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daftar isi

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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Sepanjang Januari-Juni 2015, 
adalah masa-masa paling be-
rat sepanjang perjalanan Ko-
misi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) berdiri. Dua pimpinan 
dinonaktifkan, program kerja 
tak bisa berjalan normal, para 
tersangka pun ramai ‘menggu-

gat’ 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 perjala-

nannya berhasil 

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.

menjawab sejumlah tantangan untuk konsis-
ten memberantas praktik korupsi di Indone-
sia. 

Lima Pimpinan KPK periode 2011-2015 
di ambang menuntaskan amanahnya; mereka 
bersiap mengakhiri masa bakti sembari me-
nunggu komisioner baru untuk meneruskan 
estafet pemberantasan korupsi. Satu komis-
ioner, 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 men-
egang. Dua Pimpinan KPK terpaksa dinon-
aktifkan 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 ter-
sangka korupsi ramai-ramai mengajukan 
proses praperadilan untuk membatalkan 
status hukum mereka yang ditetapkan oleh 
KPK. Beberapa akademisi melontarkan wa-
cana, bahwa periode Januari-April 2015 se-
bagai momentum perlawanan balik koruptor. 
Skala guncangan dan dampak yang ditimbul-
kan terhadap lembaga melebihi Cicak vs Bua-
ya yang sebelumnya pernah terjadi.

Timpangnya fungsi pimpinan, dengan 
menyisakan dua komisioner saja, berpenga-
ruh pada kerja organisasi. Pemerintah me-
mang kemudian menunjuk tiga pimpinan 

sementara agar KPK tetap bisa bekerja nor-
mal. Kendati begitu praktis hanya fungsi 

penuntutan yang masih bisa menjalan 
tugas harian. 

Padahal 2015 adalah tahun kri-
tis bagi KPK, dengan 
atau tanpa krisis kelem-
bagaan. Dari sisi internal, 

KPK harus menyelesaikan perkara 
berbekal personel terbatas. Belum 

termasuk upaya revisi Undang-
Undang KPK yang terus men-

jadi pro-kontra publik.
Menimbang semua fak-

tor itu, perlu diarsipkan 
dokumentasi internal 

menggambarkan secara jernih yang terjadi 
selama Januari hingga Juni tahun ini. Kurun 
tersebut, berdasarkan pengakuan banyak 
sumber, adalah babak paling kritis yang per-
nah dialami KPK. Melimpahnya informasi 
yang menjelaskan persoalan maupun peng-
alaman KPK sepanjang tahun ini perlu di-
tapis. 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, mus-
tahil ada yang sempat mengarsipkan secara 
tertulis situasi demi situasi. 

Para narasumber yang terkumpul da-
lam naskah ini semuanya berkepentingan 
agar KPK terus bertahan kendati banyak 
tantangan menghadang. Suara-suara dalam 
sehimpun testimoni berikut, semuanya men-
cintai KPK, baik yang masih aktif maupun 
kini telah purnatugas. Alasan itu pula yang 
melatari pemilihan penulisan seluruh testi-
moni dalam kumpulan ini melalui sudut pan-
dang orang pertama. 

Tentu munculnya bias pribadi sangat 
besar. Oleh sebab itu, ragam suara yang di-
hadirkan, berupaya mencakup sebanyak 
mungkin elemen di internal KPK. Mulai dari 
pimpinan, deputi, penyidik, hingga pramusa-
ji. Semua narasumber diminta merefleksikan 
pengalaman yang mereka hayati selama pe-
riode krisis tahun ini.

Akar Krisis KpK
Dalam pandangan Ketua Sementara KPK, 

Taufiequrachman Ruki, persoalan yang mem-
belit 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 po-
litik praktis menjelang Pilpres. Indikatornya, 
pimpinan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan 
politik dan ikut dalam berbagai talkshow tele-
visi. 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 tugas-

BERTAHAN dIHEMpAS BAdAI
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tugas pemberantasan korupsi. Tetapi Pim-
pinan KPK sudah membawa lembaga ini 
terseret ke arah putaran arus politik. Saya se-
bagai seorang founder melihat bahwa ini tidak 
benar,” kata Ruki dalam testimoninya.

Selanjutnya, hubungan KPK dan presi-
den terpilih semakin erat. Presiden meminta 
KPK untuk melakukan background check se-
mua calon menteri. Sehingga di media ber-
munculan nama-nama calon menteri yang 
distabilo kuning atau merah –tanda tak layak 
menjabat karena memiliki rekam jejak du-
gaan keterlibatan korupsi sehingga berisiko 
diciduk KPK. Adanya pengumuman seperti 
itu, memunculkan kesan seolah-olah KPK 
menentukan dalam percaturan politik. Pun-
caknya adalah kesan KPK mengintervensi 
pemilihan calon Kapolri, dengan menetap-
kan sosok yang dipilih presiden sebagai ter-
sangka.

Pendapat senada diajukan mantan Penas-
ehat 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 mempenga-
ruhi kebijakan penetapan calon kapolri seba-
gai tersangka suap, akhirnya pihak yang tidak 
suka pada kiprah lembaga ini memanfaatkan 
situasi. Misalnya mengungkit kasus-kasus 
lama pimpinan dan penyidik, hingga meman-
faatkan celah melakukan praperadilan.

“Semua menunggu KPK berbuat salah. 
Ketika akhirnya berbuat, ditusuklah di ti-
kungan itu. Begitulah naluri saya sebagai pe-
nasihat melihat situasi krisis kemarin,” kata 
Suwarsono.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Adnan Pan-
du Praja, menyatakan kasus yang menjerat 
calon Kapolri dari sisi alat bukti sudah mema-
dai. Namun krisis yang menerjang kemudian 
lebih disebabkan kekeliruan Pimpinan KPK 
memilih momentum. Dua pimpinan meng-
umumkan penetapan Budi Gunawan sebagai 
tersangka pada 13 Januari 2015, sehari sebe-
lum 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 seba-
gian pimpinan pada politik praktis.

“Perihal Pimimpin KPK masuk ke ranah 
politik, isu itu bukan yang pokok. Tapi dija-
dikan 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 te-
gang. 

“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 Presi-
den hari itu juga memanggil Pimpinan KPK 
ke Istana Bogor, menemui Wakapolri dan 
Jaksa Agung. Suasana damai hanya berlang-
sung sejenak. Pada 17 Februari, Abraham 
Samad ditetapkan sebagai tersangka. KPK 
kehilangan tiga pimpinan, sehingga mustahil 
tugas-tugas dapat terlaksana secara optimal.

Sebelum presiden akhirnya mengumum-
kan tiga sosok pimpinan sementara, banyak 
isu beredar. Yang paling banyak diyakini 
pegawai adalah adanya rencana kepolisian 
menggeledah Gedung KPK di Jakarta. Dise-
pakati oleh para deputi dan pimpinan yang 
tersisa, untuk menerapkan sistem piket ha-
rian agar selalu ada pegawai yang berjaga 24 
jam.

Pertengahan Februari, muncul Tim Pe-
nanggulangan Krisis. Tim itu diketuai Giri 
Suprapdiono yang menjabat sebagai Direk-
tur 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 in-
volve, karena isinya hanya rapat. Setiap hari 
rapat internal membahas bagaimana menye-
lesaikan krisis ini,” kata Ari.

Mantan Direktur Penuntutan yang kini 
menggantikan Ari Widiatmoko sebagai 
Deputi PIPM, Ranu Mihardja, mengaku ber-
usaha keras memimpin timnya agar peker-
jaan tidak terganggu krisis. Sebanyak 90 jaksa 
KPK diminta tetap fokus pada tugasnya. 

“Saya katakan proses penuntutan tidak 
boleh terhenti. Saya berusaha bertugas se-
suai bidangnya. Jangan sampai jaksa penun-

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

pelajaran untuk dipetik
Hampir semua pegawai dan mantan pega-

wai KPK, mengaku bahwa krisis terakhir me-
rupakan yang paling berat. Salah satunya, 
Budi Santoso, Kepala Sekretariat Pimpinan 
KPK, mengamini hal itu, dibanding kasus-
kasus sebelumnya yang melibatkan konflik 
antarlembaga penegak hukum. “Kita benar-
benar kena dampaknya di krisis kemarin,” 
ujarnya. Kasus ini mengajarkannya perlunya 
KPK memetakan kembali siapa saja mitra 
yang ideal melakukan kerja-kerja pemberan-
tasan korupsi. 

Di samping itu, Novel Baswedan meyakini 
pengawasan internal akan sangat membantu 
KPK terhindar dari krisis di masa menda-
tang. “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 ha-
rus membangun hubungan yang lebih luwes 
dengan banyak lembaga, termasuk dengan 
sesama penegak hukum.  Ia juga menekankan 
pentingnya kemampuan komunikasi inter-
personal, baik dalam institusi sendiri mau-
pun keluar, menjadi sangat penting memba-
wa message KPK.

“Orang penindakan mungkin iya. Penye-
lidikan ditakuti. Tapi apa orang Humas dan 
Pencegahan itu apa juga harus ditakuti? Eng-
ga dong humas itu berada di posisi soft. De-
ngan menyampaikan seperti itu, relationship 
terbangun. Maka kita jangan menempatkan 
kita sebagai “menara gading”. Kita menjadi 
soliter,” kata Ruki. 

Abraham Samad, kini resmi telah nonak-
tif sebagai ketua KPK, menitipkan pesan ke-
pada seluruh koleganya yang perlahan bang-
kit dari krisis.

“Saya menginginkan KPK itu tetap ber-
jalan on the track, tetap progresif, jangan 
sampai mengalami penurunan. Pemimpin 
KPK selanjutnya, dia minimal progresivita-
snya seperti jilid III, dia tidak boleh turun. 
Karena kalau dia mengalami penurunan, itu 
berarti KPK mengalami kemunduran,” kata 

integrito/srP

foto: integrito/srP
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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.

Saya mulai terpancing bicara soal 
KPK tahun lalu, karena saya lihat 
mulai ada yang “tidak beres”. Feel-
ing 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. Bu-
kan 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. Ke-
napa 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 pre-
siden.

Sejak 2014, ketika circum-
stances politik mulai bergerak 
di negeri ini, yang ditandai 
dengan Pemilu dan Pilpres, 
saya sebagai orang luar mu-

TAUFIEQURACHMAN RUKI, Ketua sementara KPK

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 ke-
giatan-kegiatan Pimpinan KPK yang masuk 
ke dalam aktivitas politik praktis.  Pimpinan 
aktif mengikuti kegiatan-kegiatan politik 
praktis dan ikut dalam berbagai talkshow, sa-
lah 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 rele-
vansinya dengan tugas-tugas pemberantasan 
korupsi, melainkan sebuah kegiatan prakam-
panye 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 or-
ganisasi. Sebagai contoh, setiap kali ada yang 
disebut “Jumat Keramat” pada saat itu pim-
pinan tampil untuk menetapkan tersangka. 
Kritik saya waktu itu adalah, apa perlunya 
seorang pimpinan lembaga ikut mengumum-
kan 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 ca-
lon menteri. Ketika itu saya mulai bicara di 
media, kalau seseorang sudah diberi “stabilo 
merah” ya tangkap. Tidak perlu ada state-
ment yang masuk ke wilayah politik praktis. 
Pengangkatan seseorang menjadi menteri itu 

adalah hak prerogatif Presiden. Jangan per-
nah 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 pene-
gak hukum tidak boleh mencampuri urusan 
yang menyangkut hak prerogatif Presiden, 
kita mesti berani menarik garis tegas ten-
tang hal itu. Sebagai cara untuk meningkat-
kan kehati-hatian seorang Presiden dalam 
memilih calon-calon pembantunya, klari-
fikasi dari pimpinan KPK kepada Presiden 
tentang clean and clear-nya seseorang calon, 
itu boleh-boleh saja. Tetapi itu dapat dilaku-
kan secara tertutup, bukan untuk konsumsi 
publik. Apalagi kemudian, dijadikan topik 
diskusi karena kemudian akan menyeret 
KPK menjadi sebuah lembaga yang berwe-
nang 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, melaku-
kan 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 ke-
nal dengan istilah “kriminalisasi”. MAKA 
KRISIS DIMULAI.

Menjadi persoalan lain, yang memicu 
sikap antipati dari berbagai kelompok, ter-
utama dari para amggota Polri, yaitu ketika 
secara kasat mata, saudara AS dan saudara 
BW ketika menetapkan BG sebagai tersangka 
menampilkan body language yang sama se-
kali tidak menimbulkan simpati, malah me-
nimbulkan sikap antipati. Istilah mereka, 
menetapkan tersangka seperti rebutan dan 

ilustrasi: integrito/is

BERTAHAN dIHEMpAS BAdAI



integrito/mm

8 | integrito | vol 48/vii/Nov-DES 2015 vol 48/vii/Nov-DES 2015 | integrito | 9

cengengesan. Sesungguhnya penetapan se-
orang perwira tinggi Polri sebagai tersangka 
bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena per-
nah dilakukan kepada Sdr Rusdiharjo dan Sdr 
Djoko Susilo. Tetapi itu tidak menimbulkan 
situasi yang panas. Berbeda dengan ketika pe-
netapan Sdr BG sebagai tersangka. Maka ter-
jadilah unjuk rasa sujud syukur ketika Sdr BG 
dinyatakan menang di praperadilan. 

Sesungguhnya penetapan BG sebagai ter-
sangka, dari sisi hukum bukan suatu hal yang 
luar biasa. Tetapi cara mengumumkan di de-
pan publik yang menimbulkan ketersinggun-
gan 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 ke-
pentingan politik praktis dan tidak disertai 
dengan mempertontokan sikap yang tidak 
simpati di depan publik, maka sesungguh-
nya tidak akan terjadi krisis yang dialami oleh 
KPK seperti kemarin. 

Lembaga Peradilan itu tidak boleh me-
mihak, mulai dari penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan dan penghukuman. Kunci dari 
sebuah penyelenggaraan peradilan yang ti-
dak memihak itu adalah menjaga tegaknya 
prinsip-prinsip hukum seperti presumpsion 
of innocent, due process of law, equality be-
fore the law dan kepastian hukum. Kunci 
sebuah penyelenggaraan peradilan terletak 
pada sejauh mana keadilan sebagai moral hu-
kum dipertahankan sebagai arus yang utama 
dalam penegakan hukum. Namun demikian, 
penegakan hukum harus juga berpihak ke-
pada kepentingan korban tindak pidana dan 
kepentingan umum yang rusak oleh sebuah 
perbuatan pidana. Karena itulah, properness 
dalam sebuah upaya penegakan hukum ter-
masuk upaya pemberantasan korupsi harus 
tetap dikedepankan dan karenanya kepen-
tingan-kepentingan lain yang akan mempe-
ngaruhi properness tersebut, harus dijauh-
kan dari proses penegakan hukum karena 
akan mendistorsi proses dan menimbulkan 
defect, akibatnya segera dapat dirasakan ke-
tika KPK kalah dalam menghadapi gugatan 
praperadilan.

Ketika KPK menghadapi titik kritis, ada 
Perppu dan Keppres yang diterbitkan, yang 
menunjuk saya menjadi Pelaksana Tugas Ke-
tua KPK. Untuk saya, penunjukkan ini saya 
ibaratkan sebagai berikut. Sebelumnya, saya 
adalah nahkoda kapal yang sudah memutus-
kan kehidupan sipil di daratan. Tiba-tiba saya 
dipanggil pemilik kapal karena kapal yang 
pernah saya nahkodai kandas, setelah ter-
kena 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 ka-
pal, 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 me-
nabrak lagi tanpa kehilangan keberanian 
untuk melayari jalur pelayaran yang jelas pe-
nuh 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 rak-
yat biasa.

Apakah kondisi saat ini sudah baik dan 
kapal sudah kembali ke jalur pelayaran? Apa-
kah ABK seratus persen sudah recovery? Ju-
jur saja, memang belum. Tetapi kita sudah 
mulai menuju ke track yang sesungguhnya. 
Tentu tidak akan sama seperti dulu karena 
krisis yang terjadi banyak meninggalkan be-
kas luka. Bukan cuma kepada individu te-
tapi juga kepada teman seperjuangan dalam 
pemberantasan korupsi yang mungkin tidak 
sepaham atau bahkan berbeda pendapat bah-
kan 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 po-
kok adalah how to rescue this organization 
with any risk. Buat saya, save KPK save Pem-
berantasan Korupsi dan save NKRI menjadi 
sebuah harga mati, walaupun harus berha-
dapan dengan tantangan dan hujatan sekeras 
apapun. 

Berdasarkan pengalaman saya memim-
pin KPK jilid pertama, sebuah proses pene-

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 pelaksa-
na-pelaksana fungsi di KPK. Etika itu ada-
lah sebuah value, dia bersifat universal yang 
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya 
implementasinya saja yang berbeda, yang sa-
ngat dipengaruhi oleh karakter dasar manu-
sia, 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 interperson-
al 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 organi-
sasi ini. 

Ketika Anda bekerja di sebuah institusi 
selama 10 tahun, bagaimana mungkin Anda 
tidak saling kenal? Ternyata memang se-
lama ini Anda hanya bekerja sendiri-sendiri, 

bekerja bersama-sama tetapi tidak beker-
jasama. 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 in-
terpersional relation secara internal sebagai 
salah satu upaya untuk memperkuat solidi-
tas. 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 ter-
sangka koruptor maka terputuslah relation-
ship 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, se-
hingga wajar elo takut.” Ini yang terjadi, se-
hingga akhirnya justru KPK yang dimusuhi 
mereka bersama-sama. “Iya”-nya mereka itu 
karena mereka takut, bukan karena merasa 
dalam satu front dalam pemberantasan ko-
rupsi.

Karena itu saya mau bilang, interper-
sonal relationship, baik dalam institusi sen-
diri maupun ke luar, menjadi sangat penting 
untuk membawa message KPK. Orang pe-
nindakan mungkin iya, perlu ditakuti. Penye-
lidikan juga ditakuti. Tapi apakah orang hu-
mas, orang pencegahan dan orang kesetjenan 
itu juga harus ditakuti? Engga dong, humas, 
pencegahan dan kesekjenan itu berada di po-
sisi 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 su-
dah, 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 apa-
pun untuk kepentingan pribadi. Begitu juga 
yang lain. Sikap profesional seseorang itu 
tidak dinyatakan dengan sikap yang dingin, 
beku, apriori. Bukan seperti itu KPK yang i-
ngin saya lihatl
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menjadi tersangka, kita bakal jalan terus di 
KPK. Kalau kami ikut tergoyang, ada semakin 
banyak cara menghancurkan KPK.

Saat itu, upaya pembebasan BW oleh To-
dung 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 sa-
ngat marah dipermainkan Kepala Badan Res-
erse dan Kriminal, Budi Waseso. Tidak ada ja-
lan 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 ko-
mitmen Wakapolri agar BW harus dibebas-
kan 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 ti-
dak wajar dan di luar kendali. 

Hari itu juga, saya menelepon Kaba-
reskrim. 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 ber-
integritas, tidak mungkin harus dengan cara-
cara seperti itu. Tapi jawaban Budi Waseso 
saat itu, “Mari kita ke pengadilan saja.”

