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BERTAHAN
DIHEMPAS BADAI
Tampaknya, krisis
tak hanya menjadi
konsekuensi, melainkan
juga ‘takdir’ yang
harus dijalani
lembaga antirasuah
seperti KPK. Diperlukan
kesiapsiagaan setiap
saat, agar tak berdampak
dalam perjuangan
pemberantasan korupsi
itu sendiri.
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S

epanjang Januari-Juni 2015,
adalah masa-masa paling berat sepanjang perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) berdiri. Dua pimpinan
dinonaktifkan, program kerja
tak bisa berjalan normal, para
tersangka pun ramai ‘menggugat’ lewat praperadilan. Kumpulan testimoni
berikut berusaha menguak masa-masa sulit
itu, sekaligus menarik pelajaran bagi seluruh
insan KPK di masa mendatang.
Pada 30 Desember 2014,
KPK berulang tahun
ke-11. Lembaga ini
sepanjang perjalanannya berhasil

menjawab sejumlah tantangan untuk konsisten memberantas praktik korupsi di Indonesia.
Lima Pimpinan KPK periode 2011-2015
di ambang menuntaskan amanahnya; mereka
bersiap mengakhiri masa bakti sembari menunggu komisioner baru untuk meneruskan
estafet pemberantasan korupsi. Satu komisioner, Busyro Muqqoddas, bahkan pensiun
lebih dulu akhir 2014.
Namun, hanya berselang sebulan usai
perayaan ulang tahun ke-11, krisis menerpa
lembaga antirasuah ini. Hubungan KPK dan
lembaga penegak hukum lain, sempat menegang. Dua Pimpinan KPK terpaksa dinonaktifkan karena menjadi tersangka dugaan
kasus di masa lalu ketika kalender 2015 baru
sampai Februari.
‘Lumpuhnya’ KPK karena pimpinan yang
tak lengkap, menjadi sasaran tembak untuk
mempersoalkan keabsahan status hukum
para tersangka. Karenanya, sejumlah tersangka korupsi ramai-ramai mengajukan
proses praperadilan untuk membatalkan
status hukum mereka yang ditetapkan oleh
KPK. Beberapa akademisi melontarkan wacana, bahwa periode Januari-April 2015 sebagai momentum perlawanan balik koruptor.
Skala guncangan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lembaga melebihi Cicak vs Buaya yang sebelumnya pernah terjadi.
Timpangnya fungsi pimpinan, dengan
menyisakan dua komisioner saja, berpengaruh pada kerja organisasi. Pemerintah memang kemudian menunjuk tiga pimpinan
sementara agar KPK tetap bisa bekerja normal. Kendati begitu praktis hanya fungsi
penuntutan yang masih bisa menjalan
tugas harian.
Padahal 2015 adalah tahun kritis bagi KPK, dengan
atau tanpa krisis kelembagaan. Dari sisi internal,
KPK harus menyelesaikan perkara
berbekal personel terbatas. Belum
termasuk upaya revisi UndangUndang KPK yang terus menjadi pro-kontra publik.
Menimbang semua faktor itu, perlu diarsipkan
dokumentasi internal
foto: integrito/mms

menggambarkan secara jernih yang terjadi
selama Januari hingga Juni tahun ini. Kurun
tersebut, berdasarkan pengakuan banyak
sumber, adalah babak paling kritis yang pernah dialami KPK. Melimpahnya informasi
yang menjelaskan persoalan maupun pengalaman KPK sepanjang tahun ini perlu ditapis. Metode yang dipakai untuk menapis
informasi tadi adalah mencatat kesaksian
(testimoni).
Metode pencatatan kesaksian menjadi
yang paling tepat untuk merekam perjalanan
KPK setahun. Sebab pada masa krisis, mustahil ada yang sempat mengarsipkan secara
tertulis situasi demi situasi.
Para narasumber yang terkumpul dalam naskah ini semuanya berkepentingan
agar KPK terus bertahan kendati banyak
tantangan menghadang. Suara-suara dalam
sehimpun testimoni berikut, semuanya mencintai KPK, baik yang masih aktif maupun
kini telah purnatugas. Alasan itu pula yang
melatari pemilihan penulisan seluruh testimoni dalam kumpulan ini melalui sudut pandang orang pertama.
Tentu munculnya bias pribadi sangat
besar. Oleh sebab itu, ragam suara yang dihadirkan, berupaya mencakup sebanyak
mungkin elemen di internal KPK. Mulai dari
pimpinan, deputi, penyidik, hingga pramusaji. Semua narasumber diminta merefleksikan
pengalaman yang mereka hayati selama periode krisis tahun ini.

Akar Krisis KPK
Dalam pandangan Ketua Sementara KPK,
Taufiequrachman Ruki, persoalan yang membelit KPK tahun ini tidak bisa dilepaskan dari
konteks iklim politik tahun lalu. Indonesia
pada 2014 menggelar Pemilihan Presiden.
Ruki, yang juga pernah menjadi Ketua
KPK Jilid I, merasa lembaga itu terseret politik praktis menjelang Pilpres. Indikatornya,
pimpinan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan
politik dan ikut dalam berbagai talkshow televisi. Dalam acara bincang-bincang itu hadir
Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur
DKI, hadir pula Anies Baswedan, Gubernur
Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, dan
Ketua KPK Abraham Samad.
“Ini tidak ada relevansinya dengan tugasvol 48/vii/NOV-DES 2015 | integrito |

3

BERTAHAN DIHEMPAS BADAI

foto: integrito/srp

tugas pemberantasan korupsi. Tetapi Pimpinan KPK sudah membawa lembaga ini
terseret ke arah putaran arus politik. Saya sebagai seorang founder melihat bahwa ini tidak
benar,” kata Ruki dalam testimoninya.
Selanjutnya, hubungan KPK dan presiden terpilih semakin erat. Presiden meminta
KPK untuk melakukan background check semua calon menteri. Sehingga di media bermunculan nama-nama calon menteri yang
distabilo kuning atau merah –tanda tak layak
menjabat karena memiliki rekam jejak dugaan keterlibatan korupsi sehingga berisiko
diciduk KPK. Adanya pengumuman seperti
itu, memunculkan kesan seolah-olah KPK
menentukan dalam percaturan politik. Puncaknya adalah kesan KPK mengintervensi
pemilihan calon Kapolri, dengan menetapkan sosok yang dipilih presiden sebagai tersangka.
Pendapat senada diajukan mantan Penasehat KPK, Suwarsono, melalui testimoninya.
KPK, menurut Suwarsono, hingga Desember
2014 secara kelembagaan sangat sehat, tak
ada tanda-tanda bisa melemah oleh faktor
eksternal.
Ketika ada elemen di dalam KPK yang
terlibat politik praktis, sehingga mempengaruhi kebijakan penetapan calon kapolri sebagai tersangka suap, akhirnya pihak yang tidak
suka pada kiprah lembaga ini memanfaatkan
situasi. Misalnya mengungkit kasus-kasus
lama pimpinan dan penyidik, hingga memanfaatkan celah melakukan praperadilan.

“Semua menunggu KPK berbuat salah.
Ketika akhirnya berbuat, ditusuklah di tikungan itu. Begitulah naluri saya sebagai penasihat melihat situasi krisis kemarin,” kata
Suwarsono.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, menyatakan kasus yang menjerat
calon Kapolri dari sisi alat bukti sudah memadai. Namun krisis yang menerjang kemudian
lebih disebabkan kekeliruan Pimpinan KPK
memilih momentum. Dua pimpinan mengumumkan penetapan Budi Gunawan sebagai
tersangka pada 13 Januari 2015, sehari sebelum proses uji kelaikan calon Kapolri oleh
DPR.
“Potensi krisis sudah terasa, cuma soal
waktu yang tidak menguntungkan. Kita salah
momen,” kata Adnan.
Penyidik Novel Baswedan, yang terlibat
kasus hukum di sela krisis, meyakini tim yang
tidak mendukung agenda antikorupsi bersatu
untuk menyerang KPK tahun ini. Kebetulan
mereka menemukan momentum ketegangan
KPK-Polri serta dugaan keterlibatan sebagian pimpinan pada politik praktis.
“Perihal Pimimpin KPK masuk ke ranah
politik, isu itu bukan yang pokok. Tapi dijadikan pemicu dan senjata untuk menyerang
KPK. Jadi tidak menguntungkan,” ujarnya.

Periode Paling Berat
Pada 23 Januari 2015, Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto ditangkap Kepolisian
atas dugaan kasus sumpah palsu. Inilah pen-

anda dimulainya krisis di KPK. Suasana di
lantai tiga, kantor para pimpinan, begitu tegang.
“Saya langsung ke ruangan Pak Abraham
Samad. Saya bilang, ‘Bapak di ruangan saja,
jangan ke mana-mana,” kata Ari Widiatmoko,
yang saat itu menjabat Deputi Pengawasan
Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)
KPK.
Ketegangan sedikit mereda ketika Presiden hari itu juga memanggil Pimpinan KPK
ke Istana Bogor, menemui Wakapolri dan
Jaksa Agung. Suasana damai hanya berlangsung sejenak. Pada 17 Februari, Abraham
Samad ditetapkan sebagai tersangka. KPK
kehilangan tiga pimpinan, sehingga mustahil
tugas-tugas dapat terlaksana secara optimal.
Sebelum presiden akhirnya mengumumkan tiga sosok pimpinan sementara, banyak
isu beredar. Yang paling banyak diyakini
pegawai adalah adanya rencana kepolisian
menggeledah Gedung KPK di Jakarta. Disepakati oleh para deputi dan pimpinan yang
tersisa, untuk menerapkan sistem piket harian agar selalu ada pegawai yang berjaga 24
jam.
Pertengahan Februari, muncul Tim Penanggulangan Krisis. Tim itu diketuai Giri
Suprapdiono yang menjabat sebagai Direktur Gratifikasi dari Kedeputian Pencegahan
untuk koordinasi sehari-hari, dan komandan
utama Johan Budi SP yang saat itu masih
menjabat Deputi Pencegahan. Pekerjaan tim
penanggulangan krisis akhirnya diformalkan
pada Maret 2015.
“Setelah itu, terus terang, tugas pokok
dan fungsi kita di KPK enggak jalan, mulai
dari Februari sampai mau Lebaran di Juni.
Saya di Kedeputian PIPM tidak pernah involve, karena isinya hanya rapat. Setiap hari
rapat internal membahas bagaimana menyelesaikan krisis ini,” kata Ari.
Mantan Direktur Penuntutan yang kini
menggantikan Ari Widiatmoko sebagai
Deputi PIPM, Ranu Mihardja, mengaku berusaha keras memimpin timnya agar pekerjaan tidak terganggu krisis. Sebanyak 90 jaksa
KPK diminta tetap fokus pada tugasnya.
“Saya katakan proses penuntutan tidak
boleh terhenti. Saya berusaha bertugas sesuai bidangnya. Jangan sampai jaksa penun-

tut umum ikut mogok tidak mau sidang,” kata
Ranu.

Pelajaran untuk Dipetik
Hampir semua pegawai dan mantan pegawai KPK, mengaku bahwa krisis terakhir merupakan yang paling berat. Salah satunya,
Budi Santoso, Kepala Sekretariat Pimpinan
KPK, mengamini hal itu, dibanding kasuskasus sebelumnya yang melibatkan konflik
antarlembaga penegak hukum. “Kita benarbenar kena dampaknya di krisis kemarin,”
ujarnya. Kasus ini mengajarkannya perlunya
KPK memetakan kembali siapa saja mitra
yang ideal melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
Di samping itu, Novel Baswedan meyakini
pengawasan internal akan sangat membantu
KPK terhindar dari krisis di masa mendatang. “Kalau pengawasan internal ini optimal,
ditambah dengan komunikasi antarlembaga,
maka kemungkinan krisis ini bisa diperkecil.”
Ketua Sementara KPK Taufiequrachman
Ruki punya pendapat juga, yang bisa dipetik
dari krisis tempo hari. Menurutnya, KPK harus membangun hubungan yang lebih luwes
dengan banyak lembaga, termasuk dengan
sesama penegak hukum. Ia juga menekankan
pentingnya kemampuan komunikasi interpersonal, baik dalam institusi sendiri maupun keluar, menjadi sangat penting membawa message KPK.
“Orang penindakan mungkin iya. Penyelidikan ditakuti. Tapi apa orang Humas dan
Pencegahan itu apa juga harus ditakuti? Engga dong humas itu berada di posisi soft. Dengan menyampaikan seperti itu, relationship
terbangun. Maka kita jangan menempatkan
kita sebagai “menara gading”. Kita menjadi
soliter,” kata Ruki.
Abraham Samad, kini resmi telah nonaktif sebagai ketua KPK, menitipkan pesan kepada seluruh koleganya yang perlahan bangkit dari krisis.
“Saya menginginkan KPK itu tetap berjalan on the track, tetap progresif, jangan
sampai mengalami penurunan. Pemimpin
KPK selanjutnya, dia minimal progresivitasnya seperti jilid III, dia tidak boleh turun.
Karena kalau dia mengalami penurunan, itu
berarti KPK mengalami kemunduran,” kata

INTEGRITO/SRP
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TAUFIEQURACHMAN RUKI, Ketua Sementara KPK

PROPERNESS
DAN ETIKA DALAM
PEMBERANTASAN
KORUPSI

Tahun 2015, KPK terseret krisis
yang cukup besar karena dua
pimpinan dijadikan tersangka.
Sikap KPK di masa mendatang
perlu diubah, jangan sampai
dingin, beku, apriori pada
semua orang dan institusi, dan
yang paling penting jangan
sampai terlibat politik praktis.

S

aya mulai terpancing bicara soal
KPK tahun lalu, karena saya lihat
mulai ada yang “tidak beres”. Feeling saya berkata “It’s matter of
time”, akan ada persoalan besar yang muncul.
Suatu saat kita akan membentur karang atau
masuk ke ‘pusaran air’. Dan krisis itu terjadi,
ketika penetapan BG sebagai tersangka. Bukan soal penetapannya sebagai tersangka,
kalau itu sih OK saja. Tapi momentum
penetapannya yang tidak pas.
Penetapan itu dilakukan segera
setelah Presiden mengumumkan BG
sebagai calon Kapolri. Peristiwa
ini menandai bahwa KPK terseret
masuk dalam perputaran politik
praktis yang berakibat fatal. Kenapa masuk dalam kisaran politik
praktis? Karena menurut rumor
yang beredar di luar, sebagai
balas dendam karena BG pernah
menghambat Abraham Samad
untuk menjadi calon wakil presiden.
Sejak 2014, ketika circumstances politik mulai bergerak
di negeri ini, yang ditandai
dengan Pemilu dan Pilpres,
saya sebagai orang luar mu6 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015
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lai melihat bahwa KPK ini terseret dalam
putaran politik praktis. Itu ditandai dengan
saya melihat dengan mata kepala sendiri ada
baliho bergambar Abraham Samad dalam
sebuah campaign politik. Saya melihat kegiatan-kegiatan Pimpinan KPK yang masuk
ke dalam aktivitas politik praktis. Pimpinan
aktif mengikuti kegiatan-kegiatan politik
praktis dan ikut dalam berbagai talkshow, salah satu contoh di acara “Mata Najwa” ketika
hadir Sdr. Jokowi, Sdr. Anies Baswedan, Sdr.
Hamengku Buwono, masing-masing dalam
kapasitas bakal calon presiden, ternyata Sdr.
Abraham Samad ikut juga dalam talkshow
tersebut. Jelas, talkshow ini tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas pemberantasan
korupsi, melainkan sebuah kegiatan prakampanye dalam rangka pencalonan presiden.
Dari kejadian di atas, saya berkesimpulan
bahwa Ketua KPK sudah membawa lembaga
ini masuk ke putaran politik praktis. Sebagai
seorang founder, saya melihat bahwa ini tidak
benar. Akan ada bahaya.
Ketika KPK dijadikan panggung untuk
meningkatkan popularitas individual dari
pimpinan akan berakibat bahwa properness
tidak jalan dan ini akan merusak soliditas organisasi. Sebagai contoh, setiap kali ada yang
disebut “Jumat Keramat” pada saat itu pimpinan tampil untuk menetapkan tersangka.
Kritik saya waktu itu adalah, apa perlunya
seorang pimpinan lembaga ikut mengumumkan penetapan tersangka? Apakah itu tidak
bisa dilimpahkan saja ke juru bicara?
Secara pribadi saya terusik. Nah, yang
menjadi titik kulminasi kegiatan politik itu
adalah ketika KPK menyampaikan adanya
“stabilo merah dan biru” bagi penentuan calon menteri. Ketika itu saya mulai bicara di
media, kalau seseorang sudah diberi “stabilo
merah” ya tangkap. Tidak perlu ada statement yang masuk ke wilayah politik praktis.
Pengangkatan seseorang menjadi menteri itu

adalah hak prerogatif Presiden. Jangan pernah diganggu oleh apapun, ketika orang itu
sudah diangkat oleh Presiden dan terbukti
melakukan tindak pidana korupsi, tidak lagi
perlu ragu-ragu, langsung tangkap.
Presiden tidak boleh mencampuri urusan
penegakan hukumpun selaku aparat penegak hukum tidak boleh mencampuri urusan
yang menyangkut hak prerogatif Presiden,
kita mesti berani menarik garis tegas tentang hal itu. Sebagai cara untuk meningkatkan kehati-hatian seorang Presiden dalam
memilih calon-calon pembantunya, klarifikasi dari pimpinan KPK kepada Presiden
tentang clean and clear-nya seseorang calon,
itu boleh-boleh saja. Tetapi itu dapat dilakukan secara tertutup, bukan untuk konsumsi
publik. Apalagi kemudian, dijadikan topik
diskusi karena kemudian akan menyeret
KPK menjadi sebuah lembaga yang berwenang memberikan “surat keterangan bebas
korupsi”, seperti Laksuskopkamtib di zaman
Orde Baru mengeluarkan “surat keterangan
bersih lingkungan”. Karenanya kemudian
pihak-pihak yang merasa “terdzalimi” yaitu
yang terkena stabilo merah dan biru, melakukan perlawanan baik secara politis maupun
hukum. Fisik dimulai dari teror-meneror,
yang sifatnya hukum antara lain mengajukan
praperadilan dan penetapan dua pimpinan
dan pegawai KPK sebagai tersangka untuk
bermacam tuduhan, yang kemudian kita kenal dengan istilah “kriminalisasi”. MAKA
KRISIS DIMULAI.
Menjadi persoalan lain, yang memicu
sikap antipati dari berbagai kelompok, terutama dari para amggota Polri, yaitu ketika
secara kasat mata, saudara AS dan saudara
BW ketika menetapkan BG sebagai tersangka
menampilkan body language yang sama sekali tidak menimbulkan simpati, malah menimbulkan sikap antipati. Istilah mereka,
menetapkan tersangka seperti rebutan dan
vol 48/vii/NOV-DES 2015 | integrito |
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cengengesan. Sesungguhnya penetapan seorang perwira tinggi Polri sebagai tersangka
bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena pernah dilakukan kepada Sdr Rusdiharjo dan Sdr
Djoko Susilo. Tetapi itu tidak menimbulkan
situasi yang panas. Berbeda dengan ketika penetapan Sdr BG sebagai tersangka. Maka terjadilah unjuk rasa sujud syukur ketika Sdr BG
dinyatakan menang di praperadilan.
Sesungguhnya penetapan BG sebagai tersangka, dari sisi hukum bukan suatu hal yang
luar biasa. Tetapi cara mengumumkan di depan publik yang menimbulkan ketersinggungan corps dan menabrak etika yang berlaku
umum.
Inilah titik ledak yang saya sebut sebagai
“it’s a matter of time” terjadinya “konflik”
antara KPK dengan Polri. Jadi bukan soal
penetapan BG sebagai tersangka, kalaulah
penetapan tersangka itu tidak diikuti kepentingan politik praktis dan tidak disertai
dengan mempertontokan sikap yang tidak
simpati di depan publik, maka sesungguhnya tidak akan terjadi krisis yang dialami oleh
KPK seperti kemarin.
Lembaga Peradilan itu tidak boleh memihak, mulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan penghukuman. Kunci dari
sebuah penyelenggaraan peradilan yang tidak memihak itu adalah menjaga tegaknya
prinsip-prinsip hukum seperti presumpsion
of innocent, due process of law, equality before the law dan kepastian hukum. Kunci
sebuah penyelenggaraan peradilan terletak
pada sejauh mana keadilan sebagai moral hukum dipertahankan sebagai arus yang utama
dalam penegakan hukum. Namun demikian,
penegakan hukum harus juga berpihak kepada kepentingan korban tindak pidana dan
kepentingan umum yang rusak oleh sebuah
perbuatan pidana. Karena itulah, properness
dalam sebuah upaya penegakan hukum termasuk upaya pemberantasan korupsi harus
tetap dikedepankan dan karenanya kepentingan-kepentingan lain yang akan mempengaruhi properness tersebut, harus dijauhkan dari proses penegakan hukum karena
akan mendistorsi proses dan menimbulkan
defect, akibatnya segera dapat dirasakan ketika KPK kalah dalam menghadapi gugatan
praperadilan.
8 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015

Ketika KPK menghadapi titik kritis, ada
Perppu dan Keppres yang diterbitkan, yang
menunjuk saya menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPK. Untuk saya, penunjukkan ini saya
ibaratkan sebagai berikut. Sebelumnya, saya
adalah nahkoda kapal yang sudah memutuskan kehidupan sipil di daratan. Tiba-tiba saya
dipanggil pemilik kapal karena kapal yang
pernah saya nahkodai kandas, setelah terkena badai dan menabrak karang. Nahkoda
kapal didaratkan, banyak Anak Buah Kapal
(ABK) yang mabuk laut dan mabuk oplosan.
Tugas saya jelas, mengeluarkan kapal dari
keterkandasannya, memperbaiki mesin kapal, menambal dinding kapal yang bocor serta
menyadarkan awak kapal yang mabuk.
Saya datang dan bertekad memperbaiki
kondisi kapal dan mengembalikannya ke
jalur pelayaran. Harapan saya kepada para
nahkoda baru, jangan sampai kapal itu menabrak lagi tanpa kehilangan keberanian
untuk melayari jalur pelayaran yang jelas penuh karang dan gelombang tinggi, serta tidak
mustahil ada bom laut dan torpedo di lintasan
itu. Kini, saya hanya menunggu pemilik kapal
menunjuk nahkoda baru. Saya hanya ingin
kembali ke kehidupan sipil saya sebagai rakyat biasa.
Apakah kondisi saat ini sudah baik dan
kapal sudah kembali ke jalur pelayaran? Apakah ABK seratus persen sudah recovery? Jujur saja, memang belum. Tetapi kita sudah
mulai menuju ke track yang sesungguhnya.
Tentu tidak akan sama seperti dulu karena
krisis yang terjadi banyak meninggalkan bekas luka. Bukan cuma kepada individu tetapi juga kepada teman seperjuangan dalam
pemberantasan korupsi yang mungkin tidak
sepaham atau bahkan berbeda pendapat bahkan tidak setuju dengan cara-cara yang saya
terapkan. Buat saya bukan persoalan disukai
dan tidak disukai, bukan persoalan setuju dan
tidak setuju tetapi yang menjadi masalah pokok adalah how to rescue this organization
with any risk. Buat saya, save KPK save Pemberantasan Korupsi dan save NKRI menjadi
sebuah harga mati, walaupun harus berhadapan dengan tantangan dan hujatan sekeras
apapun.
Berdasarkan pengalaman saya memimpin KPK jilid pertama, sebuah proses pene-
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gakan hukum tidak pernah berada di ruang
hampa, dia memiliki taktik dan teknik, ada
strategi dan ada juga etika di dalamnya, yang
terakhir ini banyak dilupakan oleh pelaksana-pelaksana fungsi di KPK. Etika itu adalah sebuah value, dia bersifat universal yang
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya
implementasinya saja yang berbeda, yang sangat dipengaruhi oleh karakter dasar manusia, culture dan naturalnya sebuah organisasi.
Tetapi etika harus selalu ada dan diterapkan
di dalam hubungan antarmanusia, hierarki
organisasi, disiplin, bahkan dalam atmosfer
yang egaliter.
Kemudian saya mencermati mengenai
interpersonal relationship. Di situ tergambar
lack of KPK baik secara organisasi maupun
perorangan dalam membangun interpersonal relation baik ke dalam maupun ke luar. Ini
terbukti ketika melakukan outbond ternyata
di antara kita tidak saling mengenal, padahal
sudah 10 tahun kita hidup bersama di organisasi ini.
Ketika Anda bekerja di sebuah institusi
selama 10 tahun, bagaimana mungkin Anda
tidak saling kenal? Ternyata memang selama ini Anda hanya bekerja sendiri-sendiri,

bekerja bersama-sama tetapi tidak bekerjasama. Dan saya melihat tidak ada upaya
untuk mengubah suasana, misalnya lewat
kegiatan gathering atau olah raga bersama.
Memang itu semua memerlukan pemahaman
pimpinan tentang perlunya membangun interpersional relation secara internal sebagai
salah satu upaya untuk memperkuat soliditas. Begitu juga interpersonal relation yang
bersifat eksternal. Secara umum, kita sudah
menampakkan sikap yang memandang serta
perlakukan semua orang di luar KPK adalah
calon koruptor atau berpotensi menjadi tersangka koruptor maka terputuslah relationship kita dengan mereka.
Itu yang saya rasakan, ketika saya masuk
kembali ke KPK. Pegawai KPK menempatkan
dirinya sebagai sesuatu yang ditakuti. Inilah
yang saya sebut sebagai “KPK traps”, orang
KPK ini terjebak pada posisi “Gue bener, elo
salah”. “Elo calon koruptor, gue bukan, sehingga wajar elo takut.” Ini yang terjadi, sehingga akhirnya justru KPK yang dimusuhi
mereka bersama-sama. “Iya”-nya mereka itu
karena mereka takut, bukan karena merasa
dalam satu front dalam pemberantasan korupsi.
Karena itu saya mau bilang, interpersonal relationship, baik dalam institusi sendiri maupun ke luar, menjadi sangat penting
untuk membawa message KPK. Orang penindakan mungkin iya, perlu ditakuti. Penyelidikan juga ditakuti. Tapi apakah orang humas, orang pencegahan dan orang kesetjenan
itu juga harus ditakuti? Engga dong, humas,
pencegahan dan kesekjenan itu berada di posisi soft dalam upaya pemberantasan korupsi
yang dilakukan oleh KPK.
Tidak ada salahnya kok bergaul dengan
orang lain, sebelum jadi tersangka, saya
dan Gatot Pujo Nugroho kan pernah makan
bareng. Ketika dia dijadikan tersangka ya sudah, nothing personal. Saya juga nggak minta
apa-apa sama Gatot. Semuanya biasa-biasa
saja. Dia juga tidak bisa bicara apa-apa sama
saya, karena saya tidak memanfaatkan apapun untuk kepentingan pribadi. Begitu juga
yang lain. Sikap profesional seseorang itu
tidak dinyatakan dengan sikap yang dingin,
beku, apriori. Bukan seperti itu KPK yang ingin saya lihatl
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Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK

TAK BOLEH PUNYA
MASA LALU KELAM
Saat dua pimpinan tersangkut
kasus hukum, saya berjuang
menyelamatkan KPK. Mulai dari
negosiasi yang alot membebaskan
Bambang Widjojanto,
hingga nyaris ikut
menjadi tersangka
kasus fiktif.

S
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aat pengumuman
penetapan calon
Kapolri sebagai
tersangka, waktu
itu, saya sedang rapat. Rencananya, sebenarnya sore-sore
semua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan
bersama-sama mengumumkan.
Penetapan itu sudah dengan diawali dengan “Bismillah”. Potensi
krisis sudah terasa, cuma soal waktu
yang tidak menguntungkan. Kita salah momen.
Suasana genting terjadi setelah Pak
BW ditangkap pada 23 Januari 2015. Itu adalah momen yang menurut saya penting untuk menguji, sejauh mana kemampuan saya
menyelamatkan kantor ini ketika pimpinan
sudah menjadi tersangka. Saya harus ambil
peran. Saya pikir tidak ada pilihan, selain berusaha maksimal membebaskan Pak BW. Saat
itu pun disepakati walau situasinya pimpinan

menjadi tersangka, kita bakal jalan terus di
KPK. Kalau kami ikut tergoyang, ada semakin
banyak cara menghancurkan KPK.
Saat itu, upaya pembebasan BW oleh Todung Mulya Lubis tak membuahkan hasil,
Imam B. Prasodjo juga demikian.

Jalan Berliku Membebaskan BW
Saya sampaikan kepada Wakapolri saat
itu, Jendral Badrodin Haiti, bahwa saya sangat marah dipermainkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Budi Waseso. Tidak ada jalan lain, saya sampaikan bagaimana sikap kita
setelah Pak BW ditahan. Saya katakan ketika
itu, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Saya
minta untuk bertemu BW dan saya minta komitmen Wakapolri agar BW harus dibebaskan hari itu juga, apapun situasinya.
Lantas Pak Badrodin menjanjikan Pak
BW bisa dibebaskan setelah Shalat Jumat.
Pembebasan ini dilakukan dalam rangka
mencegah eskalasi respon masyarakat
pendukung KPK. Karena saat itu, situasi tidak wajar dan di luar kendali.
Hari itu juga, saya menelepon Kabareskrim. Akhirnya saya jalan ke Bareskrim.
Saya sudah kenal Budi Waseso sebelumnya.
Saya tanyakan kenapa penangkapan Pak BW
ada upaya paksa seperti itu.
Bagi saya, Pak BW orang yang sangat berintegritas, tidak mungkin harus dengan caracara seperti itu. Tapi jawaban Budi Waseso
saat itu, “Mari kita ke pengadilan saja.”
Saya tanya balik, “Anda tanggung jawab?”
Budi Waseso menjawab, “Ya saya tanggung jawab.”
Semestinya tidak perlu seperti ini prosesnya, dan penangkapan itu tidak sesuai prosedur. Tapi Kabareskrim sepertinya tidak mau
berdebat, ya sudah. Siangnya saya bertemu
Pak BW.
Saat bertemu Pak BW saya berusaha tidak
menunjukkan rasa tegang, meski di luar tadi
ada ketegangan, tegang sekali bahkan. Saat
itu saya tidak bersama Pak Zulkarnain.
Pak BW ternyata sedang diperiksa di
ruangan besar. Dia sendirian. Semuanya menyaksikan dia dari luar. “Kok Dipertontonkan
begini?” batin saya. Saya dan Pak BW akhirnya minta ruang khusus untuk bisa ngobrol
berdua. Polisi menyediakan ruang, dan salah

satu dari mereka mendampingi kami berdua.
Obrolan kami terhenti saat memasuki
waktu Shalat Jumat. Setelahnya, saya sempat mengobrol kembali dengan Pak BW, kemudian pulang ke Kantor. Sampai malam itu
situasinya tidak menggembirakan, Pak BW
tak kunjung dibebaskan. Saya bertanya pada
Kepala Tim Penyelidikan kasus Pak BW di
Mabes, Komisaris Besar Daniel Boli Tifaona.
Saya tanya, apa perlu sampai ditahan?
Pak Boli mengatakan sebetulnya Pak BW
bisa tidak ditahan, tapi harus ada yang meyakinkan rekan-rekan di Polri, bahwa Pak BW
tidak akan melarikan diri. Lalu saya sampaikan Pak BW bukan sosok yang tidak bertanggung jawab, BW sudah mempersiapkan
diri untuk diperiksa, dan saya jamin secara
pribadi. Itu yang akhirnya membuat Pak BW
dilepas malam harinya.
Pada saat penjaminan disaksikan Wakapolri, juga Kapolda Metro Jaya. Soal jaminan
kami jelaskan pula kepada publik, malam itu
juga.

Mengembalikan Kemesraan Polri-KPK
Catatan saya terkait peristiwa waktu itu,
harus ada yang menjembatani dalam situasi
krisis antara KPK dan Polri. Seperti dengan
Pak Badrodin, saya dulu di Komisi Kepolisian
Nasional, jadi sudah kenal beliau. Dengan hubungan itulah akhirnya kita bisa bicara bagaimana mnyelesaikan masalah ini. Jadi perlu
ada hubungan khusus yang sifatnya informal
dibangun oleh kedua lembaga di masa mendatang.
Catatan lain, kita perlu memiliki mekanisme penanganan krisis. KPK saat itu kan
dalam situasi mengalami serbuan. Situasi
genting itu misalnya seperti juga pada peristiwa Cicak vs Buaya Jilid II. Beberapa polisi
mau ke kantor ini, menyita barang bukti atau
mau menangkap penyidik Novel Baswedan
sebagai alasan. Waktu itu kita belum mengatur bagaimana mengendalikan atau mengkoordinasikan ketika kita digeledah aparat
hukum lainnya.
Karena kita tidak bisa menolak, penggeledahan mesti terbuka, jangan sampai diobokobok. Karenanya kita harus bisa mengawal
sesuai aturan. Caranya membuat siapapun
yang menggeledah KPK menaati peraturan
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yang berlaku.
Misalnya, tidak perlu membawa senjata.
Atau kita ingatkan agar tidak arogan, kita ingatkan bahwa kita sama-sama penegak hukum, mari menaati aturan bersama-sama.
Kita pun harus ingat, keberadaan media
sangat penting untuk membantu melindungi
KPK di masa krisis. Ini sudah terjadi berkalikali. Media harus ditempatkan secara memadai. Lalu, komunikasi dengan jaringan harus
dibangun, agar publik paham apa yang terjadi
detik demi detik, ketika KPK di masa mendatang kembali mengalami situasi genting.
Jaringan yang saya maksud ini kelompok ProKPK. Misalnya kemarin itu dengan Imam B.
Prasodjo, Jimly Asshiddiqie, serta tim yang
dipercayai presiden menanggulangi krisis.
Dari peristiwa kemarin kita menjadi paham, bahwa ternyata pola penangananya
harus berbeda dari kasus Cicak vs Buaya
Jilid II. Contohnya saja, waktu Jilid II, masyarakat begitu antusias mendukung. Kalau kemarin rasanya berbeda. Mestinya ada
yang rutin memberitakan detik demi detik
perkembangan terakhir, sehingga orang bisa

langsung mendengar atau melihatnya lewat
media sosial.
Pelajaran yang menarik dari kasus kemarin, menurut saya cukup membanggakan.
Ketika itu semuanya bersatu padu siap berkorban demi KPK, tentu saja dengan cara sangat taktis, terlepas dari hasilnya. Semua kita
hadapi bersama-sama dengan solid.

