
ketika terjebak dalam kondisi yang berat yang 
menekan batin, kehilangan kontrol diri dan 
akal sehatnya, sehingga melakukan perilaku 
jahat yang bukan saja merugikan orang lain 
tapi juga merugikan dirinya. 

Maka baik-tidaknya pemimpin yang kita 
pilih, juga ditentukan oleh perilaku kita, mu-
lai saat mereka mencalonkan diri sampai 
menjabat. Misalnya, sering kita menuntut 
para pemimpin dan wakil kita sesuatu yang 
di luar kewenangan dan kapasitas mereka, 
misalnya meminta bantuan materi, uang, 
atau lainnya. Para pejabat publik bukanlah 
seorang pengusaha dan tidak sedang berbis-
nis dengan jabatannya.

Sebagai pejabat, mereka hanya berke-
wajiban memberikan pelayanan sesuai tugas 
jabatan mereka. Tidak selayaknya kita me-
minta fasilitas selain pelayanan sesuai tugas 
mereka. Jika misalnya kita minta sumbangan 
uang atau bentuk materi yang lain, maka ada 
dua kemungkinan. Jika dia teguh berpegang 
pada prinsip kebenaran, dia akan menolak 
permintaan kita dan tentu kita akan kecewa 
dan akan menarik dukungan kepada mereka. 
Kemungkinan yang kedua bisa saja, per-
tahanan mental mereka jebol dan mereka 

memilih memenuhi permintaan kita walau 
harus melanggar rambu-rambu aturan dan 
norma, baik formal maupun non formal.

Tentu, kita senang karena keinginan itu 
dipenuhinya. Tapi mereka tentu tidak mau 
rugi ketika memberi apa yang kita minta, 
demi menyenangkan dan terus mendapat du-
kungan kita. Mereka bisa saja menggadaikan 
jabatan kepada orang lain yang tidak berhak, 
misalnya berkolusi dengan pengusaha yang 
memfasilitasi si pejabat, dengan imbalan 
pemberian proyek yang berada di bawah ke-
wenangannya, walau harus melanggar aturan 
dan prosedur yang benar. Bisa ditebak bahwa 
yang dirugikan pada akhirnya adalah rakyat 
dan negara. 

Bahkan bisa saja si pejabat itu menyunat, 
atau bahkan merampok habis, hak-hak rak-
yat yang seharusnya diterima secara utuh. 
Selain itu, tentu kita hendaknya selalu men-
dekatkan diri kepada Allah SWT dengan ba-
nyak berzikir dan berdoa agar selalu dibim-
bing oleh-Nya, sehingga kita tetap berjalan di 
jalan-Nya dengan selalu melakukan hal-hal 
baik yang diridhoi-Nya dan menjauhi hal hal 
jelek yang dimurkai-Nya, termasuk dalam 
menggunakan hak kita dalam memilih pe-
mimpin dan wakil wakil kita. Semoga. Wal-
lahu a’lam bishshawabl

gagas

yang harus kita ambil?
Sebagai warga negara, kita harus ikut ber-

tanggung jawab dengan ikut mengontrol per-
jalanan pemerintahan. Meski sifat amanah 
merupakan barang langka pada zaman ini, 
tapi bukan berarti kita boleh pesimis. Barang-
kali langkanya sifat amanah ini mungkin bisa 
diimbangi dengan sistem kontrol yang me-
madai, baik melalui lembaga-lembaga formal, 
seperti MPR, DPR, lembaga peradilan ke-
polisian, maupun nonformal, seperti media 
massa, penyampaian aspirasi melalui media 
komunikasi dan publikasi, bahkan melalui 
unjuk rasa, yang dijamin undang-undang.

Karena itu, tidak selayaknya kita men-
gabaikan hak konstitusional, hanya karena 
khawatir Pemilu tidak dilakukan dengan ju-
jur dan baik. Masih lebih baik pemimpin yang 
ditentukan melalui mekanisme pemilihan, 
ketimbang yang ditentukan melalui penun-
jukan oleh penguasa sebelumnya. Dan lebih 
baik ada pemimpin walau mungkin tidak adil, 
ketimbang masyarakat yang kacau dan anar-
kis karena tidak adanya seorang pemimpin 
yang diakui dan ditaati. 

Tentu dalam hal ini, kita bersikap hati-ha-
ti agar tidak salah pilih. Kita juga harus meng-
gunakan hati nurani dengan memilih calon 
yang amanah dan jangan sampai terbuai jan-
ji-janji, bahkan oleh pemberian fasilitas dan 
bantuan-bantuan instan. 

Banyak para pejabat publik yang semula 
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mozaik

para DIFaBel

tidaK sediKit para penYandang 
Keterbatasan fisiK (difabel) Yang gigih, 
sanggup beKerja Keras, dan menunjuKKan 
prestasi luar biasa. para Koruptor Yang 
maYoritas dianugerahi fisiK lengKap, 
seharusnYa malu dengan mereKa.

MEREKA BERPRESTASI, 
MEREKA MENGINSPIRASI

s e d i k i t 
para difa-
bel yang juga 
m e n u n j u k k a n 
kegigihan dan pres-
tasi. Mereka tidak hanya menunjukkan kehe-
batan di tingkat nasional, namun juga inter-
nasional. Siapa saja mereka? 

Dian Inggrawati, seorang penderita tuna 
rungu. Meski tak mampu mendengar, Dian 
telah mengharumkan nama Indonesia di 

kancah internasional. Pada ajang Miss Deaf 
World 2011 dan Miss Deaf Europe 2011 di Pra-
ha, Ceko, ini ia berhasil menjadi juara ketiga. 
Tidak hanya itu. Di kediamannya, Dian telah 
mengoleksi lebih dari 100 piala hasil presta-
sinya di berbagai kejuaran, seperti, peragaan 
busana, menggambar, dan memasak.

Selain itu, terdapat pula Stephanie 
Handojo, yang sejak lahir mengalami down 
syndrome. Sama seperti Dian, Stephanie juga 
memiliki prestasi yang luar biasa. Stephanie 
mewakili Indonesia di ajang Special Olym-
pic World Summer Games XIII Athena di 
Yunani 2011. Pada ajang tersebut, Stephanie 
berhasil memperoleh medali emas untuk ca-
bang renang nomor 50 meter gaya dada. Ka-
rena prestasinya itu, Stephanie dipilih untuk 
membawa obor Olimpiade London di Kota 
“Robin Hood”, Nottingham. Di dalam negeri, 
prestasi Stephanie juga mentereng. Dia ter-
catat dalam Museum Rekor Indonesia karena 
mampu bermain piano dan memainkan 22 
lagu dalam waktu 2 jam secara terus menerus.

Angkie Yudistia juga begitu. Siapa sangka, 
perempuan cantik, ramah, dan pintar ini, ter-
nyata tak bisa mendengar ketika usia remaja. 
Tetapi lulusan S2 Komunikasi STIKOM The 
London School of Public Relations Jakarta 
ini tidak menyerah begitu saja. Dia justru 
membuktikan, bahwa bisa berprestasi di te-
ngah kekurangannya. Buktinya, Angkie saat 
ini tercatat sebagai CEO dari Thisable En-
terprise yang merupakan konsultan untuk 

permasalahan teman-teman difabel di In-
donesia.  

Handry Satriago tak kalah hebat. 
Keteguhan dan kerja keras Handry 

bisa menjadi idola sekaligus te-
ladan bagi masyarakat In-

donesia. Karena pres-
tasinya, saat ini 

dia menjadi 

siapa tak kenal Beethoven dan Albert 
Einstein? Keduanya adalah tokoh ke-
las dunia yang begitu masyhur hingga 
kini. Beethoven adalah penggubah 

musik klasik yang amat terkenal, sedangkan 
Einstein, merupakan fisikawan yang saat ini 
seakan menjadi ikon kecerdasan dan ilmu 
pengetahuan. 

Namun, adakah yang mengetahui jika se-
benarnya mereka memiliki keterbatasan fisik 
(difabel)? Ini yang mungkin banyak orang tak 
tahu. Beethoven, ternyata menderita tuna 
rungu ketika masih kecil. Seperti tak masuk 
akal, ketika dia akhirnya mampu mencipta-
kan musik kelas dunia yang melegenda, se-
perti “Simponi No.2”. Begitu pula dengan 
Einstein, yang ternyata menderita Sindrom 
Asperger, sebuah kondisi yang berhubungan 
dengan autisme. 

Di Indonesia juga begitu. Faktanya, tak 

Faktanya, tak sedikit para difabel yang juga
menunjukkan kegigihan dan prestasi.

1.  “GO INTERNA-
TIONAL”- Dian pada 
ajang Miss Deaf 
World 2011 di Praha, 
Ceko.

2.  EMAS- Stephanie 
menunjukkan 
medali emas yang 
ia rebut di ajang 
Olympic World Sum-
mer Games XIII di 
Athena, Yunani pada 
tahun 2011.

3.  MOTIVASI- Angkie 
ketika mengisi se-
buah acara motivasi 
di Jakarta.

CEO General Electric (GE) 
Indonesia. Di tengah ke-
terbatasan karena harus 
selalu mengenakan kursi 
roda, Handry tetap menun-
jukkan dedikasi dan kapa-
bilitasnya hingga ke level 
dunia.  

Selain itu, ada juga 
nama Sri Lestari, penyan-
dang difabel yang meng-
inspirasi warga dengan 
perjalanan keliling Indo-
nesia bersama motor kesa-
yangannya. Kini Mbak Sri, 
panggilan akrabnya, beren-
cana melakukan perjalanan 
keliling Pulau Sulawesi un-
tuk menginspirasi sesama 
teman-temannya sesama 
penyandang difabel.

Setelah berangsur pu-
lih dari kecelakaan, Sri 
bisa bekerja dan mandiri, 
ia menjadi figur inspiratif 
bagi difabel maupun ma-
syarakat luas. Dirinya te-
lah mengunjungi lebih dari 
25 Kota dan menginspirasi 
ribuan orang melalui per-
jalanannya. Kini Sri Lestari beren-
cana menginspirasi kawan-kawan 
difabel di Sulawesi sekaligus menyu-
arakan hak-hak difabel Indonesia. 

Yang tak kalah terkenal adalah 
Sugeng Siswoyudono. Warga Mo-
jokerto yang kehilangan kaki akibat 
kecelakaan lalu lintas itu, justru ter-
pacu untuk membuat kaki palsu bagi 
sesama yang mengalami nasib serupa 
dengan dirinya. 

Inisiatif Sugeng, tak lepas dari 
kenyataan bahwa harga kaki palsu 
cukup mahal, dan ada yang mencapai 
puluhan juta rupiah. Untuk itu Su-
geng berinisiatif membuat kaki palsu 
sendiri dengan teknologi yang ia te-
mukan sendiri. Bahkan penemuan-
nya tersebut sudah dihakpatenkan di 
tingkat internasionall

MISSDeAFWorLD.CoM

1.

2.
DreSSCAre.Co.ID

3.
PereMPUAn.CoM
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edukasi

ketika belajar tentang pohon, tentu 
banyak ilmu diperoleh. Tentang 
akar yang menyerap unsur hara dari 
tanah, lalu menyalurkan melalui 

batang, memasaknya lewat proses fotosinte-
sis, dan kemudian menyimpan hasilnya seba-
gai buah, umbi, dan sebagainya. 

Tetapi tidak sebatas itu. Dewi Kusuman-
ingrum, guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
di SMPN 1 Kramatwatu, Serang, Banten, me-
lihat bahwa ilmu tentang pohon lebih dari se-
kadar ilmu pasti. Di samping proses fisiologis, 
Dewi melihat bahwa terdapat filosofi yang 
bisa diimplementasikan melalui kegiatan 

belajar-mengajar. 
“Manusia bisa belajar tentang cara bersi-

kap dari pohon,” kata Dewi. 
Dewi mencontohkan tentang akar dan 

daun. Dari akar, manusia bisa belajar menjadi 
pribadi yang merasa berkecukupan dan tidak 
tamak. Sedangkan daun, mengajarkan manu-
sia bisa belajar bersikap mandiri. “Akar itu 
disiplin dalam mengambil unsur hara. Tidak 
serakah. Hanya mengambil yang diperlukan, 
meski sebenarnya bisa mengambil semua-
nya. Sedangkan daun melakukan fotosintesis 
dan mampu menghasilkan makanan sendiri,” 
katanya.

Seperti kata pepatah, “Sekali merengkuh 
dayung, dua-tiga pulau terlampaui.” Pada 
akhirnya seperti itulah yang Dewi lakukan. 
Sembari menyampaikan materi keilmuan se-
suai kurikulum yang berlaku, ibu dua putra 
ini juga berusaha menanamkan nilai-nilai 
luhur. Melalui cara seperti itu, selain memu-
dahkan untuk mengingat dan menghafal, juga 
membuat para siswa mengerti dan memaha-

mi nilai-nilai antikorupsi. 
Konsep pembelajaran ini, mengantarkan 

Dewi sebagai pemenang pertama Lomba Ino-
vasi Model Pembelajaran Antikorupsi (Ide 
Ber-Aksi) tingkat SMP yang diselenggarakan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bebe-
rapa waktu lalu. Melalui konsep pembelaja-
ran yang disebutnya sebagai “Pohon Karakter 
Sebagai Media Pembelajaran Antikorupsi,” 
Dewi berhasil menyisihkan sekitar 300 pe-
serta dari seluruh Indonesia.

Setelah melalui berbagai tahapan, para 
juri sepakat bahwa model pembelajaran ala 
Dewi memang layak menjadi yang terbaik. 
Para juri tersebut adalah Zulfikri Anas (Pusat 
Kurikulum Kembuddikdasmen), Agus Sam-
purno (Kepala Sekolah/pakar multimedia), 
dan Andi Budimanjaya (Trainer Kurikulum 
2013/Sekolahnya Manusia).

Sebagai pendidik, Dewi merasa senang 
atas penghargaan yang diberikan kepadanya. 
Dia berharap, bahwa konsep pembelajaran 
itu bisa diterapkan di berbagai mata ajaran 
dan di berbagai sekolah. Sebab, pada haki-
katnya, mata pelajaran apapun bisa disisipi 
dengan nilai-nilai dan pembelajaran sikap. 
Bahkan, untuk masing-masing bahasan ma-
teri pun, sebenarnya hal itu bukan mustahil 
dilakukan.  

“Saya sendiri sudah menerapkan konsep 
ini jauh sebelum KPK mengadakan lomba. 
Dan, saya merasa, bahwa memang ada nilai 
positif dengan konsep semacam itu,” lanjut-
nya.

Dewi mencontohkan, untuk materi aja-
ran tentang Gaya pun, penanaman nilai bisa 
diinsersikan. Gaya, lanjut Dewi, yang me-
miliki rumus F=P/A, dimana F merupakan 
gaya, P adalah tekanan, dan A merupakan 

luas penampang, juga bisa disisipi nilai-nilai. 
“Karena tekanan dan luas penampang saling 
berbanding terbalik, jika ada di antara siswa 
yang memiliki tekanan, misal tekanan karena 
banyaknya tugas dan PR, hendaknya mereka 
meluaskan hati agar tekanan itu bisa menge-
cil. Dengan memperluas hati, siswa secara ti-
dak langsung membuat siswa akan menghin-
dar dari kebiasaan mencontek,” begitu Dewi 
menguraikan. 

Melalui Lomba Ide Ber-Aksi, KPK me-
mang berharap, semakin banyak para guru 
yang mampu berinovasi dan berkreasi. De-
ngan demikian, mereka bisa menciptakan 
pola dan metode pembelajaran yang menarik, 
sehingga para siswa tidak terjebak ke dalam 
kebosanan. 

Selain itu, melalui pendekatan pembe-
lajaran yang menyenangkan tersebut, guru 
bisa melaksanakan pendidikan antikorupsi 
dengan efektif, tanpa meninggalkan imple-
mentasi kurikulum yang berlaku. Di sini pula, 
guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik 
dan pengajar, namun sekaligus sebagai fasili-
tator kegiatan pembelajaranl

“Akar itu disiplin dalam 
mengambil unsur hara. Tidak
 serakah. Hanya mengambil
 yang diperlukan, meski 
sebenarnya bisa mengambil 
semuanya.”

Dewi Kusumaningrum, 
Guru SMPN 1 Kramatwatu, Serang, Banten.

         MENGAJAR- Dewi 
Kusumaningrum 
memberi penguatan 
pentingnya sikap 
antikorupsi melalui 
media Pohon Karakter 
kepada anak didik.

seorang guru menciptaKan 
Konsep “pohon KaraKter sebagai 
media pembelajaran antiKorupsi.” 
menginsersi nilai-nilai terhadap 
mata pelajaran ilmu pasti.

ketIDakserakaHan akar, 
keManDIrIan Daun

BelaJar nIlaI DarI poHon
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sMilik Negara (BUMN) 
mengikuti sosiali-
sasi pencegahan ko-
rupsi dalam Koordinasi 

Piloting Fraud Control Plan 
(FCP) bersama Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) pada 
Rabu (30/9), Jakarta. Ke-8 per-
usahaan itu antara lain Angkasa 
Pura II, ASDP, Indonesia Ferry, 
Bank DKI, Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah, Jasa Mar-
ga, Pertamina, Perusahaan Gas 
Negara (PGN), dan Pelindo II. 
Mereka

Wakil Ketua KPK Zulkar-
nain dalam sambutannya, me-
ngatakan pihaknya telah menyu-
sun konsep Fraud Control Plan 
(FCP) dalam rangka pencegahan 
korupsi. Dalam program ini, ke-
giatan-kegiatan Kementerian/
Lembaga/Institusi akan terin-
tegrasi sehingga mencegah ter-
jadinya peluang korupsi akan 
lebih efektif.

“FCP merupakan program 
pengendalian yang secara spe-
sifik untuk mencegah, menang-
kal, dan memudahkan pengung-
kapan kejadian berindikasi 
fraud (kecurangan). Program ini 
dirancang untuk melindungi or-
ganisasi dari kemungkinan ter-

pengalaman adalah guru 
yang berharga. Hampir 12 
tahun Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) ber-

diri, telah menorehkan sejumlah 
prestasi dalam mengemban ama-
nah rakyat. Tentu saja, ini menjadi 
perhatian, tak hanya di dalam ne-
geri, melainkan juga dari luar ne-
geri yang memiliki tugas serupa.

Seperti pada September lalu, 
tiga lembaga wadaya masyarakat 
asal Armenia yang fokus pada isu 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan pemberantasan 
korupsi, berkunjung ke KPK pada 
Senin (7/9). Tiga lembaga tersebut 
antara lain Armenian Young Law-
yers Association (AYLA), Koalisi 
Lembaga Swadaya Masyarakat Anti 
Korupsi Armenia dan Organization 
for Security and Cooperation in Eu-
rope (OSCE).

Delegasi yang dipimpin Presi-
den AYLA Karen Zadoyan itu ber-
maksud mempelajari dan mende-
ngar pengalaman KPK selama ini 
dalam hal pemberantasan korupsi, 
khususnya bidang koordinasi dan 
supervisi, penindakan, penuntutan, 
pencegahan dan kegiatan monitor 
dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan.