Saya tanya balik, “Anda tanggung jawab?” 
Budi Waseso menjawab, “Ya saya tang-

gung jawab.”
Semestinya tidak perlu seperti ini proses-

nya, dan penangkapan itu tidak sesuai prose-
dur. 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 me-
nyaksikan dia dari luar. “Kok Dipertontonkan 
begini?” batin saya. Saya dan Pak BW akhir-
nya minta ruang khusus untuk bisa ngobrol 
berdua. Polisi menyediakan ruang, dan salah 

Saat pengumuman 
penetapan calon 
Kapolri sebagai 
tersangka, waktu 

itu, saya sedang rapat. Renca-
nanya, sebenarnya sore-sore 

semua Pimpinan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) akan 

bersama-sama mengumumkan. 
Penetapan itu sudah dengan di-

awali dengan “Bismillah”. Potensi 
krisis sudah terasa, cuma soal waktu 

yang  tidak menguntungkan. Kita sa-
lah momen.

Suasana genting terjadi setelah Pak 
BW ditangkap pada 23 Januari 2015. Itu ada-
lah momen yang menurut saya penting un-
tuk menguji, sejauh mana kemampuan saya 
menyelamatkan kantor ini ketika pimpinan 
sudah menjadi tersangka. Saya harus ambil 
peran. Saya pikir tidak ada pilihan, selain ber-
usaha maksimal membebaskan Pak BW. Saat 
itu pun disepakati walau situasinya pimpinan 

satu dari mereka mendampingi kami berdua.
Obrolan kami terhenti saat memasuki 

waktu Shalat Jumat. Setelahnya, saya sem-
pat mengobrol kembali dengan Pak BW, ke-
mudian 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 meya-
kinkan rekan-rekan di Polri, bahwa Pak BW 
tidak akan melarikan diri. Lalu saya sam-
paikan Pak BW bukan sosok yang tidak ber-
tanggung 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 Waka-
polri, 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 hu-
bungan itulah akhirnya kita bisa bicara bagai-
mana mnyelesaikan masalah ini. Jadi perlu 
ada hubungan khusus yang sifatnya informal 
dibangun oleh kedua lembaga di masa men-
datang. 

Catatan lain, kita perlu memiliki meka-
nisme penanganan krisis. KPK saat itu kan 
dalam situasi mengalami serbuan. Situasi 
genting itu misalnya seperti juga pada peris-
tiwa 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 meng-
atur bagaimana mengendalikan atau meng-
koordinasikan ketika kita digeledah aparat 
hukum lainnya. 

Karena kita tidak bisa menolak, penggele-
dahan mesti terbuka, jangan sampai diobok-
obok.  Karenanya kita harus bisa mengawal 
sesuai aturan. Caranya membuat siapapun 
yang menggeledah KPK menaati peraturan 

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.

AdNAN pANdU pRAjA, WaKil Ketua KPK
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yang berlaku.
Misalnya, tidak perlu membawa senjata. 

Atau kita ingatkan agar tidak arogan, kita in-
gatkan bahwa kita sama-sama penegak hu-
kum, mari menaati aturan bersama-sama.

Kita pun harus ingat, keberadaan media 
sangat penting untuk membantu melindungi 
KPK di masa krisis. Ini sudah terjadi berkali-
kali. Media harus ditempatkan secara mema-
dai. Lalu, komunikasi dengan jaringan harus 
dibangun, agar publik paham apa yang terjadi 
detik demi detik, ketika KPK di masa men-
datang kembali mengalami situasi genting. 
Jaringan yang saya maksud ini kelompok Pro-
KPK. Misalnya kemarin itu dengan Imam B. 
Prasodjo, Jimly Asshiddiqie, serta tim yang 
dipercayai presiden menanggulangi krisis.

Dari peristiwa kemarin kita menjadi pa-
ham, bahwa ternyata pola penangananya 
harus berbeda dari kasus Cicak vs Buaya 
Jilid II. Contohnya saja, waktu Jilid II, ma-
syarakat begitu antusias mendukung. Ka-
lau 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 ke-
marin, menurut saya cukup membanggakan. 
Ketika itu semuanya bersatu padu siap ber-
korban demi KPK, tentu saja dengan cara sa-
ngat taktis, terlepas dari hasilnya. Semua kita 
hadapi bersama-sama dengan solid.

Nyaris jadi tersangka
Ketika dua pimpinan lain menjadi ter-

sangka, saya memang ikut dilaporkan. Beda-
nya mungkin Tuhan masih melindungi saya. 
Saya dilaporkan 24 Januari 2015 dengan du-
gaan 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 uji-
annya. Teman saya ternyata tidak mau. Dia 
itu teman kuliah, dan kita sudah puluhan ta-

hun berkawan. Dia 
teman sekantor juga 
ketika saya masih 
menjadi pengacara. 
Kawan saya itu ke-
mudian mengata-
kan pada orang yang 
m e n g h u b u n g i ny a 
bahwa dia meno-
lak memfitnah saya. 
“Saya tidak siap ma-
suk bui, tapi bukan 
berarti untuk bebas 
harus memakai cara 
seperti itu,” kata 
kawan saya.

Kasus yang di-
tuduhkan itu jelas 
rekayasa. Memang 
tidak ada apa-apa. 
Teman saya juga su-
dah lepas sekarang.

Dan risiko di-
adukan dengan ka-
sus-kasus seperti ini 
biasa. Karena saya 

jadi pengacara ada saja kemungkinan un-
tuk 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 diper-
karakan 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. Ka-
lau 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 berpe-
san agar mampu mengantisipasi potensi kon-
flik. Tim juga harus diperhatikan, sekretaris 
pimpinan harus dari KPK, jangan bawaan, itu 
untuk mengantisipasi kebocoran informasi. 
Jangan ada pula hak istimewa untuk pim-
pinan. Mobil pimpinan itu harus bisa dide-
teksi kemanapun dia pergi. Satu lagi, jangan 
pernah bisa diintervensi dalam pengurusan 
kasusl
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hukumnya sesaat sebelum berangkat menuju Bareskrim Mabes Polri untuk 
menjalani pemeriksaan pada 24 Februari 2015.

14 | integrito | vol 48/vii/Nov-DES 2015 vol 48/vii/Nov-DES 2015 | integrito | 15

foto: integrito/srP



ilustrasi: integrito/is
16 | integrito | vol 48/vii/Nov-DES 2015 vol 48/vii/Nov-DES 2015 | integrito | 17

Krisis 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 di-
susun, Kedeputian Pencegahan misal-

nya, menjadi ditunda. 
Sebenarnya kalau disebut krisis, 

itu memang krisis. Dalam penger-
tian, peristiwa itu punya penga-

ruh terhadap lembaga, baik dari 
sisi organisasi maupun personal 
pegawai. Bagaimana tidak krisis, 
Pimpinan KPK saat itu tinggal 
dua. Sebab kalau berstatus ter-

sangka, harus nonaktif. Pak 
Abraham dan Pak Bambang 
menjadi tersangka, kemu-

dian yang tersisa hanya 
dua komisioner 

sehingga organisasi tidak berjalan.
Peristiwa yang terjadi di awal tahun ini, 

menurut saya, sebenarnya biasa saja. KPK 
pernah mengalami hal yang serupa. Tapi ka-
lau dilihat dari sisi dampaknya, ini paling 
besar yang dirasakan KPK. Kalau ini bisa di-
sebut sebagai Cicak vs Buaya Jilid III. Jilid II 
sebenarnya lebih parah. Tapi dari sisi dam-
pak, krisis yang sekarang ini lebih parah.

Kenapa dampaknya bisa besar? Karena 
persoalan ini memerlukan keputusan poli-
tik, walau sebenarnya ini masalah hukum. 
Nah, krisis sebelumnya itu cepat direspons 
oleh Presiden SBY. Sedangkan yang baru ter-
jadi, memang direspons, tapi agak kurang ce-
pat sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh 
orang-orang yang tidak suka KPK untuk me-
lakukan apa yang disebut serangan balik. 

Saya pernah berada di Tim Krisis seba-
nyak tiga kali. Tapi, dua sebelumnya tidak 
dilembagakan, artinya tidak resmi. Baru di 
krisis yang ketiga ini saya ditunjuk jadi Ke-
tua 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 seba-
gai pelaksana tugas pimpinan. Sebagai ketua, 
saya menganalisis keadaan lalu membuat re-
komendasi. Tapi tidak membuat kebijakan. 
Baru ketika jadi pimpinan, saya salah satu 
dari pimpinan yang punya kewenangan un-
tuk membuat kebijakan. Memang tidak sa-
tu-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 te-
rencana. Ada yang mengkaji dan menganali-
sis 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 de-
ngan 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. Poli-
tik 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 kema-
rin kita sampaikan bagaimana kasusnya.

Tim Krisis saat itu juga menyiapkan bebe-
rapa 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 be-
rani. Yang kedua, dia tidak perlu belajar lagi. 
Jangan dari nol. Dia paham tentang KPK. 

Kemudian, pihak Istana, bukan Presiden, 
meminta pendapat KPK. Kita diminta meng-
usulkan 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 pim-
pinan 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 tu-
gas ke Istana.

Setelah rapat-rapat panjang, saya baru 
pulang ke rumah jam enam pagi. Saat bangun, 
saya lihat ponsel ternyata banyak yang men-
cari saya. Waktu itu Pak JK telepon saya. Me-
nanyakan apa saya bersedia ditunjuk menjadi 
Plt Pimpinan KPK. Setelah telepon itu, ter-
nyata langsung diumumkan. Konferensi per-
snya 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 pem-
bicaraan juga sebelumnya. Saya bersedia de-
ngan syarat tidak ada kriminalisasi terhadap 
BW, AS, dan Novel. Dan kepastian tidak ada 

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.

jOHAN BUdI S.p, WAKIL KETUA SEMENTARA KPK
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kriminalisasi itu harusnya datang dari Pre-
siden. 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 pemu-
lihan. 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. Menu-
rut kamu puas, menurut yang lain bisa tidak 
puas. Itu manusiawi. Gak mungkin kita me-
nyenangkan semua orang. Anda baik pun be-
lum tentu disenangi semua orang. Anda baik 
bisa jadi dimusuhi banyak orang. Anda jahat, 
belum tentu dimusuhi banyak orang, bisa dis-
ukai banyak orang juga.

Tapi dari sisi kepuasan publik, bisa ber-
beda-beda. Kalau melihat survey terakhir, 
KPK masih didukung publik. Misalnya sur-
vey yang dilakukan Indonesia Corruption 
Watch (ICW) di lima kota dengan 1.500 res-
ponden 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 di-
lakukan Pimpinan, yaitu melakukan sejum-
lah upaya untuk beberapa kasus yang mem-
belit pimpinan nonaktif Pak AS dan Pak BW, 
serta kasus Novel. Kita juga sudah sampaikan 
ke Pak Presiden. Dan tentu kasus mereka se-
lesai atau tidak ,tergantung pada Pimpinan 
KPK, tapi tergantung dari kekuasaan, pe-
mimpin 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-pi-
kuk”. Itu keniscayaan yang terjadi di mana 

saja, termasuk Malaysia dan Hongkong. Seka-
rang tergantung soliditas di internal lembaga 
yang harus diperkuat untuk mengantisipasi 
setiap potensi persoalan. Kemudian bagai-
mana sikap elit kekuasaan tertinggi, yaitu 
Presiden. Jangan harap di depan tidak ada 
krisis. Pasti ada. Cuma bentuknya seperti apa 
kita nggak tahu. Ketika sebuah lembaga me-
nyentuh kekuasaan, elit politik, pasti ada per-
lawanan balik. Itu hukum alam.

Karena itu, setiap pegawai dan pimpinan 
KPK itu harus siap dikriminalisasi atau difit-
nah. Siapa pun pemimpin KPK di depan, 
tidak akan bisa menjamin tidak ada krisis. 
Memangnya pimpinan KPK itu Tuhan? Kri-
sis 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 ke-
hendak 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 si-
tuasi krisi adalah mengenai soliditas internal. 
Soliditas mungkin bisa dipupuk melalui be-
berapa cara. Yang pertama, motivasi masuk 
KPK, visinya harus disamakan. Dulu, menu-
rut saya, orang masuk KPK motivasinya lebih 
banyak keinginan untuk membantu upaya 
pemberantasan korupsi. Yang kedua, per-
baikan di proses seleksi. Ada pegawai yang 
belum satu tahun, belum dua tahun, dipecat 
karena melanggar peraturan. Lho ini bagai-
mana proses rekrutmennya? Itu perlu dibe-
nahi.

Yang ketiga adalah, KPK ini terdiri dari 
banyak institusi. Mau tidak mau, karir me-
reka tergantung dari instansi awal. Nah kalau 
orang sudah 100 persen niat KPK, harusnya 

7

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 mempre-
diksi bakal terjadi ‘hal besar’. Waktu itu Pak 
BG sudah diusulkan ke DPR oleh Presiden 
jadi calon Kapolri. Ketika KPK mengumum-
kan 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 pim-
pinan, saya menyadari bahwa ada banyak hal 
yang harus diperbaiki di KPK. Komunikasi 
dengan lembaga lain, salah satunya. Tapi ko-
munikasi ini jangan diartikan melulu ver-
bal. Melainkan bagaimana berkomunikasi 
dengan instansi lain. Bagaimana agar tidak 
menimbulkan anggapan bahwa KPK ini su-
perior, mau menangnya sendiri. Tidak berarti 
mengubah komunikasi ini tidak melakukan 
apa-apa. Bukan berarti tidak mengusik po-
lisi, 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 ne-
gara 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 pim-
pinan antarlembaga. Banyak persoalan yang 
bisa diselesaikan dengan komunikasi yang 
baik. 

Kemudian, yang kedua, memperbaiki 
prosedur dalam kegiatan penindakan. Misal-
nya, ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 
Setahun baru diperiksa. Itu nggak pas. Pe-
netapan tersangka yang berlarut-larut itu 
menimbulkan syak wasangka. Membuka le-
bar persepsi publik. Bisa macam-macam per-
sepsinya. 

Ketiga, perbaikan dari sisi pimpinan. 
Kini sudah nggak ada lagi pimpinan yang 
membawahi bidang tertentu. Sekarang se-
mua 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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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.

INdRIYANTO SENO AdjI, WAKIL KETUA SEMENTARA KPK

Saya dilantik sebagai salah satu Pe-
laksana Tugas Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pada 20 Februari 2015. Saat itu, 

memang Kelembagaan KPK sedang meng-
alami “Institution Crisis” atau ketegangan 
antarlembaga penegak hukum, yaitu Polri 
dengan KPK. Ketegangan ini terjadi dimulai 
pascapenetapan Komjen BG sebagai ter-
sangka oleh KPK, perkara praperadilan ter-
hadap 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 berulang-
kali pertemuan-pertemuan dengan Presi-
den Joko Widodo, juga dengan Wakapolri 
Jenderal Badrodin Haiti. Kami membangun 
komunikasi kelembagaan antara KPK de-
ngan Polri dengan tetap menjaga kredibilitas 
kelembagaan KPK, serta saling meyakinkan 
eksistensi lembaga sebagai dampak kasus BG 
tersebut.

Krisis hubungan kelembagaan ini tentu-
nya mempengaruhi kinerja KPK, misalnya 
pada program pencegahan. Koordinasi su-
pervisi korupsi tidak berjalan sesuai harapan 
KPK.

Untuk mengatasi itu, pertama-tama yang 
kami lakukan adalah konsolidasi internal, 
khususnya di antara Pimpinan baru, bagi 
menjalankan sistem dan mekanisme kelem-
bagaan untuk menyatukan pandangan meng-
hadapi 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 kelem-
bagaan dengan Polri, saat dan pasca kasus 
BG. Keputusan untuk melakukan konsolidasi 
internal maupun membangun komunikasi 
antarkelembagaan penegak hukum, khusus-
nya krisis kelembagaan dengan Polri, adalah 
keputusan Pimpinan secara kolektif/kolegial.

Saya tidak merasa krisis ini mempenga-
ruhi dan menggangu kehidupan pribadi saya, 
karena saya memang selalu memisahkan ma-
salah pribadi dan pekerjaan kelembagaan.

Kendati begitu, pelajaran yang bisa di-
ambil untuk krisis ini adalah menghindari 
egoisme kelembagaan dalam menghadapi su-
atu krisis dari penegak hukum, dan kita harus 
selalu bisa membangun komunikasi kelem-
bagaan dengan cara yang beretika. Kunci dari 
krisis kelembagaan adalah bagaimana cara 
berkomunikasi yang profesional dan layak.

Lebih dari itu, yang pertama kali dilaku-
kan 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 regu-
lasi terkait hal tersebut.
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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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Krisis di KPK tahun 
ini mengubah ba-
nyak hal. Sebelum 
krisis terjadi, ada su-

atu keseimbangan di KPK. Bahkan 
menurut saya, kepercayaan terha-

dap KPK cukup tinggi. Kemudian 
presiden terpilih sendiri meminta 

masukan KPK terhadap daftar calon 
menteri yang akan dipilih. Ini kan me-

nunjukkan bukan hanya masyarakat yang 
mempercayai KPK, tapi juga presiden sen-

diri 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 Kepo-
lisian. 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 gon-
cangan periode pertama dan kedua menurut 
pandangan saya. 

Dari krisis ini mempengaruhi banyak hal. 

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.

ZULKARNAIN, WAKIL KETUA KPK
Setidaknya target dalam hal penegakan hu-
kum menjadi terganggu. Terhadap kasus lain, 
sebenarnya saya tidak begitu memikirkan se-
kali. 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. Di-
goncang, 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 pena-
nganan korupsi dana hibah Program Pena-
nganan 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.

pentingnya dukungan Masyarakat
Dukungan publik itu sangat penting. Da-

lam UU KPK sendiri disebutkan bahwa men-
cegah 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 pemerin-
tahan bebas tanpa korupsi. 

Sayangnya, peran serta masyarakat kalau 
dihadapkan kepada ‘kekuatan fisik’ sebetul-
nya juga tidak berdaya. Tapi kekuatan mereka 
dengan media sosial cukup berarti. Membe-
rikan penyegaran terhadap apa yang bisa dia 
sampaikan secara objektif. Apalagi kalau ada 
orang yang berintelektual, integritas tinggi 
dan memiliki komitmen untuk mencegah ko-
rupsi.

Ke depan, ada hal-hal yang bisa diting-
katkan dan diperbaiki dari internal KPK. 
Pertama, penindakan yang terintegrasi. Se-
dari awal saya mengatakan, penindakan ter-
integrasi ini tidak sesederhana yang dilihat 
sepintas. Pelaksanaan tugas itu seperti ban 
berjalan, harus diukur, harus simultan. Jadi 

tidak boleh mereka ini terkotak-kotak walau-
pun antarbidang. Jangan sampai nanti berle-
bihan malah menjadi bencana. 

Kedua, harus ada sinergi ke luar. Jadi ti-
dak hanya pencegahan dan penindakan terin-
tegrasi. Misalnya dengan media. Berita yang 
ditulis wartawan harus mudah dipahami. 

foto: integrito/mms
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Tapi kasus dan krisis ini adalah hal yang 
wajar. Kita harus menjadikan ini sebagai 
pembelajaran. Tugas memberantas korupsi 
nggak bisa KPK saja untuk mencegah. Ha-
rus ada keseimbangan. jangan sampai terjadi 
suatu ketegangan yang di luar kemampuan, 
bahkan di luar kemampuan kepala negara un-
tuk menengahi. 