Nyaris jadi tersangka
Ketika dua pimpinan lain menjadi tersangka, saya memang ikut dilaporkan. Bedanya mungkin Tuhan masih melindungi saya.
Saya dilaporkan 24 Januari 2015 dengan dugaan menguasai saham PT Daisy Timber di
Berau sembilan tahun lalu, melalui cara yang
tidak benar. Salah satu tersangka utama kasus
itu teman saya, total ada lima tersangkanya.
Teman itu kemudian dinego beberapa pihak,
yang mengatakan kurang lebih begini. “Anda
mau nggak buat statemen yang menjatuhkan
Adnan?” Imbalannya uang.
Nah ini yang namanya teman, di situ ujiannya. Teman saya ternyata tidak mau. Dia
itu teman kuliah, dan kita sudah puluhan tahun berkawan. Dia
teman sekantor juga
ketika saya masih
menjadi pengacara.
Kawan saya itu kemudian mengatakan pada orang yang
m e n g h u b u n g i ny a
bahwa dia menolak memfitnah saya.
“Saya tidak siap masuk bui, tapi bukan
berarti untuk bebas
harus memakai cara
seperti itu,” kata
kawan saya.
Kasus yang dituduhkan itu jelas
rekayasa. Memang
tidak ada apa-apa.
Teman saya juga sudah lepas sekarang.
Dan risiko diadukan dengan kasus-kasus seperti ini
biasa. Karena saya
foto: integrito/mms
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jadi pengacara ada saja kemungkinan untuk dikriminalisasi. Kalau sekadar ancaman
teror, saat saya di kompolnas enam tahun,
ancaman lebih ‘gila’ dibanding di KPK. Dan
saat di Kompolnas setiap keluar tidak pakai
ajudan, biasa saja. Kemarin malah heboh saja
di rumah saya sampai ada empat ajudan; dua
personil melekat, dua lagi menjaga rumah.
Sekalipun mungkin saya akan diperkarakan lagi setelah tak lagi mengabdi di
KPK, saya biasa saja. Saya hanya bisa berdoa.
Makanya menurut saya jangan berlebihan.
Jalankan saja tugas sesuai aturan. Jangan
mencari keuntungan pribadi.

Harapan pada Pimpinan KPK baru
Reflekasi dari pengalaman kemarin, saya
meyakini pimpinan KPK tidak boleh punya
masa lalu yang berpeluang menjadi ‘pukulan
balik’ untuk orang-orang yang tidak suka. Kalau Pimpinan KPK punya kelemahan seperti

itu, bisa mudah dibuat skenarionya.
Kasus kemarin itu saya rasa puncaknya.
Dendam itu entah dari pihak mana, karena
banyak sekali. Sekarang konstelasi politik
pun sudah berbeda. Kalaupun ada yang perlu
diperhatikan adalah revisi Undang-Undang
KPK. Jadi situasinya mengerucut sekarang
seperti tanpa desain. Kelompok-kelompok
yang anti-KPK merasa mendapat manfaat
dari pembahasan RUU itu.
Khusus untuk pimpinan baru, saya berpesan agar mampu mengantisipasi potensi konflik. Tim juga harus diperhatikan, sekretaris
pimpinan harus dari KPK, jangan bawaan, itu
untuk mengantisipasi kebocoran informasi.
Jangan ada pula hak istimewa untuk pimpinan. Mobil pimpinan itu harus bisa dideteksi kemanapun dia pergi. Satu lagi, jangan
pernah bisa diintervensi dalam pengurusan
kasusl
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DIPERIKSA- Bambang Widjojanto bersama tim kuasa
hukumnya sesaat sebelum berangkat menuju Bareskrim Mabes Polri untuk
menjalani pemeriksaan pada 24 Februari 2015.
foto: integrito/srp
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Johan Budi S.P, Wakil Ketua Sementara KPK

KPK PERLU FOKUS
MEMPERBAIKI
KOMUNIKASI
Saya terlibat dalam tim
yang bertugas mencari
solusi agar KPK tetap
bertahan di tengah krisis.
Salah satu kesimpulannya,
komunikasi KPK dengan
lembaga lain harus
ditingkatkan. Banyak
persoalan yang bisa
diselesaikan dengan
komunikasi yang baik.

K

risis kemarin, hiruk-pikuknya,
mempengaruhi tidak hanya
dari sisi kinerja saya, tapi
juga banyak pegawai di KPK.
Misalnya kegiatan-kegiatan itu menjadi
stagnan. Program-program yang disusun, Kedeputian Pencegahan misalnya, menjadi ditunda.
Sebenarnya kalau disebut krisis,
itu memang krisis. Dalam pengertian, peristiwa itu punya pengaruh terhadap lembaga, baik dari
sisi organisasi maupun personal
pegawai. Bagaimana tidak krisis,
Pimpinan KPK saat itu tinggal
dua. Sebab kalau berstatus tersangka, harus nonaktif. Pak
Abraham dan Pak Bambang
menjadi tersangka, kemudian yang tersisa hanya
dua komisioner
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sehingga organisasi tidak berjalan.
Peristiwa yang terjadi di awal tahun ini,
menurut saya, sebenarnya biasa saja. KPK
pernah mengalami hal yang serupa. Tapi kalau dilihat dari sisi dampaknya, ini paling
besar yang dirasakan KPK. Kalau ini bisa disebut sebagai Cicak vs Buaya Jilid III. Jilid II
sebenarnya lebih parah. Tapi dari sisi dampak, krisis yang sekarang ini lebih parah.
Kenapa dampaknya bisa besar? Karena
persoalan ini memerlukan keputusan politik, walau sebenarnya ini masalah hukum.
Nah, krisis sebelumnya itu cepat direspons
oleh Presiden SBY. Sedangkan yang baru terjadi, memang direspons, tapi agak kurang cepat sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh
orang-orang yang tidak suka KPK untuk melakukan apa yang disebut serangan balik.
Saya pernah berada di Tim Krisis sebanyak tiga kali. Tapi, dua sebelumnya tidak
dilembagakan, artinya tidak resmi. Baru di
krisis yang ketiga ini saya ditunjuk jadi Ketua Tim Krisis. Di saat yang bersamaan, saat
itu saya menjabat sebagai deputi pencegahan,
juga diminta kembali menjadi Juru Bicara
KPK.
Ada perbedaan ketika menangani tim
krisis; saya sebagai ketua tim dengan sebagai pelaksana tugas pimpinan. Sebagai ketua,
saya menganalisis keadaan lalu membuat rekomendasi. Tapi tidak membuat kebijakan.
Baru ketika jadi pimpinan, saya salah satu
dari pimpinan yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Memang tidak satu-satunya, karena otoritas ada juga pada
empat pimpinan lain. Tentu suara saya tidak
langsung menjadi keputusan lembaga.
Tim Krisis kemudian membagi tugas,
agar kami bekerja secara sistematis dan terencana. Ada yang mengkaji dan menganalisis persoalan yang terjadi di KPK. Ada yang
bertugas mengkondisikan dan membangun
soliditas internal, serta yang berhubungan
dengan pihak luar dalam mengatasi krisis. Di
eksternal, tim krisis juga berhubungan dengan banyak pihak. Mulai dari pemerintah,
kepolisian, juga dengan kelompok-kelompok
masyarakat.
Nah kemudian organisasi ini mulai jalan
kembali setelah beberapa hal yang dilakukan.

Tapi PR kita yang belum selesai kan terkait
dengan Pak Bambang dan Pak Abraham. Politik kan berubah, situasi berubah. Sampai hari
ini pimpinan KPK masih berusaha.
Dapat dilihat sendiri bahwa kasus-kasus
mereka terus berlanjut. Dan KPK tidak bisa
memutuskan. Yang bisa dilakukan adalah
menyampaikan pada presiden selaku kepala
negara yang membawahi Polri dan Kejaksaan.
Jadi kita sampaikan. Bahkan terakhir kemarin kita sampaikan bagaimana kasusnya.
Tim Krisis saat itu juga menyiapkan beberapa kriteria yang akan diajukan, seandainya
pimpinan sementara akan ditunjuk presiden.
Ada banyak pertimbangan kenapa kriteria itu
ditetapkan. Misalnya, orang yang duduk jadi
Pimpinan KPK nanti harus kuat, harus berani. Yang kedua, dia tidak perlu belajar lagi.
Jangan dari nol. Dia paham tentang KPK.
Kemudian, pihak Istana, bukan Presiden,
meminta pendapat KPK. Kita diminta mengusulkan beberapa nama, karena Presiden
mau mengeluarkan Perpres pemberhentian
sementara dua pimpinan. Waktu itu kami
rapat di tim krisis. Kita sempat berdiskusi
dengan beberapa elemen civil society, siapa
yang kira-kira cocok. Ada tokoh mantan pimpinan KPK, ada yang tokoh di bidang hukum.
Ada beberapa nama waktu itu yang diusulkan
oleh tim krisis. Di antara nama itu, tidak ada
nama internal KPK, termasuk nama saya juga
tidak ada. Lalu tim mengajukan sekitar tujuh
nama untuk diusulkan menjadi pelaksana tugas ke Istana.
Setelah rapat-rapat panjang, saya baru
pulang ke rumah jam enam pagi. Saat bangun,
saya lihat ponsel ternyata banyak yang mencari saya. Waktu itu Pak JK telepon saya. Menanyakan apa saya bersedia ditunjuk menjadi
Plt Pimpinan KPK. Setelah telepon itu, ternyata langsung diumumkan. Konferensi persnya mundur karena menunggu saya bangun.
Saya sendiri tidak menduga kalau nama
saya kemudian dipilih presiden. Karena itu,
saya terkejut nama saya dijadikan Pelaksana
Tugas Pimpinan. Dan itu tidak ada di pembicaraan juga sebelumnya. Saya bersedia dengan syarat tidak ada kriminalisasi terhadap
BW, AS, dan Novel. Dan kepastian tidak ada
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kriminalisasi itu harusnya datang dari Presiden. Sebagai kepala negara. Sebagai pucuk
tertinggi kekuasaan.
Setelah Pimpinan KPK lengkap, secara
organisasi, kita sudah mulai recovery. Ibarat
orang sakit, kan ada trauma, ada fase pemulihan. Dari sisi kinerja penindakan misalnya,
KPK sudah mulai kembali lagi melakukan
penangkapan, mengusut perkara. Program
pencegahan juga langsung berjalan. Dari sisi
kelembagaan, posisi struktural juga sudah
mulai diisi. Kemarin kosong bertahun-tahun.
Tentu ada yang puas, ada yang tidak. Kan
tidak mungkin 100 persen orang puas. Ini
terlepas dari puas atau tidak puas. Menurut kamu puas, menurut yang lain bisa tidak
puas. Itu manusiawi. Gak mungkin kita menyenangkan semua orang. Anda baik pun belum tentu disenangi semua orang. Anda baik
bisa jadi dimusuhi banyak orang. Anda jahat,
belum tentu dimusuhi banyak orang, bisa disukai banyak orang juga.
Tapi dari sisi kepuasan publik, bisa berbeda-beda. Kalau melihat survey terakhir,
KPK masih didukung publik. Misalnya survey yang dilakukan Indonesia Corruption
Watch (ICW) di lima kota dengan 1.500 responden menunjukkan, sebanyak 97,9 persen
mengatakan masih membutuhkan KPK dan
lembaga ini mendapatkan penilaian 7,8 dari
skala 1-10. Itu artinya publik masih percaya
pada KPK.
Ada tugas yang sampai hari ini, masih dilakukan Pimpinan, yaitu melakukan sejumlah upaya untuk beberapa kasus yang membelit pimpinan nonaktif Pak AS dan Pak BW,
serta kasus Novel. Kita juga sudah sampaikan
ke Pak Presiden. Dan tentu kasus mereka selesai atau tidak ,tergantung pada Pimpinan
KPK, tapi tergantung dari kekuasaan, pemimpin kejaksaan dan presidennya.
Karena, kekuasaan itu juga merupakan
salah satu faktor bagi KPK untuk keluar dari
situasi krisis. Di mana pun, sebuah lembaga
antikorupsi itu pasti mengalami “hiruk-pikuk”. Itu keniscayaan yang terjadi di mana
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saja, termasuk Malaysia dan Hongkong. Sekarang tergantung soliditas di internal lembaga
yang harus diperkuat untuk mengantisipasi
setiap potensi persoalan. Kemudian bagaimana sikap elit kekuasaan tertinggi, yaitu
Presiden. Jangan harap di depan tidak ada
krisis. Pasti ada.
7 Cuma bentuknya seperti apa
kita nggak tahu. Ketika sebuah lembaga menyentuh kekuasaan, elit politik, pasti ada perlawanan balik. Itu hukum alam.
Karena itu, setiap pegawai dan pimpinan
KPK itu harus siap dikriminalisasi atau difitnah. Siapa pun pemimpin KPK di depan,
tidak akan bisa menjamin tidak ada krisis.
Memangnya pimpinan KPK itu Tuhan? Krisis itu jangan dianggap sebagai yang tampak
saja, yang fisik, yang material. Krisis itu bisa
juga dialami KPK ketika UU KPK direduksi.
Itu krisis juga.
Namun, yang perlu diinsyafi setiap insan
KPK, termasuk para pimpinan, KPK itu tidak
akan hancur oleh kekuatan luar. KPK bisa
hancur karena orang dalam dan karena kehendak Allah Swt. Kalau Allah berkehendak
hancur, maka tidak satupun makhluk yang
bisa mencegah. Kalau Allah menghendaki
KPK selamat, secanggih apapun tipu daya, ya
KPK akan selamat.
Yang perlu diperhatikan pada setiap situasi krisi adalah mengenai soliditas internal.
Soliditas mungkin bisa dipupuk melalui beberapa cara. Yang pertama, motivasi masuk
KPK, visinya harus disamakan. Dulu, menurut saya, orang masuk KPK motivasinya lebih
banyak keinginan untuk membantu upaya
pemberantasan korupsi. Yang kedua, perbaikan di proses seleksi. Ada pegawai yang
belum satu tahun, belum dua tahun, dipecat
karena melanggar peraturan. Lho ini bagaimana proses rekrutmennya? Itu perlu dibenahi.
Yang ketiga adalah, KPK ini terdiri dari
banyak institusi. Mau tidak mau, karir mereka tergantung dari instansi awal. Nah kalau
orang sudah 100 persen niat KPK, harusnya
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kan total karir di KPK. Tapi nyatanya tidak
begitu. Ini yang membuat KPK kesulitan
waktu mengalami krisis, sulit untuk solid.
Apalagi kalau krisisnya berlawanan dengan
institusi yang lain.
Sebelum krisis ini, saya sudah memprediksi bakal terjadi ‘hal besar’. Waktu itu Pak
BG sudah diusulkan ke DPR oleh Presiden
jadi calon Kapolri. Ketika KPK mengumumkan sebagai tersangka, banyak pihak yang
mempertanyakan, kenapa nggak dari dulu?
Ditambah cara mengumumkannya seperti
itu. Gaya mengumumkan ini kan juga ikut
mempengaruhi. Ketidakmatangan ini yang
mempengaruhi sikap banyak orang.
Waktu itu saya sudah memberi masukan.
Apa sudah yakin atau belum? Bagaimana
kondisi internal?
Setelah saya jadi pelaksana tugas pimpinan, saya menyadari bahwa ada banyak hal
yang harus diperbaiki di KPK. Komunikasi
dengan lembaga lain, salah satunya. Tapi komunikasi ini jangan diartikan melulu verbal. Melainkan bagaimana berkomunikasi
dengan instansi lain. Bagaimana agar tidak
menimbulkan anggapan bahwa KPK ini superior, mau menangnya sendiri. Tidak berarti
mengubah komunikasi ini tidak melakukan
apa-apa. Bukan berarti tidak mengusik polisi, tidak mengusik jaksa. Bukan itu maksud

saya. Lembaga lain, itu tidak hanya Polri dan
Kejaksaan tetapi juga DPR, BPK, BPKP, DPA,
MA dan juga DPD.
Saya ingin komunikasi antarlembaga negara ini clear dan berjalan baik, sehingga bisa
meningkatkan kerja sama di antara lembaga
pemerintah, khususnya penegak hukum.
Berkomunikasi itu penting. Orang
berkomunikasi ini bisa mempengaruhi pimpinan antarlembaga. Banyak persoalan yang
bisa diselesaikan dengan komunikasi yang
baik.
Kemudian, yang kedua, memperbaiki
prosedur dalam kegiatan penindakan. Misalnya, ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Setahun baru diperiksa. Itu nggak pas. Penetapan tersangka yang berlarut-larut itu
menimbulkan syak wasangka. Membuka lebar persepsi publik. Bisa macam-macam persepsinya.
Ketiga, perbaikan dari sisi pimpinan.
Kini sudah nggak ada lagi pimpinan yang
membawahi bidang tertentu. Sekarang semua pimpinan harus tahu. Itu perubahan
mendasar. Mekanisme gelar perkara juga ada
tahapannya di internal satgas, sebelum ke
pimpinan. Maksudnya aga lebih terstruktur
dan rapi.
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Indriyanto Seno Adji, Wakil Ketua Sementara KPK

KOMUNIKASI
KELEMBAGAAN
PENTING BAGI KPK

Saat krisis terjadi, penting
untuk segera melakukan
pemulihan. Konsolidasi
internal dan komunikasi
antarlembaga adalah dua
hal yang akan mempercepat
pemulihan itu.

S

aya dilantik sebagai salah satu Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
pada 20 Februari 2015. Saat itu,
memang Kelembagaan KPK sedang mengalami “Institution Crisis” atau ketegangan
antarlembaga penegak hukum, yaitu Polri
dengan KPK. Ketegangan ini terjadi dimulai
pascapenetapan Komjen BG sebagai tersangka oleh KPK, perkara praperadilan terhadap penetapan status tersangka dari BG,
berlanjut penetapan dua Komisioner KPK
Abraham Samad dan Bambang Widjojanto
sebagai Tersangka. Hubungan dan krisis ini
sudah sampai titik nadir terendah diantara
KPK dan Polri.
Momen yang teringat adalah berulangkali pertemuan-pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, juga dengan Wakapolri
Jenderal Badrodin Haiti. Kami membangun
komunikasi kelembagaan antara KPK dengan Polri dengan tetap menjaga kredibilitas
kelembagaan KPK, serta saling meyakinkan
eksistensi lembaga sebagai dampak kasus BG
tersebut.
Krisis hubungan kelembagaan ini tentunya mempengaruhi kinerja KPK, misalnya
pada program pencegahan. Koordinasi supervisi korupsi tidak berjalan sesuai harapan
KPK.

ilustrasi: INTEGRITO/is
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Untuk mengatasi itu, pertama-tama yang
kami lakukan adalah konsolidasi internal,
khususnya di antara Pimpinan baru, bagi
menjalankan sistem dan mekanisme kelembagaan untuk menyatukan pandangan menghadapi krisis ini. Tindak lanjut yang kami
lakukan adalah membangun komunikasi

kelembagaan penegak hukum, yaitu dengan
Polri dan Kejaksaan Agung, juga terhadap
Supporting Law Enforcement Board seperti
PPATK, BPK dan BPKP.
Opini dan citra ini penting untuk merintis
balik terhadap basis komunikasi kelembagaan dengan Polri, saat dan pasca kasus
BG. Keputusan untuk melakukan konsolidasi
internal maupun membangun komunikasi
antarkelembagaan penegak hukum, khususnya krisis kelembagaan dengan Polri, adalah
keputusan Pimpinan secara kolektif/kolegial.
Saya tidak merasa krisis ini mempengaruhi dan menggangu kehidupan pribadi saya,
karena saya memang selalu memisahkan masalah pribadi dan pekerjaan kelembagaan.
Kendati begitu, pelajaran yang bisa diambil untuk krisis ini adalah menghindari
egoisme kelembagaan dalam menghadapi suatu krisis dari penegak hukum, dan kita harus
selalu bisa membangun komunikasi kelembagaan dengan cara yang beretika. Kunci dari
krisis kelembagaan adalah bagaimana cara
berkomunikasi yang profesional dan layak.
Lebih dari itu, yang pertama kali dilakukan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK adalah
konsolidasi internal kelembagaan. Dalam
pemahaman demikian, suatu tata kelola dan
kinerja yang berbasis kelembagaan negara
harus diperbaiki, misalnya hubungan kinerja
terintegrasi antara unit, direktorat maupun
kedeputian, juga tidak kalah pentingnya tata
cara performance kepegawaian yang harus
sesuai dengan aturan internal maupun regulasi terkait hal tersebut.
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RANA

KUDA TROYA- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Aceh hingga Papua
melakukan aksi teatrikal mengusung kuda troya sebagai simbol penolakan
upaya pelemahan terhadap KPK di depan Gedung KPK, 4 maret 2015.
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Zulkarnain, Wakil Ketua KPK

TAK CUKUP
SEKADAR BERANI
Krisis kelembagaan tahun ini
saya rasakan paling berat
dibanding sebelumnya.
Supaya kondisi di masa
mendatang lebih
kondusif, KPK harus
bersinergi dengan
masyarakat dan
media.

K

ilustrasi: INTEGRITO/is

risis di KPK tahun
ini mengubah banyak hal. Sebelum
krisis terjadi, ada suatu keseimbangan di KPK. Bahkan
menurut saya, kepercayaan terhadap KPK cukup tinggi. Kemudian
presiden terpilih sendiri meminta
masukan KPK terhadap daftar calon
menteri yang akan dipilih. Ini kan menunjukkan bukan hanya masyarakat yang
mempercayai KPK, tapi juga presiden sendiri sebagai kepala negara juga merasakan hal
yang sama.
Tentu ini bukan hal yang sederhana, tapi
hal yang berkaitan dengan integritas dari
orang-orang di KPK. Lalu pada 12 Januari
2015, ada ekspos terhadap petinggi di Kepolisian. Waktu itu disepakati kasusnya naik ke
tingkat penyidikan. Itulah awal timbulnya
krisis yang katakanlah krisis kelembagaan
ketiga yang dihadapi KPK. Dan goncangan
ini adalah yang terbesar dibandingkan goncangan periode pertama dan kedua menurut
pandangan saya.
Dari krisis ini mempengaruhi banyak hal.

Setidaknya target dalam hal penegakan hukum menjadi terganggu. Terhadap kasus lain,
sebenarnya saya tidak begitu memikirkan sekali. Karena dalam pemahaman hukum saya,
ini hanya keadaan yang memang dipaksakan.
Saya sudah biasa. Namun ini berbeda. Tidak
normal. Lain ceritanya.
Secara personal, saya juga diserang. Digoncang, seolah saya tidak berprestasi di
Kejaksaan. Ya kan berprestasi di Kejaksaan
tidak akan banyak diberitakan. Berbeda jika
berprestasi di KPK.
Belum lagi, dengan gencar disuarakan
terhadap kasus yang dituduhkan terhadap
saya mengenai s dugaan suap dalam penanganan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)
Jawa Timur pada 2010 silam. Di kalangan
internal mungkin juga ada yang curiga. Tapi
buat saya itu sudah risiko dalam pelaksanaan
tugas. Kasus itu saya naikkan ke penyidikan,
sampai akhirnya ke proses penuntutan. Ya
sebelumnya tidak ada apa-apa. Sampai saya
jabat di sini baru ribut. Ya berarti itu memang
suatu risiko.

tidak boleh mereka ini terkotak-kotak walaupun antarbidang. Jangan sampai nanti berlebihan malah menjadi bencana.
Kedua, harus ada sinergi ke luar. Jadi tidak hanya pencegahan dan penindakan terintegrasi. Misalnya dengan media. Berita yang
ditulis wartawan harus mudah dipahami.

Pentingnya Dukungan Masyarakat
Dukungan publik itu sangat penting. Dalam UU KPK sendiri disebutkan bahwa mencegah dan memberantas korupsi, melibatkan
peran serta masyarakat. Ya tentu pembuat
undang-undang sudah menyadari, betapa
partisipasi masyarakat menjadi salah satu
kunci sukses pemberantasan korupsi. Karena
masyarakat ini secara umum ingin pemerintahan bebas tanpa korupsi.
Sayangnya, peran serta masyarakat kalau
dihadapkan kepada ‘kekuatan fisik’ sebetulnya juga tidak berdaya. Tapi kekuatan mereka
dengan media sosial cukup berarti. Memberikan penyegaran terhadap apa yang bisa dia
sampaikan secara objektif. Apalagi kalau ada
orang yang berintelektual, integritas tinggi
dan memiliki komitmen untuk mencegah korupsi.
Ke depan, ada hal-hal yang bisa ditingkatkan dan diperbaiki dari internal KPK.
Pertama, penindakan yang terintegrasi. Sedari awal saya mengatakan, penindakan terintegrasi ini tidak sesederhana yang dilihat
sepintas. Pelaksanaan tugas itu seperti ban
berjalan, harus diukur, harus simultan. Jadi
foto: integrito/mms
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Juga dibutuhkan korelasi dengan pimpinan
redaksinya. Kalau wartawan paham, tapi
pimpinan redaksinya kurang paham, ya nggak nyambung. Mungkin ini jadi pekerjaan
rumah. Jadi apabila bisa dikemas, akan ada
tindak lanjut, ada aksi dan segala macam dari
masyarakat.
Ketiga, soal pemberitaan. Jangan ada lagi
Pimpinan KPK atau siapapun dari lembaga
ini yang ingin populer sehingga membuat
berita. Itu yang bahaya. Orang yang menjadi
Pimpinan KPK itu seharusnya adalah orangorang yang sudah selesai dengan urusan dunianya, urusan hartanya. Begitu. Saya menyarankan dalam pemberitaan penindakan
itu harus proporsional. Harus tahu mana
yang patut diberitakan. Jangan mendahului.
Jangan juga menulis berita yang “masih akan
terjadi.”
Pemberitaan jangan berlebihan. Dulu
saya pernah diberitakan akan menenggelamkan barang bukti kapal di Sibolga. Karena itu

saya diancam oleh, katakanlah, pengusaha
pemilik kapal atau preman di sana.
Kita juga harus lebih arif. Selama ini kita
kurang menelaah kearifan. Artinya begini.
Keberanian itu bagus. Masyarakat juga mengharapkan itu. Tapi berani saja enggak cukup,
sebab kita tidak hanya berhadapan dengan
intelektual, tetapi juga mereka yang punya
kewenangan.
Buat saya, memberantas korupsi di Indonesia yang tingkat korupsinya tinggi dan
kompleks, punya risiko dalam penindakan.
Sebab kalau ‘menyentuh’ orang-orang yang
punya kekuasaan, serangan baliknya tentu
akan menyasar orang yang punya peran strategis di lembaga. Akan terjadi krisis, goncangan, atau ketegangan antarkelembagaan.
Jadi walaupun yang disentuh adalah personnya yang diduga tindak pidana korupsi, namun balasannya adalah tentu akan lebih
meluas dan menatasnamakan lembaga dan
nantinya akan terganggu kinerjanya.

Tapi kasus dan krisis ini adalah hal yang
wajar. Kita harus menjadikan ini sebagai
pembelajaran. Tugas memberantas korupsi
nggak bisa KPK saja untuk mencegah. Harus ada keseimbangan. jangan sampai terjadi
suatu ketegangan yang di luar kemampuan,
bahkan di luar kemampuan kepala negara untuk menengahi.
Hal seperti itu membuat kita tidak bisa
bekerja. Bukan kita saja sebenarnya. Menurut saya pemerintah ini juga akan terganggu.
Artinya hiruk-pikuk itu akan dimanfaatkan
oleh koruptor untuk lebih nyaman. Dan ya dia
menyerangnya nggak langsung tapi menggunakan tangan orang-orang yang satu aliran
dengan mereka. Itu kan banyak.
Untuk menghadapi itu, buat saya, selama
keimanan dan ketakwaan saya masih ada,
saya ada keyakinan Tuhan akan melindungi
kalau kita ada di posisi yang benar.
Saya berharap ke depannya, KPK masih
bisa eksis. Harus fokus pada rencana kerja,

program kerja yang sudah kita persiapkan.
Utamakan pencegahan, beri pendanaan yang
lebih tinggi dibandingkan penindakan.
Kita harus lebih mengajak kementerian,
lembaga, dan pemerintahaan daerah untuk
memperbaiki tata kelola pemerintahan. Agar
bisa menjadi lebih baik, lebih berintegritas,
melayani publik dengan baik, dan memberdayakan sistem pengawasan internal dengan
baik. Kita juga punya harapan. Bahkan tak sekadar berharap, kita juga bisa berbuat.
Calon Pemimpin KPK yang selanjutnya
sebaiknya jangan gunakan jabatan di KPK
untuk mencari jabatan atau karir. Lupakan
soal itu. Kalau perlu suruh mereka tanda tangan komitmen. Kalau bisa mereka masih
muda, umur 40-an. Dan mereka harus punya tiga kecerdasan: intelektual, emosional,
dan spiritual. Harus ada keseimbangan untuk menghadapi tantangan dalam pemberantasan korupsi yang kian kompleks dan beratl

foto: integrito/mms
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Abraham Samad, Ketua Nonaktif KPK

JANGAN LARI
DARI KRISIS

Saya sempat membayangkan
akan mengalami masalah
ketika mengumumkan kasus
yang bersinggungan dengan
penegak hukum. Dampaknya
lebih besar dari perkiraan
awal, tapi saya menerima
dengan lapang dada. Sebab
itulah risiko memperoleh
amanah menjadi pimpinan
KPK.

K
ilustrasi: INTEGRITO/is
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risis kemarin, hiruk-pikuknya,
mempengaruhi tidak hanya
dari sisi kinerja saya, tapi juga
banyak pegawai di KPK. Misalnya kegiatan-kegiatan itu menjadi stagnan.
Program-program yang disusun, Kedeputian
Pencegahan misalnya, menjadi ditunda.
Krisis dialami Komisi Pemberantasan
Korupsi memasuki 2015, atau katakanlah
musibah, merupakan yang paling parah menurut saya. Dulu juga ada krisis “Cicak vs
Buaya”. Tapi dibandingkan dengan kejadian
kejadian masa lalu, inilah yang terparah. Saya
rasa krisis tempo hari menjadi ujian yang berat dari apa yang dialami oleh KPK.
Saya terharu sekaligus bangga karena

foto: integrito/mms

kami dan seluruh pegawai yang ada di KPK
mampu menghadapi tantangan ini, dan
mampu menghadapi krisis ini. Saya lihat krisis itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi
institusi KPK. Pada akhirnya menurut saya,
KPK memperlihatkan eksistensi yang sebenarnya. Lembaga independen yang sangat
diharapkan oleh rakyat, dan dalam keadaan
terburuk dan tidak berdaya, tapi masih bisa
melakukan langkah yang diharapkan dan dirasakan oleh masyarakat.
KPK juga bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa sebagai lembaga independen,
lembaga ini mampu menyentuh lembaga penegak hukum lain, walaupun menerima risiko seperti yang dihadapi sekarang. Lembaga
kita menghadapi gempuran yang luar biasa,
hantaman luar biasa, dari segala penjuru. Krisis menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Menurut saya, apabila sebuah lembaga
antikorupsi sudah bersinggungan dengan
aparat hukum, itu tandanya sudah benar. Inilah fakta yang menunjukkan dan membuka
mata masyarakat bahwa KPK benar-benar
lembaga yang tidak ‘tebang pilih’. Lembaga

ini sangat independen karena mampu menyentuh lembaga yang selama ini terkesan
tidak bisa disentuh.
Memang, insting saya sedikit muncul.
Bahwa kemungkinan besar kita akan mengalami apa yang dialami oleh Pimpinan Jilid
II. Tapi setelah krisis itu datang, ternyata perkiraan saya betul dan lebih dahsyat dari yang
saya perkirakan.
Tapi syukur, karena sebelumnya sudah
bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk, maka kita tidak syok, tidak mengalami
guncangan berarti. Hanya kita harus mempersiapkan mental dan mempersiapkan diri
untuk merancang apa yang harus dilakukan
selanjutnya supaya kita tidak menghindar
atau tidak melarikan diri dari masalah ini,
tapi kita harus menghadapi apapun konsekuensinya.