Kedatangan mereka diterima 
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu 

FCP pada level taktis lebih 
menekankan pada terintegrasin-
ya peraturan internal antara 
lain; Potensi fraud dari per-
aturan perundangan yang mel-
atarbelakangi operasionalisasi 
K/L/O/P; Potensi Fraud dalam 
peraturan internal; serta Fraud 
yang timbul dari ketidakcuku-
pan peraturan.

Sedangkan FCP pada level 
startegis ditekankan untuk me-
ngurangi potensi fraud yang di-
akibatkan dai segi kolusi, maka 
perlu identifikasi hubungan an-
tar stakholder, baik bersifat for-
mal maupun informal.

Ke-8 perwakilan perusahaan 
BUMN ini menyambut baik pro-
gram yang ditawarkan oleh KPK. 
Salah satunya, perwakilan dari 
BPD, akan mencanangkan pro-
gram ini di lingkungan kerjanya. 
“Program ini baik sekali untuk 
pencegahan, saya mengapresiasi 
langkah KPK,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, turut 
hadir Deputi Investigasi BPKP 
Iswan Elmi, Plt. Deputi Pence-
gahan KPK Cahya H. Program 
kerjasama KPK dan BPKP ini, 
mengimplementasikan FCP 
pada institusi untuk pencegahan 
korupsi di lingkungan kerjanyal

jadinya fraud,” ujarnya.
Menurut Zulkarnain, 

program ini sebenarnya su-
dah dilaksanakan oleh Badan 
Pengawas Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP) tahun lalu. 
Tim KPK dan BPKP sepanjang 
tahun 2014 melakukan berbagai 
studi untuk menyusun per-
baikan pedoman FCP agar lebih 
terintegrasi pada aspek opera-
sional, taktis dan strategis dalam 
manajemen organisasi.

FCP pada level operasio-
nal menitikberatkan pada ken-
dali dan kepatuhan dalam pe-
laksanaan pekerjaan. Untuk 
membangun budaya taat azas, 
organisasi perlu memiliki stan-
dar-standar pelaksanaan peker-
jaan. Proses pelaksanaan peker-
jaan harian harus berdasarkan 
atas SOP yang merupakan oper-
asionalisasi dari peraturan-per-
aturan yang berlaku.

PERUSAHAAN 
NEGARA- 

Gedung 
Kementerian 
Badan Usaha 
Milik Negara 

(BUMN).

Praja. Dalam sambutannya, Adnan 
berterima kasih atas kedatangan 
para delegasi dan berharap peng-
alaman KPK bisa memberikan ins-
pirasi bagi Armenia dalam mena-
ngani perkara korupsi. 

“KPK telah menangani perkara 
korupsi yang melibatkan pejabat 
dan penyelenggara negara. Tidak 
ada koruptor yang diputus bebas. 
Kunci keberhasilannya adalah 
kerja keras dan tetap berhati-hati,” 
katanya.

Dalam kesempatan itu, bebe-
rapa pejabat struktural KPK juga 
hadir dan memberikan penjelasan 
seputar kinerja di bidang pence-
gahan, yang meliputi sosialisasi, 
kampanye, pendidikan, penelitian 
dan pengembangan, hingga kinerja 
di bidang penuntutan yang bermu-
la sejak penyelidikan, penyidikan 
hingga penuntutan.

Sementara itu, Karen Zadoyan 

mengatakan, saat ini Armenia ti-
dak memiliki lembaga seperti KPK. 
Kunjungan ini, kata dia menjadi 
penting bagi mereka dalam upaya 
merumuskan dan mengusulkan ke-
pada pemerintah setempat dalam 
pembentukan lembaga sejenis.

“Sebagai catatan, Armenia kini 
sedang memasuki tahapan penting 
dalam rangka pemberantasan tin-
dak pidana korupsi di negara kami. 
Kami ingin terlibat langsung secara 
aktif dalam proses pendirian lem-
baga antikorupsi, seiring dengan 
didirikannya lembaga-lembaga 
antikorupsi di seluruh dunia,” kata-
nya.

Armenian Young Lawyers As-
sociation adalah Lembaga Swa-
daya Masyarakat yang didirikan 
pada tahun 1995 oleh sekelompok 
pengacara muda dan mahasiswa 
Fakultas Hukum Yerevan State 
University. Lembaga ini telah ter-
daftar sebagai organisasi non-
pemerintah di Kementerian Ke-
hakiman Republik Armenia pada 
tanggal 14 Maret 1995.

Pada 2014, AYLA menginisiasi-
kan berdirinya koalisi Iembaga anti 
korupsi se-Armenia, yang berisi-
kan Iebih dari 70 institusi, dalam 
rangka proses reformasi pemerin-
tahan dan kampanye antikorupsi di 
sana.l

penCeGaHan korupsI terInteGrasI

8 BuMn Berkomitmen Cegah korupsi
kunJunGan arMenIa

Dirikan lembaga antikorupsi, 
armenia Belajar ke kpk

rADArBAngKA.Co.ID
IntegrIto/SrP

“Program ini
 dirancang untuk
 melindungi
 organisasi dari
 kemungkinan
 terjadinya fraud,”

“Kunci 
keberhasilannya
adalah kerja keras 
dan tetap 
berhati-hati,”

Adnan Pandu Praja, 
Wakil Ketua KPK.

Zulkarnain, 
Wakil Ketua KPK.

BERBAGI 
PENGALAMAN- 
Perwakilan 
tiga lembaga 
Armenia tengah 
menyimak 
paparan 
komisioner KPK.



MAIN “SEMAI”- 
Gubernur DKI 
Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama 
mencoba 

permainan semai, 
usai seminar di 

Balai Agung, Balai 
Kota DKI Jakarta, 

pada Selasa 
(15/9).
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Peran perempuan masa 
kini tidak hanya ber-
karir atau menjadi ibu 
rumah tangga. Dalam 

tranformasinya, perempuan pun 
bisa menjadi agen perubahan 
untuk mencegah korupsi. Perem-
puan mempunyai kekuatan yang 
luar biasa dan peran mulia dalam 
masyarakat dan keluarga. 

Demikian disampaikan Di-
rektur Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat KPK Sujanarko da-
lam seminar bertajuk “Kekuatan 
Perempuan, Inspirasi Perubahan” 
di Balai Agung, Balai Kota DKI 
Jakarta, pada Selasa (15/9). Ke-
giatan ini merupakan bagian dari 
sosialisasi gerakan nasional “Saya 
Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) 
yang telah diresmikan pada 21 
April 2014 lalu.

“Perempuan sebagai figur sen-
tral dalam keluarga harus mampu 
membentengi diri dan keluargan-
ya dari korupsi,” katanya.

Sujanarko menambahkan, 
kegiatan seminar ini diharapkan 
mampu memberikan pemahaman 
agar kita bisa menghindari perila-
ku koruptif serta di saat yang ber-
samaan menyebarkan nilai-nilai 

antikorupsi, kepada diri sendiri, 
keluarga dan lingkungan. “Pada 
akhirnya akan memberikan kon-
tribusi yang besar bagi gerakan 
perlawanan terhadap korupsi,” 
katanya.

Sementara itu dalam sambu-
tannya Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama men-
gatakan hal yang senada. Basu-
ki mengakui betapa pentingnya 
mendidik perempuan dengan 
pemahaman antikorupsi. “Dalam 
keluarga di Indonesia, ada sindi-
ran begini, kalau mau dapat pro-
yek, baikin bininya. Karena dia 
bisa pengaruhi bapaknya,” katan-
ya.

Usai sambutan, Basuki juga 

sempat mencoba beberapa per-
mainan yang biasa digunakan 
sebagai alat bantu sosialisasi. Se-
perti Semai (Sembilan Nilai Anti 
Korupsi), Put-put LK (putar-pu-
tar lawan korupsi), Majo (Main 
Jodoh), dan Arisan Anti Korupsi. 

Basuki mengatakan permai-
nan ini sangat bisa diterapkan 
kepada anak-anak. “Ya nanti kita 
bisa masukan permainan ini ke 
Puskesmas, perpustakaan daerah, 
atau di ruang tunggu untuk anak-
anak,” katanya.

Sebelumnya, sosialisasi SPAK 
juga dilakukan di SMA Tarakanita 
1, Jakarta pada Jumat (4/9). Mela-
lui kegiatan ini, KPK memberikan 
pengertahuan tentang nilai-nilai 
antikorupsi kepada seluruh siswi 
sekolah tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Biro 
Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak 
mengatakan, KPK memfokuskan 
kinerja di bidang penindakan 
dan pencegahan secara simultan. 
“Pencegahan memang sulit, na-
mun tetap harus dilakukan. Te-
rutama oleh gerakan perempuan 
yang menjadi garda terdepan da-
lam upaya pencegahan korupsi di 
tingkat,” katanyal

Gerakan spak

perempuan, Bantu Cegah korupsi

“Perempuan
 sebagai figur
 sentral dalam
 keluarga
 harus mampu
 membentengi diri
 dan keluarganya
 dari korupsi,”

“Games dalam
Semai ini didesain
dengan soal-soal
dan contoh-contoh
yang dialami sehari-
hari oleh mereka,”

penanaman nilai anti-
korupsi, bisa disampai-
kan dalam berbagai 
format. Yang telah di-

lakukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sejauh ini, se-
lain dengan pendekatan kon-
vensional seperti sosialisasi dan 
edukasi langsung, juga dengan 
pendekatan medium yang lebih 
popular, seperti film, animasi dan 
juga games.

Khususnya games, selain de-
ngan format digital, KPK juga 
membuat format games tradisio-
nal, khususnya untuk menyosia-
lisasikan program antikorupsi. 
Misalnya saja Games Semai, atau 
Sembilan Nilai Antikorupsi, yang 
mengajarkan beberapa sikap-
sikap antikorupsi dari berbagai 
situasi.

Tentu saja, anak-anak yang 
bermain Semai, bisa dengan mu-
dah menyerap nilai-nilai anti-
korupsi. Seperti yang dirasakan 
ratusan murid Sekolah Dasar Ne-
geri Andir Kidul, Bandung saat 
terlihat antusias berkumpul di 
halaman depan ruang kelasnya 
untuk bermain Games Semai pada 
Selasa (13/10).

sosIalIsasI GaMes antIkorupsI

sambil Bermain, Belajar antikorupsi
menurutnya, dunia anak adalah 
dunia bermain, maka pendekatan 
nilai-nilai antikorupsi, melalui 
permainan akan lebih mudah.

Pengenalan game ini sendiri, 
merupakan bagian dari sosialisasi 
Gerakan Nasional “Saya Perem-
puan Anti Korupsi” (SPAK). Ke-
giatan ini diselenggarakan KPK 
bekerja sama dengan Agen SPAK 
Bandung. Selain bermain Semai, 
anak-anak juga mendengarkan 
dongeng keteladanan dan budi 
pekerti dari komunitas Bandung 
Mendongeng.

Games Semai merupakan sa-
lah satu dari empat alat bantu 
berupa permainan edukatif. Ke-
mudian, upaya untuk menyosial-
isasikan integritas dan nilai anti-
korupsi, diperluas kepada segmen 
anak-anak dan remaja.

Sosialisasi dan pendidikan 
nilai antikorupsi yang dilakukan 
dengan skala besar seperti ini, 
bukanlah kali pertama. Sebelum-
nya, sebanyak 1.400 anak dari 62 
sekolah dasar di Lapangan Emmy 
Saelan, Jalan Jenderal Hestaning, 
Makassar pada Agustus lalu, ber-
hasil mencatatkan rekor Museum 
Rekor Indonesia (MURI).l

SOSIALISASI- 
Para agen SPAK, 
mensosialisasikan 
nilai antikorupsi 
menggunakan 
games semai kepada 
masyarakat.

“Games dalam Semai ini dide-
sain dengan soal-soal dan contoh-
contoh yang dialami sehari-hari 
oleh mereka,” ujar Pelaksana 
Harian Kepala Biro Humas KPK 
Yuyuk Andriati Iskak.

Menurut Yuyuk, games ini 
kemudian dikembangkan dengan 
nilai kesabaran, di samping 9 nilai 
antikorupsi yang sudah lebih dulu 
dikenal, antara lain jujur, peduli, 
mandiri, disiplin, tanggung ja-
wab, kerja keras, sederhana, be-
rani dan adil. Yuyuk yakin dengan 
permainan Semai ini, pendidikan 
antikorupsi dapat tertanam dalam 
diri anak-anak sejak dini. Karena, 

IntegrIto/SrP

Sujanarko, 
Direktur Dikyanmas KPK. Yuyuk Andriati Iskak, 

Kabag Pelayanan 
& Informasi Publik KPK.



OPERATOR- Ketua 
Sementara Komisi 

Pemberantasan 
Korupsi (KPK) 

Taufiequrachman 
Ruki (kedua dari kiri) 

menandatangani 
kontrak kerja sama 

dengan perusahaan 
telekomunikasi, 
yang disaksikan 

langsung oleh 
Menteri Komunikasi 

dan Informatika 
Rudiantara (kiri) 

pada Selasa (6/10).
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ketua Sementara Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Taufiequrach-
man Ruki melantik tiga 

pejabat struktural baru setingkat 
deputi, yakni Deputi Penindakan, 
Deputi Pencegahan, serta Deputi 
Pengawasan Internal dan Peng-
aduan Masyarakat (PIPM) pada 
Kamis (15/10) di Gedung KPK, 
Jakarta. Upacara pelantikan ter-
sebut disaksikan empat komis-
ioner KPK lainnya; Adnan Pandu 
Praja, Indriyanto Seno Adji, Jo-
han Budi SP, dan Zulkarnain, 
serta Menkopolhukam Luhut B. 
Pandjaitan dan Jaksa Agung M. 
Prasetyo.

Tiga deputi baru itu antara 
lain Deputi Bidang Penindakan 
yang dijabat oleh Heru Winarko, 
Deputi Bidang Pencegahan yang 
dijabat oleh Pahala Nainggolan, 
serta Deputi Bidang PIPM yang 
dijabat Ranu Mihardja.

Dalam sambutannya, Ketua 
Sementara KPK Taufiequrach-
man Ruki berpesan agar para pe-
jabat mampu menjalankan tugas 

peJaBat struktural Baru

kpk lantik pejabat Baru

sar-besarnya memberikan man-
faat bagi lembaga dan negara. 

“Dengan iringan doa, semoga 
saudara dapat berhasil dalam me-
laksanakan tugas yang diberikan. 
Jagalah amanah ini karena semua 
akan Saudara pertanggungjawab-
kan kepada Allah SWT, Dzat Yang 
Maha Kuasa,” katanya.

Sebelumnya, KPK juga mel-
antik dua pejabat struktural baru 
di lingkungan Kedeputian Bidang 
Penindakan dan Sekretariat Jen-
deral pada Rabu (16/9) di Gedung 
KPK, Jakarta. Dua pejabat baru 
itu antara lain Aris Budiman yang 
menjabat sebagai Direktur Penyi-
dikan dan Setiadi yang menjabat 
sebagai Kepala Biro Hukum. Ke-
duanya merupakan perwira me-
nengah dari kesatuan Bhayang-
kara.

Selain itu, Ruki berharap 
bahwa kedua pejabat tersebut da-
pat melakukan konsolidasi dan 
menghimpun segala sumber daya 
yang ada untuk sebesar-besarnya 
memberikan manfaat bagi lem-
baga dan negaral

PEJABAT KPK-  
Tiga Deputi selesai 
dilantik yaitu Deputi 
Bidang Penindakan 
yang dijabat oleh 
Heru Winarko (kiri), 
Deputi Bidang PIPM 
yang dijabat Ranu 
Mihardja (tengah), 
serta Deputi Bidang 
Pencegahan yang 
dijabat oleh Pahala 
Nainggolan (kanan). 
Di gedung KPK, 
Kamis (15/10).

penguatan kerja sama ke-
pada para pemangku 
kepentingan, terus di-
tingkatkan. Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK) meya-
kini, semua pihak bias berperan 
dalam memberantas korupsi. Tak 
terkecuali sektor telekomunikasi, 
dimana kerja sama di bidang ini 
terus dikuatkan.

Seperti yang dilakukan KPK 
kepada dua penyedia jasa tele-
komunikasi, Indosat dan PT Tel-
komsel ini. Kerjasama tersebut 
merupakan perpanjangan yang 
sebelumnya telah dilaksanakan 
guna peningkatan mutu komuni-
kasi.

Upaya KPK dalam pembe-
rantasan korupsi yang tidak bisa 
dilakukan hanya KPK saja. “Se-
gala tanggung jawab pemberan-
tasan dan pencegahan korupsi 
membutuhkan peran serta dari 
semua elemen masyarakat se-
hingga dapat efektif dan efesien,” 
kata Ketua Sementara KPK Tau-

kerJasaMa operator

Berantas korupsi, tingkatkan 
kerjasama Bidang telekomunikasi

baik, KPK berharap dapat mewu-
judkan kehidupan berbangsa yang 
bersih dari korupsi dengan didu-
kung nilai budaya yang berinteg-
ritas,” katanya.

Sementara itu Direktur 
Utama PT Telkomsel Ririek 
Adriansyah mengatakan, ini me-
rupakan komitmen dari perusa-
haannya dalam membantu upaya 
pemberantasan dan pencegahan 
korupsi. “Kita semua tahu bahwa 
masalah korupsi adalah masalah 
yang luar biasa di negeri ini, untuk 
itu, upaya ini merupakan komit-
men kami dalam upaya melawan 
korupsi,” kata Ririek dalam sam-
butannya.

Senada hal yang sama, Direk-
tur Utama PT Indosat Alexander 
Rusli mengatakan, kami meng-
apresiasi upaya yang dilakukan. 
“KPK melakukan apa saja guna 
pemberantasan dan pencegahan, 
tetapi dengan ketentuan yang sah 
dan tidak melanggar hukum,” ka-
tanyal

“Kita semua tahu
bahwa masalah 
korupsi adalah 
masalah yang luar 
biasa di negeri ini, 
untuk itu, upaya 
ini merupakan
komitmen kami 
dalam upaya 
melawan korupsi,”

“Ini pertaruhan
kita bersama, dan
saudara berada di 
garda depan upaya
ini”

fiqurachman Ruki pada acara 
penandatangan kerja sama, Selasa 
(6/10), yang disaksikan langsung 
oleh Menteri Komunikasi dan In-
formatika Rudiantara.

Ruki menambahkan, keberha-
silan KPK dalam pemberantasan 
dan pencegahan korupsi tentu-
nya tidak terlepas dari peran para 
mitra. “Dengan komunikasi yang 

dengan sebaik-baiknya, menjun-
jung tinggi profesionalisme dan 
mengedepankan objektivitas. 
“Semua mata mengarah kepada 
kita untuk segera menyelesai-
kan tunggakan kasus-kasus be-
sar yang melibatkan orang-orang 
besar yang kerap dianggap tak 
tersentuh hukum. Ini pertaruhan 
kita bersama, dan saudara berada 
di garda depan upaya ini,” kata-
nya.