Hal seperti itu membuat kita tidak bisa 
bekerja. Bukan kita saja sebenarnya. Menu-
rut saya pemerintah ini juga akan terganggu. 
Artinya hiruk-pikuk itu akan dimanfaatkan 
oleh koruptor untuk lebih nyaman. Dan ya dia 
menyerangnya nggak langsung tapi menggu-
nakan 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 member-
dayakan sistem pengawasan internal dengan 
baik. Kita juga punya harapan. Bahkan tak se-
kadar 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 ta-
ngan komitmen. Kalau bisa mereka masih 
muda, umur 40-an. Dan mereka harus pu-
nya tiga kecerdasan: intelektual, emosional, 
dan spiritual. Harus ada keseimbangan un-
tuk menghadapi tantangan dalam pemberan-
tasan korupsi yang kian kompleks dan beratl

Juga dibutuhkan korelasi dengan pimpinan 
redaksinya. Kalau wartawan paham, tapi 
pimpinan redaksinya kurang paham, ya ng-
gak 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 orang-
orang yang sudah selesai dengan urusan du-
nianya, urusan hartanya. Begitu. Saya me-
nyarankan 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 menenggelam-
kan 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 meng-
harapkan itu. Tapi berani saja enggak cukup, 
sebab kita tidak hanya berhadapan dengan 
intelektual, tetapi juga mereka yang punya 
kewenangan.

Buat saya, memberantas korupsi di In-
donesia 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 stra-
tegis di lembaga. Akan terjadi krisis, gon-
cangan, atau ketegangan antarkelembagaan. 
Jadi walaupun yang disentuh adalah person-
nya yang diduga tindak pidana korupsi, na-
mun balasannya adalah tentu akan lebih 
meluas dan menatasnamakan lembaga dan 
nantinya akan terganggu kinerjanya. 

utama
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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.

ABRAHAM SAMAd, KETUA NONAKTIF KPK

utama

ilustrasi: integrito/is
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kami dan seluruh pegawai yang ada di KPK 
mampu menghadapi tantangan ini, dan 
mampu menghadapi krisis ini. Saya lihat kri-
sis itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi 
institusi KPK. Pada akhirnya menurut saya, 
KPK memperlihatkan eksistensi yang sebe-
narnya. Lembaga independen yang sangat 
diharapkan oleh rakyat, dan dalam keadaan 
terburuk dan tidak berdaya, tapi masih bisa 
melakukan langkah yang diharapkan dan di-
rasakan oleh masyarakat.

KPK juga bisa membuktikan kepada ma-
syarakat bahwa sebagai lembaga independen, 
lembaga ini mampu menyentuh lembaga pe-
negak hukum lain, walaupun menerima ri-
siko seperti yang dihadapi sekarang. Lembaga 
kita menghadapi gempuran yang luar biasa, 
hantaman luar biasa, dari segala penjuru. Kri-
sis menjadi pelajaran yang sangat berharga. 

Menurut saya, apabila sebuah lembaga 
antikorupsi sudah bersinggungan dengan 
aparat hukum, itu tandanya sudah benar. Ini-
lah fakta yang menunjukkan dan membuka 
mata masyarakat bahwa KPK benar-benar 
lembaga yang tidak ‘tebang pilih’. Lembaga 

ini sangat independen karena mampu me-
nyentuh lembaga yang selama ini terkesan 
tidak bisa disentuh. 

Memang, insting saya sedikit muncul. 
Bahwa kemungkinan besar kita akan meng-
alami apa yang dialami oleh Pimpinan Jilid 
II. Tapi setelah krisis itu datang, ternyata per-
kiraan saya betul dan lebih dahsyat dari yang 
saya perkirakan. 

Tapi syukur, karena sebelumnya sudah 
bersiap-siap dengan kemungkinan terbu-
ruk, maka kita tidak syok, tidak mengalami 
guncangan berarti. Hanya kita harus mem-
persiapkan 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 kon-
sekuensinya.

Risiko Menjadi pemimpin
Sejak pertama kali saya memutuskan 

ikut seleksi Pimpinan KPK, saya sudah me-
mikirkan dan sudah siap menghadapi risiko 
karena saya melihat bahwa Pimpinan Jilid 

Krisis kemarin, hiruk-pikuknya, 
mempengaruhi tidak hanya 
dari sisi kinerja saya, tapi juga 
banyak pegawai di KPK. Misal-

nya 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 me-
nurut 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 be-
rat dari apa yang dialami oleh KPK. 

Saya terharu sekaligus bangga karena 
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depan. 
Karena itu, saya tidak berkeinginan un-

tuk mendaftar. Saya memberi kesempatan 
anak-anak muda di KPK yang memiliki integ-
ritas. 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 pim-
pinan 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 diha-
rapkan masyarakat. 

Karena ketika anda kompromistis, anda 
santun, anda lembek, anda terlalu slow da-
lam memberantas korupsi maka rakyat akan 
kecewa. Bukan cuma kecewa, tapi pemberan-
tasan korupsi tidak akan berjalan sebagai-
mana mestinya kalau anda terlalu santun dan 
kompromistis. 

Bagaimana progresif kalau anda biasa-
biasa saja? Catatan saya bagi para calon Pim-
pinan KPK, kalau anda punya nyali yang 
biasa-biasa saja, jangan teruskan niat anda 
menjadi Pimpinan KPK. Ka-
rena Pimpinan KPK memang 
dituntut garang dan tanpa kom-
promi, karena itulah yang dise-
but 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 se-
perti Jilid III, tidak boleh turun. 
Karena kalau mengalami penu-
runan, itu berarti KPK meng-
alami 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 metamor-
fosis. Karena menurut saya, setiap waktu, kri-
sisnya juga akan berbeda. Jadi untuk meng-
hadapi 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 se-
mua krisis ini bahwa ternyata republik ini, be-
lum mampu melindungi lembaga yang diberi-
kan kewenangan, lembaga yang independen, 
lembaga yang menjadi harapan semua ma-
syarakat untuk memberantas korupsi. Ketika 
lembaga ini menghadapi hantaman luar biasa 
dari orang-orang yang tidak ingin melihat ne-
gara ini bersih dari korupsi, negara tidak ha-
dir dan tidak memberi perlindungan. Itulah 
hikmah yang bisa kita petik. 

Tapi bukan berarti ketika kita tahu ne-
gara tidak hadir untuk melindungi, lantas 
kita berkecil hati. Tapi dari situlah kita harus 
membuktikan bahwa kita mampu mengha-
dapi persoalan itu. Kita tidak boleh lari dari 
masalah itu.l

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 ke-
seluruhan bahwa lembaga ini dalam keadaan 
apapun juga tidak boleh ‘tertidur’ dan tidak 
boleh berhenti memberantas korupsi, bah-
kan yang terpenting tidak boleh takut sedikit 
pun terhadap kejadian itu. Untuk itu, kita ha-
rus menyiapkan beberapa hal.

Hal pertama yang harus kita siapkan ada-
lah kesiapan moral dan psikologis kita sen-
diri 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 memper-
siapkan keluarga kita secara secara psikologi 
untuk menghadapi situasi terburuk itu.

Sejak dari awal pelantikan, saya pernah 
bilang sama istri dan anak saya, bahwa berka-
ca dari peristiwa masa lalu, ada kejadian di-
mana pimpinan KPK dikriminalisasi, dan ti-
dak 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 hi-
dup kita, profesi apapun yang kita pilih pasti 
punya risiko. Oleh karena itu kita tidak boleh 
gentar dan tidak boleh takut dengan peris-
tiwa dan risiko itu. Justru kita harus mampu 
menghadapinya, justru bukan dengan meng-
hindar atau lari dari peristiwa.

Sekarang, sejujurnya perasaan yang men-
dominasi saya justru sedih. Sedih meninggal-
kan 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 sebe-
narnya. 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 Pim-
pinan 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 pu-
nya pengalaman untuk ikut seleksi biar bisa 
melanjutkan tongkat kepemimpinan KPK ke 
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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.
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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.

RANU MIHARdjA, DEPUTI PENGAWASAN INTERNAL 
DAN PENGADUAN MASYARAKAT (PIPM) KPK

Saat Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) mengalami krisis awal 
tahun ini, saya masih menjabat se-
bagai Direktur Penuntutan. Saya 

bertugas mengkoordinasikan jaksa-jaksa, 
meneliti berkas perkara, kemudian memasti-
kan pelimpahan perkara dan mengendalikan 
penuntutan terhadap perkara-perkara yang 
ditangani KPK.

Kalau saya ingat lagi, krisis yang me-
nimpa KPK dimulai sejak presiden baru ter-
pilih, tapi belum dilantik, saat itu presiden 
terpilih meminta ke KPK agar semua calon 
menteri melalui background check KPK. Se-
hingga muncullah nama-nama yang distabilo 
merah-kuning-hijau.

Adanya permintaan seperti itu, seolah-
olah KPK ini menentukan calon menteri yang 
akan duduk di kabinet. Mungkin anggapan 
publik, kemudian juga anggapan teman-

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 presi-
den 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 nal-
uri/insting penegak hukum, oleh karena itu 
kejadian seperti itu, saya merasa akan lebih 
dari kasus Cicak vs Buaya. 

Perlawanan terhadap KPK termasuk pe-
netapan Pimpinan KPK sebagai tersangka 
itu saya pikir dipengaruhi pergolakan poli-
tik. 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 sam-
paikan beberapa saran, harus begini-begitu, 
nanti ini pasti kalah. Akhirnya kita tahu “Sar-
pin Effect” dari Praperadilan BG ke mana-
mana. Saya bilang kepada Biro Hukum untuk 
mengambil upaya hukum Peninjauan Kem-
bali, tapi ternyata kemudian yang diambil 
upaya kasasi.

Langkahnya salah menurut saya. Dan 
akhirnya memang pengadilan kemudian me-
nolak. Sebab sesuai Pasal 45 A UU Mahka-
mah Agung, praperadilan itu dilarang untuk 
diajukan banding atau kasasi, karena itu upa-
yanya harus peninjauan kembali. Sudah jelas 
forbidden tapi ditabrak. Soal praperadilan ini 
ke depan juga harus jadi kemauan politik pe-
merintah 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 
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adanya gejolak seperti itu saya merasakan 
biasa-biasa saja.

Pekerjaan saya mengendalikan jaksa-
jaksa. Saat pimpinan KPK ditetapkan sebagai 
tersangka, kemudian ada isu akan ada peng-
geledahan, saya segera mengumpulkan se-
mua staf dan para jaksa. Saya katakan proses 
penuntutan tidak boleh terhenti. Saya ber-
usaha 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 pence-
gahan dan penindakan memang tidak bisa 
bekerja secara optimal. Operasi tangkap ta-
ngan 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, semua-
nya saat itu adem-adem saja. Bukan apa-apa, 
karena kalau jaksa tidak bekerja, nasib perka-
ra-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 dilimpah-
kan ke Tipikor. Terdakwa yang sudah ditahan 
prosesnya tidak bisa mundur. 

Makanya, tanggung jawab saya adalah 
memastikan tugas-tugas di penuntutan da-
pat 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 dipeker-
jakan. 

Saya ini sekolahnya dulu SMEA, jurusan 
sekretaris. Kemudian lanjut studi ke jurusan 
akademi pariwisata. Saya sempat kerja di 
hotel. Sambil bekerja, saya lanjut kuliah hu-
kum 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 se-
jak tahun 1992 selalu menangani perkara 

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 Mu-
nawar, Mantan Dirjen BIPH Departemen 
Agama Taufiq Kamil, Vice President Petral 
Zainul Arifien dan sebagainya. Walaupun 
menuntut ‘orang besar’, saya tidak pernah ta-
kut intervensi.

Makanya kemudian diperbantukan ke 
sini. Setelah masuk KPK, saya ingat, baru tiga 
hari bekerja langsung mengikuti ekspos ka-
sus. Saat itu kasus Anas Urbaningrum yang 
naik ke tahap penyidikan. 

Saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri 
(Kajari) dua kali di Bale Bandung dan Sema-
rang. Barangkali, saya satu-satunya jaksa 
yang tidak pernah melayani sungkem, dan 
terima uang, tapi bisa menjadi Kajari. Prin-
sip 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 su-
dah harkat dan martabat kita. Prinsip itu pula 
yang saya pegang saat mengabdi di KPK. Bagi 
saya saat ini, kepentingannya adalah pembe-
rantasan korupsi. 

Belajar dari pengalaman krisis lalu, me-
nurut saya lembaga ini harus diperkuat. Ter-
masuk soal wacana revisi, menurut saya, ja-
ngan bersikap anti. Tetapi dengan catatan, 
kalau revisi UU KPK itu untuk memperkuat, 
ya harus didukung. Contohnya, harus dijelas-
kan penyidik KPK itu siapa saja. Selama ini 
kan belum dijelaskan. Kalau revisi yang mem-
perkuat, 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 ko-
ruptor, ya tidak perlu itu. Lebih baik jalani 
saja undang-undang yang ada sekarang. Da-
lam hal ini, saya berusaha untuk tidak bersi-
kap reaktif secara negatif. Saya setuju kalau 
UU KPK diubah menjadi lebih baik agar ki-
nerja KPK lebih baik sehingga manfaatnya 

bisa dirasakan oleh masyarakat secara lang-
sung.

Selain itu, kita juga harus memperkuat 
fungsi koordinasi dan supervisi. Kalau kita 
jeli, fungsi koordinasi dan supervisi itu da-
lam 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 inter-
nalnya. Kalau pimpinan ternyata tidak begitu 
kuat, deputi harus kuat. Soliditas di dalam ini 
yang penting. Wajar ada pro dan kontra da-
lam pemberantasan korupsi. Publik ada yang 
mendukung ada yang tidak. Ada juga yang 
acuh tak acuh. Apalagi kalau sudah tahu di be-
lakang Pimpinan KPK ada kepentingan, pu-
blik tidak mau mendukung walau kita jungkir 
balik.

Oleh karena itu saya yakin, masyarakat 
akan terus mengharapkan KPK bersih. Itu se-
babnya saya yakin KPK tidak akan karam, ti-
dak mungkin bubar. KPK ini akan tetap kuat, 
sepanjang didalamnya meningkatkan profe-
sionalisme, tetap menjaga integritas dan disi-
plin serta tetap solid.l
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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.

GIRI SUpRApdIONO, DIREKTUR GRATIFIKASI KPK

Ada banyak krisis yang sudah di-
alami Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Pada 2010 ada 
krisis Bibit-Chandra. Pada 2012, 

Novel Baswedan ditangkap. Pada 2015 ada 
kasus BG yang menyedot perhatian. Menu-
rut saya, peristiwa yang terakhir yang paling 
parah. 

Secara pribadi, saya sudah sering meng-
alami 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 ke-
takutan, diuji dengan kenikmatan, mereka 
berubah sikap.

Karena itu, ke depan, pegawai yang dibu-
tuhkan KPK adalah mereka yang memper-
tahankan 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. Ti-
dak 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 sebe-
narnya tidur di kantor terus. Siapa yang se-
benarnya melakukan penguatan. Siapa yang 
sebenarnya berkhianat. Itu semuanya akan 
terbukti saat krisis.

Harapannya adalah orang yang berga-
bung 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 Me-
manggil I. Sebelum di KPK saya bekerja di 
salah satu lembaga Perserikatan Bangsa-
Bangsa 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 se-
perti ada inspirasi bahwa saya sepertinya ha-
rus 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. Po-
koknya masuk saja. Waktu itu saya memang 
tidak sendirian. Ada  120 orang seangkatan 
saya yang berpikiran sama.

Selain menangkap koruptor, KPK mem-
buat pijakan yang kuat. Namanya reformasi 
birokrasi. Kita mengusulkan unit kerja re-
formasi birokrasi. Waktu itu kita minta agar 
KPK bisa menentukan SDM sendiri, juga me-
nentukan sendiri gaji pegawai. KPK adalah 
lembaga pertama yang bisa menentukan gaji 
pegawainya sendiri.

Bekerja di KPK membanggakan. Lem-
baga ini jadi kiblat lembaga antikorupsi lain-
nya. Berhasil menggabungkan kerjasama 
dan bantuan internasional. Dan KPK banyak 
melakukan kejar target. Setidaknya semua 
buron KPK di luar negeri itu tertangkap se-
mua. 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 memi-
liki 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 ter-
hadap PNS juga besar. Hong Kong yang ke-
cil 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 sen-
diri. Belajar dari luar negeri, sebuah lembaga 
antikorupsi bisa sukses kalau bisa mandiri 
dan independen.

Di dunia, KPK begitu dikenal. Kami per-
nah bikin acara skala internasional. Lebih 
dari 16 kali konferensi internasional. Yang 
datang dari presiden, menteri, hingga pejabat 
asing. Tujuannya satu, KPK dikenal oleh du-
nia 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 inter-
nasional. Dari sana saya tahu, KPK dipuja-
puja di luar negeri, tetapi di dalam negeri 
malah dilemahkan dan kadang dikritik habis-
habisan. 

Bagi saya, lembaga antikorupsi bukanlah 
panggung, melainkan alat perjuangan. Maka 
penting bagi orang-orang yang bekerja di 
KPK adalah mereka yang sudah ‘selesai’ de-
ngan dirinya. Sudah tidak mau terkenal lagi. 
Bekerja dengan baik dan tidak untuk dilihat 
orang.

Pemerintah bisa membantu dengan hu-
kum 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 ru-
mah kita, untuk mencari isinya, yaitu marwah 
dan jiwa perlawanan terhadap korupsil
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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.

EKO MARjONO, DIREKTUR PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) KPK

utama

dari pengalaman saya selama 
bekerja sebagai Direktur Peng-
aduan Masyarakat Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK), 

jumlah laporan yang masuk ke KPK itu ber-
banding lurus dengan keadaan di lembaga ini. 
Maksudnya, ketika KPK sedang menangani 
kasus besar dan berhasil, biasanya jumlah ad-
uan 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, peng-
aduan akan menurun.

Kalau diawali dari kasus Cicak vs Buaya, 
kita bicara mengenai kasus orang-orang 
‘kuat’ yang selama ini tidak tersentuh, na-
mun nyata ada upaya serangan balik terhadap 
KPK.

Karena mereka punya kekuasaan, punya 
pendukung yang bisa dialihkan untuk menye-
rang kami. Dan lagi, lebih parah kalau mereka 
punya kuasa dan mereka punya uang. Didu-
kung 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-Un-
dang KPK. Mungkin juga lewat praperadilan 
seperti yang marak terjadi tahun ini.

Kejadian demi kejadian yang menimpa 
KPK tahun ini, ada banyak hikmahnya. Per-
tama, saya bekerja harus lebih hati-hati. Ju-
jur, saya melihat KPK itu kadang merasa ‘le-
bih’. 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 ki-
nerja 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 ber-
diri sendiri. KPK hanya ada di Jakarta. Polisi 
mungkin ada sampai kabupaten. Jaksa juga. 
Tentunya kekuatan mereka lebih besar untuk 
menangani korupsi. Jangan hanya semua di-
tangani KPK. Lembaga ini seharusnya mung-
kin fokus pada kasus-kasus strategis.

Saya kira kalau ini bisa berjalan, tujuan 
tadi bakal berjalan lebih mulus. Dulu masih 
ada ketidakpercayaan terhadap lembaga pe-
negak hukum lain. Karena ketidakpercayaan 
itu, kita tidak memberikan informasi sepe-
nuhnya. 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 peng-

umuman di media tentang Indonesia Me-
manggil. Saya yang waktu itu PNS mencoba 
daftar. Angkatan saya ada Pak Johan Budi, 
Pak Giri, Pak Dedi Rahim. Saya mulai berga-
bung dengan KPK pada 16 Desember 2005.