Risiko Menjadi Pemimpin
Sejak pertama kali saya memutuskan
ikut seleksi Pimpinan KPK, saya sudah memikirkan dan sudah siap menghadapi risiko
karena saya melihat bahwa Pimpinan Jilid
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II sudah mengalami kriminalisasi. Sehingga
waktu saya terpilih, dan masuk memimpin
KPK, saya sudah siap dengan risiko terburuk
sekalipun bahwa saya akan dikriminalisasi.
Bahkan pada saat terjadi, secara mental dan
moral saya sudah siap.
Bagi saya peristiwa kemarin menjadi
ujian bagi saya, juga bagiinsan KPK secara keseluruhan bahwa lembaga ini dalam keadaan
apapun juga tidak boleh ‘tertidur’ dan tidak
boleh berhenti memberantas korupsi, bahkan yang terpenting tidak boleh takut sedikit
pun terhadap kejadian itu. Untuk itu, kita harus menyiapkan beberapa hal.
Hal pertama yang harus kita siapkan adalah kesiapan moral dan psikologis kita sendiri menghadapi situasi. Itu yang penting.
Kemudian setelah itu, kita harus mencoba
menghitung langkah-langkah strategis yang
akan kita lakukan untuk menghadapi situasi
tersebut. Termasuk bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita secara secara psikologi
untuk menghadapi situasi terburuk itu.
Sejak dari awal pelantikan, saya pernah
bilang sama istri dan anak saya, bahwa berkaca dari peristiwa masa lalu, ada kejadian dimana pimpinan KPK dikriminalisasi, dan tidak menutup kemungkinan kejadian itu akan
menimpa saya yang akan memimpin KPK.

Dan pada saat itu, istri saya bilang bahwa
itu sudah menjadi risiko perjuangan, risiko
sebuah pilihan hidup dan apapun pilihan hidup kita, profesi apapun yang kita pilih pasti
punya risiko. Oleh karena itu kita tidak boleh
gentar dan tidak boleh takut dengan peristiwa dan risiko itu. Justru kita harus mampu
menghadapinya, justru bukan dengan menghindar atau lari dari peristiwa.
Sekarang, sejujurnya perasaan yang mendominasi saya justru sedih. Sedih meninggalkan KPK. Kenapa? Karena saya belum bisa
menjamin, belum bisa memastikan bahwa
nanti orang yang terpilih untuk memimpin
KPK punya keberanian, punya integritas kuat
untuk bisa membawa KPK di jalur yang sebenarnya. Atau bisa mengembalikan marwah
pemberantasan KPK yang sebenarnya. Itulah
yang membuat pikiran saya menjadi berbalik.
Dulu sebelum peristiwa ini terjadi, saya
pernah didorong untuk mendaftar jadi Pimpinan KPK berikutnya. Tapi saya pernah
katakan di forum resmi, bahwa saya tidak
bersedia, karena saya ingin ada regenerasi.
Saya menginginkan anak-anak muda yang
ada di dalam KPK adalah yang umurnya 40
tahun dan sudah punya integritas, sudah punya pengalaman untuk ikut seleksi biar bisa
melanjutkan tongkat kepemimpinan KPK ke

depan.
Karena itu, saya tidak berkeinginan untuk mendaftar. Saya memberi kesempatan
anak-anak muda di KPK yang memiliki integritas. Tapi setelah adanya krisis ini, saya jadi
sedih meninggalkan KPK. Justru pikiran saya
jadi terbalik, rasanya saya ingin balik lagi ke
KPK.
Menurut saya, kalau seorang calon pimpinan KPK tidak siap atau takut menghadapi
kriminalisasi, maka berhenti saja. Jangan
berniat menjadi Pimpinan KPK! Sebaiknya
pulang dan tidur saja di rumah. Ketika anda
menjadi seorang Pimpinan KPK, tentu saja
masyarakat menaruh harapan besar pada
pundak anda dan pada KPK. Dan anda harus
garang menghadapi korupsi. Itu yang diharapkan masyarakat.
Karena ketika anda kompromistis, anda
santun, anda lembek, anda terlalu slow dalam memberantas korupsi maka rakyat akan
kecewa. Bukan cuma kecewa, tapi pemberantasan korupsi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya kalau anda terlalu santun dan
kompromistis.
Bagaimana progresif kalau anda biasabiasa saja? Catatan saya bagi para calon Pimpinan KPK, kalau anda punya nyali yang
biasa-biasa saja, jangan teruskan niat anda
menjadi Pimpinan KPK. Karena Pimpinan KPK memang
dituntut garang dan tanpa kompromi, karena itulah yang disebut memberantas korupsi tanpa
‘pandang bulu’. Kalau kita sudah
mulai kompromistis, berarti
kan sudah tidak pandang bulu
lagi.
Harapan saya sebenarnya
tidak muluk-muluk. Sangat
sederhana. Saya menginginkan
KPK itu tetap berjalan on the
track, tetap progresif, jangan
sampai mengalami penurunan.
Pemimpin KPK selanjutnya,
minimal progresivitasnya seperti Jilid III, tidak boleh turun.
Karena kalau mengalami penurunan, itu berarti KPK mengalami kemunduran. Maka itulah
yang harus dilakukan KPK ke

depan, dia harus mampu berbuat lebih apa
yang sudah dihasilkan oleh KPK Jilid I dan II.
Ke depannya, KPK harus menemukan
sebuah formula baru untuk mengantisipasi
krisis-krisis yang mulai mengalami metamorfosis. Karena menurut saya, setiap waktu, krisisnya juga akan berbeda. Jadi untuk menghadapi itu kita harus memiliki formula baru
dan tidak memakai formula yang biasa dan
sudah dipakai. Termasuk bagaimana cara kita
melakukan interaksi, melakukan pencerahan
kepada masyarakat dan publik.
Pengalaman yang bisa saya petik dari semua krisis ini bahwa ternyata republik ini, belum mampu melindungi lembaga yang diberikan kewenangan, lembaga yang independen,
lembaga yang menjadi harapan semua masyarakat untuk memberantas korupsi. Ketika
lembaga ini menghadapi hantaman luar biasa
dari orang-orang yang tidak ingin melihat negara ini bersih dari korupsi, negara tidak hadir dan tidak memberi perlindungan. Itulah
hikmah yang bisa kita petik.
Tapi bukan berarti ketika kita tahu negara tidak hadir untuk melindungi, lantas
kita berkecil hati. Tapi dari situlah kita harus
membuktikan bahwa kita mampu menghadapi persoalan itu. Kita tidak boleh lari dari
masalah itu.l

foto: integrito/mms
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RANA

SAVE KPK- Seorang demonstran menggunakan topeng bertuliskan
“Sapu Koruptor” sebagai bentuk dukungan kepada lembaga antirasuah
pada aksi di depan Gedung KPK, 16 Februari 2015. Ini merupakan bentuk
penolakan terhadap hasil putusan sidang praperadilan yang memenangkan BG.

foto: integrito/srp
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Ranu Mihardja, Deputi Pengawasan Internal
dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK

MENJAGA MARWAH
SAAT KRISIS MENERPA
Saya sempat membayangkan
akan mengalami masalah
ketika mengumumkan kasus
yang bersinggungan dengan
penegak hukum. Dampaknya
lebih besar dari perkiraan
awal, tapi saya menerima
dengan lapang dada. Sebab
itulah risiko memperoleh
amanah menjadi pimpinan
KPK.

S

aat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami krisis awal
tahun ini, saya masih menjabat sebagai Direktur Penuntutan. Saya
bertugas mengkoordinasikan jaksa-jaksa,
meneliti berkas perkara, kemudian memastikan pelimpahan perkara dan mengendalikan
penuntutan terhadap perkara-perkara yang
ditangani KPK.
Kalau saya ingat lagi, krisis yang menimpa KPK dimulai sejak presiden baru terpilih, tapi belum dilantik, saat itu presiden
terpilih meminta ke KPK agar semua calon
menteri melalui background check KPK. Sehingga muncullah nama-nama yang distabilo
merah-kuning-hijau.
Adanya permintaan seperti itu, seolaholah KPK ini menentukan calon menteri yang
akan duduk di kabinet. Mungkin anggapan
publik, kemudian juga anggapan teman34 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015

teman di internal KPK seperti itu. Padahal
background check kan boleh diminta boleh
tidak. Seharusnya tergantung presiden.
Kemudian itu berlanjut untuk pemilihan
calon Kapolri. Saya tidak tahu persis calon
Kapolri saat itu BG, karena konsentrasi saya
nggak ke situ, saya fokus dalam pekerjaan
saya di bidang penuntutan. Tiba-tiba presiden mengirim nama untuk fit and proper test
di DPR, saya ingat itu tanggal 9 Januari 2015,
pas Jumat Malam. Saya sedang pulang ke
Bandung. Saya dicari pimpinan untuk ekspos
perkara.
Senin pagi tanggal 12 Januari 2015, saya
diundang rapat bersama beberapa pimpinan
dan deputi penindakan. Saat ekpos itulah
saya sudah punya naluri, bahwa terhadap
KPK akan ada sesuatu. Ini bisa dibilang naluri/insting penegak hukum, oleh karena itu
kejadian seperti itu, saya merasa akan lebih
dari kasus Cicak vs Buaya.
Perlawanan terhadap KPK termasuk penetapan Pimpinan KPK sebagai tersangka
itu saya pikir dipengaruhi pergolakan politik. Ada juga memang orang yang tidak suka,
mungkin dengan gestur pimpinan saat meng-

umumkan tersangka. Intinya, insting saya
bahwa akan ada masalah setelah penetapan
calon Kapolri sebagai tersangka, itu terbukti
semua.
Kemudian muncul praperadilan, saya
menghubungi Biro Hukum KPK. Saya sampaikan beberapa saran, harus begini-begitu,
nanti ini pasti kalah. Akhirnya kita tahu “Sarpin Effect” dari Praperadilan BG ke manamana. Saya bilang kepada Biro Hukum untuk
mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali, tapi ternyata kemudian yang diambil
upaya kasasi.
Langkahnya salah menurut saya. Dan
akhirnya memang pengadilan kemudian menolak. Sebab sesuai Pasal 45 A UU Mahkamah Agung, praperadilan itu dilarang untuk
diajukan banding atau kasasi, karena itu upayanya harus peninjauan kembali. Sudah jelas
forbidden tapi ditabrak. Soal praperadilan ini
ke depan juga harus jadi kemauan politik pemerintah untuk dibenahi.
Kemudian kejadiannya seperti itu, kita
semua tahu. Di KPK saat itu, memang ada
yang biasa-biasa saja, ada yang semangat
membela pimpinan. Sedangkan saya dengan

foto: integrito/srp
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adanya gejolak seperti itu saya merasakan
biasa-biasa saja.
Pekerjaan saya mengendalikan jaksajaksa. Saat pimpinan KPK ditetapkan sebagai
tersangka, kemudian ada isu akan ada penggeledahan, saya segera mengumpulkan semua staf dan para jaksa. Saya katakan proses
penuntutan tidak boleh terhenti. Saya berusaha melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
Jangan sampai jaksa penuntut umum ikut
mogok dan tidak mau sidang.
Saat itu kegiatan di penyelidikan terhenti,
di pencegahan juga berhenti. Tapi saya akui,
beberapa waktu itu rekan-rekan di pencegahan dan penindakan memang tidak bisa
bekerja secara optimal. Operasi tangkap tangan mungkin tidak jalan, sedangkan proses
sidang harus tetap jalan. Alhamdulilah saya
dapat mengkondusifkan dan mengendalikan,
setidaknya untuk di Direktorat Penuntutan.
Jaksa di KPK jumlahnya 90 orang, semuanya saat itu adem-adem saja. Bukan apa-apa,
karena kalau jaksa tidak bekerja, nasib perkara-perkara yang ditangani KPK seperti apa?
Sebab sesuai UU KPK, 14 hari setelah selesai
penyidikan dan diterima tahap II oleh JPU,
maka berkas perkara harus segera dilimpahkan ke Tipikor. Terdakwa yang sudah ditahan
prosesnya tidak bisa mundur.
Makanya, tanggung jawab saya adalah
memastikan tugas-tugas di penuntutan dapat berjalan, sehingga masa sidang maksimal
120 hari tidak dilampaui, itu yang saya jaga,
jangan sampai proses penuntutan terganggu.

Tak Doyan Sungkem
Saya mengabdi di Kejaksaan sejak tahun
1989, kemudian bergabung di KPK pada awal
2013 sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan.
Saya ini sekolahnya dulu SMEA, jurusan
sekretaris. Kemudian lanjut studi ke jurusan
akademi pariwisata. Saya sempat kerja di
hotel. Sambil bekerja, saya lanjut kuliah hukum tata negara. Lulus kuliah, saya kemudian
melamar ke Kejaksaan dan diterima.
Selama di Kejaksaan, saya menangani
bseberapa perkara yang besar. Kebetulan saya
‘berjodoh’ dengan pemberantasan korupsi.
Hampir disetiap tempat penugasan saya sejak tahun 1992 selalu menangani perkara
36 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015
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korupsi, misalnya kasus Asabri atau korupsi
pembelian helikopter MI-17 di Departemen
Pertahanan. Saat itu jenderal-jenderal saya
periksa karena saya masuk tim koneksitas.
Saya juga memiliki pengalaman dalam
melakukan penuntutan beberapa pejabat
atau penyelenggara negara, seperti Menteri
Agama periode 2001-2004 Said Agil Al Munawar, Mantan Dirjen BIPH Departemen
Agama Taufiq Kamil, Vice President Petral
Zainul Arifien dan sebagainya. Walaupun
menuntut ‘orang besar’, saya tidak pernah takut intervensi.
Makanya kemudian diperbantukan ke
sini. Setelah masuk KPK, saya ingat, baru tiga
hari bekerja langsung mengikuti ekspos kasus. Saat itu kasus Anas Urbaningrum yang
naik ke tahap penyidikan.
Saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) dua kali di Bale Bandung dan Semarang. Barangkali, saya satu-satunya jaksa
yang tidak pernah melayani sungkem, dan
terima uang, tapi bisa menjadi Kajari. Prinsip saya, agar selamat dalam semua pekerjaan
maupun jabatan, jangan sampai ada utang
budi kepada orang lain. Nyatanya saya de-

ngan gaji kecil pun dulu saya ‘kuat’ dan tahan
godaan. Kalau punya utang budi, selesai sudah harkat dan martabat kita. Prinsip itu pula
yang saya pegang saat mengabdi di KPK. Bagi
saya saat ini, kepentingannya adalah pemberantasan korupsi.
Belajar dari pengalaman krisis lalu, menurut saya lembaga ini harus diperkuat. Termasuk soal wacana revisi, menurut saya, jangan bersikap anti. Tetapi dengan catatan,
kalau revisi UU KPK itu untuk memperkuat,
ya harus didukung. Contohnya, harus dijelaskan penyidik KPK itu siapa saja. Selama ini
kan belum dijelaskan. Kalau revisi yang memperkuat, harus dijelaskan bahwa maksudnya
penyidik itu antara lain berasal dari dari
Polri, dari Kejaksaan, atau dari PNS, atau dari
pegawai KPK.
Namun, kalau revisi itu justru membuat
KPK lemah dan tidak berdaya melawan koruptor, ya tidak perlu itu. Lebih baik jalani
saja undang-undang yang ada sekarang. Dalam hal ini, saya berusaha untuk tidak bersikap reaktif secara negatif. Saya setuju kalau
UU KPK diubah menjadi lebih baik agar kinerja KPK lebih baik sehingga manfaatnya

bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
Selain itu, kita juga harus memperkuat
fungsi koordinasi dan supervisi. Kalau kita
jeli, fungsi koordinasi dan supervisi itu dalam amanat undang-undang, berada di atas
penindakan. KPK itu dianggap berhasil bila
Kejaksaan dan Kepolisian berubah menjadi
lebih baik.
Kemudian, KPK itu harus kuat di internalnya. Kalau pimpinan ternyata tidak begitu
kuat, deputi harus kuat. Soliditas di dalam ini
yang penting. Wajar ada pro dan kontra dalam pemberantasan korupsi. Publik ada yang
mendukung ada yang tidak. Ada juga yang
acuh tak acuh. Apalagi kalau sudah tahu di belakang Pimpinan KPK ada kepentingan, publik tidak mau mendukung walau kita jungkir
balik.
Oleh karena itu saya yakin, masyarakat
akan terus mengharapkan KPK bersih. Itu sebabnya saya yakin KPK tidak akan karam, tidak mungkin bubar. KPK ini akan tetap kuat,
sepanjang didalamnya meningkatkan profesionalisme, tetap menjaga integritas dan disiplin serta tetap solid.l
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Giri Suprapdiono, Direktur Gratifikasi KPK

KPK HANYA BOLEH
TAKUT PADA TUHAN
Pegawai KPK, seharusnya
adalah mereka yang telah
selesai dengan dirinya.
Bekerja tak sekadar bekerja,
tetapi berjuang. Mereka juga
tak boleh takut pada apa
dan siapa pun, kecuAli pada
Tuhannya.

foto: integrito/srp

A

da banyak krisis yang sudah dialami Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Pada 2010 ada
krisis Bibit-Chandra. Pada 2012,
Novel Baswedan ditangkap. Pada 2015 ada
kasus BG yang menyedot perhatian. Menurut saya, peristiwa yang terakhir yang paling
parah.
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Secara pribadi, saya sudah sering mengalami krisis semacam ini. Tapi saya bangga
pada teman-teman yang peduli dan mau
memperjuangkan lembaga ini. Dan itu hanya
orang-orang terpilih. Kemudian, saya tentu
saja kecewa pada teman-teman yang tidak
teguh pendiriannya. Ketika diuji dengan ketakutan, diuji dengan kenikmatan, mereka
berubah sikap.
Karena itu, ke depan, pegawai yang dibutuhkan KPK adalah mereka yang mempertahankan KPK, bukan sekadar bekerja. Yang
dibutuhkan adalah pegawai pejuang, bukan
pegawai karyawan. Bedanya adalah pegawai
karyawan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi
pegawai pejuang bekerja untuk orang lain. Tidak peduli dirinya akan menjadi korban.
Itu ada seleksi alam. Nanti akan terlihat
siapa orang yang bekerja di sini hanya untuk
cari jabatan atau cari uang, dan orang yang
bekerja untuk berjuang. Siapa yang sebenarnya tidur di kantor terus. Siapa yang sebenarnya melakukan penguatan. Siapa yang
sebenarnya berkhianat. Itu semuanya akan
terbukti saat krisis.
Harapannya adalah orang yang bergabung dengan lembaga ini adalah the last men
and women standing. Saya, Johan, Novel, itu
memiliki pengalaman yang banyak, tidur di
kantor sudah berbulan-bulan. Dan teror luar
biasa kita alami.
Tapi saya ingin KPK itu tidak takut, KPK
itu tidak merasa terancam karena terteror.
Orang-orang KPK itu orang yang spiritual,
dia hanya boleh takut pada Tuhannya, tidak
boleh takut dengan yang lain.

Kenalkan KPK pada publik Internasional
Saya bergabung dengan KPK pada 2005.

Saya bagian dari Program Indonesia Memanggil I. Sebelum di KPK saya bekerja di
salah satu lembaga Perserikatan BangsaBangsa di Jakarta sejak 2001 hingga 2005.
Gaji saya lumayan. Sebelumnya saya sekolah
di Belanda di Rotterdam University di Deen
Hag.
Kemudian saya lihat tahun 2005 itu seperti ada inspirasi bahwa saya sepertinya harus membantu pemerintah. Apalagi Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono saat itu begitu
suportif terhadap lembaga baru, yaitu KPK.
Pada 15 Desember kita mulai kerja.
Saya ‘demam’ tiga hari setelah bergabung
dengan KPK. Karena saya meninggalkan PBB
yang gajinya lumayan besar, dan bergabung
dengan KPK yang merupakan lembaga baru,
gaji belum jelas, struktur belum jelas. Pokoknya masuk saja. Waktu itu saya memang
tidak sendirian. Ada 120 orang seangkatan
saya yang berpikiran sama.
Selain menangkap koruptor, KPK membuat pijakan yang kuat. Namanya reformasi
birokrasi. Kita mengusulkan unit kerja reformasi birokrasi. Waktu itu kita minta agar
KPK bisa menentukan SDM sendiri, juga menentukan sendiri gaji pegawai. KPK adalah
lembaga pertama yang bisa menentukan gaji
pegawainya sendiri.
Bekerja di KPK membanggakan. Lembaga ini jadi kiblat lembaga antikorupsi lainnya. Berhasil menggabungkan kerjasama
dan bantuan internasional. Dan KPK banyak
melakukan kejar target. Setidaknya semua
buron KPK di luar negeri itu tertangkap semua. Setidaknya kasus yang melibatkan luar
negeri, alat bukti kita dapatkan semuanya.
Karena rasa senang bekerja di KPK itu,
masuk pagi pulang malam itu tidak terasa
jadi beban. Karena semua sibuk dan memiliki spirit yang luar biasa. Irama kerjanya jadi
tinggi terus.
Harapan publik pada KPK setiap hari
bertambah besar. Tapi ternyata KPK tidak
bertambah besar. Jadi sebenarnya di awal
itu kami punya cita-cita, yakni ingin menjadi

lembaga besar. Pegawai banyak. Rasio terhadap PNS juga besar. Hong Kong yang kecil saja punya 900 penyidik. Sedangkan kita
cuma punya 100 penyidik, malah mungkin
tidak sampai segitu.
Menurut saya KPK harus besar, harus
permanen, harus mampu mandiri. Termasuk
mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.
Syukur-syukur ya bisa mengangkat jaksa sendiri. Belajar dari luar negeri, sebuah lembaga
antikorupsi bisa sukses kalau bisa mandiri
dan independen.
Di dunia, KPK begitu dikenal. Kami pernah bikin acara skala internasional. Lebih
dari 16 kali konferensi internasional. Yang
datang dari presiden, menteri, hingga pejabat
asing. Tujuannya satu, KPK dikenal oleh dunia internasional, sehingga bisa membangun
persahabatan dengan lembaga lain.
Kepercayaan luar negeri terhadap KPK
itu tinggi, dan luar biasa dukungannya. Saya
juga pernah menjadi koordinator unit internasional. Dari sana saya tahu, KPK dipujapuja di luar negeri, tetapi di dalam negeri
malah dilemahkan dan kadang dikritik habishabisan.
Bagi saya, lembaga antikorupsi bukanlah
panggung, melainkan alat perjuangan. Maka
penting bagi orang-orang yang bekerja di
KPK adalah mereka yang sudah ‘selesai’ dengan dirinya. Sudah tidak mau terkenal lagi.
Bekerja dengan baik dan tidak untuk dilihat
orang.
Pemerintah bisa membantu dengan hukum perundang-undangan serta dukungan
politik. Itu saja yang dibutuhkan oleh KPK
saat ini. Kalau ada dukungan politik, maka
SDM, gaji, gedung, itu bukan masalah. Juga
kalau ada koruptor menyerang balik, selama
ada dukungan politik maka semua itu tidak
akan jadi masalah.
Saya ingin mengucapkan “Selamat Ulang
Tahun KPK” dengan gedung barunya yang
megah. Namun masih tersisa pekerjaan rumah kita, untuk mencari isinya, yaitu marwah
dan jiwa perlawanan terhadap korupsil
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EKO MARJONO, Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK

KPK TAK BISA SENDIRI
Saban tahun KPK bisa
menerima 8 ribu laporan
dugaan korupsi dari seluruh
Indonesia. Krisis KPK awal
tahun ini, berpotensi
membuat pengaduan
masyarakat turun. Saya
meyakini ke depan KPK harus
semakin bersinergi dengan
Kepolisian dan Kejaksaan.

D

foto: integrito/SRP

ari pengalaman saya selama
bekerja sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
jumlah laporan yang masuk ke KPK itu berbanding lurus dengan keadaan di lembaga ini.
Maksudnya, ketika KPK sedang menangani
kasus besar dan berhasil, biasanya jumlah aduan meningkat.
Sebaliknya, kalau KPK sedang mengalami
masalah besar seperti misal kasus Pak Bibit
dulu, atau kasus Pak Abraham Samad, dan
Pak Bambang Widjojanto tahun ini, pengaduan akan menurun.
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Kalau diawali dari kasus Cicak vs Buaya,
kita bicara mengenai kasus orang-orang
‘kuat’ yang selama ini tidak tersentuh, namun nyata ada upaya serangan balik terhadap
KPK.
Karena mereka punya kekuasaan, punya
pendukung yang bisa dialihkan untuk menyerang kami. Dan lagi, lebih parah kalau mereka
punya kuasa dan mereka punya uang. Didukung oleh orang-orang yang selama ini tidak
suka sepak terjang KPK, bergabung melawan
KPK. Tentu caranya mereka bermain ‘cantik’.
Salah satunya mungkin mereka menggugat di
Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang KPK. Mungkin juga lewat praperadilan
seperti yang marak terjadi tahun ini.
Kejadian demi kejadian yang menimpa
KPK tahun ini, ada banyak hikmahnya. Pertama, saya bekerja harus lebih hati-hati. Jujur, saya melihat KPK itu kadang merasa ‘lebih’. Merasa melebihi penindak hukum yang
lain. Sehingga koordinasinya kurang, karena
merasa lebih tinggi.
Padahal beberapa kasus koordinasi yang
informal lebih jalan dibandingkan dengan
yang formal. Jadi dulu kita istilahnya terlalu
jumawa. Apalagi dulu kan membanggakan kinerja kita 100 persen, karena tidak ada kasus
KPK yang lolos di pengadilan.
Jadi mungkin yang harus diperbaiki oleh
KPK adalah komunikasi. Artinya kita seba-

gai lembaga penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri. KPK hanya ada di Jakarta. Polisi
mungkin ada sampai kabupaten. Jaksa juga.
Tentunya kekuatan mereka lebih besar untuk
menangani korupsi. Jangan hanya semua ditangani KPK. Lembaga ini seharusnya mungkin fokus pada kasus-kasus strategis.
Saya kira kalau ini bisa berjalan, tujuan
tadi bakal berjalan lebih mulus. Dulu masih
ada ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum lain. Karena ketidakpercayaan
itu, kita tidak memberikan informasi sepenuhnya. Kalau sekarang harusnya, kita lebih
bijak karena tanpa polisi, tanpa jaksa, tanpa
koordinasi, tanpa komunikasi, kita tidak bisa
memberantas korupsi sendiri.

Garda depan menelusuri korupsi
Satu dekade lalu, saya membaca pengumuman di media tentang Indonesia Memanggil. Saya yang waktu itu PNS mencoba
daftar. Angkatan saya ada Pak Johan Budi,
Pak Giri, Pak Dedi Rahim. Saya mulai bergabung dengan KPK pada 16 Desember 2005.
Waktu itu saya melamar posisi di Penelaah di Direktorat Pengaduan Masyarakat.
Saya melamar posisi itu karena profesinya
sama dengan profesi saya sebagai auditor
di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kurang lebih job desc-nya sama.
Tapi sebelumnya saya sudah ikut program
SAK, alias Satuan Anti Korupsi. Waktu itu
pendidikan selama enam bulan, dan instrukturnya dari Australia. Tujuan awal SAK itu
adalah membantu apabila KPK terbentuk.
Saya ikut tes lagi. Alhamdulillah lulus.
Pada dasarnya sebelum tes, saya kan diskusi
sama keluarga. Karena ini keputusan penting.
Alhamdulillah keluarga mendukung. Saya
masih ingat kasus pertama saya, waktu itu
tentang penjualan tanah. Setelah ditelusuri

ada hubungannya dengan salah satu anggota
DPR. Itu sampai ke pengadilan, kena vonis
dia.
Saat ini, KPK punya banyak media untuk
pelaporan. Jadi masyarakat bisa menggunakan media tersebut. Yang sering kita bagi sebenernya ada dua. Yang pertama pengaduan
langsung, jadi perorangan, organisasi, LSM
langsung mengadukan ke KPK. Yang kedua
pengaduan tidak langsung, bisa melalui telepon, fax, sms, surat, email. Yang terakhir ada
metode baru yang akan kita gagas yaitu media
online, KWS KPK. Jadi masyarakat bisa melapor ke KPK bisa lewat sistem online. Jadi tidak usah datang langsung.
Ada banyak sekali pengaduan yang masuk
ke KPK. Rata-rata per bulan sekitar 500 sampai 600 laporan. Setahun bisa 7.000 sampai
8.000 laporan.
Sering kita pikir, kejadian-kejadian korupsi hanya melibatkan oknum tertentu.
Sudah banyak yang dieksekusi oleh KPK.
Ternyata masih tetap ada yang lain. Jadi bisa
disimpulkan, orang yang ditangkap KPK adalah orang yang ‘apes’ saja. Karena tidak ada
efek jera yang dilakukan.
Saya berarap adanya political will dari
pemerintah. Menurut saya pemerintah masih belum tegas mendukung pemberantasan
korupsi. Salah satu contohnya, pemerintah
selalu menyampaikan bahwa mereka mendukung pemberantasan korupsi. Di sisi lain,
ada revisi Undang-Undang KPK. Padahal
undang-undang itu rentan ditunggangi oleh
pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK.
Pemerintah harus mendukung setiap
usaha yang dilakukan oleh penegak hukum.
Tidak boleh ada intervensi. Dan apa yang dilakukan oleh penegak hukum, sepanjang sesuai dengan koridor dan aturan, harus tetap
didukungl
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RUWAT- Ratusan petani asal Batang, Jawa Tengah menggelar ritual ruwatan
di kantor KPK pada 7 Februari 2015. Ritual ini dimaksudkan sebagai bentuk
dukungan sekaligus menolak mara bahaya yang mungkin akan melanda KPK.

foto: integrito/mms
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Endang Tarsa, Kasatgas pada Unit Koordinasi dan
Supervisi bidang Penindakan

BERANTAS KORUPSI
HARUS SIAP SIANG-MALAM
Orang mungkin akan heran,
sudah berpangkat tapi mau
susah-payah bekerja keras
di lembaga seperti KPK. Tapi
bagi saya, bergabung di KPK,
bagi saya adalah pilihan. Ada
kebahagiaan lain yang saya
temukan.

S

foto: integrito/srp

aat itu, saya menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK, kejadian
ditetapkannya beberapa pimpinan menjadi tersangka sudah risiko keputusan yang diambil. Sejak hadirnya
Pealksana Tugas Pimpinan dari Kepolisian,
yaitu Pak Taufiequrachman Ruki, Insya Allah,
hubungan KPK-Polri baik-baik saja..
Meski ada pro-kontra di internal, tapi
saya merasa beliau banyak mendinginkan.
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Menetralisasi hubungan kedua lembaga. Sehingga berpengaruh ke baiknya hubungan
KPK dan Kepolisian.
Insya Allah ke depan, saya optimis, kasuskasus yang membuat ketegangan dua lembaga selama ini membuka mata dan telinga
Pimpinan Polri dan Pimpinan KPK yang akan
datang. Kedewasaan dan profesionalitas
KPK-Polri diuji dengan hikmah dari kejadian
ini. Saya optimis akan ada perubahan yang lebih baik bagi kedua lembaga.
Harapan saya, kalau mata-telinga masyarakat, dan semua badan hukum ini sudah sejalan, Insya Allah akan ada harapan. Mau jadi
apa republik ini kalau KPK nggak ada? Ada
KPK saja masih seperti ini apalagi kalau tidak
ada. Memang ada banyak sekali orang-orang
yang tidak menghendaki KPK.
Ya karena lembaga ini merecoki dan
membuat para koruptor tidak bisa hidup mewah, tidak bisa leluasa lagi. Yang selama ini
mungkin saja ulang tahun dirayakan di hotel
mewah dibiayai negara, sekarang sudah tidak
bisa. Mungkin masih bisa curi-curi, tapi mereka pasti dag-dig-dug. Dan mungkin ini terjadi di seluruh lapisan.
Mudah-mudahan harapan ke depan
semoga KPK semakin besar, semakin dipercaya, dan semakin dirasakan manfaat dan keberadaannya oleh masyarakat.