Selain itu, Pimpinan KPK juga 
berharap bahwa ketiga pejabat 
tersebut dapat melakukan kon-
solidasi dan menghimpun segala 
sumber daya yang ada untuk sebe-

IntegrIto/SrP

Taufiequrachman Ruki, 
Ketua Sementara KPK.

Ririek Adriansyah 
Dirut PT Telkomsel.



BELAJAR- 
Sejumlah Aktivis 
kampus PERSMA 

dari berbagai 
kampus, belajar 

ke KPK dalam 
acara Roadshow 

ACCH. Jumat 
(2/10)..

portaL portaL
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Fungsi pers bagi Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) itu sebagai mitra 
strategis dalam pence-

gahan dan pemberantasan korupsi. 
Tak terkecuali, Pers Mahasiswa 
yang memiliki segmentasi dan tar-
get tersendiri, yakni generasi muda 
yang berintelektual.

 “Kita menganggap bahwa me-
dia itu sangat penting, karena me-
dia bisa sebagai sarana edukasi ke-
pada publik, karena itu KPK fokus 
pada hal ini dan juga pemeliharaan 
hubungan baik kepada media,” kata 
Wakil Ketua Sementara KPK Johan 
Budi SP di Auditorium KPK, pada 
Jumat (2/10) saat acara Roadshow 
Anti-Corruption Clearing House 
(ACCH) yang digelar Biro Humas 
KPK.

Johan mengatakan hal itu di 
hadapan 60 mahasiswa yang ter-
gabung dalam Unit Kegiatan Pers 
Mahasiswa. Mereka merupakan 
perwakilan dari berbagai kampus, 
antara lain UIN Syarif Hidayatul-
lah, UPN Veteran Jakarta, Uni-
versitas Paramadina, Universitas 
Trisakti, Universitas Prof. DR. 
Moestopo, Universitas Negeri Ja-

setiap kita punya peran. 
Begitu juga guru yang 
memiliki peran strategis 
dalam mendidik generasi 

muda. Karenanya, Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) memi-
lih 25 guru dari seluruh indonesia 
yang telah yang lolos tahap seleksi 
program Teacher Supercamp dan 
mengumumkannya pada akhir 
Oktober lalu. 

Kegiatan yang bertema “Guru 
Beraksi Menulis Antikorupsi” ini 
akan dilaksanakan pada Senin-
Jumat (2-6/11) di Lembang, Jawa 
Barat. Ke-25 peserta terbagi men-
jadi lima kategori, yakni kategori 
cerpen, puisi, esai, komik, dan 
drama. Para peserta yang terpilih, 
akan ‘dikarantina’ untuk mengha-
silkan karya tulis yang bernafaskan 
nilai antikorupsi untuk mendu-
kung gerakan literasi di Indonesia.

Menurut Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu Praja, saat ini KPK 
terus berupaya untuk meningkat-
kan daya dukung terhadap imple-
mentasi pendidikan antikorupsi. 
“Upaya berkesinambungan yang 
telah dilakukan KPK di antara-

karta, Akademi Pimpinan Per-
usahaan, Sekolah Tinggi Manaje-
men IndustriUniversitas Mercu 
Buana, Universitas Pancasila, Uni-
versitas Mulimedia Nusantara, 
Universitas Bung Karno, dan Unika 
Atmajaya.

Menurut Johan acara ini sa-
ngat penting, karena Persma me-
rupakan cikal bakal terbentuknya 
sosok jurnalis masa depan. Tidak 
dimungkiri, lanjut Johan, media 
bukan sebagai momok yang harus 
dijauhi, melainkan harus diposisi-
kan sebagai agen perubahan juga. 

“Semoga juga Pers Mahasiswa 
juga bisa menjadi sebagai sarana 

edukasi dan agen pencegahan ko-
rupsi,” katanya. 

Ke-60 peserta yang hadir tam-
pak antusias mengikuti kegiatan 
ini. Salah satu perwakilan Persma 
Aspirasi dari kampus Universitas 
Pembangunan Nasional ‘Veteran’ 
Jakarta (UPNVJ), Haris Prabowo 
mengungkapkan bahwa kegiatan 
ini sangat edukatif. “Ini menambah 
pengetahuan saya untuk penge-
lolaan media kampus yang sama 
khususnya majalah,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Biro Hu-
mas KPK juga memberikan materi 
teknis pengelolaan media internal 
KPK, meliputi Portal ACCH dan 
Majalah Integrito. 

Sebelumnya, KPK juga meng-
gelar kegiatan serupa dalam 
seminar “Langkah Cerdas Cegah 
Korupsi” di Auditorium Harun Na-
sution, Universitas Islam Negeri 
(UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 
pada Rabu (9/9) yang diikuti lebih 
dari 700 mahasiswa. Dalam kesem-
patan itu dihadiri Wakil Ketua Se-
mentara KPK Johan Budi SP, Rek-
tor UIN Jakarta Dede Rosyada dan 
Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) 
UIN Muhammad Uluml

roaDsHoW aCCH

pers Mahasiswa, Mitra strategis kpk
teaCHer super CaMp

kpk ajak 25 Guru Menulis antikorupsi

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

“Semoga Pers
Mahasiswa juga
bisa menjadi
sebagai sarana
edukasi dan
agen pencegahan
korupsi,”
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nya melalui penyusunan modul 
pendidikan antikorupsi dan kini 
menggelar Teacher Supercamp,” 
katanya.

Sementara itu, Direktur Pen-
didikan dan Pelayanan Masyara-
kat (Dikyanmas) KPK menam-
bahkan, kegiatan ini merupakan 
wahana pengembangan kapasitas 
para guru kreatif yang memiliki 
keminatan dalam penulisan, ter-
utama terkait konten antikorupsi. 

“Guru merupakan ujung tom-
bak penyampaian pesan ke anak 
didik, karena itu kita butuh cara 
kreatif yang bisa diaplikasikan 
dalam berbagai format untuk seg-
mentasi remaja,” katanya.

Sebelumnya, lebih dari 400 
guru dari seluruh Indonesia me-
ngirimkan karya tulis pada lima 
kategori. Kemudian tim juri yang 
terdiri dari Gol A Gong, Beng Ra-
hadian dan Iman Soleh memilih 
25 peserta yang memenuhi krite-
ria, seperti bermuatan pesan an-
tikoruspi, tidak mengandung un-
sur SARA, menggunakan Bahasa 
Indonesia, serta orisinill

Johan Budi SP, 
Wakil Ketua Sementara KPK.

GURU 
ANTIKORUPSI-  
Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu 
Praja melepas 
peserta Teacher 
Supercamp 2015 
‘Membangun 
Generasi Jujur 
dan Berkarakter 
Melalui Literasi 
Antikorupsi’ di 
Gedung KPK, 
Jakarta, Senin 
(2/11).

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 

peran lHkpn dalam 
proses pilkada

Pertanyaan
Selamat Siang KPK. 

Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan 
tahun ini, sejauhmana peran LHKPN? Apa-
kah KPK memeriksa seluruh pelaporan yang 
diterima? Sebelum, mohon dapat dijelaskan 
tentang Filosofi LHKPN dan mengapa seorang 
pejabat publik harus melaporkan harta kekay-
aannya? 

Terima kasih atas jawabannya.
Antonius-Bandung.

Jawaban
Bapak Antonius yang kami hormati, La-

poran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) mulai diberlakukan di Indonesia 
setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 
tahun 1999. Pelaporan harta kekayaan di 
Indonesia bukanlah hal baru. Sebelum lahir 
KPK dan bahkan sebelum Komisi Pemeriksa 
Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) 
berdiri di Indonesia sudah ada kewajiban un-

tuk melaporkan kekayaan bagi pejabat publik. 
Pada masa pemerintahan Presiden Soe-

harto, pejabat negara di tingkat tertentu diwa-
jibkan untuk menyampaikan Daftar Kekayaan 
Pejabat (DKP) kepada atasan masing-masing. 
Sementara itu di era Presiden Soekarno ter-
dapat Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, 
yang mempunyai hak mengadakan penilikan/
pemeriksaan harta benda setiap orang dan 
setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa 
harta benda itu diperoleh dari hasil korupsi.

Filosofi lHkpn
Mengapa seorang Penyelenggara Negara 

atau Pejabat Publik harus melaporkan harta 
kekayaannya? Untuk menjawab pertanyaan 
ini kita bisa menengok jauh ke belakang ke 
masa Kekhalifahan Umar Bin Khatab (634-
644 M). Umar bin Khatab mewajibkan para 
pejabat publik di dalam pemerintahannya ter-
masuk para gubernurnya untuk melaporkan 
harta kekayaan yang dimilikinya, mencatat 
kekayaannya saat dilantik dan saat meng-

akhiri masa jabatannya. Hal ini agar dapat 
diketahui pertambahan kekayaan yang ber-
sangkutan apakah berasal dari sumber yang 
sah atau dari sumber yang terdapat potensi 
konflik kepentingan.

Sampai saat ini filosofi pelaporan harta 
kekayaan di berbagai penjuru dunia masih 
relatif sama dengan di zaman Khalifah Umar 
tersebut. Menurut Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD), la-
poran harta kekayaan menyediakan informasi 
mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, 
penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, 
penerimaan yang diterima pejabat publik, 
jabatan baik yang menghasilkan manfaat 
keuangan atau tidak dan identitas mengenai 
istri, saudara dan orang-orang yang memiliki 
hubungan dengan pejabat publik.

peran lHkpn 
Dengan filosofi pelaporan kekayaan se-

perti tersebut di atas, maka LHKPN memi-
liki peran ganda dari sisi pencegahan dan 
penindakan. Peran pencegahan lahir dari 
proses pelaporan yang dilakukan pejabat pu-
blik. Dengan melaporkan harta kekayaannya 
maka pejabat publik diharapkan akan merasa 
dimonitor sehingga akan berpikir beberapa 
kali apabila akan melakukan kejahatan. Di sisi 
lain, pelaporan tersebut juga dapat diman-
faatkan sebagai alat pendeteksi kemungkinan 
kekayaan PN berasal dari sumber yang tidak 
sah atau terdapat potensi konflik kepentingan.

Sementara dalam proses Pilkada, tidak 
hanya berfungsi dalam pencegahan dan pe-
nindakan, namun juga dapat dimanfaatkan 
oleh publik sebagai salah satu mekanisme 

untuk menilai kejujuran pejabat, meningkat-
kan transparansi dan kepercayaan masya-
rakat dalam penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan. Pelaporan harta kekayaan juga 
berfungsi untuk mengawasi harta kekayaan 
pejabat publik, dengan harapan untuk secara 
persuasif mencegah dari penyimpangan 
perilaku serta untuk melindungi mereka dari 
tuduhan palsu dan juga untuk membantu 
memperjelas ruang lingkup illicit enrichment 
atau aktivitas ilegal lainnya.

Dengan sejumlah peran tersebut LHKPN 
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap integritas pemerintah. Hal 
ini dapat memberikan sinyal kepada pejabat 
publik bahwa potensi benturan kepentingan 
dapat diawasi. Namun penegakan hukum yang 
tegas sangatlah penting agar hal tersebut da-
pat terwujud.

Dalam konteks meningkatkan keperca-
yaan publik tersebut maka LHKPN perlu 
dilakukan verifikasi secara administratif 
dan secara substansi. Pemeriksaan adminis-
tratif untuk melihat kelengkapan dokumen 
pendukung, sementara pemeriksaa susbtantif 
diantaranya untuk mengetahui kewajaran ke-
pemilikan harta. 

Demikian informasi yang dapat kami sam-
paikan. Semoga menjawab pertanyaan Bapak.

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

Menyimak sejarah Tortor Cawan, 
seperti memasuki dunia yang 
menakjubkan. Betapa tidak, 
seorang penari bisa memba-
wakan tari tersebut semalam 

suntuk tanpa henti. Yang lebih hebat, dia me-
lakukan sembari membawa cawan porselen 
berisi air di atas kepala! Simak saja lagu-lagu 
ciptaan Tilhang Gultom yang mengiringi:

Sawan nahujunjung on 
(Cawan yang di kepala)
marisi mual pangurasanon 
(berisi air yang suci)
Margondang ho amang uda 
(Bermusiklah o, Pak Uda)
asa manortor ahu sabornginon 
(biar menari aku semalam)

Awalnya, Tari Tortor Cawan memang 
sebuah ritus yang dilakukan oleh sese-

orang yang dikenal sebagai si Baso (du-
kun perempuan). Namun sekarang, 

hampir tak ada ritus yang menyer-
tai penampilan si penari. Dan, saat 
ini pula, meski tak lagi dilakukan 

semalam suntuk, tetap saja Tortor 
Cawan terlihat memPesona, karena 

keandalan si penari bergerak meng-
ikuti irama tanpa membuat air dalam 

cawan tumpah. 
Tari Tortor Cawan, merupakan sa-

lah satu dari beberapa jenis Tortor yang 
dikenal. Lainnya adalah Tortor Pan-
gurason (tari pembersihan) dan Tor-
tor Panaluan. Jika Tortor Pangurason 
digelar saat pesta akbar agar menjauh-
kan diri dari mara bahaya, maka Tortor 
Panaluan diadakan, jika suatu desa su-
dah tertimpa musibah. Tujuannya, agar 
desa tersebut bisa segera mendapat so-
lusi. 

sederhana namun indah, tari tortor 
bisa menjadi piranti pembangun 

KaraKter bangsa. perlu strategi 
implementasi, baiK 

leWat seKolah 
maupun Keluarga. 

tarI tortor

keInDaHan tortor, 
kekuatan Berkarakter

Tari Tortor sendiri, merupakan salah sa-
lah satu jenis tarian yang berasal dari suku-
suku Batak yang ada di Sumatera Utara se-
perti Mandailing, Toba, Simalungaun, Karo, 
Pakpak, Simalungun, dan Angkola. Meski 
menawan, namun sejatinya tarian ini ter-
masuk sangat sederhana dalam hal gerakan 
dan busana. Para penari Tortor cukup mem-
buat gerakan tangan yang terbatas, dengan 
gerakan kaki jinjit-jinjit mengikuti iringan 
musik yang disebut sebagai “Magondangi”. 
Alat musik tradisional yang mengiringi, an-
tara lain alat musik gondang, suling, terompet 
batak, dan lain sebagainya.

Kesederhanaan juga terlihat dari busana 
para penari. Pria dan wanita yang ingin men-
arikan Tari Tortor, cukup mengenakan baju 
biasa yang dilengkapi dengan aksesoris be-
rupa tenunan khas batak yang bernama Ulos. 
Dengan busana tersebut, semua orang yang 
menghadiri suatu pesta dapat menari Tortor 
bersama-sama.

 Menurut Fauziah Rahmah Lubis, 
pengamat budaya sekaligus Widya Iswara 
pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP) Sumatera Utara, Tari Tortor meru-
pakan warisan budaya yang memiliki karak-
ter sangat kuat  dan mengandung nilai-nilai 
luhur di dalamnya. 

Dari sebuah pagelaran Tortor, lanjutnya, 
penonton tidak hanya memperoleh sajian 
yang menarik dan indah, namun juga akan 
mendapatkan tuntunan. Karena di balik 

keindahannya sebagai media hiburan, Tari 
Tortor juga bisa menjadi sarana penyebaran 
informasi efektif untuk mendidik masyarakat 
dan menyampaikan pesan nilai-nilai moral. 

“Walaupun secara fisik Tortor adalah tar-
ian, namun makna yang lebih dari gerakan-
gerakannya menunjukkan bahwa Tortor 
adalah sebuah media komunikasi, antara ma-
nusia dan Penciptanya,” kata Fauziah. 

Fauziah menegaskan, bahwa nilai-nilai 
moral yang terkandung dalam Tari Tortor me-
mang teramat luhur, yakni selalu mengajak 
penonton untuk berbuat baik dan menghin-
dari kejahatan, mengajarkan nilai kebenaran, 
keadilan dan keutamaan hidup, pernyataan 
jati diri, pembauran, dan juga pendidikan. 

“Melalui Tari Tortor, diharapkan nilai-ni-
lai moral itu akan tertanam pada masyarakat, 
sebagai semangat untuk melaksanakan nilai 
berbudi luhur,” lanjutnya. 

Dari sanalah Fauziah mengatakan, bahwa 
konteks pembentukan karakter melalui Tar-
ian Tortor merupakan filosofi yang mengan-
dung dimensi karakter secara komprehensif. 
Karena tarian tersebut, lanjutnya, menekan-
kan keselarasan antara sesama manusia, ma-
nusia dengan alam, dan manusia dengan pen-
ciptanya. 

“Dengan tetap dilestarikannya tarian tor-
tor yang berakar pada kearifan lokal Suma-
tera Utara diharapkan generasi muda akan 
mampu membangun bangsa sesuai jati diri 
dan landasan budaya daerahnya,” katanyal

BUDAYAInDoneSIA.net

YoUtUBe.CoM

“Walaupun secara
fisik Tortor adalah
tarian, namun
makna yang lebih
dari gerakan-
gerakannya,”

Fauziah Rahmah Lubis, 
Budayawan.
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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

MenJaGa keraHasIaan 
pelapor GratIFIkasI

HaDIaH pernIkaHan, 
GratIFIkasI?

Pertanyaan
Saya se-

orang PNS dan 
pernah menerima 
gratifikasi beberapa 
kali namun saya tidak 
tahu cara mengemba-
likannya. Yang menjadi gan-
jalan saya, pemberian tersebut te-
lah saya terima sejak beberapa tahun yang 
lalu. Bagaimana ini? 

Pertanyaan kedua, apakah bila saya mel-
aporkan gratifikasi, nama saya akan dapat 
diakses oleh orang lain atau mungkin tercan-
tum di Laporan Pengembalian Gratifikasi? Mo-
hon nama saya, instansi dan alasan pemberian 
tersebut dirahasiakan saja, mengingat ini akan 
sangat berbahaya bagi karir ya ke depan. 

Terima kasih.

Jawaban
Berikut jawaban yang dapat kami sampaikan ke-
pada Bapak : 
•	 Untuk semua penerimaan yang telah 

Saudara terima beberapa tahun yang lalu, 
silahkan dapat dilaporkan kepada kami 
dengan mengisi lengkap form gratifikasi 
(terlampir) dan dikirimkan kembali kepada 
kami melalui email.

•	 Sebagai informasi, setiap pelapor yang 
melaporkan penerimaan gratifikasi kepada 
kami akan dijaga kerahasiaannya dan tidak 

akan dipublikasi 
ke pihak manapun. 

Pelaporan kepada 
KPK dapat dilakukan 

dengan dengan cara: 
•	 Mengisi Formulir Gratifi-

kasi yang dapat diunduh di alamat 
http://kpk.go.id/gratifikasi/images/pdf/
FormGrat.pdf.

•	 Mengirimkan Formulir yang sudah diisi ke-
pada KPK, dapat melalui surat, fax atau me-
lalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id 

•	 Atau dapat datang langsung/mengirimkan 
laporan gratifikasi ke: 

 Direktorat Gratifikasi Komisi Pembe-
rantasan Korupsi Republik Indonesia 
Jln. HR. Rasuna Said Kav C.1. Kuningan 
Jakarta Telp (021) 25578300 | Fax (021) 
52905592 

Demikian hal yang dapat kami sampaikan dan 
jika ada hal lain yang ingin ditanyakan mengenai 
gratifikasi dengan senang hati kami terbuka un-
tuk berkonsultasil

Pertanyaan
Nama saya R. Terkait hadiah yang diper-

oleh dari bawahan kepada atasan yang sedang 
mengadakan acara pernikahan itu, apakah wa-
jib dilaporkan kepada KPK? 