Waktu itu saya melamar posisi di Pene-
laah di Direktorat Pengaduan Masyarakat. 
Saya melamar posisi itu karena profesinya 
sama dengan profesi saya sebagai auditor 
di Badan Pengawas Keuangan dan Pem-
bangunan. Kurang lebih job desc-nya sama. 
Tapi sebelumnya saya sudah ikut program 
SAK, alias Satuan Anti Korupsi. Waktu itu 
pendidikan selama enam bulan, dan instruk-
turnya 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 mengguna-
kan media tersebut. Yang sering kita bagi se-
benernya ada dua. Yang pertama pengaduan 
langsung, jadi perorangan, organisasi, LSM 
langsung mengadukan ke KPK. Yang kedua 
pengaduan tidak langsung, bisa melalui tele-
pon, fax, sms, surat, email. Yang terakhir ada 
metode baru yang akan kita gagas yaitu media 
online, KWS KPK. Jadi masyarakat bisa mel-
apor ke KPK bisa lewat sistem online. Jadi ti-
dak usah datang langsung.

Ada banyak sekali pengaduan yang masuk 
ke KPK. Rata-rata per bulan sekitar 500 sam-
pai 600 laporan. Setahun bisa 7.000 sampai 
8.000 laporan. 

Sering kita pikir, kejadian-kejadian ko-
rupsi hanya melibatkan oknum tertentu. 
Sudah banyak yang dieksekusi oleh KPK. 
Ternyata masih tetap ada yang lain. Jadi bisa 
disimpulkan, orang yang ditangkap KPK ada-
lah orang yang ‘apes’ saja. Karena tidak ada 
efek jera yang dilakukan.

Saya berarap adanya political will dari 
pemerintah. Menurut saya pemerintah ma-
sih belum tegas mendukung pemberantasan 
korupsi. Salah satu contohnya, pemerintah 
selalu menyampaikan bahwa mereka men-
dukung 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 di-
lakukan oleh penegak hukum, sepanjang se-
suai dengan koridor dan aturan, harus tetap 
didukungl

foto: integrito/srP

foto: integrito/ss

BERTAHAN dIHEMpAS BAdAI



rana

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.
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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.

ENdANG TARSA, KASATGAS PADA UNIT KOORDINASI DAN 
SUPERvISI BIDANG PENINDAKAN

utama

Saat itu, saya menjabat sebagai Di-
rektur Penyidikan KPK, kejadian 
ditetapkannya beberapa pim-
pinan menjadi tersangka sudah ri-

siko 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. 

Menetralisasi hubungan kedua lembaga. Se-
hingga berpengaruh ke baiknya hubungan 
KPK dan Kepolisian.

Insya Allah ke depan, saya optimis, kasus-
kasus yang membuat ketegangan dua lem-
baga 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 le-
bih baik bagi kedua lembaga.

Harapan saya, kalau mata-telinga masya-
rakat, dan semua badan hukum ini sudah se-
jalan, 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 me-
wah, 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 me-
reka pasti dag-dig-dug. Dan mungkin ini ter-
jadi di seluruh lapisan.

Mudah-mudahan harapan ke depan 
semoga KPK semakin besar, semakin diper-
caya, dan semakin dirasakan manfaat dan ke-
beradaannya oleh masyarakat.

Ancaman pembunuhan
Saya bergabung di KPK pada 2004, ke-

betulan mungkin angkatan pertama. Saya di 
kepolisian terakhir pangkat Komisaris Besar 
(Kombes). Pada proses seleksi, atas permin-
taan KPK, setiap Polda mengirim 10 orang. 
Saya kebetulan ada di Satuan Reserse Tindak 
Pidana Korupsi Polda Metro Jaya.

Saat seleksi di Mabes, sangat ketat, se-
perti seleksi jadi polisi lagi. Kesehatan, jas-

mani, psikotes, Bahasa Inggris, komputer, 
juga interview oleh Kombes. Setelah dinyata-
kan lulus di Mabes, kami disuruh magang 
di Bareskrim. Di sana menganalisis lapor-
an-laporan. Kemudian ada pula magang di 
daerah. Karena saya orang Jawa Barat, saya 
magang di Polda Jawa Barat kira-kira dua pe-
kan. 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 penyi-
dikan naik, paling lama sepekan. Langsung 
panggil tersangka, kemudian tahan. Waktu 
itu saya ingat kasus pertama saya, yaitu Ope-
rasi Tangkap Tangan Abdullah Puteh, mantan 
Gubernur Aceh.

Karena waktu itu anggota KPK masih 
sedikit, semua dilakukan sendiri. Dari men-
getik panggilan, mengantar surat panggilan, 
memeriksa, jemput tahanan, mengantar ta-
hanan. Dan kita tidak pernah memikirkan 
bayaran atau gaji. Karena memang dulu di 
awal-awal belum ada gaji.

Kalaupun digaji, itu sangat kecil. Baru ke-
mudiaan saat Pak Antasari mempimpin, ba-
rulah 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 pe-
tinggi di Kepolisian yang meminta saya untuk 
bersaksi. Kami bertemu di sebuah restoran 
cepat saji di dekat rumah saya. Mereka me-
maksa saya untuk mau bersaksi. Bahkan me-
nawarkan 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. Da-
lam dua pekan, berat saya turun 5 kilogram. 
Saya stress. Kalau malam tidur di selasar. Pak 
Damanik selalu menemani saya. Senang rasa-
nya 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 sam-
pai sana, kantornya ada banyak sarang laba-
laba. Bahkan Kapolseknya juga heran.

Kenapa saya yang waktu itu sudah punya 
kedudukan tinggi mau pindah ke KPK yang 
penghasilannya tidak menjanjikan, peker-
jaannya 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, ter-
utama penyidik, merasa nyaman. Tidak ada 
intervensi. Mau panggil menteri, mau panggil 
gubernur, walikota, anggota DPR, tidak ada 
masalah di sini. Jadi penyidik itu begitu di-
nyatakan “naik” dan membuat sprindik, lang-
sung jalan. Jadi yang mengawasi ya hanya sis-
tem dan Tuhan. Tidak ada lagi istilah “mohon 
petunjuk Pak.”

Azas egaliter di sini tidak ditemukan di 
tempat lain. Pendapat kita ini sangat diako-
modasi, sangat dihargai. Kami bicara dengan 
pimpinan, dengan fungsional, dengan struk-
tural, di sini tidak ada batasan dan hanya etika 
yang membatasi kital
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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. 

BUdI SANTOSO, KOORDINATOR SEKRETARIS PIMPINAN KPK

utama

Badai itu berawal dari 12 Januari 
di tahun ini. Suasana tegang me-
nyelimuti ruang rapat pimpinan 
yang sunyi dan senyap di luarnya. 

Sementara beberapa pegawai dari lintas unit 
kerja yang mayoritas dari Kedeputian Bi-
dang Penindakan keluar-masuk tiada henti. 
Sebuah diskusi yang membuahkan surat 

perintah penyidikan dengan penersangkaan 
seorang calon Pimpinan Tertinggi sebuah 
Institusi Penegak Hukum. 

Sejak itu, gelombang badai datang berir-
ingan dan menghantam tiada henti. Infor-
masi beredar di pegawai tanpa arah tidak ter-
konfirmasi yang menimbulkan ketegangan 
dan keresahan. Puncaknya pada 23 Januari 
yang berulang lagi pada 6 Februari; salah satu 
Pimpinan KPK ditangkap, isu tentang peng-
geledahan 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 ham-
pir lumpuh tanpa pergerakan. Tren kinerja 
strategis unit-unit kerjapun menurun drastis. 

Hari itu, 18 Februari 2015, secara tiba-tiba 
terbitlah Keputusan Presiden tentang penon-
aktifan dua orang Pimpinan KPK dan peng-
angkatan tiga Pimpinan Sementara KPK. Bi-
ngung kala itu. Harus suka ria atau berduka. 

Walaupun pada awalnya di antara pega-
wai ada yang menyangsikan keberadaannya, 
para Pimpinan Sementara KPK beserta Pim-
pinan KPK lainnya mampu menghilangkan 
sedikit demi sedikit kegundahan yang dirasa 
pegawai dan mengembalikan kepercayaan 
diri dan lembaga serta menormalkan kem-
bali keadaan dan hubungan dengan lembaga 
lain seperti sedia kala. Intensitas rapat-rapat 
pembahasan program dan kegiatan anti-
korupsi mulai normal kembali dari yang se-
belumnya sempat sepi. 

Kegiatan penindakan, seperti expose 
perkara, naik sampai tujuh kali lipat. Pe-
laksanaan penahanan tersangka yang meru-
pakan salah satu indikator telah matangnya 
proses penyidikan perkara, menjadi rata-rata 
empat tersangka tiap bulan. Rekomendasi-

rekomendasi perbaikan sistem untuk mence-
gah 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 sis-
tem di KPK. Dalam Firman-Nya, Al-Quran 
surat Al Baqarah ayat 44, Allah berfirman, 
“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerja-
kan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri-
mu 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. Ini-
lah salah satu tanda-tanda mulai munculnya 
KPK Trap dan bahkan bisa ke arah crimino-
genic (suatu keadaan/situasi/sistem yang 
dapat menyebabkan atau memicu terjadinya 
penyimpangan/ pelanggaran/tindak pidana). 

KPK yang di masa awal (2005-2007) di-
benchmark oleh lembaga lain dan bahkan 
oleh negara lain (MACC/Malaysia), kemu-
dian KPK malah tertinggal jauh dengan para 
penirunya di bidang tersebut. Jadi teringat 
kata Sujiwo Tejo, “dosa terbesar seorang ko-
ruptor bukanlah karena korupsi, tetapi ka-
rena menjadikan kita merasa sok suci”. 

Di sisi lain, pegawai di lembaga ini berasal 
dari berbagai latar belakang, sehingga meny-
isakan tugas besar membangun budaya orga-
nisasi yang masih belum terbentuk sampai 
saat ini. Budaya kerja egaliter yang menonjol 
pun dapat dikatakan kebablasan; struktur or-
ganisasi beserta ketentuan dan standar ope-
rasi 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 Antarlem-
baga

Karena hakikat hidup ini hanyalah per-
mainan dan senda gurau belaka, maka hanya 
kejahilan khas anak-anaklah yang memperm-
alukan 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 berkomu-
nikasi antarlembaga tetap dipelihara tanpa 
mencederai proses penanganan perkara. Saya 
yakin pasti bisa. Tinggal kemauan dan ker-
elaan untuk menafikkan keinginan tampil di 
panggung media saja. Dan saya yakin keme-
nangan tanpa merendahkan akan lebih mem-
bawa kebaikan dan lebih efektif dalam men-
capai 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 ko-
rupsi bukanlah tujuan, melainkan hanyalah 
sarana mencapai tujuan bernegara. 

Tak kalah pentingnya, pemetaan ulang 
siapa saja mitra strategis KPK agar bersatu 
melangkah bersama-sama membangun in-
tegritas bangsa baik dengan mencegah mau-
pun menindak. 

Terakhir, melihat sistem efektif di negara 
tetangga, mungkin akan lebih baik jika sistem 
akuntabilitas nasional di bidang pemberan-
tasan korupsi mulai dibangun dan digelor-
akan, 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), krimi-
nalisasi korupsi di sektor swasta dan lain se-
bagainyal

foto: integrito/srP
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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

48 | integrito | vol 48/vii/Nov-DES 2015 vol 48/vii/Nov-DES 2015 | integrito | 49

rana



50 | integrito | vol 48/vii/Nov-DES 2015 vol 48/vii/Nov-DES 2015 | integrito | 51

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.

NOVEL BASWEdAN, PENYIDIK KPK

Kalau 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. Ka-
lau di krisis kedua, KPK sudah mulai banyak 
menindak dalam upaya mengungkap kebo-
brokan korupsi. Ini mengkhawatirkan, ter-
utama bagi mafia.

Ujungnya, kebetulan, pemicunya pe-
netapan tersangka di awal 2015. Walau sebe-
narnya lebih kompleks. Itu kenapa krisisnya 
menjadi lebih luas. Ditambah lagi dengan 
adanya persatuan kelompok mafia tadi. Ka-

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 pim-
pinan berikutnya adalah pengawasan inter-
nal. 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 perla-
wanan akan besar.

Krisis pertama kita cenderung siap. Yang 
kedua, kita bobol. Karena besarnya serangan 
yang semakin rapi, sedangkan kita begitu-
begitu saja tak berubah. Kalau kita belajar, 
ke depan serangan akan semakin besar. Ka-
rena itu, kita juga harus semakin kuat, agar 
tak bobol. Saya tidak menyangka kalau kri-
sis ketiga ini bakal sebesar ini. Kalau perla-
wanan, saya sudah menyangka. Tapi ternyata 
serangan mereka lebih sistematis. 

Masalah utama penyebab krisis ini ma-
fia sudah melakukan langkah untuk bersatu 
karena khawatir dengan KPK. Perihal Pi-
mimpin 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 diminimal-
isasi.

Mobil pick Up dan Kebaikan
Bagi saya, melakukan kebaikan itu ibarat 

mobil pick up. Kita bisa memilih akan meng-
angkut 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 su-
dah ikhlas, risiko apapun itu akan menjadi 
baik. Karena segala sesuatu itu hanya bisa 
terjadi karena takdir Allah. Itu sudah disebut-
kan di Al-Quran juga, contohnya di Surat At-
Taubah 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 ter-
jadi. 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 me-
rasa ini hal buruk. Saya sempat marah. Saya 
tidak dibolehkan Shalat Jumat. Ternyata di 
penjara ada Shalat Jumat. Khatibnya ya ta-
hanan juga. Saya ngobrol dengan banyak ta-
hanan lain. Menariknya, salah satu tahanan 
memberikan banyak pelajaran. Dia menanya-
kan apakah saya dipenjara karena melakukan 
hal yang baik, atau hal yang buruk? Kalau 
melakukan hal baik, jangan lihat kiri-kanan-
belakang.  Jangan takut, maju terus.

Pengalaman di penjara itu adalah peng-
alaman yang luar biasa. Tidak ada satu hal bu-
ruk pun yang saya alami di sana. Jadi kadang 
kalau ada hal yang secara logika buruk, ter-
nyata 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 is-
tiqomah di sana, pasti Allah akan memudah-
kan. 

Semua teman di KPK, juga penegak hu-
kum, harus meyakini kalau kita berada di 
jalan yang benar, tidak usah takut dengan ri-
siko. 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 seder-
hana. 

Saya juga ingin mengingatkan sesama 
pegawai di KPK soal pola hidup. Kita tetap 
harus hidup sederhana. Kalau begitu, risiko 
dipengaruhi orang, kesempatannya kecil. Ka-
rena kita harus sadar, kita di sini itu bukan be-
kerja 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-pe-
jabat struktural yang kerja di sini hanya un-
tuk ‘batu loncatan’. Itu bisa menghancurkan 
KPK dengan cepat. 

Di luar negeri, lembaga korupsi mo-
dusnya selalu dilemahkan dengan undang-
undang dan banyak hal lain. Tapi selagi kita 
berintegritas, solid, konsisten, itu tidak akan 
jadi masalah. Masalahnya ada di kita. Itu pen-
tingnya pengawas internal. 

Saya melawan kriminalisasi bukan karena 
ingin membela diri. Tapi menunjukkan kalau 
saya tak mau menyerah saat dizalimi. Kare-
nanya, dari peristiwa krisis ini saya banyak 
mengambil pelajaran, untuk bisa memper-
baiki sisi mana yang kurang baik dari lembaga 
ini, agar menjadi kekuatan di kemudian hari. 
Dan satu hal, intinya, jangan pernah kompro-
mi dengan keburukan. 

Ke depan, saya harapkan KPK lebih kon-
sisten. Dalam UU, KPK diberi tanggung jawab 
untuk memberantas korupsi pada penyeleng-
gara negara dan penegak hukum. Dalam ka-
sus 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 peru-
bahan yang signifikan. Atau pimpinan malah 
lebih memilih untuk tidak melakukan tugas-
nya karena mempertimbangkan risiko. Ini 
berbahaya, terutama ke lembaga.

KPK juga harus menjaga komunikasi 
dengan masyarakat seefektif mungkin. Se-
hingga penyampaian informasi itu obyektifl

utama
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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.

FAISAL, KETUA WADAH PEGAWAI (WP) KPK PERIODE 2014-2016

Rabu, 21 Januari 2015, pukul 22.08 
WIB, saya ingat saat itu menulis 
di buku harian, “Hari-hari be-
lakangan ini KPK sedang was-

pada. Sejak KPK menetapkan BG sebagai 
tersangka, guncangan dari luar cukup terasa. 
DPR menyetujui BG sebagai Kapolri, meski 
Presiden Joko Widodo menunda pelantikan-
nya hingga kasusnya tuntas. Bagaimana apa-
bila BG diputus bersalah?”

Ini adalah awal KPK menghadapi krisis di 
tahun 2015.

Berikutnya, dua Komisioner KPK, Abra-
ham Samad dan Bambang Widjojanto, dila-
porkan ke Bareskrim dengan tuduhan pe-

utama

nyalahgunaan kekuasaan. Di internal KPK, 
beberapa teman pegawai khawatir program-
program 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 hu-
kum dibawa ke ranah politik, demikian pula 
sebaliknya.

Saat itu KPK menghadapi ‘ombak’ be-
sar yang berpotensi menggulung KPK. Apa-
bila 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 sua-
sana organisasi KPK terkesan simpang-siur. 
Informasi seliweran ke sana-ke mari. Pada 
masa-masa krisis, inisiatif pejabat struktural 
seperti Deputi, Direktur, Kepala Biro, sesung-
guhnya amat dibutuhkan, karena Pimpinan 
KPK sedang menghadapi problema yang sa-
ngat besar. 

Pada masa-masa paling kritis, justru ter-
lihat 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 ham-
pir sulit menentukan satu bentuk pemecahan 
masalah dan cara mengimplementasikannya.

Akhirnya, kami, para pegawai, maju men-
gorganisasikan ‘aksi akar rumput’. Saya pikir, 
para pegawai masih memiliki semangat dan 
idealisme tinggi menyelamatkan KPK. Ber-
modal keberanian, pada Selasa, 3 Maret 2015, 
secara terbuka, di hadapan masyarakat Indo-
nesia, 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 pemberan-
tasan korupsi. 

Akibat demo itu, Mantan Menteri Koordi-
nator 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 se-
kelompok 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, meru-
pakan buruh. Kami, pegawai KPK, mendapat-
kan bayaran gaji bulanan yang bersumber 
dari negara. Pegawai KPK tetap membutuh-
kan penghasilan untuk membiayai kehidu-
pannya sehari-hari. 

Kami, pegawai KPK, bersahabat dengan 
semua penegak hukum. Bahkan sebagian 
pegawai KPK merupakan anggota Kepolisian, 
Kejaksaan, dan aparat sipil negara. Oleh se-
bab 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 korup-
tor (dan pendukung koruptor). 

Namun, KPK, menurut saya juga perlu 
berbenah. Bila saya dan semua insan KPK 
tidak mulai melakukan pembenahan organi-
sasi, sulit rasanya melihat KPK yang berwiba-
wa 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 integ-
ritas, profesionalitas, dan kepemimpinan be-
lum 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 mun-
cul ideologi baru: ‘bekerja sekadar bekerja’. 

Oleh karenanya, KPK perlu memberi ru-
ang besar pada pegawai untuk berpendapat 
secara kritis. Kritisisme dalam berpendapat 
adalah syarat utama bagi sebuah organisasi 
ideologis seperti KPK. Membungkam, mem-
batasi, atau menutup pintu berpendapat ma-
lah akan mendorong organisasi ini ke jurang 
kehancuran. 