Ancaman pembunuhan
Saya bergabung di KPK pada 2004, kebetulan mungkin angkatan pertama. Saya di
kepolisian terakhir pangkat Komisaris Besar
(Kombes). Pada proses seleksi, atas permintaan KPK, setiap Polda mengirim 10 orang.
Saya kebetulan ada di Satuan Reserse Tindak
Pidana Korupsi Polda Metro Jaya.
Saat seleksi di Mabes, sangat ketat, seperti seleksi jadi polisi lagi. Kesehatan, jas-

mani, psikotes, Bahasa Inggris, komputer,
juga interview oleh Kombes. Setelah dinyatakan lulus di Mabes, kami disuruh magang
di Bareskrim. Di sana menganalisis laporan-laporan. Kemudian ada pula magang di
daerah. Karena saya orang Jawa Barat, saya
magang di Polda Jawa Barat kira-kira dua pekan. Baru setelah itu dikirim ke KPK.
Dari penyidik Polri yang diperbantukan
ke KPK di masa itu, sekarang yang bertahan
hanya saya dan Pak Damanik.
Dulu waktu kami masuk bekerja, belum
banyak perkara yang ditangani. Jadi saya
dengan jaksa dan penyidik serta penyelidik
itu jadi satu. Kalau ada penyelidikan itu kita
kerja bareng. Jadi betul-betul perkara itu
‘matang di pohon’. Karena matang itu, kasus
cepat ditangani. Begitu surat perintah penyidikan naik, paling lama sepekan. Langsung
panggil tersangka, kemudian tahan. Waktu
itu saya ingat kasus pertama saya, yaitu Operasi Tangkap Tangan Abdullah Puteh, mantan
Gubernur Aceh.
Karena waktu itu anggota KPK masih
sedikit, semua dilakukan sendiri. Dari mengetik panggilan, mengantar surat panggilan,
memeriksa, jemput tahanan, mengantar tahanan. Dan kita tidak pernah memikirkan
bayaran atau gaji. Karena memang dulu di
awal-awal belum ada gaji.
Kalaupun digaji, itu sangat kecil. Baru kemudiaan saat Pak Antasari mempimpin, barulah diperjuangkan untuk dapat gaji layak.
Nah, dari situ KPK semakin bagus.
Selama bekerja, saya pernah mengalami
fase krisis. Waktu itu saya diteror. Bahkan
masuk banyak media juga. Saat itu ada petinggi di Kepolisian yang meminta saya untuk
bersaksi. Kami bertemu di sebuah restoran
cepat saji di dekat rumah saya. Mereka memaksa saya untuk mau bersaksi. Bahkan menawarkan jabatan untuk anak saya.
Yang paling membuat saya agak takut
waktu ada ancaman terhadap keluarga saya.
Ceritanya, waktu itu saya mengelabui pihak
yang memaksa saya. Saya bilang akan ber-

saksi. Tapi tidak saya lakukan. Mereka marah.
Sampai sekarang saya masih ingat ancaman
itu.
“Selamat, anda tidak akan melihat lagi
terangnya matahari. Selamat, anda tidak akan
melihat lagi terangnya bulan. Selamat, hanya
akan ada di kegelapan.”
Karena itu saya menyuruh keluarga saya
untuk mengungsi. Anak saya yang kebetulan
juga menjadi polisi awalnya menolak untuk
dievakuasi. Tapi setelah saya paksa, keluarga
mau. Saya juga tidur di kantor. Walau saya
berusaha tegar, terasa sekali dampaknyat. Dalam dua pekan, berat saya turun 5 kilogram.
Saya stress. Kalau malam tidur di selasar. Pak
Damanik selalu menemani saya. Senang rasanya punya teman yang setia kawan. Sampai
sekitar satu bulan saya tinggal di kantor.
Istri saya pun tidak luput dari teror. Dia
kebetulan kerja di kepolisian juga, di lembaga
arsip. Suatu hari ia disuruh bertugas di Polsek
Ciputat. Jauh sekali dari rumah. Waktu sampai sana, kantornya ada banyak sarang labalaba. Bahkan Kapolseknya juga heran.
Kenapa saya yang waktu itu sudah punya
kedudukan tinggi mau pindah ke KPK yang
penghasilannya tidak menjanjikan, pekerjaannya berat, dan risiko besar? Ya mungkin
ini pilihan saya.
Apalagi sekarang di KPK sudah cukup
baik. Rekrutmen, penggajian, segala sistem
sudah berjalan. Di sini orang bekerja, terutama penyidik, merasa nyaman. Tidak ada
intervensi. Mau panggil menteri, mau panggil
gubernur, walikota, anggota DPR, tidak ada
masalah di sini. Jadi penyidik itu begitu dinyatakan “naik” dan membuat sprindik, langsung jalan. Jadi yang mengawasi ya hanya sistem dan Tuhan. Tidak ada lagi istilah “mohon
petunjuk Pak.”
Azas egaliter di sini tidak ditemukan di
tempat lain. Pendapat kita ini sangat diakomodasi, sangat dihargai. Kami bicara dengan
pimpinan, dengan fungsional, dengan struktural, di sini tidak ada batasan dan hanya etika
yang membatasi kital
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Budi Santoso, Koordinator Sekretaris Pimpinan KPK

MENANG TANPA MERENDAHKAN
Badai ini adalah sebuah
sinyal agar intropeksi secara
menyeluruh atas apa yang
telah dan akan dilakukan
ke depan dalam rangka
perbaikan. Termasuk juga
strategi pemberantasan
korupsi yang dilihat dan
dirasa belum optimal dan
tentunya meminimalkan
tumbuhnya aroma
dendam dan permusuhan
antarlembaga.

foto: integrito/srp

B

adai itu berawal dari 12 Januari
di tahun ini. Suasana tegang menyelimuti ruang rapat pimpinan
yang sunyi dan senyap di luarnya.
Sementara beberapa pegawai dari lintas unit
kerja yang mayoritas dari Kedeputian Bidang Penindakan keluar-masuk tiada henti.
Sebuah diskusi yang membuahkan surat
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perintah penyidikan dengan penersangkaan
seorang calon Pimpinan Tertinggi sebuah
Institusi Penegak Hukum.
Sejak itu, gelombang badai datang beriringan dan menghantam tiada henti. Informasi beredar di pegawai tanpa arah tidak terkonfirmasi yang menimbulkan ketegangan
dan keresahan. Puncaknya pada 23 Januari
yang berulang lagi pada 6 Februari; salah satu
Pimpinan KPK ditangkap, isu tentang penggeledahan terhadap kantor KPK, penetapan
tersangka para Pimpinan KPK.
Usaha meminta dukungan dari lembaga
lain pun tidak berbuah manis. Serasa lembaga
ini berdiri sendiri di tengah pusaran badai.
Kegiatan operasional semua unit kerja hampir lumpuh tanpa pergerakan. Tren kinerja
strategis unit-unit kerjapun menurun drastis.
Hari itu, 18 Februari 2015, secara tiba-tiba
terbitlah Keputusan Presiden tentang penonaktifan dua orang Pimpinan KPK dan pengangkatan tiga Pimpinan Sementara KPK. Bingung kala itu. Harus suka ria atau berduka.
Walaupun pada awalnya di antara pegawai ada yang menyangsikan keberadaannya,
para Pimpinan Sementara KPK beserta Pimpinan KPK lainnya mampu menghilangkan
sedikit demi sedikit kegundahan yang dirasa
pegawai dan mengembalikan kepercayaan
diri dan lembaga serta menormalkan kembali keadaan dan hubungan dengan lembaga
lain seperti sedia kala. Intensitas rapat-rapat
pembahasan program dan kegiatan antikorupsi mulai normal kembali dari yang sebelumnya sempat sepi.
Kegiatan penindakan, seperti expose
perkara, naik sampai tujuh kali lipat. Pelaksanaan penahanan tersangka yang merupakan salah satu indikator telah matangnya
proses penyidikan perkara, menjadi rata-rata
empat tersangka tiap bulan. Rekomendasi-

rekomendasi perbaikan sistem untuk mencegah korupsi banyak yang diamini dan dituruti
oleh Presiden serta Menteri/Kepala Lembaga
terkait. Ruh lembaga ini telah kembali.
Barkaca dari peristiwa besar yang telah
terjadi, ada banyak hal yang harus diperbaiki
agar integritas selalu berada di posisi yang
tinggi, baik integritas individu maupun sistem di KPK. Dalam Firman-Nya, Al-Quran
surat Al Baqarah ayat 44, Allah berfirman,
“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab.
Maka tidaklah kamu berpikir?”
Merupakan suatu cela, apabila seseorang
memerintahkan suatu kebaikan kepada orang
lain, sedangkan ia sendiri melalaikannya. Inilah salah satu tanda-tanda mulai munculnya
KPK Trap dan bahkan bisa ke arah criminogenic (suatu keadaan/situasi/sistem yang
dapat menyebabkan atau memicu terjadinya
penyimpangan/ pelanggaran/tindak pidana).
KPK yang di masa awal (2005-2007) dibenchmark oleh lembaga lain dan bahkan
oleh negara lain (MACC/Malaysia), kemudian KPK malah tertinggal jauh dengan para
penirunya di bidang tersebut. Jadi teringat
kata Sujiwo Tejo, “dosa terbesar seorang koruptor bukanlah karena korupsi, tetapi karena menjadikan kita merasa sok suci”.
Di sisi lain, pegawai di lembaga ini berasal
dari berbagai latar belakang, sehingga menyisakan tugas besar membangun budaya organisasi yang masih belum terbentuk sampai
saat ini. Budaya kerja egaliter yang menonjol
pun dapat dikatakan kebablasan; struktur organisasi beserta ketentuan dan standar operasi baku kurang diacu. Inti dari ulasan ini
adalah, set the tone at the top (keteladanan
para pemimpin) dan ibda bin nafsi (dimulai
dari memperbaiki diri sendiri).

Pentingnya Etika Komunikasi Antarlembaga
Karena hakikat hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, maka hanya
kejahilan khas anak-anaklah yang mempermalukan atau bahkan merendahkan kawan
yang kalah. Sedangkan cara orang dewasa,
menghargai dan mengajar yang kalah untuk
kembali ke jalan yang benar.
Alangkah baiknya jika etika berkomunikasi antarlembaga tetap dipelihara tanpa
mencederai proses penanganan perkara. Saya
yakin pasti bisa. Tinggal kemauan dan kerelaan untuk menafikkan keinginan tampil di
panggung media saja. Dan saya yakin kemenangan tanpa merendahkan akan lebih membawa kebaikan dan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Dengan tetap ‘memanusiakan’
para koruptor, maka kemungkinan dendam
dapat ditepiskan. Apalagi, seorang pengajar
di Hong Kong Shue Yan University Profesor
Harold Traver bilang, pemberantasan korupsi bukanlah tujuan, melainkan hanyalah
sarana mencapai tujuan bernegara.
Tak kalah pentingnya, pemetaan ulang
siapa saja mitra strategis KPK agar bersatu
melangkah bersama-sama membangun integritas bangsa baik dengan mencegah maupun menindak.
Terakhir, melihat sistem efektif di negara
tetangga, mungkin akan lebih baik jika sistem
akuntabilitas nasional di bidang pemberantasan korupsi mulai dibangun dan digelorakan, misalnya single investigative agency
untuk kasus korupsi (untuk mengeliminasi
potensi friksi dan double standard), zero
tolerance tanpa batasan nilai yang dikorupsi
(berapapun nilainya harus dipidana), kriminalisasi korupsi di sektor swasta dan lain sebagainyal
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MENUNTUT PEMBEBASAN- Para pimpinan dan pejabat struktural KPK
bersama Masyarakat Sipil Antikorupsi menuntut pembebasan Wakil Ketua KPK,
Bambang Widjojanto dari penahanan Bareskrim Mabes Polri. Konferensi pers
tersebut digelar pada pada 23 Januari 2015.

foto: integrito/MM
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Novel Baswedan, Penyidik KPK

IKHLAS DIMUSUHI
Serangan kepada KPK
tahun ini sangat sistematis.
Saya harap pimpinan KPK
selanjutnya bisa menerapkan
pengawasan internal lebih
ketat. Dengan begitu, kita
semua menjaga agar lembaga
ini tetap berintegristas,
solid, dan konsisten.

K

foto: integrito/srp

alau saya melihat, krisis pertama
karena bersinggungan dengan
lembaga lain. Walau juga ada
politisi yang ikut ‘bermain’, tapi
sifatnya parsial. Tidak bersatu. Di sini juga
KPK dianggap belum mengkhawatirkan. Kalau di krisis kedua, KPK sudah mulai banyak
menindak dalam upaya mengungkap kebobrokan korupsi. Ini mengkhawatirkan, terutama bagi mafia.
Ujungnya, kebetulan, pemicunya penetapan tersangka di awal 2015. Walau sebenarnya lebih kompleks. Itu kenapa krisisnya
menjadi lebih luas. Ditambah lagi dengan
adanya persatuan kelompok mafia tadi. Ka-
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rena itu serangan ke KPK efeknya jadi lebih
besar.
Kemarin, masalah internal kita terlalu
banyak. Saya melihat pengawasan internal ini
kurang optimal. Pekerjaan rumah untuk pimpinan berikutnya adalah pengawasan internal. Itu adalah pengikat, bagaimana pegawai
adalah orang-orang dengan integrasi terjaga.
Zero tolerance. Kalau pengawasan internal
ini optimal, ditambah dengan komunikasi,
maka kemungkinan dampak krisis ini bisa
diperkecil.
Komunikasi ini ada dua; ke luar, dan ke
internal lembaga. Apabila komunikasi antar
lembaga ini baik, tak mungkin ada fitnah.
Potensi perlawanan kecil. Sebaliknya, kalau
komunikasi jelek, fitnah dan potensi perlawanan akan besar.
Krisis pertama kita cenderung siap. Yang
kedua, kita bobol. Karena besarnya serangan
yang semakin rapi, sedangkan kita begitubegitu saja tak berubah. Kalau kita belajar,
ke depan serangan akan semakin besar. Karena itu, kita juga harus semakin kuat, agar
tak bobol. Saya tidak menyangka kalau krisis ketiga ini bakal sebesar ini. Kalau perlawanan, saya sudah menyangka. Tapi ternyata
serangan mereka lebih sistematis.
Masalah utama penyebab krisis ini mafia sudah melakukan langkah untuk bersatu
karena khawatir dengan KPK. Perihal Pimimpin KPK masuk ke ranah politik, isu itu
bukan yang pokok. Tapi dijadikan pemicu dan
senjata untuk menyerang KPK. Jadi tidak
menguntungkan.
Kalau menurut saya, risiko perlawanan
itu adalah keniscayaan. Siapapun yang mau
menegakkan kebenaran dan kebaikan, pasti
akan dimusuhi. Itu yang musti dilihat. Tapi
apakah krisis itu adalah keniscayaan? Tidak.
Itu bagaimana kita bisa mengelola internal
yang kuat, dan komunikasi ke luar yang kuat.
Kalau itu bisa kita lakukan, krisis itu tidak
akan terjadi dan dampaknya bisa diminimalisasi.

Mobil Pick Up dan Kebaikan
Bagi saya, melakukan kebaikan itu ibarat
mobil pick up. Kita bisa memilih akan mengangkut sesuatu, atau bahkan tidak mengang-

kut apapun juga.
Sama seperti kebaikan. Kita bisa memilih
untuk berbuat baik atau tidak. Kalau berbuat
baik, pasti akan ada resistensi. Iri, dengki,
pasti ada. Kedua, kita harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, risiko apapun itu akan menjadi
baik. Karena segala sesuatu itu hanya bisa
terjadi karena takdir Allah. Itu sudah disebutkan di Al-Quran juga, contohnya di Surat AtTaubah ayat 51.
Itu menjadi hal yang positif. Kalau ada
masalah, itu jadi alat untuk belajar tawakal
dan ikhlas. Saya juga selalu berpikir positif,
bahwa takdir Allah pasti baik. Itu yang mesti
kita harus pegang.
Selain itu, saya juga menyiapkan keluarga
untuk siap dengan apapun risiko pekerjaan.
Mereka Insya Allah sudah siap, andaikan ada
yang terburuk. Bahkan anak pertama yang
bilang, mereka akan bangga apapun yang terjadi. Ada perasaan takut, itu manusiawi, tapi
harus dikendalikan. Ketakutan itu wajar.
Saya kurangi dengan istighfar dan keyakinan
bahwa kita hanya boleh takut pada Allah.
Waktu saya dibawa ke penjara, saya merasa ini hal buruk. Saya sempat marah. Saya
tidak dibolehkan Shalat Jumat. Ternyata di
penjara ada Shalat Jumat. Khatibnya ya tahanan juga. Saya ngobrol dengan banyak tahanan lain. Menariknya, salah satu tahanan
memberikan banyak pelajaran. Dia menanyakan apakah saya dipenjara karena melakukan
hal yang baik, atau hal yang buruk? Kalau
melakukan hal baik, jangan lihat kiri-kananbelakang. Jangan takut, maju terus.
Pengalaman di penjara itu adalah pengalaman yang luar biasa. Tidak ada satu hal buruk pun yang saya alami di sana. Jadi kadang
kalau ada hal yang secara logika buruk, ternyata tidak semua buruk. Itu hikmahnya.
Mungkin selama ini saya pernah sombong.
Itu salah besar, lalu saya renungi. Saya juga
yakin, kalau kita memilih satu jalan dan istiqomah di sana, pasti Allah akan memudahkan.
Semua teman di KPK, juga penegak hukum, harus meyakini kalau kita berada di
jalan yang benar, tidak usah takut dengan risiko. Itu semua ada di kendali Allah.
Saya meninggalkan jabatan di Polri ka-

rena melihat di KPK kesempatan berbuat
baik akan lebih banyak. Sebenarnya di KPK
juga tak cuma teror yang berbahaya. Risiko
lain ditawari materi atau jabatan. Tapi orang
akan bingung merayu kalau kita hidup sederhana.
Saya juga ingin mengingatkan sesama
pegawai di KPK soal pola hidup. Kita tetap
harus hidup sederhana. Kalau begitu, risiko
dipengaruhi orang, kesempatannya kecil. Karena kita harus sadar, kita di sini itu bukan bekerja tapi berjuang.
Yang saya khawatirkan itu bukan
serangan dari luar, tapi dari dalam. Orang
dimasuk-masukkan ke sini dengan motivasi
mencari keuntungan. Begitu juga pejabat-pejabat struktural yang kerja di sini hanya untuk ‘batu loncatan’. Itu bisa menghancurkan
KPK dengan cepat.
Di luar negeri, lembaga korupsi modusnya selalu dilemahkan dengan undangundang dan banyak hal lain. Tapi selagi kita
berintegritas, solid, konsisten, itu tidak akan
jadi masalah. Masalahnya ada di kita. Itu pentingnya pengawas internal.
Saya melawan kriminalisasi bukan karena
ingin membela diri. Tapi menunjukkan kalau
saya tak mau menyerah saat dizalimi. Karenanya, dari peristiwa krisis ini saya banyak
mengambil pelajaran, untuk bisa memperbaiki sisi mana yang kurang baik dari lembaga
ini, agar menjadi kekuatan di kemudian hari.
Dan satu hal, intinya, jangan pernah kompromi dengan keburukan.
Ke depan, saya harapkan KPK lebih konsisten. Dalam UU, KPK diberi tanggung jawab
untuk memberantas korupsi pada penyelenggara negara dan penegak hukum. Dalam kasus ini, big fish. Kalau kita konsisten, risiko
jelas ada. Dan ini membuat Pimpinan KPK ke
depan harus lebih hati-hati. Bisa mengukur
risiko yang timbul ke depan. Karena tidak
semua sistem pemerintahan ingin ada perubahan yang signifikan. Atau pimpinan malah
lebih memilih untuk tidak melakukan tugasnya karena mempertimbangkan risiko. Ini
berbahaya, terutama ke lembaga.
KPK juga harus menjaga komunikasi
dengan masyarakat seefektif mungkin. Sehingga penyampaian informasi itu obyektifl
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Faisal, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK periode 2014-2016

KRISIS YANG MENGUATKAN
Sejatinya, selalu ada
pelajaran dari setiap
peristiwa. Begitu pun, krisis
yang menerjang KPK untuk
kali ketiga, harus membuat
lembaga ini lebih menjaga
idealisme dan soliditas
agar lebih tangguh dalam
memerangi korupsi.

R

foto-foto: integrito/srp

abu, 21 Januari 2015, pukul 22.08
WIB, saya ingat saat itu menulis
di buku harian, “Hari-hari belakangan ini KPK sedang waspada. Sejak KPK menetapkan BG sebagai
tersangka, guncangan dari luar cukup terasa.
DPR menyetujui BG sebagai Kapolri, meski
Presiden Joko Widodo menunda pelantikannya hingga kasusnya tuntas. Bagaimana apabila BG diputus bersalah?”
Ini adalah awal KPK menghadapi krisis di
tahun 2015.
Berikutnya, dua Komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dilaporkan ke Bareskrim dengan tuduhan pe-
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nyalahgunaan kekuasaan. Di internal KPK,
beberapa teman pegawai khawatir programprogram kerja KPK di 2015 tertunda atau
malah terbengkalai. Hal ini karena diprediksi
Pimpinan KPK akan lebih sibuk mengurusi
tekanan-tekanan eksternal KPK. Pada situasi
seperti ini sulit membedakan antara wajah
hukum dengan wajah politik. Persoalan hukum dibawa ke ranah politik, demikian pula
sebaliknya.
Saat itu KPK menghadapi ‘ombak’ besar yang berpotensi menggulung KPK. Apabila pondasi organisasi ini tak kokoh, akan
gampang roboh. Yang saya maksud pondasi
adalah soliditas dan kualitas profesionalitas
pegawai KPK itu sendiri.
Jujur saja, waktu itu, saya melihat suasana organisasi KPK terkesan simpang-siur.
Informasi seliweran ke sana-ke mari. Pada
masa-masa krisis, inisiatif pejabat struktural
seperti Deputi, Direktur, Kepala Biro, sesungguhnya amat dibutuhkan, karena Pimpinan
KPK sedang menghadapi problema yang sangat besar.
Pada masa-masa paling kritis, justru terlihat ada kegamangan di KPK. Tidak ada
instruksi atau arahan tegas dari pimpinan.
Pejabat struktural berbeda pendapat untuk
menentukan apa yang harus disikapi dalam
menghadapi situasi krisis. Gagasan, ide, dan
usulan solusi banyak berhamburan, tapi hampir sulit menentukan satu bentuk pemecahan
masalah dan cara mengimplementasikannya.
Akhirnya, kami, para pegawai, maju mengorganisasikan ‘aksi akar rumput’. Saya pikir,
para pegawai masih memiliki semangat dan
idealisme tinggi menyelamatkan KPK. Bermodal keberanian, pada Selasa, 3 Maret 2015,
secara terbuka, di hadapan masyarakat Indonesia, para pegawai KPK berdemonstrasi di
pelataran lobi Gedung KPK. Lewat aksi ini,
para pegawai mengirim pesan bahwa KPK,
secara keorganisasian, masih eksis. Mereka
juga ingin menyatakan bahwa pegawai KPK

tetap berkomitmen pada ideologi pemberantasan korupsi.
Akibat demo itu, Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ketika itu, Tedjo Edhy Purdijatno, menyebut
pegawai KPK bagai buruh. Kami, dengan
rendah hati, mengakui sedalam-dalamnya
julukan tersebut. Pegawai KPK memang sekelompok buruh. Pegawai KPK adalah para
buruh, persis layaknya para pekerja lainnya
di pelbagai bidang.
Kenapa? Karena tiap orang yang bekerja
dan memperoleh gaji, pada dasarnya, merupakan buruh. Kami, pegawai KPK, mendapatkan bayaran gaji bulanan yang bersumber
dari negara. Pegawai KPK tetap membutuhkan penghasilan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.
Kami, pegawai KPK, bersahabat dengan
semua penegak hukum. Bahkan sebagian
pegawai KPK merupakan anggota Kepolisian,
Kejaksaan, dan aparat sipil negara. Oleh sebab itu, masa-masa berat di awal tahun ini,
menurut saya, bukanlah konflik lembaga
KPK dan Polri. Konflik yang berlangsung
sesunggguhnya adalah rivalitas antara upaya
pemberantasan korupsi dengan para koruptor (dan pendukung koruptor).
Namun, KPK, menurut saya juga perlu
berbenah. Bila saya dan semua insan KPK
tidak mulai melakukan pembenahan organisasi, sulit rasanya melihat KPK yang berwibawa dan kuat, pada 20 atau 30 tahun ke depan.
Saya adalah orang yang tetap optimis
pegawai KPK masih memiliki idealisme

tinggi. Saya selalu berharap nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepemimpinan belum sirna dari organisasi ini. Namun, pada
sisi lain, saya kerap khawatir nilai-nilai itu
akan terkikis. Saya takut nilai-nilai tadi akan
tergantikan oleh rutinitas kosong, mengejar
grading, pencapaian jabatan, semata meraih
gaji berlimpah. Jangan sampai di KPK muncul ideologi baru: ‘bekerja sekadar bekerja’.
Oleh karenanya, KPK perlu memberi ruang besar pada pegawai untuk berpendapat
secara kritis. Kritisisme dalam berpendapat
adalah syarat utama bagi sebuah organisasi
ideologis seperti KPK. Membungkam, membatasi, atau menutup pintu berpendapat malah akan mendorong organisasi ini ke jurang
kehancuran.
Pendek kata, Krisis yang melanda KPK
awal 2015 ini, serta krisis-krisis sebelumnya, justru semakin menguatkan KPK. Kian
keras hantaman pada KPK, kian tangguhlah
organisasi ini. Meskipun begitu, KPK perlu
belajar dari krisis tersebut, untuk kemudian
membenahi diri.
Krisis ini memberi pelajaran: bahwa KPK
sesungguhnya menghadapi dua tantangan
besar. Tantangan pertama berasal dari eksternal KPK. Tantangan kedua berasal dari
internal KPK sendiri.
Sehingga, dalam pemberantasan korupsi
di masa mendatang, menurut saya, KPK, sebagai lembaga, jangan sekadar bekerja rutin
semata, tanpa disertai ruh kerakyatan dan
kebangsaan. Itulah dua nilai yang seharusnya
meliputi orang-orang KPKl
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RANA

DEMI KPK- Belasan pemuda rela bersepeda selama 13 hari dari Jember-Jakarta
sebagai bentuk dukungan terhadap KPK. Mereka tiba di KPK pada 16 februari 2015.
foto: integrito/srp

54 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015

vol 48/vii/NOV-DES 2015 | integrito |

55

utama

BERTAHAN DIHEMPAS BADAI

Afief Yulian Miftach, Penyidik KPK

PELAJARAN PENTING
DI ‘TAHUN PANAS’
Saya merasa tahun ini sangat
‘panas’ buat KPK. Rumah saya
bahkan dikirimi paket berisi
bom. Tapi yang lalu biarlah
berlalu. Saatnya kita fokus
menghadapi masa depan,
yakni memperkuat fungsi
pencegahan sekaligus
menambah jumlah penyidik

K

foto: integrito/srp

risis di KPK kemarin melahirkan kegaduhan dan dampaknya
besar. Kalau saya pribadi sudah
mengira. Kita pikir hal itu sudah
ada yang handle, karena itu bukan tugas kami
para penyidik. Ada orang yang digaji di lembaga ini untuk tugas melakukan mitigasi setiap potensi krisis kelembagaan. Tugas kami
fokus di penyidikan.
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Cuma sampai di tengah jalan, kok jadi begini? Kita jadi bertanya, orang yang tugasnya
untuk mengatasi krisis, kerjanya apa? Kenapa
itu bisa terjadi. Tapi kan kita sambil evaluasi
itu sambil mengumpulkan alat bukti, hal itu
kan terus terjadi. Kalau saya di penyidikan sih
tidak terganggu. Cuma, para saksi kita yang
terganggu. Akhirnya takut.
Salah satu isu yang ramai waktu krisis kemarin adalah akan ada penggeledahan. Garagara informasi itu, kita piket. Kadang kita
terlalu paranoid. Menghabiskan sumber daya
untuk kehawatiran. Kami selaku penyidik
sebenarnya tahu mana yang predictable dan
mana yang unpredictable.
Waktu itu, saya yakin tidak ada penggeledahan. Alasan pertama, karena saat itu
sumber informasinya tidak jelas. Alasan kedua, barang yang mau dicari juga tidak jelas.
Dan ketiga, konsekuensinya besar kalau mau
menggeledah KPK. Tapi saya tidak bisa menyalahkan juga. Karena tiap pimpinan, deputi, mereka punya pertimbangan sendiri yang
harus dihormati.
Itu kalau menurut saya semuanya seru,
semuanya memicu adrenalin. To be honest,
saya sering ngomong ke temen-temen di penyidikan kalau tahun ini adalah tahun yang
“panas”, persis ramalan Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kemudian perkara Novel Baswedan, juga kita digugat di praperadilan dua kali. Saat itu sudah
mulai agak reda, rumah saya dikirimi bom 5
Juli lalu. Jadi sepanjang tahun ini memang
‘berbeda’.
Mungkin ada beberapa penyebabnya kenapa krisis kemarin jadi membesar. Pertama,
musuh KPK banyak. Kemudian perkara yang
kita tangani itu sangat sensitif. Dan sebenarnya, banyak masalah yang belum clear. Menggantung. Dikira aman, ternyata diungkit lagi.

Ya ini sebenarnya pelajaran buat KPK ke depannya.
Tim Manajemen Krisis yang dibentuk kemarin itu konsepnya tidak seperti yang kita
bayangkan awalnya. Itu lebih konsep yang
reaktif. Jadi itu timbul karena ada persoalan,
padahal fokus utamanya, seharusnya bagaimana kita mencegah terlebih dahulu. Targetnya, biar tidak ada persoalan, dan apabila ada
persoalan bagaimana menyelesaikannya.

Soliditas Internal Penting
Krisis ini menyadarkan kita kalau KPK
belum cukup kuat. Dulu kami sudah merasa
kuat karena berhasil menangkap pejabat penegak hukum, apalagi waktu itu kami didukung Presiden. Awal tahun ini, kita menganalisis cukup kuat untuk menahan serangan
balik. Karena analisis itu, akhirnya kita maju.
Namun nyatanya tidak cukup kuat.
Karenanya penting sekali memperkuat
soliditas internal KPK. Ketika KPK sudah
kuat, KPK juga harus memperkuat peran
lembaga penegak hukum lain, Polri dan Kejaksaan. Karena amanat konstitusi, KPK juga
memiliki tugas koordinasi dan supervisi. Karenanya, sinergi mutlak dibutuhkan.
Kedua, KPK harus memperkuat bidang
pencegahan. saya sempat melanjutkan kuliah
Master of Transnational Crime Prevention di
Australia. Di sana, saya belajar tentang menangani dan memberantas perkara korupsi
transnasional. Bahwa mereka punya konsep piramida. Penindakan itu ada di ujung
atas, bagian terkecil piramida. Jadi sumber
daya dan teknologi itu paling besar ditaruh di
dasar, yakni pencegahan.
Saya setuju dengan pola piramida itu.
Bahwa deployment sumberdaya harus lebih
banyak di pencegahan. Kalau saya pribadi
berpendapat, KPK harus lebih banyak fokus
di pencegahan. Investasi pada sumber daya,
keuangan, sumberdaya, fasilitas, termasuk
juga ide, harus berkali lipat lebih besar diban-

ding dengan bidang penindakan.
Saya bukan bermaksud bahwa KPK harus
menjadi lembaga pencegahan korupsi. Hanya
saja, piramida itu saya lihat perlu. Ketika tidak bisa dicegah ya harus ditangkap. Ketika
ditangkap bagaimana cara bisa untuk tidak
mengulang lagi, nah itu tugas dari pencegahan.
Kalau kita bicara ini, maka fokusnya ke
social prevention. Misal ke sekolah-sekolah
bikin sosialisasi. Jadi kita membicarakan bagaimana mencegah korupsi, dan mencegah
agar tidak terjadi lagi.
Karena di KPK ini terbatas sumber dayanya, harusnya di KPK ini ada yang fokus bagaimana cara mencegah biar tidak terjadi korupsi. Yang kedua ketika penindakan masuk
di perkara korupsi, nah ini bagaimana cara
agar yang korupsi tidak terulang lagi. Ini strategi yang berbeda.
Meski pencegahan tetap harus menjadi
fokus KPK, tapi tetap pula harus menambah
personel di penyidikan. Kalau saya menghitung, mulai tahun depan itu KPK akan mengalami krisis penyidik senior. Karena angkatan
saya ke atas sudah tidak ada semua, akan rotasi ke instansi asal.
Sekarang KPK lagi bikin Manajemen Resiko Terintegrasi. Agak sedikit terlambat memang, tapi tidak apalah daripada tidak ada
sama sekali. Departemen ini nanti tugasnya
memetakan risiko dari tiap kasus. Juga memastikan agar penyidikan dan semua tindakan harus sesuai prosedur. Semua harus
dipetakan. Juga harus jelas, ketika ada masalah sudah ada pihak tertentu yang mengerjakan hal tertentu.
Pemberantasan korupsi itu tetap menjadi
pekerjaan yang kontroversial, di manapun
itu. Halangan rintangan pasti ada. Dan kita tidak akan lepas dari itu. Kita bisa berpikir luas
tapi jangan lupa kita harus menyiapkan diri
untuk tahun-tahun selanjutnyal
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Nanang Farid Syam, Fungsional PJKAKI KPK

MENCARI JALAN PULANG
Saya ingat pendapat Spencer
Johnson, Penulis Buku One
Minute Manager bahwa
integritas itu mengatakan
kebenaran pada diri sendiri.
Dan Kejujuran adalah
mengatakan kebenaran pada
orang lain

S

foto: integrito/srp

aya berusaha mengingat-ingat
agar memori baik-buruk dalam
pikiran mengalir. Agar terang jelas
apa yang saya rasakan, alami, dan
hal-hal yang ingin saya ceritakan sepanjang
tahun ini. Masih segar di ingatan kita semua,
ketika kasus Cicak vs Buaya terjadi. Peristiwa
demi peristiwa berikutnya, seolah sequel perlawanan koruptor yang tidak ada hentinya.
Tahun ini, kita melihat perlawanan tersebut tidak saja dari koruptornya, tapi kemudian berkelindan dengan para pemangku
kebijakan dan kepentingan, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang seharusnya
menjadi garda terakhir mengawal keadilan di
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negeri ini. Semua logika hukum seolah ‘lumpuh’. Lembaga sekecil KPK nyaris tak berdaya oleh serangan sistemik yang dilakukan
pihak-pihak yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Bahkan, saya pernah mendengar selentingan bahwa serangan tersebut
baru sekedar tiupan kecil saja. Duh, kok ada
ya orang sampai berbuat dan berpikiran sejahat itu?
Sebagian dari kita bisa bernafas lega, sebab mungkin saja krisis dianggap sudah selesai dan cerita tinggal cerita saja. Sejak peristiwa terakhir itu KPK membentuk Tim Krisis
secara serius. Belajar dari tantangan sebelumnya, manajemen krisis dan kesadaran kritis pegawai mulai terkoordinasi dengan baik.
Hampir setiap hari, aktivitas yang dilakukan pegawai adalah rapat demi rapat, konsolidasi, siang menjadi malam, malam menjadi
siang, tidak ada kepastian dalam bekerja usai
dua Pimpinan KPK (AS-BW) nonaktif setelah
menjadi tersangka. Nyaris tidak ada keputusan berarti dari dua pimpinan tersisa karena tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihan yang
tertinggal hanya pasrah menerima nasib atau
bersatu dengan rakyat berdiri membela KPK.
Kehadiran dan dukungan masyarakat,
para aktivis, tokoh masyarakat dan tokoh
agama lintas iman, organisasi mahasiswa, akademisi, termasuk kaum buruh dan tanilah,
yang kemudian terus membangkitkan dan
membakar semangat juang kita semua, pegawai KPK.
Saya bersyukur, ternyata sebagian besar
kawan-kawan di KPK tidak memilih untuk
diam dan pasrah. “Percuma saja kita digaji
gede, jika kita diam saja”, demikian salah
seorang kawan angkat bicara. Spontanitas
dan soliditas dalam masa krisis selalu lebih
mudah terbangun dibanding saat keadaan
normal. Lalu kebersamaan dan kepedulian
kemudian tumbuh lagi, memang begitu pula
tampaknya manfaat adanya krisis.