Terima kasih

Jawaban
Saudara R Ykh, 

Melihat ketentuan mengenai gratifikasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Ayat (1), 
UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU TPK) yang 
menyatakan bahwa, “Setiap gratifikasi kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara di-
anggap pemberian suap, apabila berhubungan 
dengan jabatannya dan yang berlawanan de-
ngan kewajiban atau tugasnya … “

Lebih lanjut dalam Pasal 12 C Ayat (1) UU 
TPK dinyatakan bahwa, “Ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak 
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi 
yang diterimanya kepada Komisi Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi.” Pasal 12 C Ayat 
2 menyebutkan, “Penyampaian laporan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaku-
kan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
gratifikasi tersebut diterima.” 

Berdasarkan ketentuan di atas, gratifi-

kasi yang diterima oleh pegawai negeri/pe-
nyelenggara negara dianggap suap apabila 
berhubungan dengan jabatannya dan yang 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 
Ketentuan pidana terkait gratifikasi dalam 
Pasal 12B Ayat (1) tersebut tidak berlaku jika 
penerima gratifikasi melaporkannya dalam 
kurun waktu 30 hari kerja kepada KPK. 

Sementara hadiah/pemberian yang diper-
oleh dari bawahan kepada atasan yang sedang 
mengadakan acara pernikahan, dalam Pe-
doman Pengendalian Gratifikasi KPK diang-
gap melampaui batas kewajaran jika melebihi 
Rp1 juta per pemberian per orang. Apabila 
terdapat bentuk penerimaan yang melebihi 
batasan kewajaran seperti dijelaskan di atas, 
dilaporkan kepada Direktorat Gratifikasi KPK 
untuk menghindari ketentuan gratifikasi yang 
dilarang dalam Pasal 12B UU TPK dan memu-
tus potensi konflik kepentingan.

Demikian penjelasan dari kami, semoga 
dapat bermanfaatl 

FreePIK.CoM
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resensi

para intelektual muda tahun 1908 memiliki 
keinginan kuat untuk memerdekakan 
bangsa Indonesia, keluar dari segala 
bentuk penindasan dan penjajahan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kolonial. Semangat 
nasionalisme mereka lantas melahirkan sebuah 
organisasi bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908. 
Kelahirannya kemudian menjadikan hari terben-
tuknya organisasi ini menjadi Hari Kebangkitan 
Nasional yang pada saat ini usianya telah mencapai 
seabad.

Dalam seabad kebangkitan nasional, bangsa 
kita telah mengalami berbagai kejadian dan peris-
tiwa yang didasari oleh berdirinya organisasi itu. 
Ikrar yang diucapkan pada tahun 1928 adalah salah 
satu bentuk rasa kebangsaan dan nasionalisme 
yang tinggi dari para pemuda. Kemudian pun-
caknya terjadi pada tahun 1945. Kaum intelektual 
muda mendesak Soekarno untuk memproklamasi-
kan kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Sehingga, 
Indonesia akhirnya berhasil meraih kemerdekaan-
nya pada 17 Agustus 1945.

Usai kemerdekaan, Indonesia tumbuh menjadi 
bangsa yang besar dan diperhitungkan. Moderni-
sasi juga masuk dan berakulturasi dengan budaya 
lokal yang telah lebih dulu ada. Kuatnya pengaruh 
asing ini juga menyebabkan Indonesia, akhirnya 

MenelusurI JeJak 
para peMIMpIn

MenYelaMI peMIkIran 
tokoH BanGsa
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JEJAK PARA PEMIMPIN

terjebak pada arus kuat tersebut. Sehingga menye-
babkan krisis kebangsaan terutama di kalangan 
pemuda Indonesia saat ini.

Kebudayaan serta gaya hidup bangsa asing 
yang masuk ke Indonesia ini perlu diwaspadai keha-
dirannya. Jangan sampai hal-hal baru yang masuk 
tersebut mengikis identitas bangsa yang besar ini. 

Sebagai penerus bangsa, kita perlu berefleksi 
pada pergerakan tersebut. Pengalaman sejarah di 
atas membuktikan bahwa Indonesia mampu meng-
hadapi segala tantangan, gangguan, dan ancaman 
yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia 
pada masa lalu. Sehingga bukan tidak mungkin 
Indonesia juga bisa menghadapi segala tantangan 
bangsa di masa yang akan datang.

Ditulis oleh 45 tokoh-tokoh berpengaruh di 
Indonesia, buku ini menyajikan pengalaman, pen-
dapat, dan evaluasi dari para tokoh-tokoh tersebut. 
Refleksi dari berbagai sektor, sosial, ekonomi, 
budaya, dan hukum disajikan oleh para ahlinya. 
Diharapkan buku ini mampu memberikan pem-
bekalan dan pencerahan bagi generasi penerus 
bangsa dalam melanjutkan perjuangan mengisi 
kemerdekaan. Menghidupkan kembali semangat 
nasionalisme dan kebangsaan yang hampir luntur 
agar Indonesia dapat mampu bangkit dan menjadi 
bangsa yang maju.l

Berawal dari gagasan yang paling pokok, 
bahwa dalam memilih pemimpin tak 
cukup hanya karena populer, tetapi perlu 
sejenak membuka rekam jejak (track 

record) dan visi-misi pemikiran seorang kandi-
dat. Sejatinya rakyat membutuhkan pemimpin 
dan kepemimpinan paripurna, yang tak hanya 
mampu mensinergikan antara kata dan perbuatan 
(berintegritas), tetapi juga mampu mendiagnosis, 
menawarkan solusi sekaligus menggerakkan rakyat 
untuk bersama menyelesaikan segala problema 
kebangsaan. Karena itulah, mengupas perjalanan 
dan pengalaman para pemimpin mulai dari zero 
hingga hero menjadi relevan dan penting agar 
publik memiliki referensi yang cukup sebelum me-
nentukan pilihan. 

Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. 
Mereka muncul dari serangkaian proses seleksi 
(formal atau informal), berinteraksi dengan masa-
lah, konsistensi terhadap tanggung jawab, serta 
kematangan dalam mengambil keputusan. Karena 
itu, diperlukan kemampuan dan pengalaman yang 
cukup dalam menyikapi dan mengatasi berbagai 
persoalan. 

Di tengah kondisi kebangsaan yang pekat 
dengan aroma oligarki dan pragmatisme, Indonesia 
memerlukan dan kepemimpinan yang mampu 
“bernafas panjang”. Ia harus mampu melampaui 
tempaan dan mengarungi turbulensi kepemim-

pinan, serta telah selesai dengan dirinya. Jika hari 
ini sebagian dari kita merasa “galau” atau bahkan 
pesimis melihat masa depan Indonesia, maka kega-
lauan dan pesimisme itu mungkin terobati dengan 
sejenak menyimak cerita sukses kepemimpinan dari 
salah satu, dua, atau beberapa figur dari 35 tokoh 
yang terdiri dari tokoh senior, tokoh muda dan 
tokoh daerah dalam buku ini.

Mereka merupakan tokoh-tokoh yang memiliki 
segudang pengalaman dalam berbagai bidang, tak 
lahir dan tumbuh dalam ruang kosong, tapi melalui 
tempaan yang luar biasa. Selain sebagai ikhtiar un-
tuk memberikan tambahan referensi (sumbangan 
informasi) dan mengirim pesan kepada publik 
bahwa masih banyak pemimpin berkualitas, keha-
diran buku ini diharapkan bisa menjadi jembatan 
bagi tokoh-tokoh potensial di republik ini agar jejak 
kepemimpinan dan gagasan mereka kian dikenal 
masyarakat.

Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin 
menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin, karena 
esensi kepemimpinan adalah proses saling mem-
beri dan menerima. Juga bagi mereka yang ingin 
merenungi hakikat kepemimpinan yang sejati. Di 
dalam buku ini, ada begitu banyak pelajaran hidup 
dan kisah sukses yang inspiratif para pemimpin 
yang layak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-
haril
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cakrawaLa

dugaan Korupsi menguat, dari nilai 
sebuah ujian aKhir seorang sisWi. 
duKungan publiK pun mengalir untuK 
menguaK Keganjilan itu.

Mariam Malak, siswi sekolah 
menengah di Mesir memper-
oleh rata-rata nilai 97 pada se-
mua bidang studi, pada ujian 
dua tahun sebelumnya. Tak 

heran, dia dikenal sebagai siswi berprestasi. 
Namun pada ujian kali ini, di Sekolah Mene-
ngah Thanaweya Amma di Provinsi Asyut, 
Mesir, dia mendapatkan nilai nol 
untuk semua bi-

dang studi. 
Hasil ini, tentu saja membuat gadis 19 ta-

hun itu terguncang. Saat pertama kali, ia tak 
kuasa menahan tangisnya, bahkan hingga 
pingsan. Nafsu makannya pun menurun, dan 
kerap menangis. Seolah, harapannya untuk 
masuk ke fakultas kedokteran yang ia cita-
citakan, pupus.

Padahal, untuk mempersiapkan ujian 
itu, Mariam telah belajar 15 jam sehari. “Ba-
gaimana saya bisa mendapatkan nilai nol? 

Tuhan adalah saksi saya. Saya ingin 
menjadi mahasiswa terbaik di seluruh 
negeri,” katanya. 

 Sementara abang Mariam, Mina Malak 
menduga, pihak sekolah atau dewan peme-
riksa ujian telah menukar kertas jawaban 
Mariam dengan pelajar lain yang tidak meng-
ikuti ujian sama sekali. Parahnya, selain du-
gaan korupsi, kasus Mariam juga merambah 
ke persoalan diskriminasi. 

 Ia mengatakan bahwa keluarganya hanya 
bisa berdoa agar masalah itu teratasi. Menu-
rut Mina, keluarganya percaya pada keadilan 
dan hukum Tuhan, setelah melihat dukungan 

dan solidaritas yang sudah diterima dari 
masyarakat. Hal ini, setidaknya mem-

berikan sedikit harapan.
 ”Kami ingin komite tidak memi-

hak dan transparan untuk kembali 
membuka penyelidikan dan meng-

ulang tes tulisan tangannya. Kami 
akan terus (beraksi) sampai men-

dapatkan keadilan untuk Mari-
am,” lanjut dia.

 Kasus itu sendiri, pada 

akhirnya memang menjadi pusat perhatian 
di Mesir. Ribuan warga Mesir turun ke jalan, 
menyerukan penyelidikan terkait dugaan ko-
rupsi sistem pendidikan di Mesir. Kasus yang 
menimpa Mariam Malak dianggap janggal, 
karena mustahil seeorang siswi sepintar dia 
tidak dapat nilai sama sekali. Mariam sendiri, 
yang kemudian dijuluki “Siswi Nol”, pada 
akhirnya menjadi simbol antikorupsi di Me-
sir.

  Tidak hanya di jalan. Dukungan kepada 
Mariam juga bergema sampai ke media sosial. 
Sebuah halaman Facebook yang dibuat untuk 
mendukung Mariam, telah mengumpulkan 
lebih dari 40 ribu “like” hanya dalam waktu 
sepekan. 

Sedangkan di Twitter, hash tag “I believe 
Mariam Malak” telah meneydot animo pu-
luhan ribu pengguna akun untuk berkicau. 
Beberapa komen pada hash tag tersebut an-
tara lain, “Mereka tidak hanya mencuri nilai-
nya, mereka juga mencuri masa depan dan 
impiannya.” Pengguna Twitter lain menulis, 
“Bayangkan mendapat nilai nol dalam tujuh 
mata pelajaran! Itu bencana!” Selain itu, ada 
juga yang menulis, “Kamu adalah gadis ber-
bakat di negara yang membunuh bakat.”

Besarnya dukungan terhadap Mariam, 
karena publik sudah ‘gerah’ terhadap kecu-
rangan dan dugaan korupsi pada sektor pen-
didikan. Kecurangan seperti itu sebenarnya 
sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, 
namun karena kasus Mariam dianggap keter-
laluan, maka menjadi momentum bagi ma-
syarakat untuk melakukan perlawanan ter-
hadap korupsi.

“Tuhan 
adalah saksi saya. 
Saya ingin menjadi 
mahasiswa terbaik 
di seluruh negeri.”

‘sIsWI nol’ MenCarI 
keaDIlan

DuGaan korupsI penDIDIkan DI MesIr

WIKIPeDIA.CoM

Menanggapi kasus Mariam, Kementerian 
Pendidikan Mesir mengklaim telah menye-
lidiki hal tersebut, yakni melalui analisis tu-
lisan tangan. Hasilnya, bahwa kertas ujian 
dengan nilai nol itu adalah benar milik Mal-
ak. Tentu saja Mariam Malak menolak. Dia 
mengklaim, dirinya adalah korban dari ko-
rupsi. Pengacaranya berspekulasi bahwa ker-
tas ujiannya telah dialih dengan nama  siswa 
lain untuk menjamin nilai tinggi bagi putra 
atau putri dari tokoh yang kuat di sana.

Banding yang diajukan Mariam awalnya 
ditolak. Otoritas penyelidikan memutuskan 
bahwa tulisan tangan pada kertas ujian yang 
menjadi sengketa itu cocok dengan tulisan 
Mariam. Namun Mariam bersikukuh. Dia 
mengatakan, bahwa dia menulis halaman 
demi halaman dalam ujian, sedangkan yang 
ditunjukkan padanya hanya berupa jawaban 
beberapa baris.

Sementara itu, Perdana Menteri Mesir, 
Ibrahim Mehleb, mene-
mui Mariam Malak 
dan meyakinkan-
nya bahwa dia 
akan men-
d a p a t k a n 
k e a d i l a n . 
Dia berjanji  
mend ukung 
Mariam, sam-
pai kebenaran 
terungkapl

Mariam Malak, 
Pelajar Mesir.

teLegrAPH.CoM

SISwI MESIR-  
Mariam Malak dalam 
suatu wawancara oleh 
stasiun televisi.

KAIRO

ASYUT

MESIR
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Di pemakaman Masjid Azizi, 
Tanjung Pura, Langkat, terpa-
hat syair itu di sisi kanan salah 
satu nisan. Bahasanya indah, 
luhur, dan jujur, mencermin-

kan pekerti dan keteguhan sang penulis. Tak 
mudah dimengerti, karena gayanya memang 
cenderung prismatik. Namun tak ada pula 
perandai-andaian berlebihan, semua ditulis 
apa adanya.

Makam itu merupakan tempat peris-
tirahatan terakhir Tengku Amir Hamzah, 
sastrawan yang juga pahlawan nasional asal 
Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. 
Sedangkan syair yang tertulis adalah buah 
karyanya semasa hidup, bukti perjuangannya 
melalui sastra. 

Meski dilahirkan dari keluarga bang-
sawan, 28 Februari 1911, Amir Hamzah te-
tap berperilaku santun, jujur, sederhana, 
dan egaliter. Padahal, dilihat dari garis ketu-
runannya, dia merupakan pewaris tahta Kes-
ultanan Langkat. “Bila kami anak-anak yang 
nakal ini bertengkar dan bertumbuk, maka 
Amirlah yang selalu menjadi juru damainya,” 
kata Saidy Hoesny, karibnya di masa kecil. 

Sahabatnya yang juga sastrawan, Achdiat 
K. Mihardja, pun terkesan dengan prinsip ke-
setaraan dan kesederhanaan Amir Hamzah. 
Di antaranya, ketika keduanya bersepeda dari 
Solo ke Borobudur. Kata Achdiat menirukan 
ucapan Amir, “Saya tidak suka makan-makan 
di restoran. Saya lebih suka di warung nasi bi-
asa saja di tepi jalan. Di sana lebih enak dan 
tidak kaku. Kita bisa makan sambil mende-
ngarkan percakapan dan senda gurau Pak 
Kromo dan Mbok Cipto yang sederhana itu.” 

Begitu pula malam harinya. Menurut 
Achdiat, Amir tidak mau menginap di pe-

“Kesetiaan” Amir
Hamzah pada Bahasa 
Indonesia, disebut
budayawan Goenawan
Mohamad sebagai
bentuk nasionalisme.
Sebab, saat itu, memang
belum banyak pemuda
terpelajar yang menyair 
dalam Bahasa Indonesia. 

tenGku aMIr HaMZaH bunda, WaKtu tuan melahirKan 
beta 
pada subuh embang cempaKa 
adalah ibu menaruh sangKa 
bahWa begini peminta anaKda 

tuan aduhai mega beraraK 
Yang meliputi deWangga raYa 
berhentilah tuan di atas 
terataK 
anaK langKat musafir lata

teLadan

KETELADANAN 
SANG PUJANGGA

sanggrahan atau di rumah lurah. “Biarlah 
kita menginap di rumah petani saja,” ucap 
Achdiat, lagi-lagi menirukan Amir. Selain 
Armijn Pane, Amir Hamzah memang bersa-
habat dengan Achdiat. Persahabatan mereka 
terjalin, ketika Amir melanjutkan sekolah di 
Aglemenee Middelbare School (AMS) di Solo 
pada 1927. 

Karena jiwa patriotnya, saat di AMS, 
Amir Hamzah terpilih sebagai Ketua Indone-
sia Muda (IM) Cabang Solo. IM merupakan 
peleburan Jong Java, Jong Sumatera, Jong 
Ambon, dan lain-lain, sebagai kelanjutan 
Sumpah Pemuda 1928. Melalui organisasi ter-
sebut, Amir Hamzah gigih memperjuangkan, 
agar Bahasa Indonesia dipergunakan dalam 
percakapan sehari-hari di kalangan pelajar.

Komitmen itu pula, yang akhirnya men-
jadi ciri khas karya sastra Amir Hamzah. Un-
tuk memperkaya kosa-kata, Amir memilih is-
tilah Arab, Jawa Kuno, Kawi, atau Sansekerta. 
Ketika banyak yang mempertanyakan me-
ngapa dirinya bersajak dalam Bahasa Indone-
sia, Amir Hamzah menjawab, “Habis dalam 
bahasa apa aku harus berlagu?”

“Kesetiaan” Amir Hamzah pada Bahasa 
Indonesia, disebut budayawan Goenawan 
Mohamad sebagai bentuk nasionalisme. Se-
bab, saat itu, memang belum banyak pemuda 
terpelajar yang menyair dalam Bahasa Indo-
nesia.  

Amir Hamzah kemudian melanjutkan 
studi ke Sekolah Tinggi Hukum (Recht Hoge 
School, RHS) awal 1934. Semasa di Jakarta, 
kesadaran kebangsaan Amir Hamzah kian 
kuat. Dia mendekatkan diri dengan kaum 
pergerakan dan mengajar di Perguruan Rak-
yat. Bersama Sutan Takdir Alisyahbana dan 
Armijn Pane, dia menggagas penerbitan ma-

jalah Poejangga Baroe, untuk memajukan 
Bahasa Indonesia, sembari terus melakukan 
pergerakan antikolonial. 