Pendek kata, Krisis yang melanda KPK 
awal 2015 ini, serta krisis-krisis sebelum-
nya, 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 eks-
ternal KPK. Tantangan kedua berasal dari 
internal KPK sendiri. 

Sehingga, dalam pemberantasan korupsi 
di masa mendatang, menurut saya, KPK, se-
bagai lembaga, jangan sekadar bekerja rutin 
semata, tanpa disertai ruh kerakyatan dan 
kebangsaan. Itulah dua nilai yang seharusnya 
meliputi orang-orang KPKl

foto-foto: integrito/srP

BERTAHAN dIHEMpAS BAdAI



54 | integrito | vol 48/vii/Nov-DES 2015 vol 48/vii/Nov-DES 2015 | integrito | 55

rana

54 | integrito | vol 48/vii/Nov-DES 2015 vol 48/vii/Nov-DES 2015 | integrito | 55
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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.
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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

AFIEF YULIAN MIFTACH, PENYIDIK KPK

Krisis di KPK kemarin melahir-
kan 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 lem-
baga ini untuk tugas melakukan mitigasi se-
tiap potensi krisis kelembagaan. Tugas kami 
fokus di penyidikan. 

utama

Cuma sampai di tengah jalan, kok jadi be-
gini? 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 ke-
marin adalah akan ada penggeledahan. Gara-
gara 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 peng-
geledahan. Alasan pertama, karena saat itu 
sumber informasinya tidak jelas. Alasan ke-
dua, barang yang mau dicari juga tidak jelas. 
Dan ketiga, konsekuensinya besar kalau mau 
menggeledah KPK. Tapi saya tidak bisa me-
nyalahkan juga. Karena tiap pimpinan, depu-
ti, 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 pe-
nyidikan kalau tahun ini adalah tahun yang 
“panas”, persis ramalan Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kemu-
dian perkara Novel Baswedan, juga kita digu-
gat 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 ke-
napa krisis kemarin jadi membesar. Pertama, 
musuh KPK banyak. Kemudian perkara yang 
kita tangani itu sangat sensitif. Dan sebenar-
nya, banyak masalah yang belum clear. Meng-
gantung. Dikira aman, ternyata diungkit lagi. 

Ya ini sebenarnya pelajaran buat KPK ke de-
pannya. 

Tim Manajemen Krisis yang dibentuk ke-
marin itu konsepnya tidak seperti yang kita 
bayangkan awalnya. Itu lebih konsep yang 
reaktif. Jadi itu timbul karena ada persoalan, 
padahal fokus utamanya, seharusnya bagai-
mana kita mencegah terlebih dahulu. Target-
nya, 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 pe-
negak hukum, apalagi waktu itu kami didu-
kung Presiden. Awal tahun ini, kita menga-
nalisis 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 Ke-
jaksaan. Karena amanat konstitusi, KPK juga 
memiliki tugas koordinasi dan supervisi. Ka-
renanya, 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 me-
nangani dan memberantas perkara korupsi 
transnasional. Bahwa mereka punya kon-
sep 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 ti-
dak bisa dicegah ya harus ditangkap. Ketika 
ditangkap bagaimana cara bisa untuk tidak 
mengulang lagi, nah itu tugas dari pence-
gahan. 

Kalau kita bicara ini, maka fokusnya ke 
social prevention. Misal ke sekolah-sekolah 
bikin sosialisasi. Jadi kita membicarakan ba-
gaimana mencegah korupsi, dan mencegah 
agar tidak terjadi lagi.

Karena di KPK ini terbatas sumber daya-
nya, harusnya di KPK ini ada yang fokus ba-
gaimana cara mencegah biar tidak terjadi ko-
rupsi. Yang kedua ketika penindakan masuk 
di perkara korupsi, nah ini bagaimana cara 
agar yang korupsi tidak terulang lagi. Ini stra-
tegi yang berbeda. 

Meski pencegahan tetap harus menjadi 
fokus KPK, tapi tetap pula harus menambah 
personel di penyidikan. Kalau saya menghi-
tung, mulai tahun depan itu KPK akan meng-
alami krisis penyidik senior. Karena angkatan 
saya ke atas sudah tidak ada semua, akan ro-
tasi ke instansi asal.

Sekarang KPK lagi bikin Manajemen Re-
siko Terintegrasi. Agak sedikit terlambat me-
mang, tapi tidak apalah daripada tidak ada 
sama sekali. Departemen ini nanti tugasnya 
memetakan risiko dari tiap kasus. Juga me-
mastikan agar penyidikan dan semua tin-
dakan harus sesuai prosedur. Semua harus 
dipetakan. Juga harus jelas, ketika ada masa-
lah sudah ada pihak tertentu yang mengerja-
kan hal tertentu.

Pemberantasan korupsi itu tetap menjadi 
pekerjaan yang kontroversial, di manapun 
itu. Halangan rintangan pasti ada. Dan kita ti-
dak akan lepas dari itu. Kita bisa berpikir luas 
tapi jangan lupa kita harus menyiapkan diri 
untuk tahun-tahun selanjutnyal
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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

NANANG FARId SYAM, FUNGSIONAL PJKAKI KPK

Saya 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 per-
lawanan koruptor yang tidak ada hentinya. 

Tahun ini, kita melihat perlawanan ter-
sebut tidak saja dari koruptornya, tapi ke-
mudian berkelindan dengan para pemangku 
kebijakan dan kepentingan, eksekutif, le-
gislatif, bahkan yudikatif yang seharusnya 
menjadi garda terakhir mengawal keadilan di 

utama

negeri ini. Semua logika hukum seolah ‘lum-
puh’. Lembaga sekecil KPK nyaris tak ber-
daya oleh serangan sistemik yang dilakukan 
pihak-pihak yang tidak mendukung pembe-
rantasan korupsi. Bahkan, saya pernah men-
dengar selentingan bahwa serangan tersebut 
baru sekedar tiupan kecil saja. Duh, kok ada 
ya orang sampai berbuat dan berpikiran seja-
hat itu?

Sebagian dari kita bisa bernafas lega, se-
bab mungkin saja krisis dianggap sudah sele-
sai dan cerita tinggal cerita saja. Sejak peris-
tiwa terakhir itu KPK membentuk Tim Krisis 
secara serius.  Belajar dari tantangan sebe-
lumnya, manajemen krisis dan kesadaran kri-
tis pegawai mulai terkoordinasi dengan baik. 

Hampir setiap hari, aktivitas yang dilaku-
kan pegawai adalah rapat demi rapat, konso-
lidasi, siang menjadi malam, malam menjadi 
siang, tidak ada kepastian dalam bekerja usai 
dua Pimpinan KPK (AS-BW) nonaktif setelah 
menjadi tersangka. Nyaris tidak ada kepu-
tusan berarti dari dua pimpinan tersisa ka-
rena 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, ak-
ademisi, termasuk kaum buruh dan tanilah,  
yang kemudian terus membangkitkan dan 
membakar semangat juang kita semua, pega-
wai 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 pe-
nyidik Novel Baswedan terus berjalan. Mun-
culnya 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 sebelum-
nya? 

Kendati begitu, saya bersyukur rakyat 
Indonesia tidak pernah lelah mengawal ber-
bagai agenda reformasi yang telah digulirkan, 
termasuk menjaga dan membela KPK seba-
gai 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 ta-
hun. Dengan bertambahnya usia tersebut, 
ternyata pemahaman saya tentang nilai-nilai 
kejujuran semakin lengkap. Terlebih lagi 
kesempatan berjuang lebih kurang satu da-
sawarsa membuat saya semakin yakin dan 
percaya bahwa persoalan bangsa ini hanya 
akan selesai bila kejujuran menjadi pang-
lima. 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 men-
jadi-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 du-
kungan moril kepada KPK secara individu, 
kelompok, organisasi masyarakat, terus ber-
gulir dan tumbuh di mana-mana, tanpa ber-
harap ada gaji bulanan yang mereka terima 
setelahnya. 

Betapa malunya saya, jika saya bekerja ha-
nya 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 pembe-
rantasan korupsi.

Menghadapi situasi itu, tradisi hearing 
dan dialog antara pegawai-pimpinan ada-
lah salah satu hal positif yang perlu diper-
tahankan di KPK. Sebuah pertemuan yang 
ditunggu-tunggu oleh pegawai untuk me-
nyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara 
langsung kepada pimpinan. Pak TR, begitu 
kami memanggil sang Ketua Sementara KPK, 
menyebutnya sebagai commander’s call, bu-
kan 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 sampai-
kan 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 da-
lam menjalankan amanah di unit masing-ma-
sing. 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 se-
makin 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 indepen-
densi sebagai lembaga antikorupsi di negeri 
ini.

Kita juga harus selalu ingat dukungan ma-
syarakat tidak gratis. KPK harus membalas-
nya dengan bekerja dan berjuang sungguh-
sungguh menjawab segala tantangan yang 
ada, dengan kinerja dan kejujuran tentunyal
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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).

RASAMALA ARITONANG, FUNGSIONAL BIRO HUKUM KPK

Memberantas korupsi di Indo-
nesia memang terasa begitu 
berat kalau tidak mau dibi-
lang mustahil, berbagai daya 

dan upaya mungkin telah dilakukan tapi toh, 
hasilnya masih jauh dari cita-cita. Berdasar-
kan data CPI tahun 2014, Transparency In-
ternational (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 ne-
gara di dunia. Itu artinya selama kurun waktu 
10 tahun, belum ada perbaikan yang nyata 
terhadap persoalan korupsi di Indonesia.

utama

Manion dalam bukunya Rose Ackerman 
manggambarkan orang mempunyai pilihan 
untuk “menumpang bis” (ikut aktif korupsi) 
atau “lari di samping bis” (menjadi penon-
ton 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, se-
jumlah kasus besar yang melibatkan Kepala 
Daerah, Anggota Parlemen sampai dengan 
Menteri telah diperiksa dan diajukan ke peng-
adilan dengan tingkat keberhasilan pembuk-
tian 100% conviction rate, namun persoalan 
korupsi tidak begitu saja selesai karena keba-
nyakan lembaga negara, pemerintah maupun 
penegak hukum lain, punya persepsi berbeda 
soal pemberantasan korupsi. Kecenderung-
annya, KPK seolah berjalan sendiri dan jus-
tru berhadapan dengan otoritas yang nota-
bene harusnya punya kepentingan sama soal 
pemberantasan korupsi.

Dalam perenungan saya, KPK hadir bu-
kan karena lembaga penegak hukum lain ti-
dak punya kemampuan menangkap koruptor, 
tapi karena negara ini membutuhkan tero-
bosan luar biasa dalam pemberantasan ko-
rupsi. Untuk itu KPK dibentuk sebagai “ken-
daraan 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 se-
bagaimana pertempuran ada kalanya kenda-
raan tempur terkena peluru bahkan mungkin 

hancur berkeping-keping, memang begitulah 
kodratnya.

Pada periode tahun 2014-2015, banyak 
peristiwa besar dalam pemberantasan ko-
rupsi telah terjadi, dimulai dari penetapan 
tersangka Komjen BG dan praperadilannya, 
yang kemudian disusul berbagai permohonan 
praperadilan dari tersangka KPK lainnya, Pe-
netapan tersangka terhadap Pimpinan dan 
para Penyidik KPK oleh Kepolisian, sam-
pai dengan pergantian kepemimpinan di 
lembaga ini, berbagai peristiwa ini menjadi 
catatan penting dalam sejarah pasang-surut 
pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam berbagai situasi tersebut, komit-
men pemberantasan korupsi sungguh menu-
ai ujian yang berat. KPK dengan personel di 
dalamnya, pemerintah, civil society, media, 
masyarakat dan para kaum terpelajar, berada 
dalam dikotomi. Pilihannya berdiri dalam ke-
lompok kecil pemberantas korupsi atau seba-
liknya berada dalam kelompok berlawanan, 
meskipun faktanya sebagian besar lebih me-
milih menonton dari kejauhan. 

Mengenai situasi ini, peristiwa praper-
adilan Komjen BG mungkin bisa menggam-
barkan secara konkret, entah sudah berapa 
banyak akademisi yang dihubungi oleh Tim 
Kuasa Hukum KPK untuk dihadirkan pada 
sidang praperadilan pada waktu itu. Sayang-
nya, sebagian besar menolak dengan berbagai 
alasan yang tentu dapat dimaklumi. 

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. ha-
nya 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 per-
nah tampil di berbagai media bicara soal pem-
berantasan korupsi seperti pengamat hukum 
umumnya, tapi hari itu ia tampil dengan be-
rani pada sidang praperadilan Komjen BG, 
menyampaikan pemikirannya yang tajam de-
ngan bahasa yang lirih tapi tetap jernih. Say-
ang, keterangannya dikutip menyimpang dari 
maksudnya oleh pengadilan. 

Hanya selang beberapa minggu setelah 

putusan praperadilan ia terkena stroke, 24 
November 2015 Prof. Dr. Bernard Arief Sid-
harta, S.H. kembali ke Sang Khalik, setelah 
sempat merasa kecewa karena kata-katanya 
dirampas, ilmunya dibajak, kearifannya 
diputar-balikkan.

Berbeda dengan ICAC Hongkong yang te-
lah berhasil memenangkan pertempuran me-
lawan korupsi, situasi KPK yang lalu mening-
galkan bekas luka dan banyak korban yang 
tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Ke 
depan adalah tantangan terberat untuk ke-
luar dari krisis, mengembalikan marwah KPK 
dan menemukan kembali kompas pemberan-
tasan korupsi, dalam konteks ini insan KPK 
dipaksa berpikir dan bekerja ekstra, individu 
di dalamnya juga mesti mampu menyembuh-
kan dan membangun motivasi sendiri (self 
healing), yang juga tidak boleh dilupakan 
adalah tetap merawat integritas dan kebera-
nian karena hanya itu yang tersisa dan hanya 
itu yang menjadikan KPK berbeda.

Buat saya upaya pemberantasan korupsi 
bukan hanya sekedar pekerjaan biasa, pem-
berantasan 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, pembaran-
tasan korupsi bisa berjalan lagi seperti se-
diakala. Bernarkah demikian? 

To be honest saya meragukannya, buat 
saya krisis belum berlalu, upaya pemberan-
tasan korupsi di Indonesia masih berada pada 
titik nadir, kritis, dan kehilangan arah. Sam-
pai 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 ter-
gantung 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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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.

SUWARSONO, MANTAN PENASIHAT KPK

utama

Saya tidak tahu persis cerita awal-
nya sebelum krisis. Yang saya ama-
ti 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 menye-
butnya sebagai Krisis 13 Januari atau K-13. 

Peristiwa yang terjadi pada tanggal itu me-
micu lahirnya sebuah krisis karena, seperti-
nya, 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 bersi-
fat 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 wak-
tunya aspek teknis juga selesai.  Jadi ketika 
keduanya telah terselesaikan maka krisis da-
pat dinyatakan berakhir. Ketika yang tersele-
saikan 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 ke-
mungkinan.  Pertama, tetap merupakan jenis 
krisis sederhana, tetapi ini jarang ditemukan. 
Kedua, itu merupakan tanda awal bahwa kri-
sis 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 pe-
nyelesaian aspek teknis. Model penyelesaian 
yang kedua ini biasanya masih menyisakan 
persoalan. Krisis belum sepenuhnya tuntas. 
Dengan kata lain, penyelesaian krisis ber-
langsung beberapa babak.  Penyelesaian poili-
tik yang berhasil dibuat barulah babak kesatu. 
Ketika kemudian persoalan teknis bisa di-
selesaikan, maka sisa persoalan dimensi po-
litik masih perlu ditindaklanjuti pada babak 
kedua. 

Penyelesaian teknis perlu dilakukan de-
ngan ekstra hati-hati, dengan tetap menjaga 
agar tidak terjadi eskalasi politik. Perlu men-
jaga 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 ter-
sendiri.

Kapan politik itu selesai? Itu yang ti-
dak bisa diketahui. Bisa saja krisis ini berla-
rut-larut. Kalau dilihat sekarang, orang bisa 
bertanya, setelah hampir setahun apakah 
politiknya sudah selesai? Mungkin orang bisa 
berbeda pendapat. Tapi saya yakin paling ce-
pat secara politik selesai itu pada akhir 2015. 

Kenapa akhir 2015? Intinya setelah ter-
jadi 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, ko-
mandannya Pak Johan Budi, dibantu bebe-
rapa 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 pik-
et. 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 sen-
diri yang menilai. Saya ketemu KPK Singa-
pura di acara Kempinsky, KPK secara inter-
nasional dipandang sebagai best practices di 
Asia, bahkan di dunia. Tetapi saya juga bilang, 
larinya memang terlalu cepat, kelewat sema-
ngat. 

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 ke-
pentingan politik lain. Saya tidak tahu apa-
kah ada yang menuduh di luar menggunakan 
‘tunggangan’ KPK untuk popularitas. Ini me-
mang sulit dibedakan. Ketika kinerja bagus-
bagusnya, popularitas naik. Apakah dari awal 
didesain sebagai kendaraan politik, siapa bisa 
membuktikan?

Dugaan saya, ketika KPK mencapai pres-
tasi 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 se-
mua pihak mendukung. Ada dua jenis yang 
mendukung: pihak tidak punya kekuasaan –
mereka ini rakyat dan LSM– dan pihak yang 
punya kekuasaan, yakni presiden, DPR, par-
tai politik, hingga kepala daerah.

Dalam perkembangannya, tahun demi ta-
hun, semangat reformasi itu pasti menurun. 
Ketika semangat reformasi menurun. Semua 
menunggu KPK berbuat salah. Ketika akhir-
nya berbuat, ditusuklah di tikungan itu. Be-
gitulah 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 tem-
patnya, saya kira ada benarnya. Jadi misalnya, 
salah satu yang diperdebatkan ketika itu, apa-
kah penetapan Pimpinan KPK sebagai ter-
sangka, rekayasa atau tidak? Itu perdebatan-
nya 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, se-
lama lima tahun pertama mungkin tidak akan 
ada yang bicara. Ini mungkin bisa ditindak-
lanjuti 10 tahun lagi, ketika orang-orang mu-
lai punya keberanianl
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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

ARI WIdIATMOKO, MANTAN DEPUTI PENGAWASAN INTERNAL 
DAN PENGADUAN MASYARAKAT (PIPM) KPK

utama

Bicara masalah yang dialami Ko-
misi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), sejak krisis pertama Cicak 
vs Buaya jilid I, jilid II, hingga ji-

lid 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 

tersangka, ribut lagi. 
Saya ingat persis waktu awal Pak Bam-

bang Widjojanto ditangkap. Saya kebetulan 
di lantai tiga, saya langsung ke ruangan Ketua 
KPK saat itu, Pak Abraham Samad. Saya bi-
lang, “Bapak di ruangan saja, jangan ke mana-
mana.”

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 Bo-
gor itu enggak sampai lima menit, ketawa-
ketawa, 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, ka-
rena isinya hanya rapat. Setiap hari rapat in-
ternal 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 meng-
hadapi 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 kri-
sis 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 se-
mua sudah solid, kan gampang menyatukan-

nya. 
Tapi memang harus diakui, kita sekarang 

sudah 1.300 pegawai. Ketika saya pertama 
masuk, karyawan hanya 400-an, mungkin le-
bih gampang mengontrolnya.

KPK setelah lima tahun pertama antara 
polisi, jaksa, ataupun pegawai bisa melebur. 
Kok jilid tiga mulai terkotak-kotak lagi? Pada-
hal kunci KPK itu soliditas. Selama kita kuat, 
diserang dari manapun enggak masalah.