Sampai saat tulisan ini dibuat, kita tahu
proses hukum Pak AS dan BW, termasuk penyidik Novel Baswedan terus berjalan. Munculnya kasus punggawa-punggawa KPK itu
konon karena hukum tak memandang pada
siapa harus ditegakkan. Saya sangat sepakat
sistem hukum harus bekerja zero tolerance,
namun akal sehat mana yang bisa menerima
jika peristiwa yang dialami KPK bukan imbas
proses hukum yang dilakukan KPK sebelumnya?
Kendati begitu, saya bersyukur rakyat
Indonesia tidak pernah lelah mengawal berbagai agenda reformasi yang telah digulirkan,
termasuk menjaga dan membela KPK sebagai salah satu lembaga yang masih dipercaya
di republik ini. Walau kadang saya malu hati
sendiri mendengar pujian setinggi langit itu,
sebab masih banyak hal yang perlu diperbaiki
dan dibenahi di internal KPK.
Usia KPK kini memasuki dua belas tahun. Dengan bertambahnya usia tersebut,
ternyata pemahaman saya tentang nilai-nilai
kejujuran semakin lengkap. Terlebih lagi
kesempatan berjuang lebih kurang satu dasawarsa membuat saya semakin yakin dan
percaya bahwa persoalan bangsa ini hanya
akan selesai bila kejujuran menjadi panglima. Selama kurun waktu sepuluh tahun ini,
tentunya banyak sudah yang saya alami dan
jalani bersama kawan-kawan lainnya. Oleng
dihantam gelombang, dihajar badai, itu hal
biasa.
Krisis yang dialami KPK sejak berdiri
menunjukkan betapa perlawanan koruptor
terhadap KPK semakin hari semakin menjadi-jadi. Ini nyata, bukan drama! Selama
masa krisis tahun ini, saya banyak belajar
dari mereka semua: gerakan-gerakan kecil di
berbagai pelosok Tanah Air, baik berupa dukungan moril kepada KPK secara individu,
kelompok, organisasi masyarakat, terus bergulir dan tumbuh di mana-mana, tanpa berharap ada gaji bulanan yang mereka terima
setelahnya.
Betapa malunya saya, jika saya bekerja hanya sekadar memenuhi target kinerja, tanpa
ada ruh pemberantasan korupsi itu sendiri.
Karena sesungguhnya, salah satu nilai keber-

hasilan kita adalah saat dimana rakyat mulai
sadar dan peduli mendukung gerakan pemberantasan korupsi.
Menghadapi situasi itu, tradisi hearing
dan dialog antara pegawai-pimpinan adalah salah satu hal positif yang perlu dipertahankan di KPK. Sebuah pertemuan yang
ditunggu-tunggu oleh pegawai untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara
langsung kepada pimpinan. Pak TR, begitu
kami memanggil sang Ketua Sementara KPK,
menyebutnya sebagai commander’s call, bukan dialog biasa. Dalam dialog tempo hari
ada yang takjub, ada yang bingung, ada yang
resah. Tidak sedikit yang bergembira bahwa
krisis akan segera berakhir.
Namun, saya termasuk orang yang resah
dalam kondisi itu. Peristiwa di awal tahun ini
adalah kondisi yang tidak wajar, tidak normal,
dan tidak seharusnya ada kompromi. “KPK
dulu besar di bawah kepemimpinan Bapak,
dan jangan sampai KPK bubar justru juga di
tangan Bapak,” kalimat itu yang saya sampaikan secara lugas kepada beliau, termasuk ke
semua komisioner saat dialog menyambut
Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.
Saya yakin, sebagian besar kawan-kawan
di KPK sudah berupaya sangat maksimal dalam menjalankan amanah di unit masing-masing. Peristiwa terakhir -semoga benar-benar
yang terakhir- terkait dugaan kriminalisasi
pimpinan dan pegawai, serta ancaman yang
bermunculan, menunjukkan betapa rentan
dan lemahnya posisi pegawai lembaga ini.
Suatu saat nanti, entah karena kasus
mana lagi, oleh kepemimpinan siapa lagi,
serangan pada KPK ini bisa saja berulang dan
terus terjadi. Risiko kasus serupa terulang semakin besar jika KPK sudah tidak lagi berdiri
di atas nilai-nilai kejujuran dan kebenaran,
terseret arus besar oligarki politik, conflict
of interest, kehilangan jati diri dan independensi sebagai lembaga antikorupsi di negeri
ini.
Kita juga harus selalu ingat dukungan masyarakat tidak gratis. KPK harus membalasnya dengan bekerja dan berjuang sungguhsungguh menjawab segala tantangan yang
ada, dengan kinerja dan kejujuran tentunyal
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Rasamala Aritonang, Fungsional Biro Hukum KPK

PERJUANGAN DI TITIK NADIR
“Pengembanan hukum
menuntut kemampuan
berpikir yang tajam dan
perasaan kesusilaan yang
halus.” Prof. Dr. Bernard Arief
Sidharta, S.H. (1938-2015).

M

foto: integrito/srp

emberantas korupsi di Indonesia memang terasa begitu
berat kalau tidak mau dibilang mustahil, berbagai daya
dan upaya mungkin telah dilakukan tapi toh,
hasilnya masih jauh dari cita-cita. Berdasarkan data CPI tahun 2014, Transparency International (TI) menempatkan Indonesia
pada peringkat 107 dengan score 34 dari 175
negara di dunia, sebagai perbandingan pada
tahun 2005 TI menempatkan Indonesia pada
peringkat 137 dengan score 2.2 dari 158 negara di dunia. Itu artinya selama kurun waktu
10 tahun, belum ada perbaikan yang nyata
terhadap persoalan korupsi di Indonesia.
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Manion dalam bukunya Rose Ackerman
manggambarkan orang mempunyai pilihan
untuk “menumpang bis” (ikut aktif korupsi)
atau “lari di samping bis” (menjadi penonton yang tidak campur tangan dengan sistem
yang korup) sedangkan “berdiri di depan bis”
(melaporkan atau melawan korupsi), bukan
pilihan yang masuk akal. Analogi Manion
tersebut menggambarkan betapa beratnya
memberantas korupsi.
Di Indonesia, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003,
setidaknya sudah satu dekade KPK berdiri.
Dalam berbagai peristiwa, KPK menunjukan
eksistensi dan keinginan yang begitu besar
dalam upaya pemberantasan korupsi, sejumlah kasus besar yang melibatkan Kepala
Daerah, Anggota Parlemen sampai dengan
Menteri telah diperiksa dan diajukan ke pengadilan dengan tingkat keberhasilan pembuktian 100% conviction rate, namun persoalan
korupsi tidak begitu saja selesai karena kebanyakan lembaga negara, pemerintah maupun
penegak hukum lain, punya persepsi berbeda
soal pemberantasan korupsi. Kecenderungannya, KPK seolah berjalan sendiri dan justru berhadapan dengan otoritas yang notabene harusnya punya kepentingan sama soal
pemberantasan korupsi.
Dalam perenungan saya, KPK hadir bukan karena lembaga penegak hukum lain tidak punya kemampuan menangkap koruptor,
tapi karena negara ini membutuhkan terobosan luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu KPK dibentuk sebagai “kendaraan tempur” supaya berperang melawan
korupsi.
Sebagaimana kendaraan tempur maka ia
tidak boleh hanya dicuci, dilap, dan dipoles
agar tetap mengilap. Ia harus dikendarai,
dibawa ke medan tempur, menembakkan
senjata melawan musuh-musuhnya dan sebagaimana pertempuran ada kalanya kendaraan tempur terkena peluru bahkan mungkin

hancur berkeping-keping, memang begitulah
kodratnya.
Pada periode tahun 2014-2015, banyak
peristiwa besar dalam pemberantasan korupsi telah terjadi, dimulai dari penetapan
tersangka Komjen BG dan praperadilannya,
yang kemudian disusul berbagai permohonan
praperadilan dari tersangka KPK lainnya, Penetapan tersangka terhadap Pimpinan dan
para Penyidik KPK oleh Kepolisian, sampai dengan pergantian kepemimpinan di
lembaga ini, berbagai peristiwa ini menjadi
catatan penting dalam sejarah pasang-surut
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam berbagai situasi tersebut, komitmen pemberantasan korupsi sungguh menuai ujian yang berat. KPK dengan personel di
dalamnya, pemerintah, civil society, media,
masyarakat dan para kaum terpelajar, berada
dalam dikotomi. Pilihannya berdiri dalam kelompok kecil pemberantas korupsi atau sebaliknya berada dalam kelompok berlawanan,
meskipun faktanya sebagian besar lebih memilih menonton dari kejauhan.
Mengenai situasi ini, peristiwa praperadilan Komjen BG mungkin bisa menggambarkan secara konkret, entah sudah berapa
banyak akademisi yang dihubungi oleh Tim
Kuasa Hukum KPK untuk dihadirkan pada
sidang praperadilan pada waktu itu. Sayangnya, sebagian besar menolak dengan berbagai
alasan yang tentu dapat dimaklumi.
Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. hanya satu dari sedikit dari orang yang berani
tampil dalam momentum yang menegangkan
dan penuh tekanan. Di usianya yang sudah
senja, 77 tahun, profesor filsafat hukum ini
bersedia berdiri di samping KPK ketika yang
lain telah berpaling. Arief Sidharta tidak pernah tampil di berbagai media bicara soal pemberantasan korupsi seperti pengamat hukum
umumnya, tapi hari itu ia tampil dengan berani pada sidang praperadilan Komjen BG,
menyampaikan pemikirannya yang tajam dengan bahasa yang lirih tapi tetap jernih. Sayang, keterangannya dikutip menyimpang dari
maksudnya oleh pengadilan.
Hanya selang beberapa minggu setelah

putusan praperadilan ia terkena stroke, 24
November 2015 Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. kembali ke Sang Khalik, setelah
sempat merasa kecewa karena kata-katanya
dirampas, ilmunya dibajak, kearifannya
diputar-balikkan.
Berbeda dengan ICAC Hongkong yang telah berhasil memenangkan pertempuran melawan korupsi, situasi KPK yang lalu meninggalkan bekas luka dan banyak korban yang
tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Ke
depan adalah tantangan terberat untuk keluar dari krisis, mengembalikan marwah KPK
dan menemukan kembali kompas pemberantasan korupsi, dalam konteks ini insan KPK
dipaksa berpikir dan bekerja ekstra, individu
di dalamnya juga mesti mampu menyembuhkan dan membangun motivasi sendiri (self
healing), yang juga tidak boleh dilupakan
adalah tetap merawat integritas dan keberanian karena hanya itu yang tersisa dan hanya
itu yang menjadikan KPK berbeda.
Buat saya upaya pemberantasan korupsi
bukan hanya sekedar pekerjaan biasa, pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai
gerakan, dengan demikian didalamnya ada
semangat moralitas, ada kejernihan pandang,
ada keberanian tekad, tanpa itu semua upaya
pemberantasan korupsi hanya akan menjadi
“pekerjaan rutin”, sekadar tempat mencari
nafkah, mengisi perut atau periuk nasi.
Pada berbagai kesempatan digambarkan,
bagaimana KPK telah kembali normal dan
berada dalam kondisi yang lebih baik pada
saat ini dan dengan demikian, pembarantasan korupsi bisa berjalan lagi seperti sediakala. Bernarkah demikian?
To be honest saya meragukannya, buat
saya krisis belum berlalu, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berada pada
titik nadir, kritis, dan kehilangan arah. Sampai hari ini mandat pemberantasan korupsi
masih dilekatkan pada KPK, rakyat masih
manaruh harapan besar bahwa Indonesia
akan bebas dari korupsi, tapi mampukah
KPK melanjutkan tugasnya? Semuanya tergantung kital
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SABLON ANTIKORUPSI- Seorang aktivis antikorupsi menyediakan sablon gratis
bertuliskan “Indonesia Darurat Korupsi” pada 20 Februari 2015 di pelataran Gedung KPK.
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Suwarsono, Mantan Penasihat KPK

MEMPREDIKSI AKHIR KRISIS KPK
Ditanya atau tidak, tugas
saya memberikan nasihat.
Namanya juga penasihat.
Termasuk ketika krisis
terjadi, saya berupaya
menjadikan kondisi itu
seakan ‘biasa’ agar kinerja
pegawai tidak terganggu.

S
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aya tidak tahu persis cerita awalnya sebelum krisis. Yang saya amati setelah penetapan calon Kapolri
sebagai tersangka. Setelahnya ada
situasi seperti itu, saya tidak ingin kerja rutin
KPK terganggu, yang paling pokok moralitas
pegawai. Tidak boleh mereka melihat krisis
itu besar dan menakutkan, sekalipun krisis
tampak besar.
Saya lalu membuat tulisan, saya kirim ke
Pimpinan KPK, saat itu masih Pak Abraham
Samad dan kawan-kawan, juga kepada kepala
biro sampai level deputi. Tulisan itu bercerita
kapan krisis ini akan berakhir. Saya menyebutnya sebagai Krisis 13 Januari atau K-13.
64 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015

Peristiwa yang terjadi pada tanggal itu memicu lahirnya sebuah krisis karena, sepertinya, memenuhi tiga syarat, yaitu, “Perception
of severe threats, high uncertainty, and time
pressure.” (‘t Hart, Rosenthal, dan Kouzim,
1993: 225).
Krisis ini dua macam. Ada yang bersifat
teknikal dari aspek hukum, ada krisis bersifat politik. Kalau dua krisis itu bercampur,
harus selesai dua-duanya. Tidak bisa selesai
teknikal saja, tidak bisa selesai politik saja.
Ketika aspek teknikal dapat diselesaikan
maka ketika itu pula aspek politiknya juga
selesai. Penyelesaian ini sekaligus memiliki
makna politik. Bisa juga sebaliknya, ketika
aspek politiknya telah terselesaikan lebih
dahulu, maka kurang lebih bersamaan waktunya aspek teknis juga selesai. Jadi ketika
keduanya telah terselesaikan maka krisis dapat dinyatakan berakhir. Ketika yang terselesaikan baru salah satu aspek saja, krisis masih
berlanjut. Krisis masih berada dalam posisi
belum tuntas penyelesaiannya.
Lain halnya jika yang terselesaikan lebih
dahulu adalah aspek politiknya. Ada dua kemungkinan. Pertama, tetap merupakan jenis
krisis sederhana, tetapi ini jarang ditemukan.
Kedua, itu merupakan tanda awal bahwa krisis akan berlangsung lebih lama dan intens.
Model penyelesian politik bisa dibaca sebagai
sinyal bahwa krisis yang terjadi merupakan
krisis yang kompleks. Biasanya juga ada efek
ikutan, di luar persoalan pokoknya.
Ketika penyelesaian politik terselesaikan
lebih dahulu, maka barulah diikuti oleh penyelesaian aspek teknis. Model penyelesaian
yang kedua ini biasanya masih menyisakan
persoalan. Krisis belum sepenuhnya tuntas.
Dengan kata lain, penyelesaian krisis berlangsung beberapa babak. Penyelesaian poilitik yang berhasil dibuat barulah babak kesatu.
Ketika kemudian persoalan teknis bisa diselesaikan, maka sisa persoalan dimensi politik masih perlu ditindaklanjuti pada babak
kedua.

Penyelesaian teknis perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati, dengan tetap menjaga
agar tidak terjadi eskalasi politik. Perlu menjaga suasana tenang dan teduh, jangan sampai
menjadi lebih keruh. Tentu saja krisis yang
demikian tampak lebih rumit, memerlukan
waktu yang lebih panjang, dan memerlukan
energi yang lebih banyak dan kecerdikan tersendiri.
Kapan politik itu selesai? Itu yang tidak bisa diketahui. Bisa saja krisis ini berlarut-larut. Kalau dilihat sekarang, orang bisa
bertanya, setelah hampir setahun apakah
politiknya sudah selesai? Mungkin orang bisa
berbeda pendapat. Tapi saya yakin paling cepat secara politik selesai itu pada akhir 2015.
Kenapa akhir 2015? Intinya setelah terjadi pergantian Pimpinan KPK. Karena orang
bisa menduga sesungguhnya yang terjadi apa.
Maka otomatis, teknikal hukumnya juga akan
selesai. Setelah ada surat itu, secara informal
lahirlah yang disebut Tim Penanggulangan
krisis. Tim itu day by day diketuai Pak Giri
Suprapdiono, dari Direktorat Gratifikasi, komandannya Pak Johan Budi, dibantu beberapa teman.
Pekerjaan tim itu akhirnya diformalkan
pada Maret 2015. Sesungguhnya tim sudah
bekerja jauh sebelum Maret. Januari akhir
sudah dilakukan kerja-kerja penanggulangan
krisis.Tujuan tim ini ingin mengetahui krisis
tempo hari secara ilmiah, sehingga solusi kita
yang kita ajukan juga ilmiah. Jangan sampai
solusi lebih bersifat emosional.
Selama Januari sampai beberapa bulan
berikutnya, hampir 90 persen pikiran kita
ke penanggulangan krisis. Jadi sekalipun ada
usaha-usaha untuk mencoba mengalihkan
kembali ke pekerjaan normal, itu tidak bisa.
Waktu itu, selama masa krisis sampai ada piket. Tapi yang piket yang muda-muda. Tentu
saja kami yang tua, pulang pasti lebih malam,
tapi tidak ikut sampai menginap.
Saya menilai KPK itu sangat sehat sampai
Desember 2014. Bahkan tidak hanya kita sendiri yang menilai. Saya ketemu KPK Singapura di acara Kempinsky, KPK secara internasional dipandang sebagai best practices di
Asia, bahkan di dunia. Tetapi saya juga bilang,
larinya memang terlalu cepat, kelewat semangat.

Feeling saya, kenapa kelewat semangat
dalam penindakan, itu ada elemen politiknya.
Ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan
diri berlebih. Dalam bahasa sederhana, salah
satu Pimpinan KPK itu ada yang punya kepentingan politik lain. Saya tidak tahu apakah ada yang menuduh di luar menggunakan
‘tunggangan’ KPK untuk popularitas. Ini memang sulit dibedakan. Ketika kinerja bagusbagusnya, popularitas naik. Apakah dari awal
didesain sebagai kendaraan politik, siapa bisa
membuktikan?
Dugaan saya, ketika KPK mencapai prestasi demikian gemilang, ada banyak pihak
yang terganggu. Karena itu secara ilmiah,
posisi KPK saya beri nama ‘jebakan politik’.
KPK itu lahir sehabis reformasi. Saat itu semua pihak mendukung. Ada dua jenis yang
mendukung: pihak tidak punya kekuasaan –
mereka ini rakyat dan LSM– dan pihak yang
punya kekuasaan, yakni presiden, DPR, partai politik, hingga kepala daerah.
Dalam perkembangannya, tahun demi tahun, semangat reformasi itu pasti menurun.
Ketika semangat reformasi menurun. Semua
menunggu KPK berbuat salah. Ketika akhirnya berbuat, ditusuklah di tikungan itu. Begitulah naluri saya sebagai penasihat melihat
situasi krisis kemarin.
Saya tidak punya akses mengikuti ekspos
perkara. Itulah kenapa saya tidak mengerti
banyak peristiwa prakrisis. Akhirnya yang
bisa saya lakukan, saya memberikan wawasan
teoretik kepada tim krisis. Kalau krisis tahun
ini mau dijadikan sebagai pelajaran untuk
masa-masa akan datang, mungkin harus ada
yang melakukan riset secara mendalam.
Bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, saya kira ada benarnya. Jadi misalnya,
salah satu yang diperdebatkan ketika itu, apakah penetapan Pimpinan KPK sebagai tersangka, rekayasa atau tidak? Itu perdebatannya panjang, dari pegawai, pihak luar, dan
dari pimpinan juga barangkali menjawabnya
tidak mudah.
Setelah 10-15 tahun nanti, saya optimis
akan muncul jawaban. Peristiwa besar, selama lima tahun pertama mungkin tidak akan
ada yang bicara. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti 10 tahun lagi, ketika orang-orang mulai punya keberanianl
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ArI Widiatmoko, Mantan Deputi Pengawasan Internal
dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK

KRISIS BISA DIATASI
SOLIDITAS INTERNAL
Bagi saya, suka-duka 10 tahun
mengabdi di KPK sangat
membekas. Namun, harus saya
akui, ketegangan di antara
lembaga penegak hukum
yang terjadi sepanjang
tiga bulan pertama pada
2015, merupakan tantangan
terberat sepanjang karir
saya

B

foto: integrito/srp

icara masalah yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), sejak krisis pertama Cicak
vs Buaya jilid I, jilid II, hingga jilid III, saya menyaksikan semua. Jadi untuk
yang jilid I, kebetulan saya terlibat langsung,
sampai diperiksa segala macam. Tapi kalau
kita bicara jilid terakhir, saat penyelidikan
kasus BG, kebetulan saya direkturnya. Tapi
per 17 Oktober 2014, saya sudah pindah ke
Deputi PIPM. Tiba-tiba Januari ditetapkan
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tersangka, ribut lagi.
Saya ingat persis waktu awal Pak Bambang Widjojanto ditangkap. Saya kebetulan
di lantai tiga, saya langsung ke ruangan Ketua
KPK saat itu, Pak Abraham Samad. Saya bilang, “Bapak di ruangan saja, jangan ke manamana.”
Tak berapa lama Pak Ketua ditelepon
oleh Presiden. Kemudian Pak AS dijemput
Komandan Paspampres, Pak Andika Perkasa.
Akhirnya saya menemani Pak Ketua ke Istana
Bogor. Ternyata di Bogor hanya lima menit
selesai. Waktu itu bertemu semua, termasuk
Kapolri dan Jaksa Agung.
Saya tidak boleh masuk, hanya di luar
ruangan. Yang saya ingat, pertemuan di Bogor itu enggak sampai lima menit, ketawaketawa, langsung pulang. Pak Abraham cerita
di dalam pembahasan hanya normatif saja.
Setelah itu, terus terang tugas pokok dan
fungsi kita di KPK enggak jalan, mulai dari
Februari sampai mau Lebaran (Juli). Saya di
Kedeputian PIPM tidak pernah involve, karena isinya hanya rapat. Setiap hari rapat internal membahas bagaimana menyelesaikan
krisis ini. Terus terang, capek rasanya. Jadi
memang krisis tahun ini paling berat. Karena
apa? Kalau sekarang semua kita lawan, bukan
hanya polisi. Ditambah lagi, Saat KPK menghadapi kasus Cicak Buaya jilid I dan II, waktu
itu kondisi internal kita solid.
Di jilid III ini sangat tidak solid, itu yang
saya sesalkan. Harusnya kan menghadapi krisis kita satu komando. Soliditas kita selama
ini, kan jadi kunci, kita mau diserang dari
manapun, selama kita solid, aman.
Selaku Deputi PIPM, waktu itu saya beri
arahan kepada pegawai, bahaya kalau kita
tidak solid, jangan terpengaruh isu. Jangan
malah menggunjing selama enggak ada bukti.
Jadi pikirkanlah apa yang bisa kalian berikan
untuk lembaga ini agar lebih bagus. Kalau semua sudah solid, kan gampang menyatukan-
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nya.
Tapi memang harus diakui, kita sekarang
sudah 1.300 pegawai. Ketika saya pertama
masuk, karyawan hanya 400-an, mungkin lebih gampang mengontrolnya.
KPK setelah lima tahun pertama antara
polisi, jaksa, ataupun pegawai bisa melebur.
Kok jilid tiga mulai terkotak-kotak lagi? Padahal kunci KPK itu soliditas. Selama kita kuat,
diserang dari manapun enggak masalah.
Saya rasa itu bagian dari pembelajaran
KPK sebagai organisasi, bahwa tidak selamanya KPK itu akan solid. Kita perlu juga
mengevaluasi diri. Dengan adanya peristiwa
ini, terbukalah, kita ternyata rapuh.

Kenyang Ancaman
Saya bergabung di KPK sejak 16 Desember 2005. Saya termasuk yang pertama dari
unsur Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan. Periode berikutnya KPK mintanya
langsung ke lembaga, baru diseleksi. Kalau
waktu saya, langsung secara online.
Sebelumnya saya bekerja di Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Pindah-pindah, terakhir auditor ahli
tingkat ketua tim. Saya ingin ikut berkontribusi, KPK waktu itu lembaga baru. Kebetulan
bekas atasan saya sudah di sini, salah satunya
Pak Handoyo. Alhamdulilah lulus.

Saya pertama kali bergabung di Direktorat Penyelidikan. Sepuluh tahun di KPK,
8,5 tahun saya habiskan di Kedeputian Penindakan, terutama Direktorat Penyelidikan.
Baru setahun terakhir saya di Deputi PIPM.
Sejak Oktober lalu, saya kembali mengabdi di
BPKP.
Banyak sekali pengalaman yang berkesan selama saya mengabdi di KPK. Kalau
ancaman itu bukan hanya pas krisis kemarin, karena posisi saya di Kedeputian Penindakan, jauh sebelum ini banyak mendapatkan
ancaman atau teror. Misalnya rumah saya sering ditongkrongin orang tidak dikenal, pakai
mobil, parkir di depan garasi persis. Sampai
anak saya pulang sekolah harus mlipir-mlipir. Kejadian semacam ini terjadi kurang lebih
lima kali, dengan pelaku berbeda-beda. Itu
salah satu ancaman yang saya lihat dengan
mata kepala sendiri.
Tapi bagi saya yang paling menarik selama mengabdi di KPK adalah setiap ada
Operasi Tangkap Tangan (OTT). Saya masih
ingat momen menangkap Pak Akil Muchtar.
Menjelang penangkapan, saya tidak pulang
empat hari, di ruangan saja memantau. Begitu berhasil ada kepuasan tersendiri. Akhirnya bisa mengungkap kasus juga kita. Menurut saya, OTT itulah ciri khas KPKl
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SABLON ANTIKORUPSI- Seorang aktivis antikorupsi menyediakan sablon gratis
bertuliskan “Indonesia Darurat Korupsi” pada 20 Februari 2015 di pelataran Gedung KPK.
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Suci Raharjo, Staf Pengamanan KPK

TAMBAH CINTA & BANGGA
Bekerja di lembaga seperti
KPK, tentu membanggakan.
Meski situasi krisis beberapa
kali terjadi, saya justru
makin mencintai DAN
mengabdi di lembaga ini.

N

foto: integrito/srp

ama saya Suci Raharjo. Saya bekerja sebagai staf pengamanan
Komisi Pemberantasan Korupsi. Staf pengamanan di kantor ini totalnya 62 orang. Tugas kami memastikan keamanan semua orang, mulai dari
pimpinan hingga karyawan di lantai bawah.
Hal yang agak tegang selama saya bertugas, pertama kali terjadi di 2012. Saat Cicak
vs Buaya yang pertama. Saat itu Jumat pagi,
tapi kantor KPK sudah ramai. Segala macam
polisi ada; dari Kapolsek sampai Kapolres.
Tapi sore, saat saya mau pulang, perasaan sudah mulai nggak enak. Ada banyak orang, tapi
bukan wartawan. Kalau wartawan kan bisa
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dikenali karena pakai penanda identitas. Ini
bukan. Ada yang gondrong, kekar.
Hari itu, saya tidak bertahan di kantor
karena sudah ada janji sama teman. Jam setengah 10 malam, saya balik ke rumah. Baru
sampai rumah, saya dikabari ibu kalau ada
puluhan polisi datang ke kantor jemput Pak
Novel Baswedan.
Saat itu juga saya balik ke kantor. Waktu
saya sampai, sudah tidak ada polisi. Sebaliknya ramai massa pendukung. Mulai dari
masyarakat biasa, mahasiswa, aktivis, sampai
artis seperti Glen Fredly. Saya ingat ada juga
Pak Denny Indrayana.
Kasus yang kemarin (BG) juga ramai.
Waktu itu penetapan tersangkanya tanggal
13 Januari 2015. Ramainya tanggal 23 Januari
2015, itu pas Jumat. Sebelumnya kami di satuan pengamanan dapat kabar dari intelijen
bahwa perlu diperhatikan pengamanan bagi
pimpinan. Kami minta back up ke TNI.
Nah Jumat pagi itu, setelah saya kirim
surat permintaan bantuan ke Mabes TNI,
saya dengar berita Pak Bambang Widjojanto
ditangkap Bareskrim. Awalnya saya tidak
percaya. Kita ‘balik kanan’, ke kantor, sudah
ramai. Para pegawai kumpul. Siang kami ke
Istana Bogor. Dijemput oleh Mayjen Andika
dan Paspamres. Kami didampingi timnya.
Di Istana, ada mediasi antara Kapolri, Ketua KPK, dan dimediasi langsung oleh Presiden. Setelah itu, kami langsung balik ke kantor. Sekitar jam 5 sore, entah isu dari mana,

ada kabar kalau KPK akan digeledah.
Akhirnya di KPK ramai lagi. Kami semua
lantas ke Bareskrim mengajukan penangguhan penahanan untuk Pak BW. Saya gabung
ke tim itu. Jam 1 dinihari, Pak BW Dibebasin.
Menemui massa dulu di depan KPK, baru diantar pulang. Saya juga ikut tim TNI mengantar Pak BW. Jam 6 pagi baru saya pulang ke
rumah. Itulah beberapa momen tegang tapi
berkesan bagi saya selama mengabdi di KPK.

Dari Apartemen menjaga Rutan
Saya resmi gabung ke KPK 29 Januari
2009. Sebelum di KPK, saya bekerja sebagai
tenaga pengamanan di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat.
Tugas pertama saya di KPK yang terberat
itu mungkin antara 2011 sampai 2012. Saat
itu Rumah Tahanan KPK dibentuk. Intensitas pengawalan tahanan itu banyak banget.
Pegawai pengawalan cuma ada empat orang
dari Polri. Jadi sekuriti seperti saya juga dilibatkan.
Mulai 2013 saya diminta bantu-bantu rutan. Merangkap tugas di administrasi sekuriti
sama adiminstrasi rutan. Selama ini tahanan
baik semua. Paling yang saya takutkan ya
upaya menyuap. Itu sering.
Misalkan saya menjaga tahanan saat berobat ke rumah sakit. Kadang dikasih amplop.
Katanya sih cuma sekadar ‘uang terima kasih’
karena sudah mengantar. Tapi tebal banget
amplopnya. Saya menolak sehalus mungkin,

karena tidak mungkin saya bersikap kasar.
Selain itu, saya bersyukur sambil bekerja,
saya masih bisa kuliah di Institut Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Salah satu dosen saya ternyata Pak Dedie
A. Rahim, Direktur Dikyanmas KPK. Saya
ngobrol banyak dengan Pak Dedi soal perlunya kampus membuat organisasi. Akhirnya
saya dan teman-teman membentuk Spesialisasi Mahasiswa Anti Korupsi. Peresmiannya
dibuka oleh Pak Dedi. Sekarang saya melanjutkan kuliah S2 jurusan Administrasi Publik.
Secara pribadi, setelah saya kenal KPK,
saya semakin care dan semakin mencintai
lembaga ini. Karena tidak semua orang bisa
berkesempatan mengabdi di lembaga ini. Secara pribadi, ada banyak perubahan dalam
diri saya.
Pendapat masyarakat terhadap KPK itu
empat jempol. Saya ikut dihargai, lebih dihormati. Karena itu pula, saya jadi tidak bisa
seenaknya seperti dulu. Selain membawa
nama pribadi, kan saya sekarang sudah membawa nama instansi. Jadi sudah tak bisa macam-macam.
Tanggung jawab saya pun bertambah karena sekarang sudah ada istri. Saya baru menikah Oktober lalu. Dulu pas pacaran, saya
sudah kasih pengertian. Jangan kaget kalau
sesudah nikah saya bakal sering engga pulang.
Ternyata istri masih kaget, hahahahal
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Dullah DAN Juwati, Pramusaji Pimpinan KPK

KRISIS BIKIN LEMBUR

S

fot-foto: integrito/srp

udah lebih dari 10 tahun saya bekerja di KPK. Sudah beberapa
kondisi krisis juga pernh saya alami. Tapi kali ini yang paling berat,
sampai saya mengira kalau lembaga ini akan
dibubarkan.
Panggilan saya Dullah. Tapi nama aslinya
Sutarmin. Saya kerja menjadi Office Boy di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak
2004. Sebelumnya saya kerja di Sekretariat
Negara, kemudian diperbantukan di KPK.
Sejak pertama kali kerja, saya langsung melayani Pimpinan KPK. Dari zaman Pak Ruki,
Pak Erry, Pak Amin Suryanadi, Pak Tumpak
Hatorangan, sampai Pak Surodin Rosul.
Kalau mengingat krisis KPK, saya selalu
ingat lembur. Dulu pas krisis saya bekerja
sejak pagi ketemu pagi. Pas kasus Pak Bibit
Chandra, juga begitu Ya harus stand by untuk melayani rapat-rapat yang sering dilakukan pas krisis. Saya diminta bikin kopi, beli
makan. Krisis tahun ini juga begitu, saya rutin pulang pagi. Untungnya istri tidak pernah
protes.
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Saat krisis tahun ini pekerjaan serba bertambah. Tadinya kita bisa lebih santai, kemudian menjadi super sibuk. Selama dua bulan
sempat kayaknya hampir setiap malam pimpinan rapat terus. Tapi alhamdulilah, selama
krisis saya enggak pernah merasa takut. Keluarga ya mendukung saja. Saya bilang ke ibu
dan ayah kalau akan sering pulang pagi.
Dari beberapa krisis yang saya alami, rasanya lebih genting tahun ini. Saya sempat
merasa, KPK bakal bubar. Saya juga berpikir,
kenapa pimpinan KPK seakan selalu ‘dipermasalahkan’ melulu dari zaman Pak Antasari
sampai zaman Pak Abraham Samad. Pas Pak
Antashari dulu ditahan, saya merasa sedih,
bapak yang sebaik itu ditahan. Engga lama
lama kemudian Pak Bibit dan Pak Chandra
juga sempat ditahan.
Tapi dengan begitu, saya jadi mendapat
banyak pelajaran hidup di sini. Banyak sekali.
Tadinya saya nggak terdorong berbuat baik,
karena kerja di KPK, kita jadi ikut termotivasi jadi berbuat baik. Kita ingin menjadi lebih
jujur. Makanya, saya tidak pernah menyesal
mengabdi di KPK. Saya bangga dan senang
sekali kerja di sini.