Belanda pun kian gusar. Ketika tokoh-to-
koh senior seperti Soekarno, Hatta, dan Sutan 
Syahrir telah diasingkan, Politieke Inlichtin-
gen Dienst (PID) atau Polisi Rahasia Belanda, 
kemudian menganggap Amir sebagai salah 
satu pemuda “berbahaya.” Setiap minggu, 
demikian ditulis dalam esai berjudul  Amir 
Hamzah Sebagai Manusia dan Penyair  yang 
disunting Abrar Yusra, PID memanggil dan 
menginterogasi Amir Hamzah. 

 Pada 29 Oktober 1945, Amir diangkat 
menjadi Wakil Pemerintah Republik Indone-
sia untuk Langkat. Sayang, karena jabatan itu, 
riwayat hidupnya berakhir tragis. Setahun ke-
mudian, revolusi sosial pecah, ia menjadi sa-
saran, karena dianggap bangsawan beraliran 
feodal. Alhasil, 20 Maret 1946 Amir Hamzah 
pun dihukum pancung.

Tetapi sesal kemudian memang tak ber-
guna. Peristiwa tragis itu justru menguatkan, 
bahwa revolusi sosial ternyata salah sasaran. 
Dan, untuk mengenang Amir Hamzah, selain 
syair di sisi kanan nisan, di sisi kiri juga terpa-
hat syairnya yang lain. 

Datanglah engkau wahai maut 
Lepaskan aku dari nestapa 
Engkau lagi tempatku berpaut 
Di waktu ini gelap gulital 
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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 DenGan 
peruBaHan kurs

kLinik pengadaan

Pertanyaan:
Saya seorang peneliti di sebuah Kementerian, 
saat ini sedang merancang pembuatan alat, di-
mana seluruh bahan harus impor dengan harga 
satuannya tergantung kurs dolar Amerika Seri-
kat. Karena kondisi mata uang rupiah yang te-
rus melemah, bagaimana prosedur pengadaan-
nya?

Yoga, Jakarta

Jawaban :
Berikut beberapa saran kami:

•	 Untuk melakukan pengadaan barang/
jasa, maka seharusnya mengacu kepada 
ketentuan yang terdapat pada Pasal 
7-19 Peraturan Presiden Nomor 54 Ta-
hun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah yang telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
perubahan Keempat Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peng-
adaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana 
para pihak dari sisi pemerintah sebagai 
pembeli terdiri dari Pengguna Anggaran 
(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit 
Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok 
Kerja ULP (Pokja ULP), Pejabat Peng-
adaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan (PPHP). 

•	 Sumber anggaran yang dipergunakan 
untuk melaksanakan pembelian barang/
jasa untuk komponen atau suku cadang 
mendukung pembuatan alat yang sedang 
anda rancang, maka seharusnya me-
ngacu, dimana pelaksanaan pengadaan 

alat yang sumber anggarannya bersum-
ber dari APBN/APBD harus berdasarkan 
Perpres tersebut di atas.

•	 Disarankan kepada Pokja ULP/Pokja 
Katalog untuk menetapkan dan meng-
gunakan kurs tengah Bank Indonesia 
(Contoh: US$ 1 = Rp 15,001 ribu), berlaku 
pada hari tanggal saat evaluasi harga atau 
negosisasi harga dilaksanakan, dan telah 
disepakati antara pokja ULP dengan 
penyedia. Hasil negosiasi harga menetap-
kan kurs tengah Bank Indonesia menjadi 
dasar pelaksanaan kontrak e-tendering/
surat pesanan/kontrak e-purchasing an-
tara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

•	 Kedudukan anda sebagai pemilik pe-
kerjaan/pengguna akhir, maka apabila 
anda ditetapkan menteri selain sebagai 
ilmuwan juga merangkap sebagai unsur 

pembantu 
pimpinan yang 
mempunyai 
tugas fungsi dan 
kewenangan 
membantu PA/
KPA dalam 
rangka menyu-
sun analisis 
kebutuhan 
barang/jasa 
yang diperlu-
kan. Apabila 
diperlukan agar 
melakukan sur-
vei pasar untuk 
mendapatkan 
informasi jenis 
dan penyedia 
barang, yang se-
lanjutnya hasil 

analisis itu dituangkan dalam Kerangka 
Acuan Kerja atau Term of References 
(KAK/TOR) dan Rancangan Anggaran 
Biaya (RAB). 

•	 Pada tahapan perencanaan pengadaan 
berdasarkan Pasal 22-25 Perpres ter-
sebut di atas, diawali kegiatan analisis 
kebutuhan, survei pasar penyedia barang 
impor dimaksud kepada importir yang 
telah ada di Indonesia dan apabila tidak 
ada di importirnya di Indonesia maka 
survei pasar dapat dilakukan melalui 
internet untuk mencari barang yang 
dibutuhkan dengan disertai importir ter-
dekat dari Indonesia. Apabila tidak ada, 
anda bisa langsung ke pabrik penyedia 
di luar negeri, yang hasilnya dituangkan 
dalam bentuk KAK/TOR dan RAB oleh 
User/Pemilik Pekerjaan. TOR/KAK dan 

RAB selanjutnya oleh User/Pemilik Pe-
kerjaan diajukan kepada PA/KPA untuk 
ditetapkan oleh PA/KPA, dan setelah 
itu rekapitulasi berbagai KAK/TOR dan 
RAB selanjutnya disusun pemaketan dan 
jadwalnya, ditetapkan dan diumumkan 
oleh PA/KPA dalam bentuk dokumen 
Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang 
ditayangkan dalam aplikasi Sistem Ren-
cana Umum Pengadaan (SIRUP).

•	 Dokumen pengadaan, terdiri dari doku-
men pemilihan penyedia dan dokumen 
kualifikasi. Sedangkan kualifikasi sendiri, 
Pokja ULP menentukan dokumen kua-
lifikasi ditetapkan diplih menggunakan 
Pascakualifikasi atau Prakualifikasi.

•	 Tahapan pelaksanaan kontrak oleh PPK, 
berdasarkan Pasal 87-95 Perpres ter-
sebut, diawali dengan PPK setelah tan-
datangan kontrak kemudian menerbit-
kan surat perintah mulai mkerja (SPMK), 
pelaksanaan kontrak, PPK mengubah/
adendum kontrak atas usulan Penyedia/
masukan Pemilik Pekerjaan karena 
adanya perbedaan kondisi lapangan saat 
pelaksanaan kontrak dengan doku-
men kontrak, pembayaran uang muka, 
pembayaran prestasi pekerjaan (bulanan, 
termin atau sekaligus pada asaat akhir 
penyelesaian pekerjaan), kondisi kahar, 
penyesuaian harga untuk kontrak tahun 
jamak, pemutusan kontrak, penyelesaian 
perselisihan, hingga serah terima hasil 
pekerjaan.  

Demikian semoga membantul
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Demi memberikan pengeta-
huan anti korupsi kepada 
para mahasiswanya, Univer-

sitas Hasanuddin Makasar melakukan 
kerjasama dengan Anti Corruption 
Commite (ACC). Mereka meneken Me-
morandum of Understanding (MoU) 
yang langsung ditandatangani oleh 
Dekan Fakultas Hukum Unhas Farida 
Patitting.

“Jadi MoU ini adalah kesepakatan 
antara ACC dengan Klinik Hukum 
Unhas untuk memberikan pengeta-
huan lebih dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi kepada ma-
hasiswa Fakultas Hukum Unhas,” ujar 
Direktur Riset dan Data ACC Sulawesi, 

Alumni Lintas Perguruan Tinggi 
se-Indonesia, yang tergabung 
dalam Gerakan Anti Korupsi 

(GAK) melakukan aksi menolak Revisi 
UU KPK. Pengajuan Revisi UU Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh 
DPR dianggap memangkas kewe-
nangan pemberantasan korupsi dan 
mengkhianati tujuan nasional serta 
amanah reformasi.

“Jelas-jelas upaya revisi UU KPK 
ini bertentangan dengan amanat 
TAP MPR XI/1997 tentang Aparat 
Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, 
Nepotisme dan TAP MPR VIII/2001 
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan 
Pemberantasan dan Pencegahan 
Korupsi,” ujar Koordinator GAK Lintas 
Perguruan Tinggi Rudi Yohanes, Jumat 
(9/10).

Dalam aksinya, GAK mengajak 
pula mahasiswa dan puluhan pegawai 
KPK turun menyuarakan penolakan. 
Mereka mengenakan sarung tangan 
merah bertuliskan GAK, sebagai 
simbol penolakan revisi. Sebagian 
dari mereka tampak mengenakan ikat 

antI CorruptIon CoMMIte (aCC) sulaWesI

Gandeng unhas, sebarkan pengetahuan 
akaDeMIsI lIntas perGuruan tInGGI InDonesIa

Bersatu tolak revisi uu kpk

Wiwin Suwandi, Rabu (30/9).
Menurut Wiwin, kerjasama ini 

sifatnya kemitraan untuk memberikan 
pengetahuan lebih dalam terkait pen-
cegahan dan pemberantasan korupsi. 
“Jadi selama 3 bulan kedepan, sekitar 
20 orang mahasiswa Fakultas Hukum 
Unhas akan belajar mendalami telaah 
kasus-kasus korupsi di kantor ACC 
Sulawesi,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum Unhas, 
Prof Farida Patittingi mengatakan 
kegiatan ini diharapkan bisa mem-
berikan pengetahuan lebih kepada 
mahasiswa Fakultas Hukum Unhas 
tentang apa itu korupsil

FAJArMeDIACenter.CoM IntegrIto/SrP

 “Jadi selama 3 bulan 
kedepan, sekitar 20 
orang mahasiswa 
Fakultas Hukum 
Unhas akan belajar 
mendalami telaah 
kasus-kasus korupsi 
di kantor ACC 
Sulawesi,”
wiwin Suwandi, 
Direktur Riset & Data ACC Sulawesi.

kepala bertuliskan “Save KPK”. Mereka 
pun berorasi dengan melebarkan 
spanduk “Tolak Rencana Revisi UU 
KPK, Save KPK”

 “Saya kira setiap pelemahan 
pemberantasan korupsi harus kita 
lawan, tiada satu kata lagi, lawan!” ujar 
Ketua Sementara KPK, Taufiqurach-
man Ruki, yang ikut aksi.

Ruki beserta keempat Pimpinan 
KPK lainnya mengapresiasi aksi yang 
dilakukan berbagai pihak mendu-
kung KPK. Ruki mengatakan, KPK 
kerap mendapat tekanan, ancaman 

dari segala penjuru. Hanya gerakan 
masyarakatlah yang dapat menyela-
matkan.

“Ketika gerakan pemberan-
tasan korupsi ditekan dari kiri dan 
kanan, sandaran kami hanya ada pada 
gerakan masyarakat. Karena itu keha-
diran gerakan antikorupsi ini sangat 
memperkuat kami untuk maju terus,” 
katanya.

Diketahui, GAK terbentuk dari 
spontanitas alumni dan mahasiswa 
yang tengah berkumpul memberi 
dukungan pada pimpinan KPK, pada 
18 Februari lalu. Mereka mendu-
kung penyelamatan KPK atas upaya 
kriminalisasi yang dilakukan sejumlah 
oknum. Pada Selasa (29/9) lalu, GAK 
mendeklarasikan berdirinya di Kam-
pus Universitas Indonesia, Salemba, 
Jakarta. Deklarasi dihadiri oleh 100 
tokoh masyarakat, aktivis, pimpinan 
lembaga penegak hukum, dan orga-
nisasi antikorupsi seperti Indonesian 
Corruption Watch (ICW) dan Pusat 
Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah 
Mada (UGM).l

“Saya kira setiap 
pelemahan 
pemberantasan 
korupsi harus kita 
lawan, tiada satu kata 
lagi, lawan!” 
Taufiequrachman Ruki,
Ketua Sementara KPK.
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Puluhan aktivis yang tergabung 
dalam Koalisi Masyarakat Sipil 
Anti Korupsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB) berkumpul menggalang 
dukungan untuk KPK. Mereka 
mendeklarasikan penolakan atas 
Revisi Undang-Undang Komisi Pem-
berantasan Korupsi No. 30 Tahun 2002 
yang diajukan oleh DPR.

“Kami menolak upaya revisi UU 
KPK, karena langkah tersebut selain 
bertentangan dengan semangat 
pemberantasan korupsi, juga mence-
derai hati nurani rakyat,” ujar Direktur 
Eksekutif Solidaritas Masyarakat Un-
tuk Transparansi NTB, Ahyar Supriadi 
di Mataram, Senin (12/10).

Menurut Ahyar, hingga saat ini ka-
sus korupsi di Indonesia masih sangat 
memprihatinkan. Justru, lanjutnya, 
harus membutuhkan langkah pena-
nganan luar biasa untuk member-
antasnya. Dengan adanya revisi itu, 
kewenangan KPK malah berpotensi 
banyak dipreteli.

Sementara itu, Direktur Lem-
baga studi dan Bantuan Hukum NTB, 
Amrin Nuryadin mengatakan, aksi 
dan sepak terjang KPK memburu dan 

menangkap para koruptor selama ini 
memang cukup membuat ‘gerah’ ba-
nyak kalangan, terutama mereka yang 
tersandung kasus korupsi.

“Atas dasar itulah kenapa KPK ha-
rus tetap ada dan dipertahankan dan 
kami semua dengan jelas menolak 
upaya DPR melakukan revisi terhadap 
UU KPK,” katanya.

Selain itu, mereka juga meny-
urati anggota DPR RI Dapil NTB untuk 
menolak dan tidak ikut mendukung 
upaya revisi UU KPK.

Sebanyak 28 Siswa Sekolah Anti 
Korupsi Aceh (SAKA) angkatan 
IV dan V dinyatakan lulus usai 

menempuh pendidikan antikorupsi. 
Mereka menjalani wisuda di Gedung 
SAKA, Jalan Tengku Meurandeh Gam-
pong, Lamcoet, Aceh Besar, Kamis 
(1/10), usai menempuh pendidikan 
selama enam bulan.

“Siswa yang lulus sudah menem-
puh pendidikan, baik di kelas, mau-
pun di lapangan,” ujar Kepala Sekolah 
SAKA, Mahmuddin.

Menurutnya, siswa-siswi SAKA 
selama ini mendapatkan ilmu dari 
para pengajar yang berasal dari aparat 
penegak hukum, seperti dari KPK dan 
Kepolisian, juga lembaga auditor se-
perti BPK dan BPKP.

“Mereka diajarkan cara meng-
hitung dan memahami Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

maupun Anggaran Pendapatan Be-
lanja Kabupaten (APBK),” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu Praja yang turut hadir 
pada acara wisuda itu, mengapresi-
asi program pendidikan antikorupsi 
yang diselenggarakan SAKA. Adnan 

Gerakan antI korupsI (Gerak) aCeH

28 siswa lulus sekolah antikorupsi
koalIsI MasYarakat sIpIl ntB antI-korupsI

Dari petisi Menolak revisi 

berpesan kepada para siswa yang 
telah diwisuda, agar kepedulian terha-
dap pemberantasan korupsi semakin 
tinggi.

“Dengan pendidikan yang telah 
kalian peroleh di SAKA ini, saya ber-
harap kalian bisa menularkan kepada 
orang-orang agar peduli terhadap 
pemberantasan dan pencegahan ko-
rupsi,” ujarnya.

Dengan berdirinya SAKA, lanjut 
Adnan, upaya pemberantasan korupsi 
semakin efektif. Karena, pemberan-
tasan korupsi bukan hanya menang-
kapi para koruptor saja, tetapi juga 
pada upaya pencegahan yang harus 
tetap dilakukan.

“Pencegahan itu berbagai macam 
bisa melalui film dan musik. Namun 
yang paling utama melalui pendi-
dikan,” pungkasnyal

“...saya berharap 
kalian bisa 
menularkan kepada 
orang-orang agar 
peduli terhadap
pemberantasan dan
pencegahan korupsi,”

Ahyar mengatakan jika para 
anggota DPR RI Dapil NTB tetap men-
dukung revisi UU KPK, maka pihaknya 
akan mengajak masyarakat sipil untuk 
tidak memilih kembali anggota DPR 
yang bersangkutan pada Pemilihan 
umum legislatif mendatang. Pihaknya 
pun mengajak masyarakat untuk 
secara bersama-sama menggalang 
kekuatan, membuat petisi untuk me-
nolak rencana revisi UU KPK oleh DPR.

“KPK masih dibutuhkan untuk 
mendukung proses pembangunan 
yang selama ini selalu direcoki praktik 
tindak korupsi oleh para oknum peja-
bat dan kepala daerah korup dan itu-
lah salah satu penyebab masyarakat 
kita susah terbebas dari kemiskinan, 
karena manisnya kue pembangunan 
hanya bisa dinikmati satu dua orang,” 
pungkasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil NTB Anti-
Korupsi terdiri dari berbagai macam 
LSM. Yakni SOMASI NTB, FITRA NTB, 
JaMAK NTB, LeNSA NTB, Yayasan 
Koslata, LSBH NTB, GMNI Cabang 
Mataram, FMN Cabang Mataram, 
HMI Cabang Mataram, Pokja KIP NTB, 
Samanta, MP3KA Lombok Tengahl

“KPK masih 
dibutuhkan untuk 
mendukung proses 
pembangunan yang 
selama ini selalu 
direcoki praktik 
tindak korupsi oleh 
para oknum pejabat 
dan kepala daerah 
korup...,”

Adnan Pandu Praja, 
Wakil Ketua KPK.

Ahyar Supriadi, 
Direktur Eksekutif Solidaritas 
Masyarakat Untuk Transparansi NTB.

IStWIStW
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Sebanyak 40 lembaga zakat 
nasional yang tergabung dalam 
Forum Organisasi Zakat (FOZ) 

menandatangani pakta integri-
tas pengelola zakat di Menara 165 
Jakarta, Rabu (2/9). Pakta integritas 
itu berisi komitmen bersama antar 
lembaga zakat untuk tidak melakukan 
praktik-praktik tindak pidana korupsi 
maupun Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU). 

 Sebanyak 40 lembaga zakat na-
sional yang tergabung dalam Forum 
Organisasi Zakat (FOZ) menandata-
ngani pakta integritas pengelola zakat 
di Menara 165 Jakarta, Rabu (2/9). 
Pakta integritas itu berisi komitmen 
bersama antar lembaga zakat untuk 
tidak melakukan praktik-praktik 
tindak pidana korupsi maupun Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

 “Korupsi sudah seperti penyakit 
kronis di Indonesia. Diperlukan peran 
serta dari seluruh lapisan masyarakat 
untuk memberantasnya. Organisasi 
pengelola zakat yang memiliki keber-
pihakan besar kepada para dhuafa ti-
dak boleh terlewat dalam mengambil 
perannya. Sinergisitas antarorganisasi 
pengelola zakat merupakan solusi 

dari pemberantasan korupsi di Indo-
nesia,” ujar Direktur Pusat Belajar Anti 
Korupsi (PBAK), Aidil Ritonga.