Saya rasa itu bagian dari pembelajaran 
KPK sebagai organisasi, bahwa tidak sela-
manya 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 Desem-

ber 2005. Saya termasuk yang pertama dari 
unsur Pegawai Negeri Sipil yang dipeker-
jakan. 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 berkontri-
busi, KPK waktu itu lembaga baru. Kebetulan 
bekas atasan saya sudah di sini, salah satunya 
Pak Handoyo. Alhamdulilah lulus. 

Saya pertama kali bergabung di Direk-
torat Penyelidikan. Sepuluh tahun di KPK, 
8,5 tahun saya habiskan di Kedeputian Pe-
nindakan, terutama Direktorat Penyelidikan. 
Baru setahun terakhir saya di Deputi PIPM. 
Sejak Oktober lalu, saya kembali mengabdi di 
BPKP.

Banyak sekali pengalaman yang berke-
san selama saya mengabdi di KPK.  Kalau 
ancaman itu bukan hanya pas krisis kema-
rin, karena posisi saya di Kedeputian Penin-
dakan, jauh sebelum ini banyak mendapatkan 
ancaman atau teror. Misalnya rumah saya se-
ring ditongkrongin orang tidak dikenal, pakai 
mobil, parkir di depan garasi persis. Sampai 
anak saya pulang sekolah  harus mlipir-mlip-
ir. 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 se-
lama 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. Be-
gitu berhasil ada kepuasan tersendiri. Akhir-
nya bisa mengungkap kasus juga kita. Menu-
rut 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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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.

SUCI RAHARjO, STAF PENGAMANAN KPK

utama

Nama saya Suci Raharjo. Saya be-
kerja sebagai staf pengamanan 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi. Staf pengamanan di kan-

tor ini totalnya 62 orang. Tugas kami me-
mastikan keamanan semua orang, mulai dari 
pimpinan hingga karyawan di lantai bawah. 

Hal yang agak tegang selama saya bertu-
gas, 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 su-
dah mulai nggak enak. Ada banyak orang, tapi 
bukan wartawan. Kalau wartawan kan bisa 

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 se-
tengah 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. Seba-
liknya 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 sa-
tuan 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, Ke-
tua KPK, dan dimediasi langsung oleh Presi-
den. Setelah itu, kami langsung balik ke kan-
tor. 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 penanggu-
han penahanan untuk Pak BW. Saya gabung 
ke tim itu. Jam 1 dinihari, Pak BW Dibebasin. 
Menemui massa dulu di depan KPK, baru di-
antar pulang. Saya juga ikut tim TNI meng-
antar 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 Meditera-
nia, Tanjung Duren, Jakarta Barat. 

Tugas pertama saya di KPK yang terberat 
itu mungkin antara 2011 sampai 2012. Saat 
itu Rumah Tahanan KPK dibentuk. Intensi-
tas pengawalan tahanan itu banyak banget. 
Pegawai pengawalan cuma ada empat orang 
dari Polri. Jadi sekuriti seperti saya juga di-
libatkan.

Mulai 2013 saya diminta bantu-bantu ru-
tan. 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 ber-
obat 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 Indone-
sia. Salah satu dosen saya ternyata Pak Dedie 
A. Rahim, Direktur Dikyanmas KPK. Saya 
ngobrol banyak dengan Pak Dedi soal perlu-
nya kampus membuat organisasi. Akhirnya 
saya dan teman-teman membentuk Spesial-
isasi Mahasiswa Anti Korupsi. Peresmiannya 
dibuka oleh Pak Dedi. Sekarang saya melan-
jutkan 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. Se-
cara pribadi, ada banyak perubahan dalam 
diri saya.

Pendapat masyarakat terhadap KPK itu 
empat jempol. Saya ikut dihargai, lebih di-
hormati. Karena itu pula, saya jadi tidak bisa 
seenaknya seperti dulu. Selain membawa 
nama pribadi, kan saya sekarang sudah mem-
bawa nama instansi. Jadi sudah tak bisa ma-
cam-macam. 

Tanggung jawab saya pun bertambah ka-
rena sekarang sudah ada istri. Saya baru me-
nikah Oktober lalu. Dulu pas pacaran, saya 
sudah kasih pengertian. Jangan kaget kalau 
sesudah nikah saya bakal sering engga pulang. 
Ternyata istri masih kaget, hahahahal

foto: integrito/srP

BERTAHAN dIHEMpAS BAdAI



72 | integrito | vol 48/vii/Nov-DES 2015 vol 48/vii/Nov-DES 2015 | integrito | 73

KRISIS BIKIN LEMBUR
dULLAH dAN jUWATI, PRAMUSAJI PIMPINAN KPK

utama

Sudah lebih dari 10 tahun saya be-
kerja di KPK. Sudah beberapa 
kondisi krisis juga pernh saya ala-
mi. 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 me-
layani 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 un-
tuk melayani rapat-rapat yang sering dilaku-
kan pas krisis. Saya diminta bikin kopi, beli 
makan. Krisis tahun ini juga begitu, saya ru-
tin pulang pagi. Untungnya istri tidak pernah 
protes.

Saat krisis tahun ini pekerjaan serba ber-
tambah. Tadinya kita bisa lebih santai, kemu-
dian menjadi super sibuk. Selama dua bulan 
sempat kayaknya hampir setiap malam pim-
pinan rapat terus. Tapi alhamdulilah, selama 
krisis saya enggak pernah merasa takut. Ke-
luarga ya mendukung saja. Saya bilang ke ibu 
dan ayah kalau akan sering pulang pagi. 

Dari beberapa krisis yang saya alami, ra-
sanya lebih genting tahun ini. Saya sempat 
merasa, KPK bakal bubar. Saya juga berpikir, 
kenapa pimpinan KPK seakan selalu ‘diper-
masalahkan’ 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 termotiva-
si 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 ke-
las 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 ka-
rena saya melayani orang nomor satu. Kalau 
teman-teman office boy (OB) lain, bisa pulang 
jam 5 sore. Tapi saya dan Dul tidak bisa pu-
lang 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 ka-
rena sudah tahu risiko pekerjaan saya.

Krisis paling berat saya rasakan pada ke-
pemimpinan Pak Abraham Samad dan Pak 
Bambang Widjojanto ini. Bekerja dari pagi 
ketemu pagi lagi, nggak bisa pulang. Kita ha-
rus stand by sebagai pramusaji karena ba-
nyaknya pertemuan. Bikin minum seakan ti-
dak pernah berhenti.

Selain harus pulang malam, kita juga ha-
rus menjaga rahasia. Apapun yang kita tahu, 
kalau ada yang tanya soal KPK, dijawab saja 
nggak tahu. 

Ketika ada kabar akan terjadi penggeleda-
han, saya merasa suasana genting. Saya takut-
nya 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 bi-
cara dan minta doa sama orangtua. Kita bi-

lang di kantor kondisi lagi genting dan me-
reka 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 un-
tuk pimpinan. 

Sempat juga muncul perasaan ingin pin-
dah kerja. Tapi bagaimanapun saya cuma lu-
lusan 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 bi-
lang ke tamu-tamunya kalau butuh atau ada 
apa-apa cari Wati. Saya merasa tersanjung.l

fot-foto: integrito/srP
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SENTIMEN
SENTIMEN

23870 | Netral

7461 | Negatif
12410 | Positif

Jika di akumilasi dari akun 
twitter KPK_RI dan akun 
facebook Komisi Pemberan-
tasan Korupsi dari bulan Jan-
uari - April 2015 bahwa KPK 
mendapat citra positive,  
dimana sentiment Positif di 
dominasi pembicaraan terkait 
dukungan masyarakat terh-
adap KPK dengan #saveKPK

Om Ajah : Bambang wijayanto 
Kereen., @KompasTV, Om 

Ajah saluut, @KPK_RI, 
#savekpk @romiadinugroho

Bameka : Perbuatan yg sgt 
tdk etis hrsnya @KPK_RI 

tarik semua ID/fasilitas BW 
spy tdk disalahgunakan 

@G_paseksuardika @TPK_RI 
@Rauff_Abd akma_k : @KPK_RI #Happy-

WomensDay power tends to 
corrupt :)

POSITIF NEGATIF NETRAL

KPK DI 
MEDIA SOSIAL
Januari - April 2015
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Melangkah tanpa menyempat-
kan rehat adalah tindakan ku-
rang 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-peris-
tiwa penting dalam 12 bulan terakhir meru-
pakan 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 ada-
lah tahun transisi bagi KPK. Terjadi pergan-
tian pimpinan untuk masa bakti 2015-2019, 
hadirnya pelaksana tugas pimpinan, maupun 
dialog intensif revisi Undang-Undang KPK. 

Tetirah pada deretan peristiwa yang ber-
lalu merupakan cara paling efektif buat mere-
fleksikan 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 se-
lama 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 kaleidos-
kop; rekaman peristiwa yang disajikan sing-
kat 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, ma-
sing-masing melambangkan kejadian ter-
penting di setiap bulannya. Mulai dari krisis 
kelembagaan, upaya KPK melibatkan warga 
mengawasi pemilihan kepala daerah se-
rentak, 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 kepen-
tingan lainnya. 

Berbekal kaleidoskop 2015, KPK memi-
liki pijakan dalam menyusun tujuan dan se-
mangat baru, serta harapan-harapan terukur, 
menjelang masa yang akan datang. Kaitan 

antara refleksi dan resolusi di akhir ta-
hun merupakan sejenis laku, meminjam 
istilah pakar sastra Jawa Nancy K. Flori-

da: Menyurat yang Silam, Menggurat 
yang Menjelang.

Tentu saja, refleksi tahunan 
sepatutnya berujung pada 

membajanya semangat me-
wujudkan satu cita-cita be-
sar: Indonesia bebas dari 
korupsi!l

MENGGURAT YANG MENjELANG

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.

swara tajukkicau

@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 orang-
orang 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!
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MUSIM SERANGAN 
BUAT KpK

Mulanya adalah 10 Januari 2015, 
titik nol rentetan peristiwa 
yang mendefinisikan kiprah 
Komisi Pemberantasan Ko-

rupsi (KPK) sepanjang tahun ini. Pada tang-
gal itu, Presiden Joko Widodo memilih Kom-
jen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Ka-
polri) menggantikan Jenderal Polisi Sutar-
man. 

Berselang tiga hari setelah Istana meng-
umumkan, KPK menetapkan Budi Gunawan 
sebagai tersangka korupsi terkait posisinya 
sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi 
Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-
2006. Pada tahun-tahun tersebut, tersangka 
diduga melakukan tindak pidana korupsi da-
lam wujud menerima hadiah atau janji.

Pada 22 Januari, para komisioner KPK 
balik diadukan tim pengacara BG kepada Ba-
dan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. 
Sangkaannya, Pimpinan KPK membocorkan 
rahasia negara lantaran mengungkap hasil 
penyelidikan Pusat Pelaporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan terhadap rekening pri-
badi BG.

Jejaring sosial riuh-rendah. Pun demi-
kian pemberitaan media massa. KPK diper-
sepsikan kembali ‘beradu otot’ melawan ses-
ama lembaga penegak hukum. Pemberitaan 
media sempat menyerupai isu infotainment, 
dipicu foto seronok seseorang yang diduga 
mirip salah satu komisioner lembaga antira-
suah ini, dengan selebritas yang pernah ter-
pilih sebagai Putri Indonesia 2014. 

Situasi semakin rumit selepas Wakil Ke-
tua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan 
sebagai tersangka lalu ditangkap Bareskrim 

sebagai lembaga pemberanTas 
korupsi, TenTu banyak ujian 
menanTi. benTuk serangan balik 
iTu mencapai puncaknya, keTika 
para pemimpin dan pegawainya 
difiTnah hingga berujung pada 
kriminalisasi.

pada 23 Januari. Bambang diduga memerin-
tahkan saksi sengketa pilkada Kotawaringin 
Barat untuk bersumpah palsu. 

Penangkapan ini dipersoalkan tim peng-
acara Bambang, lantaran Berita Acara Pe-
meriksaan sudah siap tanpa pernah ada pe-
manggilan sebelumnya. Enam jam setelah 
mendapat kabar penangkapan Bambang, 
serentak koalisi masyarakat sipil mengge-
lar aksi dukungan spontan di depan Gedung 
KPK. Latar belakang pendukung KPK ini 
beragam, mulai dari ibu rumah tangga, ma-
hasiswa, 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 mengham-
piri KPK. Nyaris semuanya tidak bernuansa 
positif. Akhirnya Presiden Joko Widodo ter-
libat langsung meredam kesan perseteruan 
antar lembaga hukum, setelah Bambang di-
jemput utusan Bareskrim. 

“Saya meminta sebagai kepala negara 
agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi ge-
sekan dalam menjalankan tugas masing-ma-
sing,” 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 mun-
cul di antara KPK-Polri. Dalam rekomen-
dasinya, pada 28 Januari, Wakil Ketua Tim 
sembilan Jimly Asshidiqie menyarankan pre-
siden 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 Sa-
mad, 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 dila-
porkan ke polisi atas tudingan korupsi dana 
hibah Penanganan Sosial Ekonomi Masyara-
kat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Ketika 
itu Zulkarnain masih menjabat Kepala Kejak-
saan Tinggi Jawa Timur.

Belakangan, hanya Samad dan Bambang 
yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun 
Pimpinan KPK terlanjur ‘pincang’ meny-
isakan dua komisioner aktif, yakni Adnan 
Pandu Praja dan Zulkarnain. 

Pelbagai tantangan dihadapi KPK sepan-
jang 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 pri-
badi 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 (Pu-
kat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar 
melontarkan penilaian tak jauh beda dari 
Tumpak. Momentum penangkapan Bam-

bang, baginya terlalu sederhana untuk dise-
but kebetulan, karena berselang beberapa 
hari seusai KPK menetapkan pejabat tinggi 
kepolisian sebagai tersangka korupsi. 

“Penangkapan ini upaya ganggu pene-
gakan hukum. Jangan sampai ada upaya 
menghalang-halangi pemberantasan ko-
rupsi.”

Puncak dari bulan yang berat itu adalah 
pengajuan praperadilan kuasa hukum BG 
terhadap terbitnya surat perintah penyidikan 
KPK. Dalam sidang 16 Februari, hakim tung-
gal 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 menetap-
kan yang bersangkutan sebagai tersangka lan-
taran 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 tu-
gasnya sebagai komisioner.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal 
Justice Reform (ICJR), Supriyadi W Eddyono 
menyatakan seharusnya KPK bisa melakukan 
peninjauan kembali. Sebab, hukum acara pra-
peradilan di Tanah Air belum mengatur jelas 
pengujian terhadap penetapan tersangka 
oleh penyidik. 

Pegiat antikorupsi pun mengkritik ke-
putusan 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 mengang-
gap putusan itu menabrak hukum acara.

“Akan diteliti ada etiknya atau tidak ter-
hadap penabrakan norma undang-undang 
itu,” kata Taufiq. Sampai sekarang hasil uji 
etik Komisi Yudisial tidak pernah disampai-
kan kepada publik.

Di luar riuh-rendah tadi, sejarah menca-
tat kasus BG ini menandai pertama kalinya 
dalam sejarah: KPK kalah di pengadilan ter-
kait penetapan tersangka. Bulan berkalang 
masalah itu genap sudah l

januari

foto: integrito/mm
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pERGANTIAN pIMpINAN 
dI MASA dARURAT

Merespons tantangan silih 
berganti yang dihadapi Ko-
misi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) sepanjang Januari 

2015, Presiden Joko Widodo mengambil ke-
bijakan darurat: penggantian pimpinan.

Sebelum marak kasus hukum menerpa 
Pimpinan KPK pada Januari, masa jabatan 
para komisioner sebetulnya memang ber-
akhir 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. Selan-
jutnya, pada 9 Februari, giliran Ketua KPK 
Abraham Samad menjadi tersangka pemalsu-
an dokumen dan paspor milik Feriyani Lim.

Lim adalah penduduk Kota Pontianak, 
Kalimantan Barat, yang disebut mendaftar-
kan 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 ren-
tang waktu berdekatan adalah tanda-tanda 
pelemahan institusi antikorupsi tersebut.

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.

Warga sipil pun bersuara, meminta agar 
KPK tidak terus dibiarkan lemah tanpa pim-
pinan. “Pak Jokowi harus bertindak cepat, 
jangan terlambat. Harus tegas, KPK mau di-
hancurkan. 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 pence-
gahan korupsi. Berselang sepekan setelah ka-
sus membelit Samad, presiden memutuskan 
‘turun tangan’.

Pada 18 Februari, Presiden Jokowi meng-
gelar jumpa pers mengumumkan pember-
hentian sementara Samad dan Bambang. 
Tidak sekadar memberhentikan, penggan-
tian pimpinan sekaligus diumumkan dalam 
kesempatan itu. Kosongnya posisi ketua dan 
wakil ketua, ditambah satu komisioner pen-
siun -menyisakan dua anggota saja di jajaran 
komisioner- menurut presiden akan meng-
ganggu kinerja KPK.

“Sesuai aturan perundang-undangan 
yang berlaku maka saya akan menerbitkan 
keppres pemberhentian sementara dua pim-
pinan KPK.”

Presiden menerbitkan Peraturan Peme-
rintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 
Beleid ini menjadi dasar bagi Istana mene-
tapkan tiga sosok baru untuk memimpin KPK 
dengan status pelaksana tugas.

Mereka adalah Ketua KPK Taufiqurach-
man 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 kela-
hiran di Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946 
ini merupakan lulusan terbaik Akademi Ke-
polisian (Akpol) 1971. Setelah menyelesaikan 
tugasnya di KPK pada 2007, Ruki melanjut-
kan pengabdiannya dengan menjadi anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indo-
nesia 2009-2013.

Johan, di sisi lain, adalah sosok yang 
diakrabi media massa karena tugasnya se-
bagai 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 pe-
riode menjadi juru bicara lembaga antirasuah 
ini.

Sedangkan Indriyanto Seno Adji adalah 
mantan pengacara yang menjabat guru be-
sar hukum pidana Universitas Indonesia. In-
driyanto berpengalaman sebagai konsultan 
ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN), Anggota tim persiapan pemben-
tukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, serta pengajar pada beberapa pergu-
ruan tinggi.

Mereka bertiga, disokong Zulkarnain 
dan Adnan Pandu Praja yang masih berta-
han, 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 dilan-
tik 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 pene-
gak hukum di Indonesia. “Tanpa koordinasi, 
kita enggak akan bisa bertugas,” tandasnya.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain tetap opti-
mis pergantian pimpinan, walau mendadak 
sebelum jadwal, dapat mengawal kinerja KPK 
berjalan seperti biasa. 

Dalam 10 bulan masa kerja para pelak-
sana tugas ini, bermacam agenda KPK telah 
disusun, baik untuk pencegahan maupun 
penindakan, diusahakan dapat dituntaskan 
“Komitmen memberantas korupsi kita lan-
jutkan, bersama-sama kita akan memberan-
tas korupsi. Kita sudah punya roadmap, kita 
tinggal kerja,” kata Zulkarnain.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, mengapre-
siasi sosok-sosok pimpinan baru KPK. Kalla 
meyakini Ruki dan dua pimpinan pelaksana 
tugas lainnya dapat menjalin hubungan an-
tarlembaga yang lebih baik, khususnya an-
tara KPK dengan Polri yang terkesan buruk 
di awal tahun ini. 