Perempuan pun Nginep
Nama saya Juwati, panggilannya Wati.
Saya asal Ambarawa, Jawa Tengah. Sejak kelas 4 SD pindah ke Jakarta sampai sekarang.
Setelah lulus SMA tahun 2005, saya langsung
bekerja di KPK menjadi pramusaji untuk
pimpinan.
Kerja di KPK ini enak enggak enak karena saya melayani orang nomor satu. Kalau
teman-teman office boy (OB) lain, bisa pulang
jam 5 sore. Tapi saya dan Dul tidak bisa pulang cepat.
Dulu pas ada penangkapan pimpinan
KPK atau ada krisis seperti di awal tahun ini,
kami sampai disuruh menginap. Meskipun
saya perempuan, tetap ikut menginap juga.
Untungnya suami nggak pernah protes karena sudah tahu risiko pekerjaan saya.
Krisis paling berat saya rasakan pada kepemimpinan Pak Abraham Samad dan Pak
Bambang Widjojanto ini. Bekerja dari pagi
ketemu pagi lagi, nggak bisa pulang. Kita harus stand by sebagai pramusaji karena banyaknya pertemuan. Bikin minum seakan tidak pernah berhenti.
Selain harus pulang malam, kita juga harus menjaga rahasia. Apapun yang kita tahu,
kalau ada yang tanya soal KPK, dijawab saja
nggak tahu.
Ketika ada kabar akan terjadi penggeledahan, saya merasa suasana genting. Saya takutnya ikut diperiksa juga, karena kita bekerja di
lingkungan pimpinan. Ada perasan “Ah nanti
kalau ikut diinterogasi bagaimana?”
Sempat, sasa takut seperti itu membuat
saya tidak bisa tidur. Tapi alhamdulilah, saya
bisa mengatasinya dan tidak sampai seperti
bayangan saya. Selama krisis, saya selalu bicara dan minta doa sama orangtua. Kita bi-

lang di kantor kondisi lagi genting dan mereka juga tahu karena mengikuti berita di TV.
Apapun kondisinya sewaktu krisis, kita
jalankan tugas seperti biasa. Karena kita
pelayan ya hati-hati saja dalam melayani,
atau menyajikan makanan dan minuman untuk pimpinan.
Sempat juga muncul perasaan ingin pindah kerja. Tapi bagaimanapun saya cuma lulusan SMA. Mau bekerja di mana lagi? Selain
itu, kerja di sini walaupun jadi pelayan, tetap
dapat penghargaan. Bisa bertemu banyak
orang-orang besar. Saya dikenalkan Pak Ruki
dengan teman-temannya. Pak Ruki selalu bilang ke tamu-tamunya kalau butuh atau ada
apa-apa cari Wati. Saya merasa tersanjung.l
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Bameka : Perbuatan yg sgt
tdk etis hrsnya @KPK_RI
tarik semua ID/fasilitas BW
spy tdk disalahgunakan
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facebook Komisi Pemberantasan Korupsi dari bulan Januari - April 2015 bahwa KPK
mendapat
citra
positive,
dimana sentiment Positif di
dominasi pembicaraan terkait
dukungan masyarakat terhadap KPK dengan #saveKPK
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PENGAJUAN WAWANCARA
Pertanyaan : Safitri Marliyana

Saya marliyana safitri mahasiswi Universitas MH
Thamrin Jakarta Timur ingin menyampaikan
permohonan izin pengambilan data wawancara
dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah
Komunikasi dan Humas. Yang akan saya tanyakan
mengenai profil singkat lembaga dan kondisi serta
peran humas dalam institusi.
Jawaban :
Terima kasih atas email yang disampaikan kepada
kami. Untuk melakukan wawancara tugas kuliah,
mohon mengajukan surat permohonan dari kampus
disertai daftar pertanyaan yang lebih rinci. Profil
KPK dapat dilihat pada website KPK http://www.kpk.
go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih.

PENGAJUAN SPONSOR

Pertanyaan : Muhammad Rizal Nugroho
Dengan hormat Bapak/Ibu
Saya berencana mengadakan kegiatan KKN.
Salah satu program kerja saya mengenai
menumbuhkan minat baca di kalangan siswa/i
SD dan juga parenting. Apakah bisa mengajukan
proposal ke KPK untuk mendapat bantuan dana
maupun buku? Apa saja syaratny ? Terima kasih
sebelumnya.
Jawaban:
Terima kasih atas email yang disampaikan kepada
kami. Kami tidak dapat memenuhi permohonan
bantuan dana dikarenakan KPK tidak memiliki
anggaran untuk membiayai suatu kegiatan. Untuk
permohonan buku atau alat peraga antikorupsi
lainnya, silahkan mengirimkan surat permohonan
kepada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan
Masyarakat KPK. Surat dapat dikirimkan melalui
fax ke nomor 021-52892456 atau scan surat dapat
dikirimkan melalui email informasi@kpk.go.id.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih.

MENGGURAT YANG MENJELANG
@HB_SANTOSO12
KPK OK banget, jujur adalah bagian dari amanah, yang
tak hanya terucap di bibir tapi juga di hati. Bravo KPK?
@hidayat3073
Maju terus, berantas tuntas korupsi di semua instansi
pemerintah. Terutama Dispenda Kota Medan.
@baharudinbahari
Aku mau KPK itu bekerja tanpa ada intervensi dari pihak
lain. Mari kita dukung KPK sebagai lembaga hukum yang
disegani.
@SupardiHadini
Maju terus pantang mundur berantas Korupsi. Kami
mendukung KPK.
@Har08Indonesia
Maju terus demi menjauhkan rakyat dari hati orangorang yang suka menzolimi rakyat dengan tindakan
korupsi, termasuk makelar (bagian Kolusi & Nepotisme).
@zaidul_idkon
Semoga selalu semangat dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi, walaupun banyak pihak yang
melemahkan KPK dengan berbagai cara.
@ChandraBlack15
Saya selalu mendukung KPK. Maju terus pantang
mundur.
@Alphabert76
Berantas korupsi, karena korupsi, Indonesia lamban
berkembang! MAJU TERUS KPK!

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

M

elangkah tanpa menyempatkan rehat adalah tindakan kurang bijak. Risiko cepat lelah,
berujung pada kehilangan
orientasi, sangat mungkin
mengintai. Prinsip yang sama berlaku untuk
keseharian manusia maupun organisasi.
Sepanjang 2015, segenap lika-liku KPK
perlu dicatat. Rangkuman peristiwa-peristiwa penting dalam 12 bulan terakhir merupakan kaca benggala, mengingatkan semua
pihak pendukung agenda antikorupsi: mana
saja cita-cita perlahan tercapai, mana pula
ambisi yang perlu dikaji ulang.
Kebutuhan membaca kembali perjalanan
setahun semakin mendesak, sebab 2015 adalah tahun transisi bagi KPK. Terjadi pergantian pimpinan untuk masa bakti 2015-2019,
hadirnya pelaksana tugas pimpinan, maupun
dialog intensif revisi Undang-Undang KPK.
Tetirah pada deretan peristiwa yang berlalu merupakan cara paling efektif buat merefleksikan sekaligus membentuk ulang tujuan
di masa mendatang. Dengen refleksi diri, kita
jadi selalu menyadari pantulan realitas di luar
kesadaran kita.

Dalam konteks KPK, apa yang terjadi selama setahun adalah persemaian kerja keras
organisasi menghela kerja-kerja antikorupsi.
Pun demikian krisis yang menerpa untuk kali
ketiga. Pasti ada sekian pelajaran yang bisa
dipetik agar peristiwa serupa tak terulang di
masa mendatang.
Maka, upaya paling pas merekam semua
kejadian setahun terakhir melalui kaleidoskop; rekaman peristiwa yang disajikan singkat dan padat. Sebab, tak semua peristiwa
harus dicatat. Perlu ada upaya menimbang
bobot peristiwa, capaian, bahkan kegagalan,
yang punya nilai lebih sebagai pelajaran.
Sehimpun peristiwa pun dipilih, masing-masing melambangkan kejadian terpenting di setiap bulannya. Mulai dari krisis
kelembagaan, upaya KPK melibatkan warga
mengawasi pemilihan kepala daerah serentak, pembentukan panitia seleksi yang
memilih calon pimpinan KPK baru, hingga
upaya tak kenal lelah KPK menyelamatkan
kekayaan alam Indonesia, dengan perbaikan
ssitem dan menggandeng pemangku kepentingan lainnya.
Berbekal kaleidoskop 2015, KPK memiliki pijakan dalam menyusun tujuan dan semangat baru, serta harapan-harapan terukur,
menjelang masa yang akan datang. Kaitan
antara refleksi dan resolusi di akhir tahun merupakan sejenis laku, meminjam
istilah pakar sastra Jawa Nancy K. Florida: Menyurat yang Silam, Menggurat
yang Menjelang.
Tentu saja, refleksi tahunan
sepatutnya berujung pada
membajanya semangat mewujudkan satu cita-cita besar: Indonesia bebas dari
korupsi!l
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JANUARI

MUSIM SERANGAN
BUAT KPK
Sebagai lembaga pemberantas
korupsi, tentu banyak ujian
menanti. Bentuk serangan balik
itu mencapai puncaknya, ketika
para pemimpin dan pegawainya
difitnah hingga berujung pada
kriminalisasi.

M

ulanya adalah 10 Januari 2015,
titik nol rentetan peristiwa
yang mendefinisikan kiprah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun ini. Pada tanggal itu, Presiden Joko Widodo memilih Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Sutarman.
Berselang tiga hari setelah Istana mengumumkan, KPK menetapkan Budi Gunawan
sebagai tersangka korupsi terkait posisinya
sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi
Sumber Daya Manusia Polri periode 20032006. Pada tahun-tahun tersebut, tersangka
diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam wujud menerima hadiah atau janji.
Pada 22 Januari, para komisioner KPK
balik diadukan tim pengacara BG kepada Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.
Sangkaannya, Pimpinan KPK membocorkan
rahasia negara lantaran mengungkap hasil
penyelidikan Pusat Pelaporan dan Analisa
Transaksi Keuangan terhadap rekening pribadi BG.
Jejaring sosial riuh-rendah. Pun demikian pemberitaan media massa. KPK dipersepsikan kembali ‘beradu otot’ melawan sesama lembaga penegak hukum. Pemberitaan
media sempat menyerupai isu infotainment,
dipicu foto seronok seseorang yang diduga
mirip salah satu komisioner lembaga antirasuah ini, dengan selebritas yang pernah terpilih sebagai Putri Indonesia 2014.
Situasi semakin rumit selepas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan
sebagai tersangka lalu ditangkap Bareskrim
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pada 23 Januari. Bambang diduga memerintahkan saksi sengketa pilkada Kotawaringin
Barat untuk bersumpah palsu.
Penangkapan ini dipersoalkan tim pengacara Bambang, lantaran Berita Acara Pemeriksaan sudah siap tanpa pernah ada pemanggilan sebelumnya. Enam jam setelah
mendapat kabar penangkapan Bambang,
serentak koalisi masyarakat sipil menggelar aksi dukungan spontan di depan Gedung
KPK. Latar belakang pendukung KPK ini
beragam, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, guru, dosen pegiat hak asasi, musisi
hingga petani.
“Kami menilai penangkapan BW salah
satu upaya pelemahan lembaga independen
tersebut,” kata Febri, pimpinan rombongan
mahasiswa IAIN Banten.
Kalender 2015 baru menunjuk lembaran
bulan pertama, beragam peristiwa menghampiri KPK. Nyaris semuanya tidak bernuansa
positif. Akhirnya Presiden Joko Widodo terlibat langsung meredam kesan perseteruan
antar lembaga hukum, setelah Bambang dijemput utusan Bareskrim.
“Saya meminta sebagai kepala negara
agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Presiden dari Istana Bogor.
Bersamaan dengan pidato itu, Presiden
membentuk tim sembilan, dipimpin Buya
Ahmad Syafi’i Maarif. Tugas mereka mencari
solusi untuk meredam ketegangan yang muncul di antara KPK-Polri. Dalam rekomendasinya, pada 28 Januari, Wakil Ketua Tim
sembilan Jimly Asshidiqie menyarankan presiden membatalkan pelantikan Kapolri baru
agar masalah antar lembaga tidak meruncing.

Sepanjang Januari, kasus hukum tak
cuma membelit Bambang. Tiga komisioner
lain, yaitu Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, dan Zulkarnain turut dilaporkan ke
Bareskrim Polri. Abraham Samad, misalnya,
dilaporkan karena diduga melanggar Pasal 36
dan Pasal 65 Undang-Undang KPK menemui
petinggi parpol.
Adnan Pandu Praja dituduh memalsukan
surat notaris dan penghilangan saham PT
Desy Timber. Sedangkan Zulkarnain dilaporkan ke polisi atas tudingan korupsi dana
hibah Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Ketika
itu Zulkarnain masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Belakangan, hanya Samad dan Bambang
yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun
Pimpinan KPK terlanjur ‘pincang’ menyisakan dua komisioner aktif, yakni Adnan
Pandu Praja dan Zulkarnain.
Pelbagai tantangan dihadapi KPK sepanjang Januari itu, dianggap perlawanan balik
dari pihak-pihak yang tidak sepakat pada
agenda antikorupsi. Pendapat ini diyakini
anggota Pimpinan KPK periode 2003-2007,
Tumpak Hatorangan Panggabean. Apalagi
muncul isu cenderung fitnah menyerang pribadi komisioner lewat foto rekayasa.
“Ada corruptor fight back, pasti ada usaha
untuk melakukan perlawanan kepada KPK.
Seperti foto yang beredar itu juga tidak benar
kan?” kata Tumpak.
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar
melontarkan penilaian tak jauh beda dari
Tumpak. Momentum penangkapan Bam-

bang, baginya terlalu sederhana untuk disebut kebetulan, karena berselang beberapa
hari seusai KPK menetapkan pejabat tinggi
kepolisian sebagai tersangka korupsi.
“Penangkapan ini upaya ganggu penegakan hukum. Jangan sampai ada upaya
menghalang-halangi pemberantasan korupsi.”
Puncak dari bulan yang berat itu adalah
pengajuan praperadilan kuasa hukum BG
terhadap terbitnya surat perintah penyidikan
KPK. Dalam sidang 16 Februari, hakim tunggal Sarpin Rizaldi, menyatakan penetapan
tersangka atas BG tidak sah. Posisi tersangka
pada saat menjabat adalah eselon II, bukan
penyelenggara negara yang minimal eselon I.
“Perbuatan menerima hadiah atau janji
tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian
negara karena perbuatan itu berhubungan
dengan penyalahgunaan kewenangan maka
apa yang diduga dilakukan pemohon tidak
menyebabkan kerugian negara,” kata Hakim
Sarpin.
Sarpin menilai KPK tak berhak menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lantaran pimpinan KPK yang ada tidak lengkap.
Saat kasus BG diumumkan, komisioner aktif
hanya tersisa empat orang. Busyro Muqqodas
sejak 18 Desember 2014 sudah habis masa tugasnya sebagai komisioner.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR), Supriyadi W Eddyono
menyatakan seharusnya KPK bisa melakukan
peninjauan kembali. Sebab, hukum acara praperadilan di Tanah Air belum mengatur jelas
pengujian terhadap penetapan tersangka
oleh penyidik.
Pegiat antikorupsi pun mengkritik keputusan itu. Pasal 77 UU No 8/1981 tentang
Hukum Acara Pidana jelas mengatur bahwa
penetapan tersangka tidak masuk lingkup
praperadilan. Putusan Hakim Sarpin turut
dikritik Komisi Yudisial. Komisioner Komisi
Yudisial Taufiqurrohman Syahuri menganggap putusan itu menabrak hukum acara.
“Akan diteliti ada etiknya atau tidak terhadap penabrakan norma undang-undang
itu,” kata Taufiq. Sampai sekarang hasil uji
etik Komisi Yudisial tidak pernah disampaikan kepada publik.
Di luar riuh-rendah tadi, sejarah mencatat kasus BG ini menandai pertama kalinya
dalam sejarah: KPK kalah di pengadilan terkait penetapan tersangka. Bulan berkalang
masalah itu genap sudah l
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PERGANTIAN PIMPINAN
DI MASA DARURAT
Prinsip kolektif kolegial menjadi
semangat kepemimpinan lembaga
antirasuah ini. Dibutuhkan lebih
dari sekadar jumlah pemimpin yang
lengkap untuk meningkatkan
soliditas dan kinerja dalam
memberantas korupsi.

M

erespons tantangan silih
berganti yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sepanjang Januari
2015, Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan darurat: penggantian pimpinan.
Sebelum marak kasus hukum menerpa
Pimpinan KPK pada Januari, masa jabatan
para komisioner sebetulnya memang berakhir tahun ini. Adapun Busyro Muqqodas
sejak 18 Desember 2014 sudah pensiun dari
tugasnya sebagai komisioner.
Namun proses transisi kepemimpinan
terpaksa dipercepat oleh Presiden Jokowi.
Terutama akibat Ketua dan Wakil Ketua KPK
telah resmi dinyatakan sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
lebih dulu terbelit masalah hukum pada 23
Januari. Dia menjadi tersangka atas kasus
dugaan memerintahkan sumpah palsu saksi
sengketa pilkada Kotawaringin Barat. Selanjutnya, pada 9 Februari, giliran Ketua KPK
Abraham Samad menjadi tersangka pemalsuan dokumen dan paspor milik Feriyani Lim.
Lim adalah penduduk Kota Pontianak,
Kalimantan Barat, yang disebut mendaftarkan paspor dengan masuk ke Kartu Keluarga
milik Samad pada 2007. Penetapan tersangka
Ketua KPK ini dilakukan oleh Polda Sulawesi
Selatan dan Barat.
Indonesian Corruption Watch (ICW)
memprotes status tersangka pada Samad.
Lembaga swadaya ini menilai kasus-kasus
hukum menjerat pimpinan KPK dalam rentang waktu berdekatan adalah tanda-tanda
pelemahan institusi antikorupsi tersebut.
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Warga sipil pun bersuara, meminta agar
KPK tidak terus dibiarkan lemah tanpa pimpinan. “Pak Jokowi harus bertindak cepat,
jangan terlambat. Harus tegas, KPK mau dihancurkan. Jangan biarkan KPK sekarat,”
kata Mulyoto, warga Sumber, Banjarsari.
Kota Solo, Jawa Tengah, yang menggelar aksi
spontan mendukung KPK pada 18 Februari
bersama ratusan warga lainnya.
Nasi sudah menjadi bubur. KPK wajib
melaksanakan tugas-tugasnya tanpa henti,
baik dalam hal penindakan maupun pencegahan korupsi. Berselang sepekan setelah kasus membelit Samad, presiden memutuskan
‘turun tangan’.
Pada 18 Februari, Presiden Jokowi menggelar jumpa pers mengumumkan pemberhentian sementara Samad dan Bambang.
Tidak sekadar memberhentikan, penggantian pimpinan sekaligus diumumkan dalam
kesempatan itu. Kosongnya posisi ketua dan
wakil ketua, ditambah satu komisioner pensiun -menyisakan dua anggota saja di jajaran
komisioner- menurut presiden akan mengganggu kinerja KPK.
“Sesuai aturan perundang-undangan
yang berlaku maka saya akan menerbitkan
keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK.”
Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Beleid ini menjadi dasar bagi Istana menetapkan tiga sosok baru untuk memimpin KPK
dengan status pelaksana tugas.
Mereka adalah Ketua KPK Taufiqurachman Ruki, Guru Besar Hukum Pidana Indri-

yanto Seno Adji dan Deputi Pencegahan KPK
Johan Budi Sapto Pribowo.
Ruki merupakan Ketua KPK periode
2003-2007. Ruki adalah salah satu tokoh yang
juga ‘membidani’ lahirnya KPK. Pria kelahiran di Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946
ini merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1971. Setelah menyelesaikan
tugasnya di KPK pada 2007, Ruki melanjutkan pengabdiannya dengan menjadi anggota
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2009-2013.
Johan, di sisi lain, adalah sosok yang
diakrabi media massa karena tugasnya sebagai Kepala Biro Humas merangkap Juru
Bicara KPK. Sebelum menjadi juru bicara,
Johan pernah menjabat sebagai Direktur
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Sampai akhirnya terpilih menjadi pelaksana
tugas pimpinan KPK, Johan sudah tiga periode menjadi juru bicara lembaga antirasuah
ini.
Sedangkan Indriyanto Seno Adji adalah
mantan pengacara yang menjabat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Indriyanto berpengalaman sebagai konsultan
ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN), Anggota tim persiapan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, serta pengajar pada beberapa perguruan tinggi.
Mereka bertiga, disokong Zulkarnain
dan Adnan Pandu Praja yang masih bertahan, mendapat amanah mengelola organisasi
ketika situasi sedang sangat sulit. Presiden
berpesan agar kelima pimpinan yang baru

dapat memimpin KPK sampai nanti terpilih
pimpinan baru, yang proses seleksinya baru
dimulai pada Mei 2015.
Lebih dari itu, Ruki, selepas resmi dilantik sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPK di
Istana Negara pada 20 Februari, menyatakan
siap meredam ketegangan. Ruki menjelaskan
tugasnya yang lain selepas menjabat adalah
memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum di Indonesia. “Tanpa koordinasi,
kita enggak akan bisa bertugas,” tandasnya.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain tetap optimis pergantian pimpinan, walau mendadak
sebelum jadwal, dapat mengawal kinerja KPK
berjalan seperti biasa.
Dalam 10 bulan masa kerja para pelaksana tugas ini, bermacam agenda KPK telah
disusun, baik untuk pencegahan maupun
penindakan, diusahakan dapat dituntaskan
“Komitmen memberantas korupsi kita lanjutkan, bersama-sama kita akan memberantas korupsi. Kita sudah punya roadmap, kita
tinggal kerja,” kata Zulkarnain.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, mengapresiasi sosok-sosok pimpinan baru KPK. Kalla
meyakini Ruki dan dua pimpinan pelaksana
tugas lainnya dapat menjalin hubungan antarlembaga yang lebih baik, khususnya antara KPK dengan Polri yang terkesan buruk
di awal tahun ini.
“Pasti akan membaik hubungannya
(dengan Polri) setelah putusan ini,” kata
wapres.l
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DITERJANG
GELOMBANG PRAPERADILAN
Dalam aspek penindakan, kinerja
KPK mesti ekstra hati-hati, termasuk
dalam menetapkan seseorang
menjadi tersangka sebuah kasus
pidana korupsi.

S

idang praperadilan status penetapan tersangka merupakan
salah satu memori buruk yang harus dicatat KPK. Awal Februari,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah
dalam praperadilan penetapan tersangka Komisaris Jenderal Polisi BG yang diduga menerima suap dalam jabatan sebelumnya.
Ketua Sementara KPK Taufiqurachman
Ruki, setelah dilantik langsung berupaya
memperbaiki koordinasi bersama Kepolisian
dan Kejaksaan Agung. Kasus dugaan suap BG,
yang dinilai sulit diteruskan oleh KPK setelah
putusan PN Jakarta Selatan, akhirnya dilimpahkan kepada Kejaksaan.
“Bagi saya pribadi, hari ini bukan akhir.
Dunia belum kiamat, langit belum runtuh.
Liga pemberantasan korupsi harus berjalan.
Untuk satu kasus ini, kami, KPK terima kalah,” kata Ruki dalam konferensi pers 2 Maret.
Dia berharap keputusan ini tidak menjadi
polemik, toh, KPK masih memiliki tanggungan 36 kasus lain yang harus diteruskan penyidikannya sampai proses pengadilan.
Kebijakan pimpinan untuk melimpahkan
perkara itu, disikapi berbeda oleh internal
lembaga superbody ini. Pada 3 Maret, untuk
pertama kalinya dalam sejarah, ratusan pegawai KPK menggelar unjuk rasa. Mereka mempertanyakan strategi pemberantasan korupsi
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pimpinan yang baru. Pelimpahan kasus Budi
ke lembaga hukum lain, menurut karyawan,
adalah preseden buruk dalam menjaga reputasi penindakan KPK yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade.
“Kepada plt. pimpinan kami sampaikan
tiga sikap pegawai. Pertama, menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan
kasus BG ke kejaksaan. Kedua, meminta
Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali atas putusan praperadilan kasus BG. Ketiga, meminta pimpinan
menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Faisal, dalam orasinya di halaman
Gedung KPK.
Sejumlah pejabat struktural dan Pimpinan KPK menemui pegawai, termasuk dua
komisioner Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. Para pimpinan ikut menandatangani spanduk komitmen pemberantasan korupsi yang disodorkan para pegawai.
Hanya saja, diterimanya gugatan praperadilan untuk kasus Komjen Budi oleh Hakim
Sarpin Rizaldi dari Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, seolah menjadi ‘dasar hukum’ tersangka lainnya.
Satu per satu individu yang ditetapkan
KPK secara resmi sebagai tersangka mengajukan praperadilan untuk mencoba keberuntungannya melalui “Sarpin Efffect”.

Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief
Sirajuddin segera menempuh jalur praperadilan, demikian pula langkah hukum Dirjen
Pajak periode 2001-2006, Hadi Poernomo.
Tak ketinggalan, Suryadharma Ali ikut mengajukan praperadilan ke Jakarta Selatan, hanya berselang sepekan setelah putusan kasus
BG. Total, KPK menerima 25 gugatan praperadilan.
Perhatian KPK, sepanjang Maret dan bulan-bulan selanjutnya, terbagi antara melaksanakan tugas penindakan sekaligus menghadapi gugatan hukum para tersangka korupsi.
KPK mengirim surat kepada Mahkamah
Agung pada 16 Maret, meminta bantuan agar
gelombang praperadilan bisa dihentikan,
atau minimal, dikurangi.
Beruntung, untuk kasus Suryadharma,
KPK menang. Hakim tunggal Tatik Hadiyanti, selaras dengan pendapat pegiat antikorupsi yang telah memprotes kasus-kasus
praperadilan Budi Gunawan, menyatakan penetapan tersangka tidak masuk dalam objek
praperadilan.
Dampak buruk praperadilan benar-benar
terasa hingga memasuki Mei. Komisi antikorupsi kalah oleh tuntutan Ilham Arief
Sirajuddin pada 12 Mei. Mantan Wali Kota
Makassar ini sebelumnya dijerat sebagai tersangka kasus korupsi proyek perusahaan daerah air minum.
Selanjutnya, sidang Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, 26 Mei 2015, menyatakan
proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK terhadap Hadi Poernomo tidak
sah. Hadi adalah tersangka kasus manipulasi
tagihan pajak yang menguntungkan PT BCA
pada 2004. Dibanding Sarpin Effect, putusan
Hakim Ketua Haswandi yang memenangkan
Hadi, dianggap lebih membahayakan kinerja
KPK.
Ketua Sementara KPK Taufiequrachman
Ruki memprotes majelis hakim. Menurutnya,
jika prosedur penyelidikan dan penyidikan
dianggap salah, maka 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004 akan divonis serupa.
Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di
Mahkamah Agung.
Dalam keputusan hakim yang menerima
gugatan Ilham, KPK juga diminta menunjukkan alat bukti penyelidikan dan penyidikan
yang mendasari penetapan tersangka. Menanggapi tiga kekalahan itu, KPK merasa telah belajar banyak. Kredibilitas lembaga antirasuah ini setidaknya berhasil dipertahankan
kendati diterpa gelombang praperadilan.
Dari 25 gugatan praperadilan, KPK ‘hanya’ mengalami tiga kekalahan. “Ini bukti
KPK sudah bekerja secara proper,” kata Ruki
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi
III DPR.l
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BERJUANG BERSAMA
SELAMATKAN KEKAYAAN
ALAM INDONESIA
Indonesia negeri kaya. Itu memang
betul. Sampai-sampai grup musisi Koes
Plus berani menjamin, “tongkat kayu
dan batu jadi tanaman.” Perlu sinergi
untuk menjaga dan mengoptimalkan
demi kemakmuran rakyat.

M

emasuki April, Komisi Pemberantasan Korupsi menjalin kerja sama lintas lembaga,
yang tujuannya menjamin
kekayaan alam Indonesia tetap dinikmati
hingga anak-cucu nanti, bukan sekadar tersisa dalam lirik lagu.
Selepas triwulan pertama 2015 yang penuh tantangan, KPK berhasil mengajak 20
kementerian dan tujuh lembaga negara serta
12 pemerintah provinsi, menandatangani
nota kesepakatan rencana aksi bersama penyelamatan Sumber Daya Alam. Kegiatan ini
digelar di Istana Negara, Jakarta, pada 19 Maret 2015. Nota kesepahaman (MoU) ini adalah terobosan penting di bidang pencegahan
korupsi.
Presiden Joko Widodo menyaksikan
langsung seremoni penandantangan MoU
itu. Dalam acara ini turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri kabinet dan
pimpinan lembaga, Panglima TNI Jenderal
Moeldoko, Wakil Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Jaksa Agung M. Prasetyo,
serta para gubernur dari provinsi yang terlibat kerja sama ini
Penandantanganan MoU rencana aksi itu
berkaca pada kajian yang sejak 2013 dipelajari KPK. KPK menilai sumber daya yang melimpah di Tanah Air, bila dikelola serampangan, dapat memicu perilaku koruptif.
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kut penyelamatan uang yang sangat besar,”
kata Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki di sela-sela acara di Istana.
Wakil Ketua Sementara KPK, Johan Budi
Sapto Pribowo ditunjuk menjadi Ketua Bidang Penyelamatan Sumber Daya Alam. Dia
menyatakan satu dekade terakhir, potensi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan
alam dibandingkan realisasi di lapangan, belum sejalan. Ketika bisnis berbasis sumber
daya alam tak dikelola transparan, ujungujungnya negara dirugikan akibat rendahnya
penerimaan dari sektor pertambangan, kelautan, dan kehutanan.
Dana yang masuk ke kas pemerintah terancam tak maksimal bagi kemaslahatan masyarakat. Ambil contoh aroma masalah di bisnis batu bara. Potensi kehilangan penerimaan
pajak dari tambang itu mencapai Rp28,5 triliun, untuk 2012 saja. Sedangkan taksiran kerugian negara sekitar Rp10 triliun per tahun.
Hitungan mencemaskan ini muncul setelah KPK mempelajari situasi, tak semua
pengusaha batu bara tertib melaporkan hasil
ekspornya kepada otoritas terkait, khususnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ada pula hasil temuan Tim Optimalisasi
Penerimaan Negara menunjukkan dugaan
kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pelaku usaha dari 2003-2011
sebesar Rp6,7 triliun.