Penandatanganan itu disaksikan 
langsung oleh Wakil Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan 
Pandu Praja dan aktivis Indonesian 
Corruption Watch (ICW) Tama S. 
Langkun. Sebelum penandatanganan, 
diselenggarakan workshop berta-
juk “Memahami Tindak Pidana dan 
Perilaku Koruptif bagi Organisasi 
Pengelola Zakat”. 

 “Dengan workshop ini kami ber-
harap organisasi-organisasi pengelola 
zakat dapat memahami tindak pidana 
korupsi, perilaku koruptif serta peran 

Aktivis Indonesia Corruption 
Watch (ICW) melakukan 
aksi teatrikal pembangunan 

Museum pada Kamis (8/10) di ha-
laman Gedung Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Aksi tersebut sebagai 
bentuk penolakan revisi Rancangan 
Undang-Undang KPK yang diajukan 
oleh DPR. Aksi dimulai dengan dua 
orang aktivis sebagai koruptor. Me-
ngenakan baju tahanan warna oranye, 
mereka menenteng ember berisi bata 
merah dengan skrup. 

“Peletakkan Batu Pertama Pem-
bangunan Museum Komisi Pemberan-
tasan Korupsi,” begitu yang tertulis di 
papan yang akan ditancapkan depan 
Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Aksi peletakkan batu pertama 
sebagai simbol ‘matinya’ KPK jika 
Rancangan Undang-Undang KPK jadi 
disahkan oleh DPR. “Kami mendukung 
adanya revisi UU KPK, karena kalau 

KPK lemah kasus kami juga berhenti,” 
sindir demonstran.

Peneliti Indonesia Indonesia Cor-
ruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan 
mengatakan revisi UU KPK justru 
disinyalisasi akan melemahkan kewe-
nangan KPK. Seperti dalam pokok ke-
tentuan umum RUU KPK. Disebutkan 
bahwa lembaga antikorupsi ini hanya 
berfokus pada bidang pencegahan 

koalIsI peMantau peraDIlan (kpp)

(Jangan) Jadikan kpk “Museum”
pusat BelaJar antI korupsI (pBak)

40 lembaga Zakat nasional Galang 
semangat antikorupsi

saja, tidak dalam rangka penindakan.
Kemudian, pada Pasal 5, KPK 

dibatasi jangka waktu KPK berdiri, 
yaitu 12 tahun. KPK juga diberi kewe-
nangan hanya mengusut kasus yang 
nilai kerugiannya di atas Rp 50 miliar.

“Kami menganggap ada per-
soalan serius yang tak dipahami DPR 
soal penguatan KPK. Alih-alih mem-
perkuat KPK, nyatanya substansi RUU 
tersebut justru akan melemahkan dan 
pada akhirnya membunuh KPK,” kata 
Abdullah.

Aksi ini merupakan gabungan 
dari Koalisi Pemantau Peradilan di 
antaranya terdiri dari Indonesia Cor-
ruption Watch,  Pusat Studi Hukum 
dan Kebijakan, Institute for Criminal 
Justice Reform, Masyarakat Pemantau 
Peradilan FH UI, Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia dan 
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk 
Independensi Peradilanl

“Alih-alih 
memperkuat KPK, 
nyatanya substansi 
RUU tersebut justru 
akan melemahkan 
dan pada akhirnya 
membunuh KPK,”

mereka dalam memberantas korupsi,” 
terang Aidil. 

Aidil mengatakan potensi zakat 
yang nilainya mencapai ratusan triliun 
per tahun sangat rawan menjadi 
objek korupsi. Ditambah, banyak pe-
ngelola zakat yang belum memahami 
tindak pidana korupsi, perilaku korup-
tif serta peran dan kontribusi aktif civil 
society dalam memberantas korupsi.

Aktivis ICW Tama S. Langkun 
sependapat dengan Aidil. Lem-
baga zakat harus memahami betul 
unsur-unsur tindak pidana korupsi 
dan pencucian uang. “Agar tindakan 
preventif bisa dilakukan guna men-
cegah pencucian uang dan korupsi 
menjangkiti Lembaga Zakat,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu 
Praja mengapresiasi acara ini. Sebab, 
unsur tindak pidana korupsi dan 
pencucian uang sangat mungkin 
terjadi dalam pengelolaan zakat. 
“Oleh karenanya organisasi penge-
lola zakat haruslah berhati-hati dalam 
menerima donasi dari sumber yang 
tidak jelas, apalagi jika donasi itu jelas-
jelas disinyalir ada unsur pencucian 
uang maka harus tegas ditolak,” ujar 
Adnan.l

“ Sinergisitas 
antar organisasi 
pengelola zakat 
merupakan solusi 
dari pemberantasan 
korupsi di Indonesia,”

IntegrIto/SrP

Abdullah Dahlan, 
Peneliti (ICW).

Aidil Ritonga, 
Direktur PBAK.

IStW
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gagas

selain soal waktu penyelenggaraan 
yang bersamaan, ada hal lain yang 
menarik dicermati dari Pemilihan Ke-
pala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 

Desember 2015 nanti. Yaitu, biaya kampanye 
yang sebagian besar ditanggung oleh negara. 
Kebijakan yang diatur UU No 1/2015 juncto 
UU No 8/2015 ini, bertujuan untuk mengu-
rangi biaya kampanye yang harus dibayar pa-
sangan calon kepala daerah, sehingga kelak 
jika terpilih, mereka tidak sibuk mengumpul-
kan uang untuk membayar utang kampanye 
atau menumpuk modal kampanye Pilkada 
berikutnya.

Saat mengajukan RUU Pilkada ke DPR 
pada awal 2012, Menteri Dalam Negeri saat 
itu, Gamawang Fauzi mengatakan, banyak-
nya kepala daerah yang tejerat kasus korupsi, 
berpangkal dari besarnya dana politik yang 
mereka tanggung saat berkompetisi dalam Pil-
kada. Seorang calon gubernur bisa menghabis-
kan dana Rp 100 miliar, padahal selama lima 
tahun memimpin daerah, gaji mereka tidak 
sampai setengahnya.

Nah, kini setelah sebagian besar biaya 
kampanye ditanggung negara, apakah para ca-
lon tidak lagi terbebani biaya politik? 

Apakah calon kepala daerah yang terpilih 
kelak kebal dari godaan korupsi? 

Jawabnya, tidak. Sebab, pertama, dana 
kampanye hanya sebagian kecil dari dana po-
litik yang ditanggung calon; kedua, perubahan 
kampanye sama sekali tidak mengubah peta 
politik pascapilkada sehingga kapala daerah 
terpilih tetap berada dalam sistem pemerin-
tahan yang adaptif terhadap korupsi.

Pilkada punya tujuh metode kampanye, 
antara lain a) Pertemuan terbatas; b) Perte-
muan tatap muka/dialog; c) Debat publik/

debat terbuka antarpasangan calon; d) Penye-
baran bahan kampanye kepada umum; e) Pe-
masangan alat peraga; f ) Iklan media massa 
cetak dan media massa elektronik; dan atau g) 
Kegiatan lain. 

UU No 1/2015 junto UU No 8/2015, meng-
atur, metode kampanye huruf c), d), e), dan f ) 
didanai APBD melalui KPU Daerah, sehingga 
pasangan calon hanya membiayai kampanye 
a) dan b).

Laporan dana kampanye Pilkada 2010-
2013 menunjukkan, kampanye pertemuan 
terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog ha-
nya menelan kurang dari 10 persen total biaya 
kampanye. Dalam Pilkada Garut 2013 misal-
nya, pasangan calon Rudi Gunawan dan Hilmi 
Budiman menghabiskan Rp 168 juta dari total 
Rp 1,9 miliar; sedangkan dalam Pilkada Jawa 
Barat 2013, pasangan Ahmad Heryawan dan 
Deddy Mizwar menghabiskan Rp 527 juta dari 
Rp 25 miliar. 

Dari data tersebut tampak kampanye yang 
dibiayai negara sangat signifikan dalam me-
nekan biaya kampanye yang ditanggung pa-
sangan calon. Namun data laporan dana kam-
panye itu tidak bisa jadi pegangan, sebab apa 
yang dilaporkan pasangan calon bukan angka 
yang sebenarnya. Berdasarkan riset Perludem, 
dana kampanye yang dikeluarkan pasangan 
calon paling sedikit tiga kali lipat dari yang di-
laporkan.

Selain itu, terdapat jenis pengeluaran 
lain di luar dana kampanye, yang justru nilai-
nya lebih besar, yaitu dana pencalonan, dana 
‘membeli’ suara, dan dana ‘membeli’ petugas. 
Nilai ‘mahar politik’ partai politik semakin 
tinggi karena syarat dukungan pemilih ca-
lon independen juga semakin besar. Jual-beli 
suara seakan menjadi ‘menu wajib’ karena 

tidak ada pasangan calon yang percaya diri 
bahwa mereka bisa menang tanpa menebar 
uang ke pemilih. Semua pasangan calon juga 
tidak percaya bahwa petugas pemilu merekap 
hasil penghitungan suara di TPS dengan be-
nar, meskipun publikasi pindaian formulir 
C-1 membuat petugas sulit untuk manipulasi 
penghitungan suara. 

Jadi, meskipun sebagian besar biaya kam-
panye ditanggung negara, namun pasangan 
calon tetap menanggung biaya politik tinggi. 
Oleh karena itu, siapapun yang terpilih, akan 
terbebani dana Pilkada, yang akan mereka te-
bus dengan menjual peraturan, perizinan, pe-
nempatan jabatan, tender, bagi-bagi proyek, 
dan perbuatan busuk lainnya. 

Peluang korupsi para pasangan calon ter-
pilih menjadi sangat terbuka, karena peta po-
litik pemerintahan pascapilkada, baik dalam 
Pilkada serentak maupun tidak, tidak berubah. 

Maksudnya, karena Pemilu legislatif yang 
menghasilkan anggota DPRD tidak diseren-
takkan dengan Pilkada, maka terjadi apa yang 
disebut dengan divided government, yakni pe-
merintahan terbelah dimana kepala daerah ti-
dak berasal dari partai atau koalisi partai yang 
menguasai kursi DPRD. 

Situasi itulah yang menyebabkan kepala 
daerah tidak gampang membuat kebijakan 
karena semua rancangan kebijakannya cen-
derung ditolak DPRD. Dalam situasi demikain 
terjadi dua kemungkinan, pertama, akan ter-
jadi deadlock sehingga pemerintahan daerah 
tidak berjalan; kedua, kepala daerah bertran-
saksi dengan DPRD. Pemerintahan memang 
masih berjalan, kebijakan memang berhasil 
diputus, namun semuanya sudah terdistorsi 
oleh transaksi politik. Transaksi inilah yang 
kemudian berbuah korupsi. l

oleh: Didik supriyanto
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

pesta DeMokrasI 
tanpa Harapan (?)
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Sajali tampak antusias 
mengikuti setiap sesi 
materi. Mahasiswa Ilmu 
Geografi Universitas Ne-
geri Jakarta itu, merupa-

kan salah satu dari 48 peserta Youth 
Camp, sebuah kegiatan pelatihan 
dan inkubasi yang digelar Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) di 
Yogyarakta pada 18-29 Oktober lalu. 

dengan mempraktikkan materi dan konsep 
yang telah disusun pada tahap pertama, untuk 
memecahkan persoalan sosial yang ada.

Menurut Wakil Ketua Sementara 
KPK Johan Budi SP, intervensi sosial yang 
dilakukan selama tahapan ini diupayakan 
menyelesaikan permasalahan yang ada. 
“Sehingga langkah itu dapat membangun 
kesadaran kolektif seluruh masyarakat desa 
dan meletakkan dasar untuk dilanjutkan 
oleh pemuda desa yang bersangkutan secara 
mandiri,” katanya.

Dengan konsep volunterisme dan 
aktivisme, kata Johan, KPK percaya para 
pemuda mampu melawan korupsi secara 
intensif dan dengan cara kreatif. Sebab, kata 
Johan, KPK harus mengembangkan strategi 
pemberantasan korupsi dengan cara dan 
target segmentasi yang beragam. 

“Pendidikan antikorupsi harus diberikan 
kepada semua elemen masyarakat, agar 
tumbuh pengetahuan, kesadaran dan sikap 

setiap ada perubahan, di situ ada 
pemuda Yang menjadi aKtornYa. 
KeKuatan mereKa, bahKan menurut 
pendiri bangsa soeKarno, mampu 
mengguncang dunia. di sini, KpK 
teguh meYaKini, pemuda mampu 
berKontribusi.

Para peserta merupakan para pemuda 
pilihan yang punya segudang pengalaman 
berorganisasi. Tak hanya itu, manfaat dari 
aktivitasnya, harus memiliki dampak positif 
bagi masyarakat. Dari 1.200 pemuda yang 
diseleksi, panitia memilih 20 di antaranya 
dengan melihat esai mereka. Sisanya, ada 
jalur undangan dan satu tiket dari kuis di 
media sosial.

Beruntung, Sajali lolos berkat kuis 
itu dengan melakukan kultwit meme 
antikorupsi. “Saya bikin beberapa meme yang 
menunjukkan nilai antikorupsi sehari-hari, 
seperti motor yang mengambil jalur busway 
atau buang sampah sembarangan.

“Isu korupsi nggak mesti yang besar-
besar. Buang sampah sembarangan, atau 
menyerobot jalus busway, itu juga korupsi 
lho,” ujar Presiden Forum Indonesia Muda 
(FIM) Regional Depok dan Jakarta ini.

Selama tiga hari pertama, para peserta 
mendapatkan pembekalan dari para 
penggerak perubahan, semisal Ahmad 
Bahrodin yang memberdayakan petani di 
17 kabupaten di Jawa Tengah agar berdikari 
mengelola sumber daya alam, atau Arief 
Budiman yang menginspirasi penenun di Bali 
agar karyanya lebih bernilai ekonomi.

Setelah itu, selama empat hari, mereka 
dibagi ke dalam empat kelompok dan 
menetap di empat desa, yakni Desa Girikerto, 
Desa Umbulharjo, Desa Bokoharjo dan Tegal 
Gendu, Prenggan Kota Gede. Di sini, para 
peserta akan melakukan intervensi sosial 

ketIka peMuDa 
MenYaDarI peran

khusus

Foto-Foto: IStW

YoutH CaMp 2015

1.  KEBERSAMAAN- Para peserta Youth Camp saling berang-
kulan dan bernyanyi bersama

2. GOTONG ROYONG- Kegiatan bersama membantu warga 
mendirikan pos keamanan dalam mengaplikasikan pela-
jaran selama masa karantina.

3. DEKLARASI- Bertepatan dengan hari sumpah pemuda 
seluruh peserta membacakan janji antikorupsi.

4. ARAHAN- Wakil Ketua Sementara KPK, Johan Budi SP 
memberi pengarahan kepada peserta.

1.

2.

3.

4.
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nyata untuk melawan korupsi,” katanya.
Selanjutnya, para peserta akan saling 

berbagi pengalaman dan tantangan 
yang mereka hadapi di setiap desa. Pada 
tahap ini, mereka dapat membangun 
jalinan komunikasi yang lebih solid serta 
merencanakan program untuk daerah dan 
komunitas mereka di tempat asal. 

Puncak kegiatan Youth Camp kali 
bertepatan dengan peringatan hari Sumpah 
Pemuda 28 Oktober 2015, dimana sebuah 
pentas budaya bertajuk “Berani Sederhana” 
digelar dengan melibatkan masyarakat 
yang lebih luas. Pada acara itu, 48 peserta 
mendeklarasikan “Janji Antikorupsi” yang 
berisi:

Sumpah Pemuda Perubahan
Kita, pemuda Indonesia berani hidup jujur 

dan bertanggung jawab.
Kita, pemuda Indonesia giat bekerja 

berkolaborasi dan beraksi nyata untuk 
mendorong perubahan.

Kita, pemuda Indonesia berjuang tanpa 
mengenal lelah demi bangsa Indonesia yang 
lebih bermartabat dan bebas dari korupsi.

Ikrar ini, seolah menjadi momentum 
gerakan kaum muda untuk berperan lebih 
besar dalam perjuangan pemberantasan 
korupsi di negeri ini. dalam kegiatan itu, hadir 
sejumlah tokoh dan seniman, antara lain 
mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas, 
budayawan Romo Sindhunata, Ary Juliyant, 
Sujud Kendang, Sisir Tanah, dan grup musisi 
Chick and Soup.

Sementara itu, Fungsional Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK 
yang juga ketua pelaksana kegiatan, Dhedy 
Adi Nugroho mengatakan, alasan dipilihnya 
tema sederhana, bermakna mengajak kaum 
muda untuk bersikap apa adanya, tidak 
materialistis, dan tidak mengedepankan ego. 

“Kita harus membiasakan bekerja sama 
dan fokus pada solusi pada setiap persoalan 
di tengah masyarakat,” katanya.

Ia berharap, para angkatan muda akan 
membawa perubahan bagi masyarakatnya 
usai kegiatan ini. “Materi, pengalaman, dan 
praktik langsung di masyarakat, semoga 
bisa menginspirasi untuk berbuat dan terus 
berbuat bagi perubahan masyarakat yang 
lebih baik,” katanya.

tiga tahap

Direktur Dikyanmas KPK Sujanarko 
menjelaskan, ada tiga prinsip yang 
ditekankan dalam mendongkrak potensi 
pemuda. Pada kegiatan yang bertajuk tema 
“Energi Mudamu, Senjatamu” ini, para 
peserta melalui tiga tahap kegiatan. Pertama, 
penyemaian, dimana peserta mendapatkan 
materi antikorupsi dan berdiskusi dengan 
para narasumber yang kompeten. Antara lain, 
Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, Wakil Ketua 
KPK Nonaktif Bambang Widjojanto, Robi 
Navicula, Ayip Budiman, Ahmad Bahrodin, 
Rahmat Jabaril, Elanto Wijoyono, Marjuki 
Kill the DJ, dan lainnya.

Kedua, berakar, dimana peserta 
akan tinggal bersama penduduk. Mereka 
melakukan intervensi sosial dengan 
mempraktikkan materi dan konsep yang 
telah disusun pada tahap pertama. Sedapat 
mungkin, mereka berupaya menyelesaikan 
permasalahan yang ada, sehingga langkah 
itu dapat membangun kesadaran kolektif 
seluruh masyarakat desa dan meletakkan 
dasar untuk dilanjutkan oleh pemuda desa 
yang bersangkutan secara mandiri.

Tahap ketiga, bertumbuh, dimana para 
peserta saling berbagi pengalaman dan 
tantangan yang mereka hadapi di setiap desa. 
Pada tahap ini, mereka dapat membangun 
jalinan komunikasi yang lebih solid serta 
merencanakan program untuk daerah dan 
komunitas mereka di tempat asal. 

Terkait tahap kedua, Sujanarko 
menjelaskan, para peserta dibagi menjadi 
empat kelompok yang kemudian menetap 

di empat desa, yakni yakni Desa Girikerto, 
Desa Umbulharjo, Desa Bokoharjo dan Tegal 
Gendu, Prenggan Kota Gede.