“Pasti akan membaik hubungannya 
(dengan Polri) setelah putusan ini,” kata 
wapres.l

feBruari
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dITERjANG 
GELOMBANG pRApERAdILAN

Sidang praperadilan status pe-
netapan tersangka merupakan 
salah satu memori buruk yang ha-
rus dicatat KPK. Awal Februari, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah 
dalam praperadilan penetapan tersangka Ko-
misaris Jenderal Polisi BG yang diduga mene-
rima 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 dilim-
pahkan 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 ka-
lah,” kata Ruki dalam konferensi pers 2 Ma-
ret. 

Dia berharap keputusan ini tidak menjadi 
polemik, toh, KPK masih memiliki tanggun-
gan 36 kasus lain yang harus diteruskan pe-
nyidikannya 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 pega-
wai KPK menggelar unjuk rasa. Mereka mem-
pertanyakan strategi pemberantasan korupsi 

dalam aspek penindakan, kinerja 
kpk mesTi eksTra haTi-haTi, Termasuk 
dalam meneTapkan seseorang 
menjadi Tersangka sebuah kasus 
pidana korupsi. 

pimpinan yang baru. Pelimpahan kasus Budi 
ke lembaga hukum lain, menurut karyawan, 
adalah preseden buruk dalam menjaga repu-
tasi penindakan KPK yang telah dibangun se-
lama lebih dari satu dekade.

“Kepada plt. pimpinan kami sampaikan 
tiga sikap pegawai. Pertama, menolak pu-
tusan Pimpinan KPK yang melimpahkan 
kasus BG ke kejaksaan. Kedua, meminta 
Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum 
Peninjauan Kembali atas putusan praper-
adilan kasus BG. Ketiga, meminta pimpinan 
menjelaskan secara terbuka strategi pembe-
rantasan korupsi,” kata Ketua Wadah Pega-
wai KPK, Faisal, dalam orasinya di halaman 
Gedung KPK. 

Sejumlah pejabat struktural dan Pim-
pinan KPK menemui pegawai, termasuk dua 
komisioner Taufiequrachman Ruki dan In-
driyanto Seno Adji. Para pimpinan ikut me-
nandatangani spanduk komitmen pemberan-
tasan korupsi yang disodorkan para pegawai.

Hanya saja, diterimanya gugatan praper-
adilan untuk kasus Komjen Budi oleh Hakim 
Sarpin Rizaldi dari Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan, seolah menjadi ‘dasar hukum’ ter-
sangka lainnya. 

Satu per satu individu yang ditetapkan 
KPK secara resmi sebagai tersangka meng-
ajukan praperadilan untuk mencoba ke-
beruntungannya melalui “Sarpin Efffect”.

Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief 
Sirajuddin segera menempuh jalur praper-
adilan, demikian pula langkah hukum Dirjen 
Pajak periode 2001-2006, Hadi Poernomo. 
Tak ketinggalan, Suryadharma Ali ikut meng-
ajukan praperadilan ke Jakarta Selatan, ha-
nya berselang sepekan setelah putusan kasus 
BG. Total, KPK menerima 25 gugatan praper-
adilan. 

Perhatian KPK, sepanjang Maret dan bu-
lan-bulan selanjutnya, terbagi antara melak-
sanakan tugas penindakan sekaligus mengha-
dapi 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 Hadi-
yanti, selaras dengan pendapat pegiat anti-
korupsi yang telah memprotes kasus-kasus 
praperadilan Budi Gunawan, menyatakan pe-
netapan tersangka tidak masuk dalam objek 
praperadilan. 

Dampak buruk praperadilan benar-benar 
terasa hingga memasuki Mei. Komisi anti-
korupsi kalah oleh tuntutan Ilham Arief 
Sirajuddin pada 12 Mei. Mantan Wali Kota 
Makassar ini sebelumnya dijerat sebagai ter-
sangka kasus korupsi proyek perusahaan dae-
rah air minum.

Selanjutnya, sidang Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan, 26 Mei 2015, menyatakan 
proses penyelidikan, penyidikan, dan peny-
itaan 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 dita-
ngani KPK sejak 2004 akan divonis serupa. 
Padahal sebagian besar kasus itu sudah ber-
kekuatan hukum tetap setelah diputuskan di 
Mahkamah Agung.

Dalam keputusan hakim yang menerima 
gugatan Ilham, KPK juga diminta menunjuk-
kan alat bukti penyelidikan dan penyidikan 
yang mendasari penetapan tersangka. Me-
nanggapi tiga kekalahan itu, KPK merasa te-
lah belajar banyak. Kredibilitas lembaga anti-
rasuah ini setidaknya berhasil dipertahankan 
kendati diterpa gelombang praperadilan.

Dari 25 gugatan praperadilan, KPK ‘ha-
nya’ mengalami tiga kekalahan. “Ini bukti 
KPK sudah bekerja secara proper,” kata Ruki 
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 
III DPR.l

maret
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BERjUANG BERSAMA 
SELAMATKAN KEKAYAAN 
ALAM INdONESIA

Memasuki April, Komisi Pem-
berantasan Korupsi menja-
lin kerja sama lintas lembaga, 
yang tujuannya menjamin 

kekayaan alam Indonesia tetap dinikmati 
hingga anak-cucu nanti, bukan sekadar ter-
sisa dalam lirik lagu.

Selepas triwulan pertama 2015 yang pe-
nuh tantangan, KPK berhasil mengajak 20 
kementerian dan tujuh lembaga negara serta 
12 pemerintah provinsi, menandatangani 
nota kesepakatan rencana aksi bersama pe-
nyelamatan Sumber Daya Alam. Kegiatan ini 
digelar di Istana Negara, Jakarta, pada 19 Ma-
ret 2015. Nota kesepahaman (MoU) ini ada-
lah terobosan penting di bidang pencegahan 
korupsi.

Presiden Joko Widodo menyaksikan 
langsung seremoni penandantangan MoU 
itu. Dalam acara ini turut hadir Wakil Pre-
siden Jusuf Kalla, para menteri kabinet dan 
pimpinan lembaga, Panglima TNI Jenderal 
Moeldoko, Wakil Kepala Polri Jenderal Po-
lisi Badrodin Haiti, Jaksa Agung M. Prasetyo, 
serta para gubernur dari provinsi yang terli-
bat kerja sama ini

Penandantanganan MoU rencana aksi itu 
berkaca pada kajian yang sejak 2013 dipela-
jari KPK. KPK menilai sumber daya yang me-
limpah di Tanah Air, bila dikelola serampan-
gan, dapat memicu perilaku koruptif. 

“Ini perlu kami lakukan karena menyang-

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.

kut penyelamatan uang yang sangat besar,” 
kata Ketua Sementara KPK Taufiequrach-
man Ruki di sela-sela acara di Istana.

Wakil Ketua Sementara KPK, Johan Budi 
Sapto Pribowo ditunjuk menjadi Ketua Bi-
dang Penyelamatan Sumber Daya Alam. Dia 
menyatakan satu dekade terakhir, potensi pe-
nerimaan negara dari pengelolaan kekayaan 
alam dibandingkan realisasi di lapangan, be-
lum sejalan. Ketika bisnis berbasis sumber 
daya alam tak dikelola transparan, ujung-
ujungnya negara dirugikan akibat rendahnya 
penerimaan dari sektor pertambangan, kela-
utan, dan kehutanan. 

Dana yang masuk ke kas pemerintah ter-
ancam tak maksimal bagi kemaslahatan ma-
syarakat. Ambil contoh aroma masalah di bis-
nis batu bara. Potensi kehilangan penerimaan 
pajak dari tambang itu mencapai Rp28,5 tri-
liun, untuk 2012 saja. Sedangkan taksiran ke-
rugian negara sekitar Rp10 triliun per tahun. 

Hitungan mencemaskan ini muncul se-
telah KPK mempelajari situasi, tak semua 
pengusaha batu bara tertib melaporkan hasil 
ekspornya kepada otoritas terkait, khususnya 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine-
ral.

Ada pula hasil temuan Tim Optimalisasi 
Penerimaan Negara menunjukkan dugaan 
kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pa-
jak (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 tu-
juan baik. Usaha-usaha menjaga potensi pe-
nerimaan dari kekayaan hayati di Tanah Air 
selama ini jalan sendiri-sendiri. Sebagian 
kementerian memiliki rencana aksi ma-
sing-masing, tapi belum dikoordinasikan pe-
laksanaannya 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 mu-
lai Apri 2015 ini memperluas cakupan kerja 
sama dengan sesama lembaga negara. Tiga 
tahun sebelumnya, rencana aksi KPK baru 
mengawasi pengelolaan tambang. Mulai ta-
hun ini, bidang kelautan, kehutanan dan per-
kebunan ikut dipantau.

KPK sudah langsung menemukan indi-
kasi kebocoran penerimaan negara di bidang-
bidang yang belum lama diamati. Misalnya, 
dalam isu kelautan, KPK melihat bahwa bis-
nis 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 berwu-
jud perairan, terbukti belum meraup manfaat 
besar. Kajian KPK menunjukkan kontribusi 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sek-
tor kelautan hanya menyumbang 0,3 persen 
terhadap penerimaan pajak negara. Jika di-
tarik 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-Un-
dang Dasar 1945 secara tegas mengamanat-
kan agar semua jenis kekayaan alam diguna-
kan untuk menjamin kemakmuran rakyat. 

Lebih jauh lagi, situasi pengelolaan tam-
bang, perkebunan, maupun kehutanan yang 
belum transparan tidak sejalan dengan sema-
ngat era reformasi yang menuntut dihapus-
kannya perilaku koruptif dari segala bidang 
kehidupan bernegara.

“Buruknya pengelolaan sumber daya 
alam ini menjadi paradoks dalam pemberan-
tasan korupsi di Indonesia,” kata Ruki.

Namun begitu, KPK optimis, MoU ren-
cana aksi pencegahan kekayaan alam itu da-
pat memberi sumbangsih besar bagi negara. 
Ketika terlaksana dengan baik, minimal di-
perkirakan ada penambahaan pendapatan 
negara bukan pajak sebesar Rp20 triliun.l

aPriL
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SOSOK pEREMpUAN 
jAdI GARdA TERdEpAN 

Meski sudah merdeka sekali-
gus hidup nyaman di negeri 
sendiri, perempuan Indone-
sia 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 menem-
patkan perempuan sebagai tokoh sentral 
pencegahan korupsi, baik sebagai ibu rumah 
tangga, istri, maupun tenaga profesional yang 
berkarya di bidangnya masing-masing. Inilah 

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.

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 pen-
ting dalam penanaman sikap antikorupsi ke-
pada masyarakat dan keluarga,” ujarnya.

Sejak 2014 program ini sudah menjang-
kau 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 mel-
atih perempuan Indonesia di 13 provinsi 
dan telah melahirkan 499 agen SPAK dari 
berbagai latar belakang, seperti ibu rumah 
tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengge-
rak PKK, dosen, guru, tokoh agama, peng-
usaha, mahasiswa, tokoh masyarakat dan ak-
tivis. Tahun depan, program ini menargetkan 
akan menjangkau  1 juta orang dari berbagai 
kalangan. Rencananya, KPK akan memper-
luas programini pada tahun 2016 dengan tar-
get keberadaan agen SPAK di 34 Provinsi di 
Indonesia dan bisa menjangkau 1 juta orang, 
termasuk 800,000 perempuan.

Dari pengakuan para agen SPAK, seba-
nyak 94 persen para agen telah menolak un-
tuk berpartisipasi dalam tindak korupsi sejak 
bergabung dengan SPAK. Dan sebanyak 20 
persen, para agen telah menunjukkan keber-
aniannya dengan melaporkan sebuah kasus 
korupsi.

Tentu saja, KPK berharap bahwa gerakan 
ini dapat menunjukkan perkembangan sig-
nifikan, manakala lebih banyak lagi perem-
puan yang terlibat dan berperan aktif dalam 
gerakan ini. KPK memandang, dukungan dan 
partisipasi publik sebanyak mungkin akan 
mendukung program pemberantasan ko-
rupsi.

Di sisi lain, Judhi Kristantini, selaku Se-
nior Manager AIPJ mengatakan gerakan pe-
rempuan melawan korupsi ini secara nyata 
telah mengupayakan sejumlah perubahan 
konkret di masyrakat. Antara lain, membe-
baskan 400 pasangan miskin dari pungli saat 
mengurus dokumen identitas hukum; Ba-
nyak perempuan mulai kritis menanyakan 
asal uang yang diberikan oleh suaminya; Be-
berapa istri tidak lagi menggunakan fasilitas 
kantor untuk kepentingan pribadi, seperti 
kendaraan dinas. 

Yang tak kalah penting, kata Judhi, “Para 
ibu telah mulai secara serius memperkenal-
kan dan mengajarkan tentang kejujuran pada 
keluarga dan memberikan konteks kejujuran 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari.”

Setahun kemudian, program ini dica-
nangkan KPK sebagai sebuah gerakan nasio-
nal. Dipilih momentum 21 April 2015, berte-
patan dengan Peringatan Hari Kartini.

Dalam pencanangan Gerakan Nasional 
Saya Perempuan Anti Korupsi itu, KPK se-
kaligus menggelar rangkaian kegiatan sepan-
jang 21-25 April, serentak di berbagai kota. 

Pemasangan spanduk raksasa bertuliskan 
“Saya Perempuan Anti Korupsi” oleh em-
pat Kartini Petualang, dilakukan pada Selasa  
(21/5). Kegiatan itu disaksikan mantan Ibu 
Negara Sinta Nuriyah Wahid, Menteri Pem-
berdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 
Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup 
Siti Nurbaya, dan Menteri Sosial Khofifah In-
dar Parawansa.

Dalam momen yang sama, Ketua Semen-
tara KPK, Taufiequrachman Ruki mengata-
kan peran perempuan sangat penting dalam 
upaya pencegahan korupsi. Seorang perem-
puan, kata Ruki, dapat memberikan pegaruh, 
tidak hanya bagi anak dan suaminya, melain-
kan juga masyarakat.

Karena itu, Ruki berharap GN SPAK ini 
dapat menggalang sebanyak mungkin para 

perempuan dan organisasi perempuan untuk 
ikut berpartisipasi dalam upaya pemberan-
tasan korupsi. “Caranya, dengan melindungi 
diri dari korupsi dan turut menyebarluaskan 
pengetahuan, modus-modus, dan peluang-
peluang yang berpotensi korupsi serta konse-
kuensi 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 Wa-
kil Ketua KPK Johan Budi SP dan pakar hu-
kum pidana dari Universitas Indonesia (UI), 
Gandjar L. Bonaprapta menjadi pembicara 
dalam talkshow bertema “Ketika Perempuan 
Melakukan Perubahan.”

Atas kinerjanya yang baik, SPAK dinobat-
kan menjadi pemenang terbaik pada Kompe-
tisi 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 kehuma-
san, 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 me-
ningkatkan kemanfaatan bagi publik.

“Setiap program, saya kira harus memi-
liki segmen, format dan yang paling penting 
manfaat yang besar dalam pemberantasan 
korupsi,” katanya. 

Sebelumnya, program ini juga telah 
memecahkan rekor Museum Rekor Indone-
sia (MURI) saat sebanyak 1.400 anak dari 62 
sekolah dasar di Makassar, Sulawesi Selatan 
juga mendapatkan pendidikan nilai integri-
tas 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 edu-
kasi antikorupsil

aPriL
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pENdIdIKAN ANTIKORUpSI 
UNTUK SEMUA

pendidikan menjadi bagian terpen-
ting dalam pencegahan korupsi. 
Inilah yang diyakini Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) pada 

program edukasi. Melalui sejumlah program, 
KPK berharap mampu menumbuhkan ke-
sadaran, yang pada akhirnya akan melahir-
kan sebuah gerakan bersama untuk melawan 
korupsi.

Melalui pendidikan, 9 nilai antikorupsi 
yang ditanamkan bisa disampaikan dengan 
cara yang menarik. Misalnya saja, KPK me-
luncurkan Zona Sahabat Pemberani di area 
Taman Pintar Yogyakarta pada 4 Mei lalu. 
Zona Sahabat Pemberani ini merupakan pe-
ngembangan 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 mengajar-
kan nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada 
anak-anak. “Selain upaya penindakan dan 
perbaikan sistem di kementerian, lembaga, 
pemerintah daerah, KPK juga tidak lupa un-
tuk 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. 

sejaTinya, pendidikan adalah 
penanaman nilai luhur nan berbudi. 
agar diharapkan, kelak Tumbuh benih-
benih kemuliaan dan keTeladanan. 
iTulah yang juga diciTa-ciTakan kpk 
dalam seTiap program edukaTifnya.

Sehingga sarana penyebaran informasi ten-
tang khazanah ilmu pengetahuan dan tekno-
logi 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 me-
dia, antara lain; Kinnect Games berisi petua-
langan dan senam antikorupsi; Materi ber-
gambar berupa lukisan kekayaan Indonesia, 
nilai-nilai antikorupsi, dan kinerja KPK; Po-
hon harapan yang berisi tokoh-tokoh bangsa 
berintegritas, dan film antikorupsi.

Tak hanya bagi anak. KPK juga mena-
ruh 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 se-
jumlah tokoh yang telah membuat sejumlah 
perubahan, seperti Robi Navicula, Ayip Budi-
man, Ahmad Bahrodin, Rahmat Jabaril, Elan-
to 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 se-
belumnya. 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. “Pe-
nanaman 9 nilai antikorupsi perlu dilakukan 
secara intensif, dengan cara kreatif, popu-
ler dan dekat dengan keseharian anak muda 
masa kini,” katanya.

Mengusung tema “Energi Mudamu, 
Senjatamu”, KPK menggelar puncak ke-
giatan Youth Camp, bertepatan dengan per-
ingatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 
2015. Sebuah pentas budaya dihelat sekali-
gus mendeklarasikan “Janji Antikorupsi” dan 
membuat prasasti sebagai bukti komitmen 
kaum muda untuk melakukan perubahan so-
sial, Indonesia yang lebih baik dan terbebas 
dari korupsi. 

Segmen strategis lainnya, KPK juga me-
rangkul guru sekolah menengah untuk me-
nyebarkan pesan antikorupsi melalui karya 
tulis. Melalui kegiatan “Teacher Supercamp: 
Guru Beraksi Menulis Antikorupsi” yang di-
gelar 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 nas-
kah drama. Para peserta kemudian menjalani 
‘karantina’ untuk menghasilkan karya yang 
bernafaskan nilai antikorupsi untuk mendu-
kung gerakan pemberantasan korupsi di In-
donesia.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja me-
ngatakan, kegiatan ini merupakan salah satu 
upaya dalam meningkatkan daya dukung ter-
hadap implementasi pendidikan antikorupsi. 
“KPK mengembangkan sekaligus memperka-
ya media pembelajaran antikorupsi yang te-
lah dimiliki dan mengoptimalkan peranan 
guru dalam penerapan pendidikan anti-
korupsi, terutama untuk kalangan remaja,” 
katanya.  

Selain itu, Adnan melanjutkan, kegiatan 
ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan 
peran serta para pendidik, untuk menghasil-
kan karya yang berkualitas dan dapat dicerna 
generasi muda. “Pelibatan guru dalam penu-
lisan literatur antikorupsi merupakan salah 
satu bentuk partisipasi masyarakat dalam 
upaya pencegahan dan pemberantasan ko-
rupsi,” katanya. 