“Ini semua dimonitor KPK,” kata Johan
Budi.
Alhasil, peresmian komitmen bersama
rencana aksi penyelamatan SDA oleh KPK
dan lembaga negara lainnya, adalah bukti
semua pihak bersedia bersinergi untuk tujuan baik. Usaha-usaha menjaga potensi penerimaan dari kekayaan hayati di Tanah Air
selama ini jalan sendiri-sendiri. Sebagian
kementerian memiliki rencana aksi masing-masing, tapi belum dikoordinasikan pelaksanaannya di lapangan.
Berbekal MoU ini, KPK memperoleh
akses masuk ke kementerian terkait untuk
terlibat memantau pengelolaan sumber daya
alam sehari-hari.
Lebih penting lagi, menurut Johan, nota
kesepahaman yang diimplementasikan mulai Apri 2015 ini memperluas cakupan kerja
sama dengan sesama lembaga negara. Tiga
tahun sebelumnya, rencana aksi KPK baru
mengawasi pengelolaan tambang. Mulai tahun ini, bidang kelautan, kehutanan dan perkebunan ikut dipantau.
KPK sudah langsung menemukan indikasi kebocoran penerimaan negara di bidangbidang yang belum lama diamati. Misalnya,
dalam isu kelautan, KPK melihat bahwa bisnis kapal, khususnya yang berbobot di atas 30
Gross Ton (GT), belum semuanya bersedia
membayar pajak.
“Jumlahnya lebih dari 70 persen dari
1.444 perusahaan yang belum teridentifikasi

mempunyai NPWP,” katanya.
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah
Indonesia yang 70 persen wilayahnya berwujud perairan, terbukti belum meraup manfaat
besar. Kajian KPK menunjukkan kontribusi
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan hanya menyumbang 0,3 persen
terhadap penerimaan pajak negara. Jika ditarik hingga lima tahun lalu, bisnis kelautan
yang ragamnya banyak, cuma menyetor 0,2
persen penerimaan pajak nasional.
Dalam kesempatan lain, Ruki sempat
mengingatkan pengelolaan kekayaan alam
di Tanah Air secara obyektif, dinilai masih
buruk. Hal ini ironis, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan agar semua jenis kekayaan alam digunakan untuk menjamin kemakmuran rakyat.
Lebih jauh lagi, situasi pengelolaan tambang, perkebunan, maupun kehutanan yang
belum transparan tidak sejalan dengan semangat era reformasi yang menuntut dihapuskannya perilaku koruptif dari segala bidang
kehidupan bernegara.
“Buruknya pengelolaan sumber daya
alam ini menjadi paradoks dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Ruki.
Namun begitu, KPK optimis, MoU rencana aksi pencegahan kekayaan alam itu dapat memberi sumbangsih besar bagi negara.
Ketika terlaksana dengan baik, minimal diperkirakan ada penambahaan pendapatan
negara bukan pajak sebesar Rp20 triliun.l
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SOSOK PEREMPUAN
JADI GARDA TERDEPAN
Peran perempuan masa kini tidak hanya berkarir atau
menjadi Ibu Rumah Tangga. Dalam transformasinya,
perempuan pun bisa menjadi agen perubahan untuk
mencegah korupsi. Melalui pendekatan fungsi, KPK
mengkampanyekan pesan antikorupsi.
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M

eski sudah merdeka sekaligus hidup nyaman di negeri
sendiri, perempuan Indonesia abad ini senantiasa harus
menyadari dan mewaspadai bahaya nyata di
depan mata. Salah satu ancaman itu adalah
bahaya korupsi.
Merespons tantangan tersebut, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama
dengan Australia Indonesia Partnership for
Justice (AIPJ) meluncurkan program “Saya
Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) pada 22
April 2014. Ini adalah gerakan yang menempatkan perempuan sebagai tokoh sentral
pencegahan korupsi, baik sebagai ibu rumah
tangga, istri, maupun tenaga profesional yang
berkarya di bidangnya masing-masing. Inilah
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gerakan sosial perempuan Indonesia yang
berkomitmen melawan korupsi.
Wakil Ketua Sementara KPK, Johan
Budi SP, mengatakan perempuan adalah
penjaga bandul integritas. Ketika anak baru
lahir, katanya, perempuan harus langsung
berkomunikasi dengan ibunya.
“Karena itulah perempuan menjadi penting dalam penanaman sikap antikorupsi kepada masyarakat dan keluarga,” ujarnya.
Sejak 2014 program ini sudah menjangkau sejumlah daerah untuk menyebarkan
pesan antikorupsi kepada kaum perempuan.
Pelatihan agen SPAK pertama digelar di
Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian
merambah ke Parepare, Kendari, Manado,
Papua dan Ambon.
Setahun terakhir, program ini telah melatih perempuan Indonesia di 13 provinsi
dan telah melahirkan 499 agen SPAK dari
berbagai latar belakang, seperti ibu rumah
tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS), penggerak PKK, dosen, guru, tokoh agama, pengusaha, mahasiswa, tokoh masyarakat dan aktivis. Tahun depan, program ini menargetkan
akan menjangkau 1 juta orang dari berbagai
kalangan. Rencananya, KPK akan memperluas programini pada tahun 2016 dengan target keberadaan agen SPAK di 34 Provinsi di
Indonesia dan bisa menjangkau 1 juta orang,
termasuk 800,000 perempuan.
Dari pengakuan para agen SPAK, sebanyak 94 persen para agen telah menolak untuk berpartisipasi dalam tindak korupsi sejak
bergabung dengan SPAK. Dan sebanyak 20
persen, para agen telah menunjukkan keberaniannya dengan melaporkan sebuah kasus
korupsi.

Tentu saja, KPK berharap bahwa gerakan
ini dapat menunjukkan perkembangan signifikan, manakala lebih banyak lagi perempuan yang terlibat dan berperan aktif dalam
gerakan ini. KPK memandang, dukungan dan
partisipasi publik sebanyak mungkin akan
mendukung program pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, Judhi Kristantini, selaku Senior Manager AIPJ mengatakan gerakan perempuan melawan korupsi ini secara nyata
telah mengupayakan sejumlah perubahan
konkret di masyrakat. Antara lain, membebaskan 400 pasangan miskin dari pungli saat
mengurus dokumen identitas hukum; Banyak perempuan mulai kritis menanyakan
asal uang yang diberikan oleh suaminya; Beberapa istri tidak lagi menggunakan fasilitas
kantor untuk kepentingan pribadi, seperti
kendaraan dinas.
Yang tak kalah penting, kata Judhi, “Para
ibu telah mulai secara serius memperkenalkan dan mengajarkan tentang kejujuran pada
keluarga dan memberikan konteks kejujuran
tersebut dalam kehidupan sehari-hari.”
Setahun kemudian, program ini dicanangkan KPK sebagai sebuah gerakan nasional. Dipilih momentum 21 April 2015, bertepatan dengan Peringatan Hari Kartini.
Dalam pencanangan Gerakan Nasional
Saya Perempuan Anti Korupsi itu, KPK sekaligus menggelar rangkaian kegiatan sepanjang 21-25 April, serentak di berbagai kota.
Pemasangan spanduk raksasa bertuliskan
“Saya Perempuan Anti Korupsi” oleh empat Kartini Petualang, dilakukan pada Selasa
(21/5). Kegiatan itu disaksikan mantan Ibu
Negara Sinta Nuriyah Wahid, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup
Siti Nurbaya, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Dalam momen yang sama, Ketua Sementara KPK, Taufiequrachman Ruki mengatakan peran perempuan sangat penting dalam
upaya pencegahan korupsi. Seorang perempuan, kata Ruki, dapat memberikan pegaruh,
tidak hanya bagi anak dan suaminya, melainkan juga masyarakat.
Karena itu, Ruki berharap GN SPAK ini
dapat menggalang sebanyak mungkin para

perempuan dan organisasi perempuan untuk
ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. “Caranya, dengan melindungi
diri dari korupsi dan turut menyebarluaskan
pengetahuan, modus-modus, dan peluangpeluang yang berpotensi korupsi serta konsekuensi hukumnya,” ujarnya.
Sependapat dengan Ruki, Menteri Puan
Maharani, mengatakan perempuan memiliki
andil besar dalam keluarga dan masyarakat.
KPK bersama SPAK juga membekali para
istri pegawai pada 24-25 Mei lalu. Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP dan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI),
Gandjar L. Bonaprapta menjadi pembicara
dalam talkshow bertema “Ketika Perempuan
Melakukan Perubahan.”
Atas kinerjanya yang baik, SPAK dinobatkan menjadi pemenang terbaik pada Kompetisi Program PR Inspirasional untuk kategori
Lembaga Pemerintah Pusat/Daerah yang
diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers
(SPS) pada ajang Indonesia Public Relation
Award & Summit (IPRAS) 2015. Penghargaan
tersebut diberikan kepada praktisi kehumasan, Elizabeth Gunawan Ananto pada Selasa
(27/10) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas
KPK Yuyuk Andriati Iskak yang menerima
penghargaan tersebut berterima kasih atas
apresiasi yang diberikan. Dengan capaian
ini, kata Yuyuk, akan menjadi cermin bagi
program-program KPK lainnya untuk terus
berbenah dan memperbaiki diri guna meningkatkan kemanfaatan bagi publik.
“Setiap program, saya kira harus memiliki segmen, format dan yang paling penting
manfaat yang besar dalam pemberantasan
korupsi,” katanya.
Sebelumnya, program ini juga telah
memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) saat sebanyak 1.400 anak dari 62
sekolah dasar di Makassar, Sulawesi Selatan
juga mendapatkan pendidikan nilai integritas dengan cara permainan Sembilan Nilai
Antikorupsi (Semai) pada Agustus lalu. Semai
merupakan salah satu dari empat alat bantu
yang diciptakan untuk membantu para agen
SPAK dalam melakukan sosialisasi dan edukasi antikorupsil
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PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK SEMUA
Sejatinya, pendidikan adalah
penanaman nilai luhur nan berbudi.
Agar diharapkan, kelak tumbuh benihbenih kemuliaan dan keteladanan.
Itulah yang juga dicita-citakan KPK
dalam setiap program edukatifnya.

foto: istw

P

endidikan menjadi bagian terpenting dalam pencegahan korupsi.
Inilah yang diyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada
program edukasi. Melalui sejumlah program,
KPK berharap mampu menumbuhkan kesadaran, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah gerakan bersama untuk melawan
korupsi.
Melalui pendidikan, 9 nilai antikorupsi
yang ditanamkan bisa disampaikan dengan
cara yang menarik. Misalnya saja, KPK meluncurkan Zona Sahabat Pemberani di area
Taman Pintar Yogyakarta pada 4 Mei lalu.
Zona Sahabat Pemberani ini merupakan pengembangan dari Film Animasi “Sahabat
Pemberani” yang diproduksi KPK pada 2013.
Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu
Praja, pemberantasan korupsi tidak hanya
soal penindakan terhadap para koruptor,
namun juga pencegahan seperti mengajarkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada
anak-anak. “Selain upaya penindakan dan
perbaikan sistem di kementerian, lembaga,
pemerintah daerah, KPK juga tidak lupa untuk menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi
bagi anak sejak dini,” ujarnya.
Taman Pintar Yogyakarta dipilih, kata
Adnan, karena lokasi wisata ini memadukan
secara serasi konsep pendidikan dan hiburan.
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Sehingga sarana penyebaran informasi tentang khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terserap dengan berbagai mudah.
Selain itu, tempat wisata ini juga dikunjungi
sekitar enam ribu orang per pekan. Hal inilah
yang dinilai KPK sangat strategis.
Zona Sahabat Pemberani berisi materi
pendidikan antikorupsi melalui beragam media, antara lain; Kinnect Games berisi petualangan dan senam antikorupsi; Materi bergambar berupa lukisan kekayaan Indonesia,
nilai-nilai antikorupsi, dan kinerja KPK; Pohon harapan yang berisi tokoh-tokoh bangsa
berintegritas, dan film antikorupsi.
Tak hanya bagi anak. KPK juga menaruh perhatian pada segmen pemuda dengan
menyelenggarakan Youth Camp pada 19-29
Oktober 2015 di Yogyakarta yang diikuti 48
pemuda dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini,
membekali pemuda dengan inspirasi dari sejumlah tokoh yang telah membuat sejumlah
perubahan, seperti Robi Navicula, Ayip Budiman, Ahmad Bahrodin, Rahmat Jabaril, Elanto Wijoyono, Marjuki Kill the DJ, dan lainnya.
Setelah itu, mereka dikelompokkan dan
ditempatkan ke empat desa untuk tinggal
bersama penduduk melakukan intervensi
sosial dengan mempraktikkan materi dan
konsep yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Empat desa tersebut, yakni Desa

Girikerto, Desa Umbulharjo, Desa Bokoharjo
dan Tegal Gendu, Prenggan Kota Gede.
Dari inkubasi semacam ini, Wakil Ketua
Sementara KPK Johan Budi meyakini bahwa
generasi muda memiliki kekuatan tersendiri
untuk melakukan perubahan sosial. KPK,
katanya, juga percaya bahwa upaya melawan
korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. “Penanaman 9 nilai antikorupsi perlu dilakukan
secara intensif, dengan cara kreatif, populer dan dekat dengan keseharian anak muda
masa kini,” katanya.
Mengusung tema “Energi Mudamu,
Senjatamu”, KPK menggelar puncak kegiatan Youth Camp, bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober
2015. Sebuah pentas budaya dihelat sekaligus mendeklarasikan “Janji Antikorupsi” dan
membuat prasasti sebagai bukti komitmen
kaum muda untuk melakukan perubahan sosial, Indonesia yang lebih baik dan terbebas
dari korupsi.
Segmen strategis lainnya, KPK juga merangkul guru sekolah menengah untuk menyebarkan pesan antikorupsi melalui karya
tulis. Melalui kegiatan “Teacher Supercamp:
Guru Beraksi Menulis Antikorupsi” yang digelar pada 2-6 November di Lembang, Jawa
Barat, kegiatan ini diikuti 25 guru.
Mereka dibagi menjadi lima kelompok,
yang dibedakan berdasarkan kategori naskah

yang akan diproduksi, yakni kategori cerita
pendek (cerpen), puisi, esai, komik, dan naskah drama. Para peserta kemudian menjalani
‘karantina’ untuk menghasilkan karya yang
bernafaskan nilai antikorupsi untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu
upaya dalam meningkatkan daya dukung terhadap implementasi pendidikan antikorupsi.
“KPK mengembangkan sekaligus memperkaya media pembelajaran antikorupsi yang telah dimiliki dan mengoptimalkan peranan
guru dalam penerapan pendidikan antikorupsi, terutama untuk kalangan remaja,”
katanya.
Selain itu, Adnan melanjutkan, kegiatan
ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan
peran serta para pendidik, untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan dapat dicerna
generasi muda. “Pelibatan guru dalam penulisan literatur antikorupsi merupakan salah
satu bentuk partisipasi masyarakat dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” katanya.
Selama lima hari, para peserta akan mendapatkan pembekalan materi dan keterampilan dari para pengampu, antara lain Gol A
Gong, Ahmad Fuadi, Pidi Baiq, Beng Rahadian, Iman Soleh, dan Zulfikri Anas.l
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SEMBILAN SRIKANDI
MENCARI PIMPINAN KPK
Harapan masyarakat dibebankan
pada sembilan srikandi di panitia
seleksi Calon Pimpinan KPK.
Berharap terpilihnya pemimpin yang
berintegritas dan pro pemberantasan
korupsi.

S

eluruh Pimpinan KPK Jilid III,
akan mengakhiri masa tugasnya.
Pada 18 Maret, Presiden Joko
Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Beleid ini menjadi dasar bagi
Istana menetapkan tiga sosok pelaksana tugas sampai 16 Desember.
Sesuai ketentuan undang-undang, Presiden Jokowi akhirnya membentuk panitia
seleksi. Kejutan pun muncul, ketika presiden
mengumumkan sembilan nama perempuan
pada 20 Mei lalu. Media massa menyebut
pansel kali ini diisi “Sembilan Srikandi.”
Presiden menyatakan kesembilan sosok
panitia seleksi pimpinan KPK tidak semata
dipilih lantaran mereka perempuan. “Panitia
ini harus berkompeten berintegritas dengan
keahlian yang lengkap,” kata Presiden. “Saya
bekerja keras membentuk panitia seleksi
komisioner KPK.”
Dalam pemaparan Presiden Jokowi, tim
ini terdiri dari pakar ekonomi, hukum, manajemen organisasi, psikolog, sosiolog, dan
ahli tata kelola pemerintahan. Dengan pansel
berkualitas, komisioner baru yang akan mulai
bertugas akhir tahun ini adalah sosok-sosok
berkemampuan lengkap melaksanakan tugas
bidang penindakan maupun pencegahan korupsi.
Tim ini dipimpin Destri Damayanti, ahli
ekonomi keuangan dan moneter. Adapun
yang menjabat wakil ketua ialah pakar hukum
tata negara, Enny Nurbaningsih. Anggota lain
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adalah Harkristuti Harkrisowo (pakar pidana
dan HAM), Betty S. Alisjahbana (ahli IT dan
manajemen), Yenti Garnasih (pakar hukum
pidana ekonomi dan pencucian uang), dan
Supra Wimbarti (pakar psikologi SDM dan
pendidikan). Kemudian Natalia Subagyo (pakar tata kelola pemerintahan dan reformasi
birokrasi), Diani Sadiawati (ahlli hukum,
direktur analisa perundang-undangan Bappenas), serta Meuthia Ganie-Rochman (ahli
sosiologi korupsi dan modal sosial).
Penunjukkan pansel ini diapresiasi Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi SP.
“KPK tidak hanya bicara soal hukum, tetapi
juga bicara manajemen, teknologi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Jadi pemimpin KPK harus mengetahui hal itu,” ujarnya.
Tim pansel sempat berkunjung ke KPK
pada 9 Juni. Dalam kesempatan itu, para
Pimpinan KPK menyampaikan 17 kriteria
calon Komisioner KPK sebagai bahan pertimbangan pansel. “Hasil kajian kami, ada 17
kompetensi yang harus dimiliki oleh calon
komisioner KPK di masa datang. Tentu bukan
seorang saja, namun kelimanya, pimpinan ini
kolektif kolegial, diperlukan untuk memimpin KPK ke depan,” ungkap Ketua Sementara
KPK Taufiequrachman Ruki.
Sejumlah kriteria itu di antaranya jujur,
memiliki rasa adil, kemampuan penyidikan
dan penuntutan, mandiri, dapat bekerjasama,
berani mengambil keputusan, disiplin, tang-

gung jawab dan sederhana.
“Kriteria ini merupakan hasil kajian KPK
Tahun 2014. Banyak narasumber yang kita
wawancara, sosok pimpinan seperti apa sih
yang baik untuk memimpin KPK ke depan,”
terang Wakil Ketua Sementara KPK, Johan
Budi.
Adapun Tim Pansel KPK sangat antusias
menerima masukan dari para komisioner
KPK. Pihaknya juga akan melibatkan lembaga lain seperti PPATK dan BIN dalam menelusuri rekam jejak sang calon. “Sehingga
itu bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan, membaca rekam jejak calon tersebut,”
ujar Ketua Pansel Destry Damayanti.
Memasuki Juni, Pansel membuka pendaftaran. Hasilnya, 611 orang dari pelbagai
latar belakang mendaftar, lalu disaring menjadi 194 pendaftar. Masyarakat dipersilakan
menanggapi nama-nama yang lolos seleksi
administrasi hingga 3 Agustus. Selanjutnya,
para peserta yang maju ke tahap selanjutnya,
mengikuti tes pembuatan makalah, tes kesehatan, serta wawancara pada akhir Agustus.
Tepat pada 1 September 2015, delapan
nama calon pimpinan dipilih oleh pansel. Mereka dibagi oleh Tim Panitia Seleksi
menjadi empat kategori. Pertama, kategori
pencegahan yang terdiri atas Staf Ahli Kepala
BIN Saut Situmorang dan Dosen Fakultas
Hukum Unika Atmajaya Surya Chandra, serta
kategori penindakan yang terdiri atas Hakim

Adhoc Tipikor PN Jakarta Pusat Alexander
Marwata dan Basariah Panjaitan. Selanjutnya kategori manajemen, yaitu Kepala LKPP
Agus Rahardjo dan Direktur PJKAKI KPK
Sujanarko. Terakhir, kategori supervisi dan
pengawasan, yaitu Wakil Ketua Sementara
KPK Johan Budi Sapto Pribowo dan Dosen
FH Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.
Kedelapan calon akan dipilih bersama
dua calon lain yang sudah diajukan Pemerintah lebih dahulu, yakni Robby Arya Brata dan
Busyro Muqoddas.
Kemudian DPR melakukan uji kelayakan
dan kepatutan terhadap 8 capim pada 14-16
Desember. Sebelumnya, dua calon lain, Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata telah
menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada
3 dan 4 Desember 2014.
Akhirnya, pada rapat pada 17 Desember,
Komisi III DPR telah memilih lima nama
Pimpinan KPK baru. Mereka adalah Agus Rahardjo dengan 53 suara, Basaria Panjaitan dengan 51 suara, Alexander Marwata dengan 46
suara, Saut Situmorang dengan 37 suara, dan
Laode Muhammad Syarif dengan 37 suara.
Dalam pemungutan suara untuk posisi ketua,
Agus unggul dengan 44 suara.
Menanggapi hasil ini, Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi mengatakan, “Saya
berharap pemimpin yang baru bisa membuat
KPK maju dan on the track,” katanya di Gedung KPK pada Kamis, 17 Desember 2015l
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MEWUJUDKAN PILKADA
BEBAS KORUPSI

Pilkada serentak digelar di 269
kabupaten/kota. Masa depan
masyarakat selama lima tahun ke
depan, akan ditentukan. Berharap
terpilihnya pemimpin berintegritas
dan pro pemberantasan korupsi

P

ada 2015 rakyat Indonesia menjalankan pemilihan kepala daerah
serentak untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Hajatan
politik nasional ini berkaca pada Pasal 201
ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Beleid itu menyatakan kepala daerah yang
masa jabatannya berakhir pada 2015 harus
melaksanakan pemilihan pada hari dan bulan
yang sama tahun itu juga.
Alhasil, 9 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum menyatakan 269 kabupaten/
kota menggelar pilkada. Banyak sekali perbedaan pilkada serentak ini dibanding biasanya.
Ambil contoh, sejumlah kegiatan kampanye
dibiayai negara. Lalu tidak ada putaran kedua, sehingga peraih suara terbanyak otomatis menjadi pemenang. Harapannya, pemilihan kepala daerah akan lebih efisien serta
hemat dari sisi pendanaannya.
Gegap-gempita Pilkada serentak ini tidak
luput dari pengamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk mewujudkan
Pilkada yang jujur dan adil, KPK mengkampanyekan program “Pilkada Berintegritas”.
Dari program ini, KPK hendak merangkul
sebanyak mungkin pemangku kepentingan
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guna memastikan pilkada berlangsung transparan, jujur, dan adil. Wakil Ketua Sementara
KPK Johan Budi SP menjelaskan alasan perlunya mengkampanyekan Pilkada Berintegritas. Dia mengatakan kepala daerah adalah
posisi strategis yang berada dalam garda
depan pelayanan masyarakat. Sosok bupati
atau walikota akan sangat menentukan pembangunan sebuah daerah selama lima tahun.
“Kita berharap pelaksanaan pesta demokrasi ini akan menghasilkan kepala daerah
yang pro pemberantasan korupsi. Untuk
merealisasikannya, kita harus memastikan
sebuah rangkaian dan tahapan yang berintegritas,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan KPK, cukup banyak kepala daerah yang terjerat korupsi selama menjabat. Sejak 2003 sampai 2015, ada
61 bupati/walikota yang telah dihukum pengadilan karena terbukti melakukan tindakan
korupsi atau menerima rasuah dalam merumuskan kebijakan.
“Karena itu KPK berupaya membantu
menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang
bersih dan jujur melalui program Pilkada
Berintegritas,” kata Wakil Ketua KPK Adnan
Pandu Praja.
Program ini dilaksanakan di 17 provinsi

di seluruh Indonesia. Beberapa daerah yang
disambangi perwakilan KPK untuk kampanye ini antara lain Sumatra Barat, Jambi,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung.
Pada titik-titik tersebut, KPK juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) daerah setempat, tokoh dan organisasi masyarakat setempat.
Kegiatan sosialisasi akan menyentuh seluruh elemen, baik penyelenggara, pengawas
maupun pemilih. Antara lain, Pembentukan
Calon Kepala Daerah Berintegritas, Pembentukan Penyelenggara Pilkada Berintegritas,
Deklarasi Pilkada Berintegritas, Sosialisasi
Publik Pilkada Berintegritas serta Sosialisasi
Partai Politik Berintegritas.
Seturut kampanye pilkada berintegritas,
KPK melansir Buku Putih yang dibagikan kepada masyarakat. Menurut Wakil Ketua KPK
Adnan Pandu Praja, ibuku itu berisi mengenai temuan KPK selama ini di lapangan. Misal di suatu daerah apakah ada penyimpangan
anggaran yang dilakukan. Lalu juga sejauh
mana transparansi keuangan yang diterap-

kan selama ini.
Dijabarkan pula lima perspektif antikorupsi yang bisa menjadi pegangan masyarakat maupun calon kepala daerah. Lima
poin itu adalah etika penyelenggara negara,
reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan
daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta
kesejahteraan sosial dan pendidikan antikorupsi.
“Buku putih itu semacam buku panduan
bagi masyarakat. Isinya gambaran tentang
kinerja pemerintahan suatu daerah,” kata
Adnan.
Tidak cukup hanya kampanye, KPK sekaligus mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LPKHN) dari
seluruh peserta pilkada serentak.
Sejak dibuka pendaftaran khusus LHKPN
paslon kepala daerah pada 23 Juli hingga 7
Agustus 2015, KPK menerima lebih dari 1.600
LHKPN peserta. KPK melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dilaporkan tersebut secara uji petik sesuai dengan
yang ditetapkan berdasarkan kriteria, antara
lain laporan dari masyarakat, hubungan antara kewenangan PN dengan fenomena yang
terjadi di masyarakat, serta analisis kekayaan
dan penghasilanl
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DONGENG ANTIKORUPSI- Seorang pendongen yang agen “Saya Perempuan Anti
Korupsi” tengah menghibur anak-anak dengan kisah kejujuran. Dongeng dipercaya
mampu menanamkan nilai antikorupsi dengan mudah kepada anak.

foto: integrito/srp
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JULI

TAK JERA
MELAWAN KORUPSI
Sempat terganggu akibat krisis
kelembagaan, KPK tetap berupaya
menjaga ritme kinerja di bidang
penindakan. Menjaga Amanah rakyat
dalam pemberantasan korupsi.

foto: integrito/srp

D

ari bermacam kegiatan penindakan yang dilakukan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),
kasus paling menyita perhatian
publik adalah skandal yang membelit Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
Pengungkapan kasus ini berawal dari ketika
operasi tangkap tangan (OTT) KPK menjerat
tiga hakim, satu panitera dan seorang pengacara di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Juli.
Mereka adalah Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Medan, TIP, hakim AF,
hakim DG, panitera berinisial SF, dan pengacara YGB dari kantor pengacara OC Kaligis.
Dalam operasi tangkap tersebut ditemukan
barang bukti uang 10 ribu dolar AS dan 5 ribu
dolar Singapura.
Suap dari pengacara ini menjadi pintu
masuk mengungkap kasus Gubernur Sumut.
Sempat mangkir dari pemanggilan KPK, Gatot akhirnya memenuhi undangan pemeriksaan. Pada 3 Agustus, Gubernur Sumut dan
istrinya resmi ditahan. Selanjutnya, pada 8
Agustus, KPK menyita satu unit mobil dinas
yang digunakan Gubernur Sumut.
Setelah Gatot diperiksa, pada 15 Oktober
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2015, KPK menetapkan Anggota DPR, PRC,
sebagai tersangka kasus suap. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, PRC mengungkapkan keinginan menjadi saksi pelaku bekerja
sama dengan KPK ( justice collaborator).
Tawaran ini ramai dibahas oleh media
massa, mengacu pada Undang-Undang No.31
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. “Setelah ada pengajuan itu, maka
akan dilihat oleh tim penyidik atau deputi penindakan,” kata Wakil Ketua Sementara KPK
Johan Budi SP.
Sebelumnya, KPK juga melakukan
OTT pada 9 April. Dari sini, penyidik KPK
menangkap anggota Komisi IV DPR berinisial A yang juga mantan Bupati Tanah Laut
periode 2003-2013, karena menerima suap
dari Direktur PT MMS, AH, di Swiss-Bell Hotel Sanur Bali.
Selanjutnya, pada 19 Juni, KPK menangkap tangan Anggota DPRD Musi Banyuasin
BK dan AM ketika menerima uang dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), SF.
Selepas mengungkap kasus suap terkait

Bansos di Sumut, KPK masih melakukan
dua operasi tangkap tangan lainnya. KPK
menangkap anggota Komisi VII DPR DYL
dengan sekretaris pribadinya RB dan staf
ahlinya di Bandara Soekarno Hatta pada 20
Oktober lalu. Legislator itu menerima rasuah
dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Deiyai Papua, diduga untuk proyek pembangunan pembangkit listrik mikrohidro di Papua.
KPK kembali melakukan OTT pada 1 Desember di Provinsi Banten terhadap delapan
orang di daerah Serpong dan Banten. Dua
di antaranya adalah anggota DPRD Banten,
berinisial SMH dan TST dan RT, Direktur PT
BGD. Dari penyelidikan sementara, para tersangka melakukan rasuah dalam rangka pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. KPK turut mengamankan barang bukti
berupa uang dalam jumlah US$ 11 ribu dan
Rp 60 juta.
Pimpinan KPK bersyukur, proses penindakan tidak terganggu sepenuhnya setahun
terakhir, kendati secara lembaga sempat
muncul masalah. Salah satu persoalan KPK di
bidang penindakan adalah kurangnya sumber
daya manusia.

“Kita sangat terbatas dengan jumlah penyidik. KPK sementara ini diperkuat 118
penyelidik, 92 penyidik, dan 88 penuntut
umum,” kata Wakil Ketua Sementara KPK,
Indriyanto Seno Adji dalam jumpa pers 15
Desember.
Indriyanto menyatakan jika dibedah lebih lanjut, kasus yang ditangani KPK tahun
ini didominasi kasus penyuapan, 35 kasus,
kemudian ada 10 kasus korupsi pengadaan
barang dan jasa. Dari penanganan kasus itu,
yang para tersangka yang ditangkap terdiri
dari 12 anggota DPRD dan DPR, 13 pengusaha
atau karyawan swasta, tujuh pejabat eselon I,
II, III termasuk gubernur dan bupati, serta
tiga hakim.
“Sepanjang tahun ini KPK telah menyetorkan Rp 198 miliar ke negara,” ujarnya.
Sepanjang 2015, KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 5 kali.
Secara total, pada tahun ini KPK melakukan
84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan,
dan 91 kegiatan penuntutan, baik kasus baru
maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi
terhadap 33 putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetapl
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AGUSTUS

AJAK MASYARAKAT
MENGAWAL DANA DESA

Sudah saatnya, desa berperan sebagai
subjek pembangunan. Diperlukan lebih
dari sadar dan peduli. KPK mengkaji
dan menginisiasi partisipasi, agar
masyarakat juga turut serta

D

esa tidak dapat terus disejajarkan dengan citra tertinggal,
suram, standar hidup rendah,
ataupun stigma lainnya akibat
pembangunan yang tak merata. Memasuki
2015, kabar gembira menyambut sebagian
masyarakat Indonesia, yakni mereka yang hidup di desa. Undang-Undang Desa Nomor 6
Tahun 2014, mulai efektif diberlakukan oleh
pemerintah. Dampaknya 74.093 desa di seluruh Tanah Air segera memperoleh pelbagai
keistimewaan.
Kendati begitu, potensi penyelewengan
tetap saja mengintai di balik niat baik tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), di bulan Agustus 2015, melakukan gerakan konkret mengawasi penyaluran dana
desa. Tumpuan gerakan ini adalah masyarakat, yang diharapkan aktif mengawasi penyaluran dana bernilai fantastis itu.
Salah satunya, dan ini yang paling banyak
menjadi sorotan, komitmen alokasi dana
pembangunan setiap desa hingga mencapai
Rp 1 miliar. Dana besar menggelontor ke desa
itu berasal dari komitmen pemerintah mengalokasikan 10 persen dana perimbangan diterima setiap kabupaten di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah

98 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015

foto: integrito/srp

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Peraturan
Presiden nomor 15 dan nomor 36 Tahun 2015
turut terbit menjamin pelaksanaan UU Desa.
KPK mengingatkan supaya pelaksana lapangan yang mengelola anggaran desa diperkuat kapasitasnya. Tujuannya tak lain untuk
menghapuskan celah-celah penyelewengan,
ataupun peluang bagi pihak-pihak berniat
meraup keuntungan pribadi. Sejalan dengan
kekhawatiran itu, KPK menemukan setidaknya 14 potensi persoalan, dibagi dalam empat aspek. Ketua Tim Kajian Dana Desa KPK,
Niken Ariati, menjabarkan empat aspek besar
itu yakni regulasi dan kelembagaan; tata laksana; pengawasan; dan sumber daya manusia.
Paling kasat mata dan mendesak adalah
tata laksana. Dana besar yang tiba-tiba diperoleh perangkat desa perlu dimanfaatkan
secara transparan dan akuntabel. Laporan
pertanggungjawaban desa belum mengikuti
standar dan rawan manipulasi.
Untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi publik, KPK menggelar sejumlah
kegiatan edukasi dan dialog kepada para pemangku kepentingan. Salah satunya, kegiatan
Dialog Interaktif “Mengawal Dana Hingga ke
Desa” yang akan digelar pada 12 Agustus lalu
di Komplek Kepatihan, DI Yogyakarta. Dialog

akan dihadiri Wakil Ketua KPK, Johan Budi
SP dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Kegiatan yang merupakan hasil kerja
sama KPK dengan Pemerintah Provinsi DI
Yogyakarta dan Jaringan Radio Komunitas
Indonesia (JRKI) ini akan dihadiri lebih dari
300 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti bupati, kepala desa, pegiat
lembaga swadaya masyarakat, dan wartawan
yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya.
Selain mendengar bagaimana perkembangan implementasi UU Desa dari para
narasumber dan bagaimana metode pengawasannya, peserta juga bisa mendengar secara langsung pengalaman dari kepala desa
dalam mengelola keuangannya.
KPK berharap, dari dialog ini akan terjalin sinergi di antara semua pihak yang terkait 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 pembangunan bagi desa ini,” kata Johan.