Di Desa Girikerto misalnya, para peserta 
menginisiasi pembangunan Omah Saung 
sebagai pusat berkumpul dan taman bacaan. 
Selama ini, perpustakaan desa minim 
pengunjung, sehingga mereka menggandeng 
Karang Taruna setempat untuk mengelola 
perpustakaan agar minat baca masyarakat 
meningkat. Selain itu, mereka juga menggelar 
workshop pembuatan radio komunitas 
dan pelatihan budidaya alpukat, guna 
meningkatkan potensi pertanian setempat.

Di Desa Umbulharjo, para peserta 
mengadakan pemberdayaan masyarakat 
dengan mengadakan pelatihan mendongeng 
bagi orangtua. Dengan begitu, orangtua 
bisa menanamkan nilai-nilai luhur melalui 
dongeng sebelum tidur. Kegiatan serupa, 
juga digelar Desa Bokoharjo. Selain 
itu, para peserta juga menggelar lomba 
mewarnai kaos bertema “Anak Jujur” untuk 
mengkampanyekan kejujuran di kalangan 
anak. Mereka juga menggelar workshop 
pengelolaan sampah, agar mampu mengatasi 
persoalan lingkungan dan ekonomi secara 
bersamaan. 

Sementara di Tegal Gendu, para peserta 
berupaya mempromosikan kebudayaan dan 
kesenian daerah dengan membuat website 
kampung. “Disamping meningkatkan 
nilai ekonomi daerah, tentu saja hal ini 
memberdayakan masyarakat dan mengurangi 
tingkat pengangguran,” papar Dhedi. 

Johan Budi SP, 
Wakil Ketua Sementara KPK.

“KPK butuh lebih
banyak inisiatif 
masyarakat sebagai
bentuk partisipasi
publik dalam tugas
pemberantasan
korupsi...,”

5.  MATERI- Untuk 
menambah pen-
getahuan, peserta 
diberikan berbagai 
materi yang akan di-
aplikasikan kepada 
masyarakat.

6. WORKSHOP-Pem-
buatan produksi 
kreatif dari kulit di 
Hous of Makaro

7. KOMPAK- Kegiatan 
team building pe-
serta youth Camp.

5.

6. 7.
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1.

Bersama enam rekan, saya mendi-
rikan komunitas iCare Indonesia 
yang berbasis di Jakarta. Kami 
mengumpulkan donasi man-
diri berupa 50 nasi bungkuslalu 

membagikannya kepada para petugas keber-
sihan pada akhir pekan. 

Selain itu, kami pernah melakukan 
penyaluran donasi kepada panti yatim 
piatu, menggelar penyuluhan kebersihan 
dan kesehatan untuk anak-anak di bantaran 
Kali Ciliwung, mengajak anak-anak putus 
sekolah ke museum, mengunjungi tempat 
tinggal veteran perang, mengadakan kegiatan 
bernyanyi bersama penghuni panti jompo, 
dan beberapa kegiatan serupa dengan target 
yang selalu berbeda.

Siapa bilang pegawai kantoran yang 
berpenghasilan pas-pas-an tidak bisa 
membuat perubahan? 

Kami dan 30 partisipan telah 
membuktikan bahwa segala hal yang kami 
relakan bisa menjadi donasi. Kuncinya 
adalah terbuka atas setiap kontribusi. Saya 
menyadari bahwa komunitas ini belum 
menggerakan masyarakat secara masif. 
Tetapi hakikat amal sesungguhnya adalah 
keikhlasan dari setiap donaturnya dalam 
memberi. Benar begitu, bukan?

Sebenarnya begitu besar peran pemuda 
dalam mengubah sikap, sifat, dan karakter 
bangsa ini, jika mengingat bahwa begitu 
banyak kegiatan yang melibatkan anak 
muda, terbukti selalu melampaui indikator 
keberhasilan sebuah kegiatan. 

Saya berharap, bahwa amal, berapa 
pun besarannya, tetap menjadi cara yang 
baik bagi kita untuk membantu orang lain. 
Sesungguhnya, aksi yang positif haruslah 
dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal 
kecil, dan dimulai dari sekarangl

Motor perubahan
Kegiatan ini, ujar Wakil Ketua Sementara 

KPK Johan Budi, seolah menjadi wahana 
yang akan membangunkan potensi pemuda 
yang luar biasa. Bila diingat-ingat, sejarah 
emas bangsa ini, tak pernah luput dari 
peran pemuda sebagai motor perubahan. 
Sumpah Pemuda pada 1928, penculikan 
Soekarno dan Mohammad Hatta pada 
Peristiwa Rengasdengklok untuk Proklamasi 
Kemerdekaan pada 1945, tumbangnya Orde 
Lama pada 1966, dan perjuangan reformasi 
pada 1998, adalah sederet peristiwa yang 
menunjukkan betapa fundamentalnya peran 
pemuda. “Karenanya, kekuatan itu juga harus 
digunakan dalam perjuangan memberantas 
korupsi,” kata Johan.

Sependapat dengan Johan, aktivis 
mahasiswa Elanto Wijoyono mengatakan 
generasi muda merupakan agen perubahan 
dan segala hal yang dilakukan anak muda akan 
berdampak. Apalagi dengan perkembangan 
teknologi saat ini wawasan yang mereka 
miliki lebih luas. Dari kecanggihan teknologi 
itu mereka dapat memanfaatkan untuk 
mengawasi atau mengkritik pemerintahan 

atau pejabat yang menyimpang melalui 
media apapun.

Menurut Elanto, generasi muda dengan 
wawasan yang lebih luas dan penguasaan 
teknologi informasi, bisa berperan aktif 
ikut mengawasi sistem negara yang berjalan 
sekarang. Harapannya, agar ketika ada 
perilaku-perilaku koruptif yang terjadi 
khususnya di ranah publik khususnya, 
“Mereka bisa mengawasi. Jangan takut 
mengabarkan indikasi korupsi,” katanya.

Sedangkan Peneliti Setara Institute 
Romo Benny, menambahkan, pengawasan itu 
dapat dimulai dari lingkungan terdekatnya. 
Misalnya dimulai dari lingkungan rumah, 
sekolah, kampus baru ke masyarakat.

“Misal mengawasi dana bantuan sekolah 
mereka, di kampus bisa terlibat dalam 
menjaga transparansi penggunaan dana di 
kampusnya, lalu proses-proses demokratis 
di kampus. Mulai dari itu semua, lalu 
memperluas pengawasan lagi di lingkungan 
masyarakat, sedikit demi sedikit akan 
ada kemauan keberanian untuk melawan 
korupsi,” ujarnyal

 BERBAGI- Setelah mendapat materi, para peserta memberi pengajaran kepada anak-anak 
warga sekitar tentang teknik sablon kaos.

peMuDa kantoran 
pun BIsa

rIvo paHlevI akBarsYaH, 
PENDIRI KOMUNITAS ICARE

saya bergabung dalam komunitas 
“Penyala Banggai” bagian dari ge-
rakan Indonesia Menyala, yang 
bergerak untuk meningkatkan mi-
nat baca anak-anak. 

Bergabungnya saya di Penyala Banggai 
juga akhirnya memperlihatkan cerminan 
pemuda daerah. Betapa tidak, sangat sedikit 
menemukan anak muda yang mau bergabung 
dengan komunitas ini, Mereka merasa tidak 
tertarik untuk berkomunitas. Saya prihatin 
jika pemudanya masih acuh tak acuh dengan 
masa depan daerahnya sendiri, sedang 
orang dari daerah lain mau berkorban satu 
tahunnya untuk mebangun daerah kita.

Penyala Banggai menyumbangkan buku-
buku berbagai tempat. Tahun ini, bahkan 
kami juga membuka beberapa rumah 
belajar di sejumlah daerah. Kami berusaha 
memberdayakan penduduk di setiap rumah 
belajar. Caranya, mereka mengelola rumah 
belajar tersebut dan bersedia rumahnya di 
ramaikan dengan anak-anak yang haus akan 
pengetahuan.

Dengan seringnya kegiatan itu, sedikit 
demi sedikit teman-teman saya tertarik 
dengan komunitas ini. Hingga akhinya saat 
open recruitmen, kurang lebih ada 15 orang 
pendaftar. Sedikit memang, tapi sekali 
lagi kamu berupaya mebuktikan bahwa 
setidaknya, sedikit demi sedikit anak muda 
terketuk hatinya untuk mau berbuat lebih.

Sebab pemuda adalah generasi penerus, 
tapi tak ada yang bisa diteruskan jika mereka 
hanya jadi pemuda yang pasif dan tidak 
mau memperbaiki diri. Yang sesungguhnya 
dibutuhkan oleh generasi sekarang adalah 
kemauan disusul dengan gerakan pada 
apapun komunitas positif yang mereka 
minati. 

Tentu saja ini lebih baik dari pada hanya 
diam. Sudah saatnya pemuda berbuat lebih, 

minimal untuk daerahnya, 
jangan hanya menunggu apa 
kekurangan dari daerahnya 
lalu protes tanpa mencoba 
untuk bergerak bersama 
menyelesaikan sedikit demi 
sedikit permasalahan atau 
kekurangan daerahnya.l

MenGGuGaH MInat BaCa

sItI anIsa DunGGIo, 
AKTIVIS KOMUNITAS PENYALA BANGGAI



neGerI korupsI 
tanpa Basa-BasI

Hidup di negeri korupsi tanpa basa-basi
Birokrasi alat korupsi tak mau dimengerti

Penguasa hanya belajar matematika
Ilmu ekonomi strategi menguasai

Lantas rakyat hanya sebagai alat saja
Sebagai slogan demi kepentingan rakyat

Penguasa tetap saja berpidato tanpa tahu diri
Telivisi alat sensasi tak pernah henti

Hidup di negeri korupsi tanpa basa-basi
Birokrasi alat korupsi untuk mencuri

Penguasa hanya menguasai materi
Saling berbagi upeti

Jangan bilang tidak untuk korupsi
Sebab harta korupsi seperti warisan

Turun temurun tak bisa dimusnahkan
Apalagi dihilangkan, hanya mimpi

Birokrasi dan korupsi saling mengerti
Saling bagi-bagi hasil kekuasaan, dinikmati

Hidup di negeri korupsi layak disesali
Bagi yang tak terlibat di birokrasi

‘Korupsi wajahmu ada di telivisi hukum saling dikhianati’

Batu, 23 Juni 2013
Akaha Taufan Aminudin

Siapa lagi yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi, kalau bukan rakyat? Biaya 
kesehatan mahal, infrastruktur jadi ‘berumur’ pendek, perekonomian sulit dan masih 
banyak lagi daya rusak lainnya. Wajar saja, ketika rakyat mulai berteriak atas penzali-
man demi penzaliman yang ia derita. Derita yang begitu paradoks dengan kondisi 

pemimpin atau wakil rakyat yang mereka pilih ketika pemilu sebelumnya. Edisi kali ini, 
sejumlah penyair, merefleksikan jeritan itu dalam buah karya mereka.

apa laGI YanG kau keJar
Apa lagi yang kau kejar ?
Kamar mandimu yang mewah
Mengalahkan kamar hotel-hotel berbintang
Mobil dan rekening
Listrik
Telepon 
Ongkos tamasya
Gaji, biaya kunjungan, harga tiket
Bonus lembur
Lalu
Upah babumu
Selalu kami bayar
Lewat keringat tukang parkir
Lewat lutut gigil pelayan toko
Lewat bahu kekar buruh-buruh pabrik
Lewat ayunan tangan buruh bangunan
Apa lagi yang kau kejar ?
Dan 
Kejarlah kami
Kami masih menumpang tidur
Di lantai pasar, di bawah jembatan layang
Di tepi bantaran kali
Merindukan rumah susun
Dan ruangan belajar

Padang, 2013
Asril Koto

saMpaI kapan
Siapa dimana dalam kelam meniup bansi

Nada-nada tersumbat, sejajar dengan miris gerimis
Di musim pancaroba ini, dari Sabang sampai Marauke

Hanya benalu semakin rimbun, menghisap membunuh 
pohon inangnya

Siapa dimana menatap hampa dan terluka
Orang-orang kosong mengelus dada, mengusap dendam 

airmata
Antara rintih sampai amarah, tanah dan air terus dijarah
Diam-diam dalam kelam, kudengar tangis menggerimis

Diam-diam, terang-terangan, tikus dan monyet berpesta 
pora

Lalu sampai kapan kita bertahan
Berdiam dalam kelam, memendam luka dalam-dalam

Sampai kapan kita menutup telinga, membiarkan jeritan 
penderitaan

Sampai kapan kita menutup mata, membiarkan pertiwi 
yang berduka

Batam, 09 Februari 2013
Hasan B. Saidi

kalIanlaH 
WakIl kaMI

Seiring bergantinya musim
Semusim wakil-wakil rakyat 
Adakalanya musim hujan
Hujan sederas janji caleg
Kadang juga musim semi
Jalan bersemi pamflet
Bahkan juga musim gugur
Gugur sudah harapan kami
Kami tanamkan benih kehormatan
Di kursi panas bergoyang
Goyangkan dahsyat runtuhkan pundi keimanan
Wahai para wakil kami
Telah kalian sampaikan harapan negeri
Sejuta kasih atas keberhasilan ini
Kalian wakilkan kekayaan kami
Kalian wakilkan istana kencana kami
Kesejahteraan bersatu dalam satu jua
Jua kebersamaan tuk saling berkorupsi
Saling lindung dari jeruji besi
Berselimutkan undang-undang negeri
Jayalah surga duniawi
Yakinkan kekecewaan kami
Kalian wakil-wakil kami di neraka nanti

Asmoro Al Fahrabi

HarGa rakYat 
tIGa ratus rIBuan

Berkata itu mudah
Bertindak lebih bersahaja,
Jangan jadi pengecut di negeri sendiri
Berita-berita pagi mendustai
Rakyat hanya sebagai robot
Suaranya diperjualbelikan
Penguasanya sudah tuli
Tak mampu memimpin lagi
Hanya transsaksi pajak dikerjakan
Harga BBM diombang-ambingkan
Rakyat miskin tiga ratus ribuan
Jangan melawan
Hanya rakyat tiga ratus ribuan
Diberikan tunai tanpa malu-malu
Dibodohkan dengan sengaja
Dimiskinkan kecerdasannya
‘Hidup di negeri kebodohan rakyat dimiskinkan berkali-
kali’

Batu, 7 Juli 2013
Akaha Taufan Aminudin
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tatap muka

s aat kuliah di Institut Agama Is-
lam Negeri Wali Songo, Salatiga, 
Ahmad Bahruddin akrab dengan 
kehidupan para petani di desa. Ia 
juga kerap berkecimpung dalam 

organisasi rukun warga. Dari sana ia menya-
dari bahwa pembangunan desa harus dimulai 
dari kemandirian. Semangat dan keyakinan 
‘berdikari’ harus dimiliki tiap warga desa. 
Pada 1999, Kang Din, begitu sapaan akrab-
nya, mendirikan Serikat Paguyuban Petani 
Qaryah Thayyibah (SPPQT) alias “Desa yang 
baik, makmur, sejahtera”.

Tak hanya melakukan transformasi so-
sial bagi kehidupan petani. Pria yang sering 
menguncir rambutnya ini, menginisiasi se-
kolah non-formal dalam bentuk sebuah ko-
munitas Qaryah Thayyibah. Kang Din, ingin 
anak-anak tumbuh dengan bebas dan mema-
hami ilmu tidak terbatas pada ajaran guru dan 
bacaan buku. Ia mencita-citakan hadirnya se-
buah ruang belajar yang membebaskan piki-
ran, memberikan ruang kreativitas seluas-
luasnya bagi anak-anak.

Pertengahan Oktober lalu, Lufti Avianto 
dari Majalah Integrito berkesempatan ber-
bincang dengan lelaki yang lebih suka disebut 
Pegiat Desa ini. Berikut petikan wawancara 
yang dilakukan di sela kegiatan Youth Super-
camp 2015 di Yogyakarta:

InGIn 
Desa ManDIrI

aHMaD BaHruDDIn
Pemberdaya masyarakat desa

Bagaimana Qaryah Thayyibah (QT) ini 
berawal?
Sejak saya mahasiswa, saya sudah bergabung 
dengan petani di desa. Saya juga bertani. Saat 
di kampus, di Fakultas Tarbiyah yang saya 
ambil, diajarkan pendidikan kritis. Saya ba-
nyak membaca buku-buku yang mengkritik 
kelembagaan, civil society.

Itu yang menginspirasi Anda?
Banyak orang yang menginspirasi, termasuk 
Arief Budiman. Sosok Arief kerap mengkriti-
si kejadian-kejadian kecil di kota. Jalur becak 
di kota saja dia kritisi, ada sapi gelonggongan, 
ada penyiksaan. Ia memperjuangkan sesuatu 

Foto-Foto: IntegrIto/SrP

yang kecil dulu dari yang kita hadapi dulu, 
jadi seperti Arief Budiman mengajarkan se-
perti itu kita tidak harus jadi pendekar.

Bagaimana akhirnya QT dibentuk?
Dari situ lalu saya mengamati dan merasa-
kan permasalahan yang muncul, khususnya 
terkait dengan pertanian. Misalnya masalah 
irigasi. Saya bentuk perkumpulan petani 
pemakai air. Terus pokok-pokok kegiatan 
utamanya lebih kepada pemberdayaan pe-
tani antara lain dari sisi kebijakan negara 
yang kadang-kadang tidak berpihak pada 
petani itu. 
Setelah itu, dari kelompok tersebut, saya 
inisiatif bersinergi dengan paguyuban di desa 
lain Akhirnya, 10 Agustus 1999, Serikat Pagu-
yuban Petani “Qaryah Thayyibah” (SPPQT) 
resmi dibentuk.

Ada berapa paguyuban?
Anggotanya berjumlah 16.348 petani dari 
660 kelompok tani, 120 paguyuban. Terse-
bar di 17 kabupaten. Di antaranya, Salatiga, 
Semarang, Magelang, Boyolali, Temanggung, 
Wonosobo, Kendal, Batang, Purwodadi, 
Demak dan Sragen. 

Selain pemberdayaan petani, Anda juga 
merambah ke dunia pendidikan? 
Ya karena (pemberdayaan masyarakat) me-
lekat gak bisa lepas dari pendidikan rakyat, 
pendidikan kritis, pendikan yang berbasis 
pada pendidikan desa. 
Pendidikan saat ini, saya nilai membuat jarak 
kepada anak-anak dengan desanya. Ini harus 
segera ditutupi, diupayakan mengendalikan 
para pemuda desa, remaja desa ini untuk ber-
pikir inovatif untuk desanya.
Kalau di desa praktik-praktik bernegaranya 
nggak benar, ya kita betul-betul jadi ne-
gara bangkrut, bisa diambang kehancuran. 
Korupsi itu kan seperti sel kanker, sangat 
menghabisi. Makanya ini harus segera kita 
upayakan, mengendalikan desa menjadi 
bersih, mandiri. Harus memperbaiki bukan 

3.
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“Integritasmu sama dengan apa yang 
kamu beri, dikurangi dengan apa yang 
kamu ambil,” kata Robby Navicula ketika 
berbicara di depan 48 peserta Youth 

Camp, akhir Oktober lalu di Yogyakarta.
Robby menjelaskan, semakin besar pengor-

banan yang kita berikan, semakin besar integritas 
dan nilai dari kita. Rumus itulah, yang ia pegang 
teguh bertahun-tahun dalam hidup, termasuk ke-
tika bermusik dan mencipta lagu.