Jurnalisme Warga Kawal Dana Desa
Untuk meningkatkan peran pengawasan
masyarakat terhadap pelaksanaan dana desa,

KPK berinisiatif menggelar lokakarya Jurnalisme Warga bertema “Berani Lawan Korupsi” di sejumlah kota di Indonesia. Kota
pertama, yakni Solo, Jawa Tengah yang diadakan di Teater Arena, Taman Budaya Jawa
Tengah pada 30 Juli. Selanjutnya Makassar,
Sulawesi Selatan pada 27 Agustus, Mataram,
NTB pada 18 September; dan Banda Aceh 30
September.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berharap setiap peserta pelatihan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memantau penyelenggara negara di tempat tinggalnya. Adnan
mengatakan, pemberantasan korupsi bukan
hanya tanggung jawab aparat hukum, seperti
KPK, melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat.
Justru masyarakat lebih luwes menemukan bukti-bukti korupsi yang mereka lihat
di sekitarnya. Perkembangan teknologi, dengan jumlah pengguna Internet pada 2014
mencapai 88,1 juta, merupakan indikasi yang
tidak bisa diremehkan sebagai medium komunikasi.
“Saat ini, saya yakin hampir semua orang
punya ponsel pintar. Lewat jaringan internet,
ponsel pintar itu bisa merekam foto ataupun
video mengenai temuan kasus korupsi di masyarakat,” kata Adnanl
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KARENA SINERGI
ADALAH KUNCI
Salah satu kunci keberhasilan
pemberantasan tindak pidana korupsi
adalah upaya yang luar biasa dari
aparat penegak hukum (Apgakum).
Salah satunya wujudnya adalah
sinergi

M

ewujudkan sinergi di antara
aparat penegak hukum, mutlak diperlukan guna berkonsolidasi untuk mengantisipasi
modus korupsi yang belakangan kian canggih. Tentu saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa berjalan sendiri. Perlu
sebuah kolaborasi dengan lembaga penegak
hukum lainnya, Kejaksaan dan Kepolisian
serta lembaga lain seperti BPK dan BPKP.
Di bidang penindakan, KPK telah lama
menjalin sinergi di antara lembaga tersebut.
Tepatnya, sejak 2011, KPK telah menyelenggarakan Pelatihan Bersama Aparat Penegak
Hukum yang diikuti penyidik, jaksa dan auditor pada lembaga tersebut.
Ketua Sementara KPK Taufiequrachman
Ruki mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan
pengembalian kerugian keuangan negara,
khususnya pada provinsi tersebut. Dari sinergi ini diharapkan dapat terwujud kerja
sama yang lebih efektif di antara instansi penegak hukum, dengan auditor BPK dan BPKP
dalam pemberantasan korupsi.
“Karenanya, sinergi dan kerja sama ini
mutlak dilaksanakan. Mengingat banyak kalangan yang menyatakan, pemberantasan korupsi belum berjalan maksimal,” papar Ruki
di Manado, Sulawesi Utara, September lalu.
Kegiatan ini, merupakan realisasi dari
fungsi mekanisme pemicu (Trigger Mechanism) yang dimiliki KPK guna mempercepat
proses penanganan perkara tindak pidana
korupsi yang sedang ditangani aparat pene100 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015
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gak hukum lainnya, yakni Kepolisian dan
Kejaksaan. Karena itu, pelatihan ini menjadi
amat penting untuk meningkatkan kapasitas
aparat penegak hukum dalam penanganan
perkara, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
“Lakukan hubungan informal bukan dalam rangka mempengaruhi putusan, tapi
untuk memperlancar semua putusan. KPK
bukan kompetitor kami tidak akan menempatkan pesaing Kejaksaan atau Kepolisian,
tapi KPK adalah sebagai komplementer,
memperkuat,” ujar Ruki.
Para peserta dibekali 13 materi dari para
narasumber yang kompeten dengan format
ceramah, diskusi dan tanya-jawab. Ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan teknis terkait penanganan perkara tindak pidana
korupsi.
Usai acara pembukaan, kegiatan pelatihan akan diisi dengan kuliah umum oleh
sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara,
antara lain Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala
BPKP Ardan Adiperdana, Direktur Tindak
Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Ahmad Wiyagus, Anggota III BPK Eddy Mulyadi
Soepardi, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf,
dan Ketua Sementara KPK Taufiequrachman
Ruki.
Tahun ini, pelatihan digelar di Pekanbaru
untuk lingkup Provinsi Riau dan Kepualuan
Riau pada 24-28 Agustus 2015; di Manado untuk lingkup Provinsi Gorontalo dan Sulawesi
Utara pada 14-18 September 2015, serta Denpasar untuk lingkup Provinsi Bali dan Nusa

Tenggara Barat pada 19-23 Oktober 2015.
Ruki menekankan ada empat tujuan
utama digelarnya pelatihan antar apgakum
ini. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan bagi para penyidik kepolisian,
jaksa serta auditor pemerintah yang menangani perkara tipikor, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan perkara
tipikor.
Kedua, meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan bagi para penyidik kepolisian,
jaksa serta auditor pemerintah yang menangani perkara tipikor dalam upaya penyelamatan aset hasil tipikor. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi
para penyidik kepolisian, jaksa serta auditor
pemerintah yang menangani perkara tipikor
dalam menerapkan UU Pencucian Uang. Keempat, membina hubungan yang koordinatif.
“Pemberantasan korupsi belum maksimal, karena belum optimalnya upaya penegak hukum untuk mengembalikan kerugian
keuangan negara yang telah dijarah para koruptor,” kata Ruki.
Tahun lalu, KPK menggelar kegiatan
ini di Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku
Utara dan Kalimantan Selatan. Sejak diselenggarakan pada 2011 hingga 2015, pelatihan
ini telah diikuti lebih dari dua ribu aparat penegak hukum di 16 provinsi. Dengan rincian,
1.108 penyidik kepolisian daerah, 794 penyidik dan jaksa penuntut kejaksaan tinggi, 140
auditor BPKP dan 129 auditor BPK.
Sebagai informasi, program peningkatan
kapasitas apgakum ini merupakan diseleng-

garakan berdasarkan kesepakatan bersama
antara KPK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI
tentang optimalisasi pemberantasan korupsi.
Kesepakatan itu telah ditandatangani oleh
pimpinan tiga lembaga tersebut pada 29 Maret 2012 silam.
Selain itu, KPK juga beberapa kali diundang menjadi pembicara dihadapan 300 Calon Jaksa di Badan Diklat Kejaksaan Agung
pada Jumat (22/5). Wakil Ketua Sementara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan
aparat penegak hukum sangat penting membangun sinergitas. Meski akan sering terjadi
gesekan, aparat penegak hukum tetap harus
terus bersinergi.
“Membangun komunikasi kembali dengan penegakan hukum yang dulu pernah
bersinggungan pada waktu dengan Polri,” paparnya.
Dia mencontohkan, di Amerika Serikat
sendiri kerap terjadi gesekan di antara kepolisian dan kejaksaan. “Di Amerika gesekan itu
biasa. Dari situ muncul istilah criminal justice system,” ujarnya.
KPK sendiri terus membangun sinergitas
antara penegak hukum yakni kepolisian dan
kejaksaan. Rencana Strategi KPK 2011-2015
direncanakan akan melaksanakan pencegahan dan penindakan yang terfokus pada
sektor kehutanan, pertambangan, kelautan
dan perikanan.
“Antara aparat penegakan hukum juga
akan dilaksanakan tim korsup gabungan.
Tentunya dengan menghormati kewenangan
masing-masing,” ujar Indriyantol
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UANG SUAP- Seorang penyidik tengah memperlihatkan barang bukti berupa
uang dalam pecahan dolar sebesar SGD 177,7 ribu, usai operasi tangkap tangan di daerah
Kepala Gading dan Bandara Soekarno-Hatta pada 20 Oktober 2015.
foto: integrito/srp

102 | integrito | vol 48/vii/NOV-DES 2015

vol 48/vii/NOV-DES 2015 | integrito |

103

KALEIDOSKOP

OKTOBER

CEGAH KORUPSI
DARI HUTAN SAMPAI
ANGGARAN DAERAH
Salah satu kekayaan alam Indonesia,
berwujud hutan. Selain merusak paruparu dunia, kerusakan hutan yang
terjadi, juga berakibat pada kerugian
negara. Upaya luar biasa harus
dimulai untuk menyelamatkannya.

I

ndonesia patut bersyukur, dianugerahi
alam indah nan kaya. Hutan misalnya,
menyimpan potensi kekayaan alam
yang bermanfaat bagi umat manusia. Kalau tak pandai bersyukur, apalagi tak
mampu dijaga dari tangan-tangan serakah,
akibatnya bisa celaka. Tak hanya kerugian negara, rakyat juga bisa jauh dari sejahtera.
Kayu misalnya, ternyata menyimpan
potensi salah kelola. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa
produksi yang tercatat ternyata jauh lebih
rendah daripada volume kayu yang dipanen
dari hutan alam di Indonesia. Hasil kajian
menunjukkan bahwa total produksi kayu
yang sebenarnya selama tahun 2003-2014
mencapai 630,1 sampai 772,8 juta meter kubik. Angka-angka tersebut mengindikasikan
bahwa statistik dari KLHK hanya mencatat
19–23% dari total produksi kayu selama periode kajian, sedangkan 77–81% tidak tercatat.
Selama
2003-2014,
Pemerintah memungut PNBP dengan
selisih sebesar Rp 31 triliun dari Dana Reboisasi
(DR) dan komponen hutan alam dari
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Namun,
Pemerintah
seharusnya
memungut
penerimaan
agregat
sebesar
Rp
93,9118
triliun dari DR and PSDH selama tahun
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2003-2014. Angka tersebut menunjukkan
bahwa total kerugian negara akibat pemungutan penerimaan DR and PSDH yang kurang maksimal mencapai Rp 62,8-86,9 triliun
atau rata- rata sebesar Rp 5,24 - 7,24 triliun
per tahun selama 12 tahun periode kajian.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengingatkan, bahwa biaya pemeliharaan hutan sangat
besar. Kalau PNBP tidak dikelola dengan baik
maka tidak akan membawa perbaikan kesejahteraan bagi rakyat. “Bersama instansi terkait, kita bisa melakukan perbaikan, sehingga
sistem akan lebih baik dan akuntabel. Potensi
kehilangan keuangan negara bisa kita minimalisasi,” kata di hadapan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) Bambang Hendroyono, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Ida
Bagus Putera dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, pada
saat paparan kajian, 9 Oktober di Gedung
KPK, Jakarta.
Karenanya, KPK memandang kajian ini
sangat penting dilakukan untuk menghentikan kerugian negara di sektor kehutanan, memeriksa sistem yang memungkinkan terjadinya kerugian, dan mengkoordinasikan upaya
untuk memperbaiki sistem tersebut serta
meningkatkan pemungutan penerimaan.
Sementara itu, Sekjen KLHK Bambang
Hendroyono mengatakan bahwa pihaknya

telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak
2010. “Selama lima tahun kami merasakan
manfaat yang sangat membantu dan mendukung dalam melakukan beberapa perbaikan
terutama perbaikan tata kelola. Sehingga
kami sepakat untuk selalu memfasilitasi apa
yang menjadi kebutuhan KPK,” katanya.
Mengenai kajian ini, Bambang mengaku
pihaknya memiliki sikap yang sejalan dengan
KPK, bahwa pemungutan PNBP belum optimal. “Sehingga kami melakukan terobosan
secara paralel agar bisa dipungut seluruhnya
tanpa ada yang hilang,” katanya.

Mencegah Virus Korupsi Menyebar
KPK bukan tahun ini saja berusaha memonitor pengelolaan sumber daya alam di
Tanah Air dengan menggandeng kementerian lembaga lain. Supaya niatan KPK bisa
berjalan mulus menggandeng banyak pihak,
akhirnya digelar Semiloka Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah)
di 32 provinsi pada Oktober hingga Desember
2015. Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) bertujuan untuk mewujudkan tata
kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan Korsupgah difokuskan untuk
mendorong pengelolaan APBD yang sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku;

Mengidentifikasi berbagai persoalan, risiko,
dan penyebab pada bidang APBD; Menurunkan potensi tingkat korupsi; serta Perbaikan
sistem pengendalian internal atas pengelolaan APBD pada pemerintah daerah.
“Kegiatan ini didasari atas kesadaran,
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan, dengan peran
serta pemerintah daerah adalah suatu keniscayaan,” ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu
Praja.
Hasil evaluasi kegiatan Korsupgah yang
digelar pada Oktober-Desember di 32 provinsi, memperlihatkan beberapa hal yang
perlu diperbaiki. Pertama, dalam proses penyusunan dan alokasi anggaran adanya intervensi pihak luar, pengelolaan hibah-bansos
yang tidak sesuai, dan alokasi anggaran yang
tidak berfokus pada kepentingan publik.
Kedua, dalam pengadaan barang dan jasa,
proses yang tidak transparan, adanya markup
harga, dan spesifikasi barang yang berbeda.
Ketiga, dalam pelayanan publik berhubungan
dengan masalah perizinan, masih terdapat
praktik-praktik gratifikasi, belum terwujudnya pelayanan prima dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP), dan masih
belum transparannya perizinan yang ada.
“Untuk kebutuhan tersebut, kami akan
mengumpulkan praktik-praktik terbaik pengelolaan APBD yang ada di negeri ini,”
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DANA PENDIDIKAN
JUGA PERLU DIJAGA
Negara telah menganggarkan
dana yang besar bagi pendidikan.
Perlu dikawal bersama, agar tak
terjadi kebocoran sehingga rakyat
bisa menikmati pendidikan yang
berkualitas

foto: INTEGRITO/SRP

S

esuai amanat undang-undang,
pemerintah mengalokasikan 20
persen bagi dana pendidikan, termasuk dana pendidikan Islam
yang dikelola Kementerian Agama, sebesar
Rp 48,17 triliun. Angka ini menempati posisi
kedua untuk besaran anggaran yang diberikan oleh pemerintah setelah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Tentu saja pepatah lama berlaku. “Ada
gula, ada semut.” Dana ini mesti diawasi dengan ketat agar tak ada semut-semut liar
yang menikmati ‘manisnya’ dana pendidikan.
Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) melakukan kajian mengenai pengelolaan dana pendidikan Islam. KPK khusus memelototi pengelolaan Bantuan Siswa
Miskin (BSM) serta Sarana dan Prasarana di
Dirjen Pendidikan Islam. Tujuannya, mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dapat
diketahui sejak dini dan pencegahan dapat
dilakukan segera.
“Ada 4.510 satuan kerja di Kementerian
Agama, dan hebatnya banyak berdiri hampir
3.000 sekolah Madrasah Tsanawiyah, Ibtidayah, dan lain-lain. Dari perspektif pengguna anggaran menangani satuan kerja yang
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sebanyak ini apalagi tercerai-berai di seluruh
provinsi bukan hal mudah,” ungkap Ketua Sementara Taufiqurachman Ruki saat paparan
hasil kajian, pada 5 November lalu.
Hasil Kajian disampaikan di hadapan
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,
Irjen Kemenag M. Jasin, dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin. Dalam
kesempatan itu tiga Komisioner KPK lainnya
juga hadir, yakni Adnan Pandu Praja, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi SP.
Selengkapnya, Tim Kajian KPK menemukan ada 9 persoalan pada sarana dan prasarana, tiga persoalan pada BSM dan empat persoalan lain-lain. Sembilan persoalan sarpras
meliputi: Pemberian bantuan sarpras tanpa
didasari perencanaan yang baik; Mekanisme
pengajuan proposal tidak sesuai dengan praktik good governance; Proses verifikasi proposal belum optimal; Kriteria affirmative action
dalam pemberian bantuan PD pondok pesantren tidak transparan dan tidak akuntabel;
dan Data penerima bantuan sarpras tidak teradministrasi dengan baik.
Empat lainnya; Klasifikasi dan jumlah
jenis bantuan di Direktorat PD Pontren tidak efisien; Petunjuk teknis pada Direktorat

PD Pontren belum optimal mendukung program; Pengelolaan anggaran bantuan oleh
Kemenag pusat tidak efisien; serta Kemenag
belum siap mengelola bantuan sarpras akibat
perubahan akun.
Ruki mencontohkan pada proses verifikasi, tidak adanya standar pada form verifikasi pusat dan daerah. Proses ini juga, kata
dia, cukup menyita sumber daya dan waktu
sehingga berakibat pada proses verifikasi
yang memungkinkan terjadi duplikasi.
Sementara persoalan pada BSM, antara
lain terdapat ketidaksesuaian antara juknis
dan pelaksanaan pengelolaan BSM; Penggunaan BSM tidak sesuai peruntukan; serta
penanganan Pengaduan masyarakat serta
monitoring dan evaluasi belum optimal.
“Misalnya saja penggunaan BSM untuk
seragam siswa baru atau meubeler sekolah.
Hal ini tentu tidak tepat sasaran karena diberikan kepada yang tidak berhak, bukan untuk kepentingan siswa yang membutuhkan,”
katanya.
Di sisi lain, kajian KPK juga menemukan persoalan lainnya, seperti jumlah satuan
kerja yang tidak efektif, sistem informasi manajemen belum optimal sebagai data acuan
dalam pengambilan keputusan, serta belum

adanya aturan pengelolaan dana partisipasi
masyarakat oleh Komite Madrasah.
Sementara itu, Menteri Lukman mengapresiasi hasil kajian yang telah dilakukan
KPK. Dengan besaran anggaran Kementerian
Agama terbesar kelima pada 2016, Lukman
berharap KPK bisa membantu dalam melakukan pengawasan pihaknya.
“Kami bersyukur dengan kajian ini. sejak
awal kami mengharapkan masukan yang lebih substantif dan berharap KPK bisa memberikan asistensi agar kami bisa mewujudkan
tata kelola yang transparan dan akuntabel,”
katanya.
Dengan sejumlah persoalan yang ada,
KPK merekomendasikan beberapa perbaikan tata kelola, antara lain Perbaikan level
peraturan/kebijakan, seperti Peraturan Menteri atau juknis; Perbaikan database, pengoptimalan Sistem IT dan penanganan sistem
Pengaduan masyarakat; dan Pembuatan aturan pengelolaan dana partisipasi masyarakat oleh Komite Sekolah.
“Juga peningkatan pengawasan atas
pelaksanaan, seperti kepatuhan transparansi penyaluran, peruntukan penggunaan
bantuan dan ketepatan waktu penyaluran,”
katanya.l
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MENGGUGAH PEDULI,
DARI FESTA
HINGGA KNPK
Sekali lagi, peran serta masyarakat
adalAH modal utama. Agar KPK tak
sendiri, perlu mengail kesadaran
publik untuk ambil peduli lawan
korupsi

S

ebuah ikrar merdeka dari korupsi
menggema di bumi Bandung, Jawa
Barat, Kamis (10/12) pagi. Gedung
Sasana Budaya Ganesha dipadati
ratusan orang, mulai dari musisi, akademisi,
pejabat pemerintahan, hingga masyarakat.
Mereka mengikrarkan diri untuk merdeka
dari segala bentuk jajahan korupsi. Demi
masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.
Acara itu merupakan bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh
pada tanggal 9 Desember. Bandung menjadi
tuan rumah dalam Penyelenggaraan Festival
Anti Korupsi yang digelar tanggal 10-11 Desember.
KPK bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung serta sejumlah komunitas yang tergabung dalam sebuah konsorsium untuk menggelar sejumlah kegiatan
pendukung yang digelar di beberapa titik di
Kota Bandung. Puluhan rangkaian acara itu
bermaksud menggaet partisipasi publik yang
seluas-luasnya.
“KPK berharap, keterlibatan komunitas
bisa mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam berinisiatif, berpartisipasi dan
berkolaborasi melakukan kampanye serta
edukasi berkelanjutan pencegahan korupsi,”
ujar Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi
SP.
Adapun kegiatan utamanya dipusatkan
di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari
No. 73, Bandung. Saat acara pembukaan, ikrar
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merdeka dari korupsi diucapkan bersama
seluruh pimpinan lembaga negara, seperti
Menteri Koordinator Politik dan Hukum
Luhut Panjaitan, Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly, Ketua DPD Irman Gusman,
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan,
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, serta empat pimpinan KPK aktif maupun non-aktif;
Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Johan
Budi SP, Indriyanto Seno Adji dan Abraham
Samad.
Dalam sambutannya, Ketua Sementara
KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan
tema peringatan kali ini, yaitu “Berbagi Peran
Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”, seolah mengisyaratkan
bahwa partispasi publik adalah kunci utama
dalam pemberantasan korupsi.
“KPK tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan sinergi dan kerjasama dengan seluruh
komponen bangsa untuk Indonesia yang bebas dari korupsi!” ujar Ruki.
Acara dilanjutkan dengan Pembubuhan
cap tangan di kain Perca Integritas yang dilakukan Pimpinan KPK dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara. Di saat yang
bersamaan, sejumlah kegiatan lain turut digelar di berbagai lokasi di Bandung. Antara
lain; Festival Kampung Kreatif di kawasan
Dago Pojok, Pentas Teater Rakyat, Parenting
Antikorupsi, Prung Semai Kebaikan di lima
SMA/SMK di kota Bandung, istighosah di
alun-alun kota, hingga Konser Musik Rakyat

di lapangan Tegalega Kota Bandung.
Beberapa aneka lomba juga digelar, antara lain Lomba Karya Tulis, Lomba Orasi
Antikorupsi, Lomba Infografis, Lomba Foto
Aksesibilitas Publik, Orasi Antikorupsi, Parenting Antikorupsi, Hackaton atau Lomba
Membuat Apps, dan Lomba Kartupos #myeverydayhero.

Evaluasi Nasional Pemberantasan Korupsi
Sebelumnya, pada 3 Desember, KPK
menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Kompleks Gedung
MPR/DPR, Jakarta. Kegiatan yang mengangkat tema “Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh
Elemen Bangsa dalam Pemberantasan Korupsi” ini dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf
Kalla.
Dalam sambutannya, Kalla menggambarkan korupsi yang terungkap, ibarat fenomena
gunung es. Kecil di atas, namun besar di bawah. “Karena itu betul sekali bahwa upaya
pemberantasan korupsi harus sangat serius,”
katanya.
Maka, sebagai bentuk keseriusan itu, pemerintah telah sejak lama berupaya memerangi korupsi. Puncaknya, kata Kalla, adalah
dengan mendirikan KPK sebagai lembaga
yang bertugas khusus memberantas korupsi
dengan kewenangan yang lebih besar.
Namun demikian, Kalla tegas menyatakan bahwa korupsi tetap harus kita berantas.
“Perbaiki dengan gaya hidup yang sederhana,

keimanan, ketegasan dan contoh yang baik
dari setiap pemimpin,” katanya. Karenanya,
langkah evaluasi sangat dibutuhkan guna meningkatkan sinergi dari masing-masing kementerian, lembaga dan berbagai instansi.
Sementara itu, Ketua Sementara KPK
Taufiequrachman Ruki mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah,
penggiat antikorupsi dan seluruh pemangku
kepentingan ini bertujuan untuk melaporkan
dan mempertanggungjawabkan upaya pemberantasan korupsi kepada rakyat.
“Bukan bertanggung jawab kepada KPK,
tetapi kepada rakyat. Karena itulah, acara ini
dilaksanakan di Gedung Rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ruki mengatakan, melalui konferensi ini akan didapat pemahaman yang sama dan solusi terbaik dalam mencegah dan memberantas korupsi di
negeri ini, “Khususnya melalui evaluasi atas
upaya seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, DPD Irman
Gusman, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah,
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Haddad,
Anggota III BPK Edi Mulyadi, Ketua Kamar
Pidana MA Artidjo Alkostar, dan Jaksa Agung
Muda Intelejen Adi Toegarismanl
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RANA

PERCA- Kain putih sepanjang sekitar 8.400 meter dibentangkan di Alun-Alun Kota
Bandung pada kegiatan Festival Antikorupsi 2015, 10 Desember 2015. Kain perca ini terdiri dari
20 ribu cap tangan sebagai bentuk dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

ganti foto HAKI

foto: iSTW
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HARAPAN UNTUK KPK

S

emoga KPK tetap
jadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Pemberantasan korupsi di
Indonesia harus dimulai
dari hal yang kecil dan sejak
dini “dengan membiasakan
tidak mencontek” karena
kelak pelajar dan mahasiswa akan menjadi penerus
pemimpin bangsa. Harapan
saya buat KPK agar tetap
berdiri sendiri menjadi tangan kanan rakyat dalam
pemberantasan
korupsi,
rakyat dibelakangmu. Respect!

Rizky Ananta,
Standup Comedian
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E

ksistensi KPK masih sangat dibutuhkan negara kita.
Meski sudah banyak pejabat publik yang
dijerat. Percaya atau tidak sebagaian masyarakat
pesimistis dengan kinerja
pada instansi penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi. Kepada
KPK-lah publik berharap
Indonesia bisa bersih dari
korupsi. Semoga ke depan
upaya pencegahan korupsi
semakin kuat sehingga tak
ada celah bagi para “tikus”
untuk memperkaya dirinya.

Ambar,
Wartawan

H

arapan
untuk
KPK semoga dapat membebaskan
Indonesia
dari
koruptor. Terus adanya peningkatan hukuman untuk
para koruptor dan tidak ada
lagi kriminalisasi KPK dari
berbagai pihak. Dan KPK
terus bisa menjadi lembaga
yudikatif yang independen
dalam menangani seluruh
perkaranya.

Faisal Rapsanjani,
Mahasiswa

S

emoga KPK mempunyai
alat-alat
yang lebih canggih
lagi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dan KPK tidak di ucuti
dengan pelemahan undang
undang yang dilakukan oleh
DPR. DPR ada kepentingan
untuk melakukan korupsi
makanya mereka melemahkan KPK. Semoga undangundang KPK diperkuat.
Lalu pencegahan korupsi
diperbanyak untuk menghasilkan orang orang yang
berintegritas dan KPK akan
terus ada.

S

emoga KPK tidak
ada lagi dikriminalisasi. Dan KPK
sumber dayanya ditambah tetapi dengan manusia-manusia yang baik,
sehingga dalam pemberantasan korupsi KPK tidak
lambat dalam menangani
perkara. Saya mendukung
KPK untuk terus ada dan
mencegah dan memberantas
korupsi di Indonesia.

Andi Octodinata, PNS

Y

a harusnya KPK
tidak dilemahkan
lewat undang undang itu, bahkan
harusnya penanganan korupsi di KPK bukan hanya
yang di atas Rp1 M. Saya
berharap bahwa KPK terus
dapat dipercaya oleh masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang baik dalam
pemberantasan korupsi dan
KPK jangan seperti penegak
hukum lainnya yang banyak
sudah tidak dipercaya oleh
masyarakat.

Rista, Guru
Jaladri Putra,
Sopir Ojek
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PESAN PIMPINAN

Wakil Ketua KPK,

Adnan Pandu Praja
“Pimpinan KPK nggak boleh punya
masa lalu yang kelam. Bisa menjadi
‘pukulan balik’ di kemudian hari.
Ada beberapa pekerjaan rumah yang
menurut saya, belum kita kerjakan.
Perintah UU KPK bahwa kita mesti
juga mengambil peran bekerjasama,
bukan cuma sama eksekutif, tetapi
juga BPK dan DPR. Itu juga belum
kita mainkan. Jadi walaupun kita sudah tampil dengan performa baik tapi
perintah UU belum kita lakukan secara baik.”

Ketua Sementara KPK,

Taufiequrachman Ruki
“Sebuah proses penegakan hukum tidak pernah berada di ruang hampa,
dia ada taktik, ada teknik strategi dan
etika, ada etika di dalamnya. Yang
terakhir tadi banyak dilupakan. Daripada kita habiskan waktu dan energi
kita untuk berdebat tentang amandemen Undang-Undang KPK dengan
tujuan untuk melemahkannya, mengapa tidak kita gunakan saja energi
itu untuk melakukan review atas
sistem di sekeliling kita, serta melakukan introspeksi atas perilaku kita
yang selama ini masih koruptif ?”

Wakil Ketua KPK,

ZULKarnain

“Saya berharap KPK ke depan bisa
lebih eksis. Rencana kerja, program
kerja yang sudah kita persiapkan ya
sudah fofus ke sana. Utamakan pencegahan dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibanding penindakan. Ya
sebaiknya diperhatikan itu agar lebih massif, kementerian lembaga dan
daerah ini sama-sama kita ajak untuk
memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan baik, yang berintegritas, pelayanan publik yang baik, bisa
mencegah risiko korupsi, dan memberdayakan Sistem Pengawasn Internal dengan baik”

KetuA nonaktif KPK,

abraham samad

“Ke depannya KPK harus menemukan
sebuah formula baru untuk mengantisipasi krisis yang mulai mengalami
metamorfosa. Karena menurut saya,
setiap waktu krisisnya berbeda. Saya
juga menginginkan KPK itu tetap
berjalan on the track, tetap progresif,
dan jangan sampai mengalami penurunan. dalam hal pemberantasan
korupsi. Minimal progresivitasnya
sama seperti Jilid III. Kalau turun,
itu berarti KPK mengalami kemunduran.”

wakil Ketua nonaktif KPK,

BAMBANG WIDJOJANTO

Wakil Ketua Sementara KPK

Johan Budi SP

“KPK harus memperbaiki komunikasi
dengan lembaga lain, salah satunya.
Komunikasi yang tidak menimbulkan
anggapan bahwa KPK ini superior,
mau menangnya sendiri. Banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan
komunikasi yang baik.”
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Wakil Ketua SEMENTARA KPK,

Indriyanto Seno Adji

“Kita harus selalu bisa membangun
komunikasi kelembagaan dengan
cara yang beretika. Kunci dari krisis
kelembagaan adalah bagaimana cara
berkomunuikasi yang profesional dan
proper.”

“Saya usul, KPK seyogianya ditempatkan sebagai “rumah kedua” kita
sendiri dan tempat yang juga dimiliki masyarakat. Karena seluruh kewenangan penyelenggara negara
ditujukan hanya semata-mata untuk
melaksanakan kepentingan rakyat
agar sejahtera. Kedua, KPK harus
mengembangkan pola kepemimpinan
yang egalitarian bukan “sok bossy”,
dan komunikasi dua arah pada semua
stakeholders. Integritas dan profesionalitas dibangun melalui prinsip
monoloyalitas hanya untuk kepentingan pemberantasan korupsi.”
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5 Operasi
Tangkap Tangan
2015:

INFOGRAFIS

9 April
Penyidik KPK menangkap A (Anggota DPR)
yang juga mantan Bupati Tanah Laut periode
2003-2013, karena menerima suap dari AH
(Direktur PT MMS), di sebuah hotel di Bali. Dari
tangan A ditemukan uang senilai SGD 44 ribu
dan Rp 55.85 juta. Uang tersebut diduga
pemberian AH yang akan diberikan kepada A
terkait dengan kegiatan usaha PT MMS di
Kabupaten Tanah Laut. Setelah penangkapan
A, penyidik menangkap AH di sebuah hotel di
daerah Senayan, Jakarta Selatan.

9 Juli
Penyidik KPK menangkap tangan lima orang; Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, TIP, hakim
AF, hakim DG, panitera berinisial SF, dan pengacara YGB
dari kantor pengacara OC Kaligis. Dalam operasi
tersebut ditemukan barang bukti uang USD 10 ribu dan
SGD 5 ribu. Penangkapan dilakukan terkait dugaan
suap pada penanganan perkara pengujian kewenangan
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan
Sumatera Utara.

1 Desember
KPK menangkap SMH (Anggota DPRD Banten),
TSS (Anggota DPRD Banten) dan RT (Direktur
PT BGD) di sebuah restoran di Tangerang
sesaat setelah diduga terjadi penyerahan
uang. Dari tangan keduanya, ditemukan uang
senilai USD 11 ribu dan Rp 60 juta. Uang
tersebut diduga bukan pemberian pertama RT
kepada SMH dan TSS terkait pengesahan
APBD Provinsi Banten.

84 kegiatan
penyelidikan
99 penyidikan
91 kegiatan penuntutan

19 Juni

eksekusi terhadap
33 putusan pengadilan yang

KPK menangkap tangan empat orang, yakni
BK (Anggota DPRD Musi Banyuasin), ADM
(Anggota DPRD Musi Banyuasin), SYF (Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin) dan F
(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin) di
kediaman BK di Kel. Sanjaya, Palembang. Pada
saat penangkapan, KPK menemukan sebuah
tas berwarna merah marun berisi uang senilai
Rp 2,56 miliar.

20 Oktober
KPK menangkap lima orang, yaitu IR (Kepala
Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua), SET
(Swasta) dan RB (Asisten Pribadi DYL) di daerah
Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari lokasi, KPK
mendapatkan uang berjumlah SGD 177,7 ribu.
Hampir bersamaan, penyidik juga menangkap
dua lainnya, yakni DYL (Anggota DPR) dan BWH
(Staf Ahli Anggota DPR) di Bandara Soekarno
Hatta.

TANGKAP TANGAN

JADI KEKUATAN
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*DATA DIOLAH DARI BAGIAN PEMBERITAAN & PUBLIKASI KPK