Dengan karir yang sudah 19 tahun bersama 
grup Navicula, Robby tetap konsisten menyuara-
kan kritik tentang lingkungan hidup, sosial dan 
budaya. Dengan jalan musik yang dipilih, ia me-
ngaku lebih menjadi pribadi yang lebih ‘bernilai’ 
ketimbang menjadi orang yang hanya kaya secara 
materi. “Orang yang lebih ke sosial itu value-nya 
lebih kaya, ujarnya.

Misalnya saja, ketika isu pencurian kekayaan 
alam atau pengerusakan lingkungan. Tentu saja, 
kata dia, setiap orang yang memiliki semangat 
nasionalisme, harus berperan dalam mengatasi 
persoalan itu. “Kalau saya sebagai musisi ya lewat 
karya musik dan memang lagu-lagu Navicula ter-
inspirasi dari itu,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan korupsi, dimana 
isu ini, kata dia, belum menjadi kesadaran dan 
kepedulian masyarakat lebih luas. Menurut dia, 
perlu upaya dari semua pihak untuk berperan da-
lam menyebarkan nilai dan semangat antikorupsi 
agar terbangun kesadaran sejak dini.

“Kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cara 
mengajarkan anak atau orang yang lebih muda 
untuk berlaku jujur, buang sampah pada tempat-
nya,” katanyal

roBBY navICula 

ruMus
InteGrItas Kita kerap melihat

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

IntegrIto/SrP

BIODATA
NAMA

BAHRUDDIN

TEMPAT, TANGGAL LAHIR
Semarang,  9 Februari 1965

ALAMAT
 Jalan R. Mas Said No 12 kelurahan Kalibening, Kecamatan 

Tingkir, Salatiga. 

PENDIDIKAN
Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga (1992)

PENGHARGAAN
2005 - Sanata Dharma Award bidang Pendidikan

2006 - Penemu model Community Based Education oleh 
GP Ansor

2009 - Warga Kota Teladan bidang Pendidikan dari 
Walikota Salatiga

2010 - PWI Jateng Award sebagai Perintis Sekolah 
Alternatif

2012 - Ma’arif Award

2012 - Insan Pendidikan Terpuji dari GP ANSOR dan TMP 
(Tunas Merah Putih)

2013 - Kickandy Heroes 2013

2013 - Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 
dari Gubernur Jawa Tengah

tatap muka

justru memperparah keadaan.

Apa yang anda harapkan dengan UU 
Desa, dimana desa menjadi subjek peru-
bahan itu sendiri?
Kepercayaan itu kalau disalahgunakan, ya 
menjadi kerusakan, menjadi dahsyat sekali. 
Tetapi kalau itu digunakan sebaik-baiknya 
jadi amanah dengan penuh tanggung jawab, 
cerdas dan gagasan inovatif selama ini ber-
gantung. 

Apa capaian anda yang berkesan?
Ketika saya mengolah sampah menjadi 
briket, jadi di proses di Indonesia pemba-
karan menggunakan teknologinya Herman 
Johannes pada sekitar 1993-1994. Yang 
tadinya di Salatiga buang sampah ke luar 
kota, terus waktu itu ada konsep mengelola 
sampah jadi bukan dibakar, namun di daur 
ulang, renewable, energi alternatif itu nilai-
nya sangat tinggi sekali, disamping ada pe-
ngelolaan kawasan kumuh itu juga mendapat 
Adipura pada 1996-1997. Capai-capaian itu 
punya kontribusi juga melakukan kualitas 
lingkunganl
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komunitas

Bersama enam rekan, saya mendi-
rikan komunitas iCare Indonesia 
yang berbasis di Jakarta. Kami 
mengumpulkan donasi man-
diri berupa 50 nasi bungkuslalu 

membagikannya kepada para petugas keber-
sihan pada akhir pekan. 

Desakan reformasi untuk mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik dan 
transparan, memberikan efek domino hingga 
pelosok Nusantara. Tak terkecuali bagi 
provinsi yang paling ujung utara, Nangroe 
Aceh Darussalam.

MenInGkatkan kesaDaran, 
MenGuatkan penDIDIkan

sekolaH antIkorupsI aCeH (saka)

peperangan melaWan Korupsi harus 
diperKuat pada sisi pencegahan. pada 
bagian ini, pendidiKan, menjadi salah 
satu jaWaban lahirnYa generasi baru 
Yang berintegritas.

Masyarakat Aceh menjadi sadar 
akan peran sentralnya dalam perubahan, 
termasuk dalam upaya pemberantasan 
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang 
menjadi agenda utama reformasi. Kondisi 
ini lantas menggerakkan enam aktivis untuk 
melakukan analisis terhadap tata kelola yang 
ada serta memetakan gerakan antikorupsi 
yang telah ada sebelumnya.

Mereka antara lain, Akhiruddin 
Mahjuddin, Bambang Antariksa, Hemma 
Marlenny, Muhammad Ibrahim, Jailani 
Hasan Riseh dan Misran Nirto. Mereka 
menyimpulkan bahwa ada dugaan sejumlah 
lembaga korupsi yang berkiprah di Aceh, 
telah dirasuki orang-orang yang tidak 
berkepentingan bahkan yang terlibat korupsi. 
Karenanya, mereka lantas bersepakat untuk 
mendirikan Gerakan Anti Korupsi Aceh 
(GERAK Aceh) pada 29 November 2003.

Saat ini, GERAK Aceh dipimpin Askalani. 

“Sebelum menjadi GERAK Aceh, komunitas 
ini bernama Aceh Damai Tanpa Korupsi 
(ADTK), dengan kegiatan utama melakukan 
pemantauan terhadap penggunaan anggaran 
pemerintah daerah Aceh secara keseluruhan,” 
katanya. Setelah berubah nama, kegiatan 
makin diperluas, hingga bantuan hukum, 
pendidikan antikorupsi, serta pemantauan 
peradilan.

Dalam perjalanannya, GERAK Aceh 
terlihat intens pada program di bidang 
pendidikan antikorupsi, salah satunya 
dengan meluncurkan Sekolah Anti Korupsi 
(SAKA) pada 2010. Program ini digulirkan, 
kata Aska, untuk meningkatkan kesadaran 
dan kepedulian dalam memerangi perilaku 
korupsi. “SAKA didesain mirip dengan 
pendidikan nonformal dengan menghadirkan 
pengajar yang ahli di bidangnya. Dari sini kami 
berharap lahirnya generasi antikorupsi,” 
katanya.

Masa pendidikan di SAKA berlangsung 

selama enam bulan yang dibagi dalam tiga 
bagian. Pertama, materi umum tentang 
pengenalan korupsi sehingga siswa 
memahami tahapan langkah para pelaku 
korupsi malakukan niat jahatnya untuk 
menguras keuangan negara.

“Kedua, terkait perencanaan dan 
penganggaran dimana siswa mampu 
memahami proses perencanaan dan 
penganggaran yang baik dan buruk,” 
imbuhnya. Sedangkan tahap terakhir, tambah 
Aska, siswa akan diajarkan cara advokasi, 
investigasi serta menyusun sebuah laporan 
analisis kasus.

Menurutnya, siapapun publik wajib tahu 
anggaran yang dipakai pemerintah. “Alasan, 
cara, tujuan dan waktu penggunaan anggaran 
itu oleh pemerintah, kita harus tahu,” 
katanya. Karena itu, SAKA menghadirkan 
para pengajar yang pakar dalam bidangnya 
masing-masing agar para siswa mendapatkan 
pemahaman dan pengalaman terbaik. Pada 
akhirnya, Aska pun menegaskan bahwa 
tujuan diselenggarakannya SAKA, selain agar 
masyarakat lebih memahami, juga berani 
melaporkan apabila menemukan dugaan 
tindak pidana korupsi. 

Sebab, Aska mengaku prihatin, ketika 
melihat fakta korupsi yang ada. Dengan 
latar belakang pelaku korupsi yang rerata 
berpendidikan tinggi, memiliki jabatan dan 
kekuasaan yang cukup luas, sehingga kerap 
kali mereka mampu menutupi perilaku 
korupsi itu dari perhatian publik.

Tantangan tak berhenti di situ. Aska 
juga mengaku kesulitan mencari siswa baru. 
Perlu lebih dari semangat dan tekad, untuk 
bertahan selama masa pendidikan yang 
mempelajari 36 modul yang terasa ‘berat’. 
Karenanya, selama enam angkatan SAKA 
digelar, sekolah ini ‘baru’ meluluskan lebih 
dari 150 orang. “Tentu saja, mereka yang bisa 
menyelesaikan pendidikan adalah orang-
orang yang luar biasa,” katanya.

Ke depan, SAKA akan terus digelar demi 
mencetak generasi antikorupsi. Dengan 
tren korupsi yang makin memprihatinkan, 
GERAK Aceh menyadari bahwa perlawanan 
melawan korupsi masih akan terus 
berlangsung. 

“Jika masyarakat Indonesia masih apatis 
dan tidak mau terlibat langsung memantau 
penyelenggaraan negara di negeri ini, jangan 
berharap Indonesia akan terbebas dari 
bahaya korupsi, meskipun puluhan lembaga 
dibentuk,” tegas Askal

1.  BERKUMPUL- Anggota Komunitas GERAK Aceh 
berkumpul di depan sekretariat sehabis kegiatan.

6. DISKUSI- Kegiatan diskusi sering dilaksanakan oleh 
naggota komunitas ini

7. PAGELARAN- Kegiatan lain yang juga dilaksanakan 
adalah pagelaran dalam rangka Hari Antikorupsi se- 
dunia.

1.

2.

3.
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tahukah?

reformasi sepakbola 

SCMP.CoM

teArA.goVt.nZ

Tahukah? Lonjakan 
prestasi tim sepakbola 
Tiongkok yang berhasil 
masuk putaran per-

empat final pada Piala Asia 
2015, tidak lepas dari peran 
Presiden Xin Jinping. Jinping 
fokus membersihkan korupsi 
di dunia sepakbola Tiongkok, 
melalui badan pemberantasan 
korupsi National Bureau For 
Corruption Prevention (NBCP). 
Ia melakukan seleksi ketat 
terhadap pengurus, wasit, serta 
pemain, sehingga terbentuknya 
liga nasional yang berkualitas, 
berintegritas, dan bebas dari 
korupsil

Denmark dan 
selandia Baru 
Hapus Hukuman Mati

sepekan 
Menghitung Hasil 
korupsi

Tahukah? Dibutuhkan waktu se-
lama sepekan untuk menghitung 
harta hasil korupsi yang dilakukan 
mantan jendral senior angkatan 

bersenjata Tiongkok, Xu Caihou. Meski 
sang jenderal meninggal dunia akibat 
kanker, tak membuat kasusnya dihentikan 
oleh pengadilan.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 
12 truk besar untuk mengangkut uang 
tunai seberat satu ton, emas batangan, 
mobil mewah, dan batu mulia tersebut, 
dibutuhkan waktu selama satu pekanl

Tahukah? Sebagai negara 
dengan tingkat korupsi 
terendah di dunia, 
Denmark dan Selandia 

Baru, tidak lagi memberlakukan 
hukuman mati, baik bagi para ko-
ruptor maupun terpidana lainnya. 
Selandia Baru menghapuskan 
hukuman mati di negaranya pada 

tahun 1961, sedangkan Denmark 
pada tahun 1994. Mereka menilai 
peran serta masyarakat dalam 
mengawasi pemerintahan, jauh 
lebih efektif untuk mencegah 
korupsi. Masyarakat kedua negara 
tersebut memiliki kesadaran 
tinggi terhadap perlawanan 
korupsi.

Menurut Indeks Persepsi Ko-
rupsi yang dilansir Transparency 
International, Denmark meru-
pakan negara terbersih dengan 
skor 92, sementara Selandia Baru 
menempati urutan kedua dengan 
skor 91. Kedua negara berhasil 
menjadi dua negara terbersih 
selama tiga tahun terakhirl

WIKIPeDIA.CoM

suLur

Melalui tahap penuntutan atau 
sering disebut “tahap kedua,” 
perkara sudah bisa disidangkan, 
sedangkan bagi tersangka, berarti 

statusnya sudah berubah menjadi terda-
kwa. Tugas KPK pada tahap penuntutan, 
diatur berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal 
itu, sesuai Pasal 39, antara lain penuntutan 
yang dilakukan harus berdasarkan hukum 
acara pidana yang berlaku dan berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.

Pada tahap kedua ini, fungsi penuntutan 
dilaksanakan oleh Penuntut Umum, yaitu 
Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Sesuai 
Pasal 52, setelah menerima berkas perkara 
dari penyidik, paling lambat 14 hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya berkas 
tersebut, Penuntut Umum wajib melimpah-
kan berkas perkara tersebut kepada Peng-
adilan Negeri. Sedangkan Ketua Pengadilan 
Negeri, wajib menerima pelimpahan berkas 
perkara dari KPK tersebut untuk diperiksa 
dan diputus.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penuntut 
Umum KPK dapat melakukan penahanan 
terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat 
diperpanjang lagi dengan izin pengadilan un-
tuk paling lama 30 hari sebagaimana diatur 
dalam pasal 25 KUHAP. Masa penahanan 
selama 20 hari tersebut, praktis tidak digu-
nakan seluruhnya karena pada hari ke-14 
perkara telah dilimpahkan ke pengadilan.

Selain itu, sesuai Pasal 41, KPK juga da-
pat melaksanakan kerja sama penuntutan 
tindak pidana korupsi dengan lembaga pe-
negak hukum negara lain sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku 
atau berdasarkan perjanjian internasional 
yang telah diakui oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. Yang dimaksud “lembaga pene-
gak hukum negara lain”, adalah kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, dan badan-badan 
khusus lain dari negara asing yang mena-
ngani perkara tindak pidana korupsi.

Saat memasuki tahap penuntutan, publik 
juga sering mendengar istilah P-21. Istilah ini 
memang tidak muncul begitu saja. Penyebu-
tan P-21, awalnya berasal dari kode formulir 
yang digunakan dalam proses penanganan 
dan penyelesaian perkara tindak pidana, 
seperti tercantum pada Keputusan Jaksa 
Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001.

Karena bermula dari institusi Kejaksaan, 
istilah tersebut pun awalnya dipergunakan 
jaksa penuntut umum (JPU) saat menerima 
BAP lengkap dari polisi. Namun dalam per-
kembangannya, 
istilah tersebut 
diperluas lagi. 
Bukan hanya dari 
polisi, namun 
dari penyidik 
manapun, termasuk 
penyidik KPK. 

Sebelum di-
nyatakan P-21, 
jaksa terlebih 
dahulu meme-
riksa keleng-
kapan berkas tersebut. Dalam proses yang 
dikenal sebagai Pra Penuntutan tersebut, 
jaksa memeriksa dengan teliti, mulai dari Su-
rat Pemberitahuan dimulainya penyidikan 
(SPDP), surat penangkapan, surat pena-
hanan, biodata tersangka, identitas barang 
bukti, dan sebagainya. 

Selain memeriksa berkas-berkas 
tersebut sebagai syarat formil, jaksa juga 
memeriksa syarat materiil. Yakni, apa-
kah pasal yang disangkakan penyidik 
telah sesuai. Jika syarat formil dan 
materiil telah dipenuhi dan lengkap, 
maka berkas dapat dinyatakan P-21. 
Dengan demikian, proses hukum pun 
berlanjut ke tahap penuntutanl

Pelimpahan ke Tipikor harus disertai berkas perkara dan surat dakwaan. 
Secara yuridis, kewenangan penahanan beralih kepada hakim yang 

menangani. 

penuntutan
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kavLing c-1

Jika mengenang peristiwa Sumpah Pe-
muda tanggal 28 Oktober 1928 silam, saya 
terkesan dengan keberanian para pemuda 
kala itu. Masing-masing perwakilan dari 

daerah, Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, 
Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, 
Jong Ambon, dan lain-lain berkumpul. Mereka 
mengikrarkan diri satu tanah air, satu bangsa, 
satu bahasa, sebagai rakyat Indonesia. Dibawah 
tekanan kedudukan Belanda, mereka berani 
bersumpah, untuk bersatu sebagai bangsa Indo-
nesia.

Keberanian para pemuda mengucapkan 
sumpah juga harus dimaknai. Mengapa mereka 
sampai berani bersumpah? Tidak cukup kah 
dengan deklarasi? Sebelumnya, arti sumpah itu 
sendiri tidak sembarangan. Sumpah berarti ber-
janji, berikrar secara resmi kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Janji suci, ikatan yang menguatkan 
serta meneguhkan akan sesuatu yang diucapkan. 
Dengan demikian, sumpah itu harus ditunaikan. 
Harus diteguhkan. Sebab, pertanggungjawaban 
ucapan sumpah itu kepada Tuhan, sang pencipta 
kita, yang mana muaranya adalah akhirat.

Mereka sadar, penindasan yang dilakukan 
kaum kolonialis selama ratusan tahun tidak 
bisa dihentikan jika berjuang sendiri-sendiri. 
Kegagalan demi kegagalan perlawanan di daerah, 
mendorong mereka untuk berjuang bersama. 
Perlawanan harus disatukan. Nasionalisme 

harus dipadukan. Berkumpulah para pemuda 
itu di sebuah rumah Jalan Kramat Raya No. 106, 
Jakarta.

Mereka berdiskusi, merumuskan, membuat 
langkah-langkah strategi yang harus diambil. 
Dengan satu tekad, satu tujuan, yakni mengusir 
penjajah. Mengawali perlawanan itu, mereka se-
pakat akan bersumpah. Sumpah mereka dihada-
pan Tuhan kepada tanah air Indonesia. Sumpah 
mereka untuk berbahasa satu, berbangsa Indone-
sia. Dengan sumpah itu mereka terikat janji suci 
dihadapan Yang Maha Esa.

Barangkali peristiwa tersebut perlu diterap-
kan pada masa kini. Tanpa disadari, kita sedang 
dijajah oleh para koruptor. Datangnya, dari para 
penguasa, yang memiliki jabatan dan kedudukan 
yang bekerja sama  dengan para comprador dan 
pengkhianat bangsa yaitu orang-orang yang 
dengan cara-cara melawan hukum dan tidak sah 
merampas kekayaan negara. 

Anggaplah para koruptor dan kroni-kroninya 
itu adalah kaum penjajah yang sering menindas 
rakyat kecil. Koruptor mengambil hak hidup 
kita, merampas kesejahteraan kita. Kita harus 
melawan! Satukan perlawanan untuk membasmi 
koruptor. Mengambil hikmah dari peristiwa 
Sumpah Pemuda kita harus bersumpah, bersatu 
melawan penindasan koruptor.

Sebab sumpah itu bukan sampahl

tauFIequraCHMan rukI

Makna suMpaH

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