Selama lima hari, para peserta akan men-
dapatkan pembekalan materi dan keteram-
pilan dari para pengampu, antara lain Gol A 
Gong, Ahmad Fuadi, Pidi Baiq, Beng Rahad-
ian, Iman Soleh, dan Zulfikri Anas.l

mei
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Seluruh Pimpinan KPK Jilid III, 
akan mengakhiri masa tugasnya. 
Pada 18 Maret, Presiden Joko 
Widodo telah menerbitkan Per-

aturan Pemerintah Pengganti Undang-Un-
dang (Perppu). Beleid ini menjadi dasar bagi 
Istana menetapkan tiga sosok pelaksana tu-
gas sampai 16 Desember.

Sesuai ketentuan undang-undang, Pre-
siden 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, ma-
najemen 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 ko-
rupsi.

Tim ini dipimpin Destri Damayanti, ahli 
ekonomi keuangan dan moneter. Adapun 
yang menjabat wakil ketua ialah pakar hukum 
tata negara, Enny Nurbaningsih. Anggota lain 

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 (pa-
kar tata kelola pemerintahan dan reformasi 
birokrasi), Diani Sadiawati (ahlli hukum, 
direktur analisa perundang-undangan Bap-
penas), serta Meuthia Ganie-Rochman (ahli 
sosiologi korupsi dan modal sosial).

Penunjukkan pansel ini diapresiasi Pe-
laksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi SP. 
“KPK tidak hanya bicara soal hukum, tetapi 
juga bicara manajemen, teknologi, monitor-
ing, pencegahan, dan penindakan. Jadi pe-
mimpin KPK harus mengetahui hal itu,” ujar-
nya.

Tim pansel sempat berkunjung ke KPK 
pada 9 Juni. Dalam kesempatan itu, para 
Pimpinan KPK menyampaikan 17 kriteria 
calon Komisioner KPK sebagai bahan per-
timbangan 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 memim-
pin 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 lem-
baga lain seperti PPATK dan BIN dalam me-
nelusuri rekam jejak sang calon. “Sehingga 
itu bisa meminimalisasi kesalahan-kesa-
lahan, membaca rekam jejak calon tersebut,” 
ujar Ketua Pansel Destry Damayanti.

Memasuki Juni, Pansel membuka pen-
daftaran. Hasilnya, 611 orang dari pelbagai 
latar belakang mendaftar, lalu disaring men-
jadi 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 ke-
sehatan, serta wawancara pada akhir Agustus. 

Tepat pada 1 September 2015, delapan 
nama calon pimpinan dipilih oleh pan-
sel.  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. Selanjut-
nya 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 Muham-
mad Syarif.

Kedelapan calon akan dipilih bersama 
dua calon lain yang sudah diajukan Pemerin-
tah 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, Busy-
ro 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 Ra-
hardjo dengan 53 suara, Basaria Panjaitan de-
ngan 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 Se-
mentara KPK Johan Budi mengatakan, “Saya 
berharap pemimpin yang baru bisa membuat 
KPK maju dan on the track,” katanya di Ge-
dung KPK pada Kamis, 17 Desember 2015l

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.

kaLeidoskoP mei
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MEWUjUdKAN pILKAdA 
BEBAS KORUpSI

pada 2015 rakyat Indonesia men-
jalankan pemilihan kepala daerah 
serentak untuk pemilihan guber-
nur, bupati, dan walikota. Hajatan 

politik nasional ini berkaca pada Pasal 201 
ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Peng-
ganti 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 Pemi-
lihan Umum menyatakan 269 kabupaten/
kota menggelar pilkada. Banyak sekali perbe-
daan pilkada serentak ini dibanding biasanya. 
Ambil contoh, sejumlah kegiatan kampanye 
dibiayai negara. Lalu tidak ada putaran ke-
dua, sehingga peraih suara terbanyak otoma-
tis menjadi pemenang. Harapannya, pemi-
lihan kepala daerah akan lebih efisien serta 
hemat dari sisi pendanaannya.

Gegap-gempita Pilkada serentak ini tidak 
luput dari pengamatan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK). Untuk mewujudkan 
Pilkada yang jujur dan adil, KPK mengkam-
panyekan program “Pilkada Berintegritas”.

Dari program ini, KPK hendak merangkul 
sebanyak mungkin pemangku kepentingan 

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

guna memastikan pilkada berlangsung trans-
paran, jujur, dan adil. Wakil Ketua Sementara 
KPK Johan Budi SP menjelaskan alasan per-
lunya mengkampanyekan Pilkada Berinteg-
ritas. Dia mengatakan kepala daerah adalah 
posisi strategis yang berada dalam garda 
depan pelayanan masyarakat. Sosok bupati 
atau walikota akan sangat menentukan pem-
bangunan sebuah daerah selama lima tahun.

“Kita berharap pelaksanaan pesta demo-
krasi ini akan menghasilkan kepala daerah 
yang pro pemberantasan korupsi. Untuk 
merealisasikannya, kita harus memastikan 
sebuah rangkaian dan tahapan yang berinteg-
ritas,” ujarnya.

Dari hasil pemantauan KPK, cukup ba-
nyak kepala daerah yang terjerat korupsi se-
lama menjabat. Sejak 2003 sampai 2015, ada 
61 bupati/walikota yang telah dihukum peng-
adilan karena terbukti melakukan tindakan 
korupsi atau menerima rasuah dalam meru-
muskan 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 kampa-
nye ini antara lain Sumatra Barat, Jambi, 
Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Te-
ngah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kota Sura-
baya dan Kabupaten Bandung. 

Pada titik-titik tersebut, KPK juga ber-
koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) daerah setempat, tokoh dan orga-
nisasi masyarakat setempat.

Kegiatan sosialisasi akan menyentuh se-
luruh elemen, baik penyelenggara, pengawas 
maupun pemilih. Antara lain, Pembentukan 
Calon Kepala Daerah Berintegritas, Pemben-
tukan 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 ke-
pada masyarakat. Menurut Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu Praja, ibuku itu berisi menge-
nai temuan KPK selama ini di lapangan. Mi-
sal di suatu daerah apakah ada penyimpangan 
anggaran yang dilakukan. Lalu juga sejauh 
mana transparansi keuangan yang diterap-

kan selama ini.
Dijabarkan pula lima perspektif anti-

korupsi yang bisa menjadi pegangan masya-
rakat 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 anti-
korupsi.

“Buku putih itu semacam buku panduan 
bagi masyarakat. Isinya gambaran tentang 
kinerja pemerintahan suatu daerah,”  kata 
Adnan.

Tidak cukup hanya kampanye, KPK se-
kaligus mengumumkan Laporan Harta Ke-
kayaan 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 pemerik-
saan terhadap harta kekayaan yang dilapor-
kan tersebut secara uji petik sesuai dengan 
yang ditetapkan berdasarkan kriteria, antara 
lain laporan dari masyarakat, hubungan an-
tara 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.
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TAK jERA 
MELAWAN KORUpSI

dari bermacam kegiatan penin-
dakan yang dilakukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), 
kasus paling menyita perhatian 

publik adalah skandal yang membelit Guber-
nur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. 
Pengungkapan kasus ini berawal dari ketika 
operasi tangkap tangan (OTT) KPK menjerat 
tiga hakim, satu panitera dan seorang peng-
acara 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 peng-
acara 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, Ga-
tot akhirnya memenuhi undangan pemerik-
saan. 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 

sempaT Terganggu akibaT krisis 
kelembagaan, kpk TeTap berupaya 
menjaga riTme kinerja di bidang 
penindakan. menjaga amanah rakyaT 
dalam pemberanTasan korupsi.

2015, KPK menetapkan Anggota DPR, PRC, 
sebagai tersangka kasus suap. Setelah dite-
tapkan sebagai tersangka, PRC mengungkap-
kan 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 pe-
nindakan,” 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 berini-
sial A yang juga mantan Bupati Tanah Laut 
periode 2003-2013, karena menerima suap 
dari Direktur PT MMS, AH, di Swiss-Bell Ho-
tel Sanur Bali.

Selanjutnya, pada 19 Juni, KPK menang-
kap tangan Anggota DPRD Musi Banyuasin 
BK dan AM ketika menerima uang dari Ke-
pala Dinas Pendapatan Pengelolaan Ke-
uangan 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 pro-
yek pembangunan pembangkit listrik mikro-
hidro di Papua.

KPK kembali melakukan OTT pada 1 De-
sember 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 ter-
sangka melakukan rasuah dalam rangka pem-
bentukan Bank Pembangunan Daerah Ban-
ten. KPK turut mengamankan barang bukti 
berupa uang dalam jumlah US$ 11 ribu dan 
Rp 60 juta.

Pimpinan KPK bersyukur, proses penin-
dakan 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 pe-
nyidik. 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 le-
bih 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 menye-
torkan Rp 198 miliar ke negara,” ujarnya.

Sepanjang 2015, KPK berhasil melaku-
kan 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 sebe-
lumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi 
terhadap 33 putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetapl

juLi
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AjAK MASYARAKAT 
MENGAWAL dANA dESA

desa tidak dapat terus diseja-
jarkan 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 hi-
dup di desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 
Tahun 2014, mulai efektif diberlakukan oleh 
pemerintah. Dampaknya 74.093 desa di selu-
ruh Tanah Air segera memperoleh pelbagai 
keistimewaan.

Kendati begitu, potensi penyelewengan 
tetap saja mengintai di balik niat baik ter-
sebut. Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), di bulan Agustus 2015, melakukan ge-
rakan konkret mengawasi penyaluran dana 
desa. Tumpuan gerakan ini adalah masyara-
kat, yang diharapkan aktif mengawasi penya-
luran 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 meng-
alokasikan 10 persen dana perimbangan di-
terima setiap kabupaten di Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah 

sudah saaTnya, desa berperan sebagai 
subjek pembangunan. diperlukan lebih 
dari sadar dan peduli. kpk mengkaji 
dan menginisiasi parTisipasi, agar 
masyarakaT juga TuruT serTa

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Peraturan 
Presiden nomor 15 dan nomor 36 Tahun 2015 
turut terbit menjamin pelaksanaan UU Desa. 

KPK mengingatkan supaya pelaksana la-
pangan yang mengelola anggaran desa diper-
kuat kapasitasnya. Tujuannya tak lain untuk 
menghapuskan celah-celah penyelewengan, 
ataupun peluang bagi pihak-pihak berniat 
meraup keuntungan pribadi. Sejalan dengan 
kekhawatiran itu, KPK menemukan setidak-
nya 14 potensi persoalan, dibagi dalam em-
pat aspek. Ketua Tim Kajian Dana Desa KPK, 
Niken Ariati, menjabarkan empat aspek besar 
itu yakni regulasi dan kelembagaan; tata lak-
sana; pengawasan; dan sumber daya manusia.  

Paling kasat mata dan mendesak adalah 
tata laksana. Dana besar yang tiba-tiba di-
peroleh 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 pe-
mangku 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 Hameng-
kubuwono 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 ka-
langan, seperti bupati, kepala desa, pegiat 
lembaga swadaya masyarakat, dan wartawan 
yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya.

Selain mendengar bagaimana perkem-
bangan implementasi UU Desa dari para 
narasumber dan bagaimana metode penga-
wasannya, peserta juga bisa mendengar se-
cara langsung pengalaman dari kepala desa 
dalam mengelola keuangannya. 

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

jurnalisme Warga Kawal dana desa
Untuk meningkatkan peran pengawasan 

masyarakat terhadap pelaksanaan dana desa, 

KPK berinisiatif menggelar lokakarya Jur-
nalisme Warga bertema “Berani Lawan Ko-
rupsi” di sejumlah kota di Indonesia. Kota 
pertama, yakni Solo, Jawa Tengah yang di-
adakan 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 ber-
harap setiap peserta pelatihan dapat mening-
katkan kapasitasnya untuk memantau penye-
lenggara negara di tempat tinggalnya. Adnan 
mengatakan, pemberantasan korupsi bukan 
hanya tanggung jawab aparat hukum, seperti 
KPK, melainkan tanggung jawab semua pi-
hak, termasuk masyarakat. 

Justru masyarakat lebih luwes menemu-
kan bukti-bukti korupsi yang mereka lihat 
di sekitarnya. Perkembangan teknologi, de-
ngan jumlah pengguna Internet pada 2014 
mencapai 88,1 juta, merupakan indikasi yang 
tidak bisa diremehkan sebagai medium ko-
munikasi.

“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 ma-
syarakat,” kata Adnanl

agustus
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KARENA SINERGI 
AdALAH KUNCI

Mewujudkan sinergi di antara 
aparat penegak hukum, mut-
lak diperlukan guna berkon-
solidasi untuk mengantisipasi 

modus korupsi yang belakangan kian cang-
gih. Tentu saja, Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (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 menyeleng-
garakan Pelatihan Bersama Aparat Penegak 
Hukum yang diikuti penyidik, jaksa dan audi-
tor pada lembaga tersebut.

Ketua Sementara KPK Taufiequrachman 
Ruki mengatakan, kegiatan ini dilakukan un-
tuk mengatasi berbagai kendala dalam pena-
nganan perkara tindak pidana korupsi dan 
pengembalian kerugian keuangan negara, 
khususnya pada provinsi tersebut. Dari si-
nergi ini diharapkan dapat terwujud kerja 
sama yang lebih efektif di antara instansi pe-
negak hukum, dengan auditor BPK dan BPKP 
dalam pemberantasan korupsi. 

“Karenanya, sinergi dan kerja sama ini 
mutlak dilaksanakan. Mengingat banyak ka-
langan yang menyatakan, pemberantasan ko-
rupsi belum berjalan maksimal,” papar Ruki 
di Manado, Sulawesi Utara, September lalu.

Kegiatan ini, merupakan realisasi dari 
fungsi mekanisme pemicu (Trigger Mecha-
nism) yang dimiliki KPK guna mempercepat 
proses penanganan perkara tindak pidana 
korupsi yang sedang ditangani aparat pene-

salah saTu kunci keberhasilan 
pemberanTasan Tindak pidana korupsi 
adalah upaya yang luar biasa dari 
aparaT penegak hukum (apgakum). 
salah saTunya wujudnya adalah 
sinergi

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, penyi-
dikan dan penuntutan.

“Lakukan hubungan informal bukan da-
lam rangka mempengaruhi putusan, tapi 
untuk memperlancar semua putusan. KPK 
bukan kompetitor kami tidak akan menem-
patkan 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 bertu-
juan untuk memperdalam pengetahuan tek-
nis terkait penanganan perkara tindak pidana 
korupsi.

Usai acara pembukaan, kegiatan pela-
tihan 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 Ah-
mad Wiyagus, Anggota III BPK Eddy Mulyadi 
Soepardi, Kepala Pusat Pelaporan dan Ana-
lisis 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 un-
tuk lingkup Provinsi Gorontalo dan Sulawesi 
Utara pada 14-18 September 2015, serta Den-
pasar 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 mena-
ngani perkara tipikor, baik di tingkat penyeli-
dikan, penyidikan, serta penuntutan perkara 
tipikor.

Kedua, meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan bagi para penyidik kepolisian, 
jaksa serta auditor pemerintah yang mena-
ngani perkara tipikor dalam upaya penye-
lamatan aset hasil tipikor. Ketiga, mening-
katkan pengetahuan dan ketrampilan bagi 
para penyidik kepolisian, jaksa serta auditor 
pemerintah yang menangani perkara tipikor 
dalam menerapkan UU Pencucian Uang. Ke-
empat, membina hubungan yang koordinatif.

“Pemberantasan korupsi belum maksi-
mal, karena belum optimalnya upaya pene-
gak hukum untuk mengembalikan kerugian 
keuangan negara yang telah dijarah para ko-
ruptor,” kata Ruki.

Tahun lalu, KPK menggelar kegiatan 
ini di Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku 
Utara dan Kalimantan Selatan. Sejak dise-
lenggarakan pada 2011 hingga 2015, pelatihan 
ini telah diikuti lebih dari dua ribu aparat pe-
negak hukum di 16 provinsi. Dengan rincian, 
1.108 penyidik kepolisian daerah, 794 penyi-
dik 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 Ma-
ret 2012 silam.

Selain itu, KPK juga beberapa kali diun-
dang menjadi pembicara dihadapan 300 Ca-
lon Jaksa di Badan Diklat Kejaksaan Agung 
pada Jumat  (22/5). Wakil Ketua Semen-
tara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan 
aparat penegak hukum sangat penting mem-
bangun sinergitas. Meski akan sering terjadi 
gesekan, aparat penegak hukum tetap harus 
terus bersinergi.

“Membangun komunikasi kembali de-
ngan penegakan hukum yang dulu pernah 
bersinggungan pada waktu dengan Polri,” pa-
parnya.

Dia mencontohkan, di Amerika Serikat 
sendiri kerap terjadi gesekan di antara kepo-
lisian dan kejaksaan. “Di Amerika gesekan itu 
biasa. Dari situ muncul istilah criminal jus-
tice system,” ujarnya.

KPK sendiri terus membangun sinergitas 
antara penegak hukum yakni kepolisian dan 
kejaksaan. Rencana Strategi KPK 2011-2015 
direncanakan akan melaksanakan pence-
gahan 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

sePtemBer
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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.
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CEGAH KORUpSI 
dARI HUTAN SAMpAI 
ANGGARAN dAERAH

Indonesia patut bersyukur, dianugerahi 
alam indah nan kaya. Hutan misalnya, 
menyimpan potensi kekayaan alam 
yang bermanfaat bagi umat manu-

sia. Kalau tak pandai bersyukur, apalagi tak 
mampu dijaga dari tangan-tangan serakah, 
akibatnya bisa celaka. Tak hanya kerugian ne-
gara, rakyat juga bisa jauh dari sejahtera.

Kayu misalnya, ternyata menyimpan 
potensi salah kelola. Kajian Komisi Pembe-
rantasan 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 ku-
bik. Angka-angka tersebut mengindikasikan 
bahwa statistik dari KLHK hanya mencatat 
19–23% dari total produksi kayu selama pe-
riode kajian, sedangkan 77–81% tidak ter-
catat.

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 seharus-
nya memungut penerimaan 
agregat sebesar Rp 93,9- 118 
triliun dari DR and PSDH selama tahun 

salah saTu kekayaan alam indonesia, 
berwujud huTan. selain merusak paru-
paru dunia, kerusakan huTan yang 
Terjadi, juga berakibaT pada kerugian 
negara. upaya luar biasa harus 
dimulai unTuk menyelamaTkannya.

2003-2014. Angka tersebut menunjukkan 
bahwa total kerugian negara akibat pemu-
ngutan penerimaan DR and PSDH yang ku-
rang 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 mengingat-
kan, bahwa biaya pemeliharaan hutan sangat 
besar. Kalau PNBP tidak dikelola dengan baik 
maka tidak akan membawa perbaikan kese-
jahteraan bagi rakyat. “Bersama instansi ter-
kait, kita bisa melakukan perbaikan, sehingga 
sistem akan lebih baik dan akuntabel. Potensi 
kehilangan keuangan negara bisa kita mini-
malisasi,” kata di hadapan Sekjen Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) Bambang Hendroyono, Dirjen Pe-
ngelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Ida 
Bagus Putera dan Dirjen Anggaran Kemen-
terian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, pada 
saat paparan kajian, 9 Oktober di Gedung 
KPK, Jakarta.

Karenanya, KPK memandang kajian ini 
sangat penting dilakukan untuk menghenti-
kan kerugian negara di sektor kehutanan, me-
meriksa sistem yang memungkinkan terjadi-
nya 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 mendu-
kung 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 op-
timal. “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 me-

monitor pengelolaan sumber daya alam di 
Tanah Air dengan menggandeng kemen-
terian 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 Ba-
dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) bertujuan untuk mewujudkan tata 
kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang transparan dan akun-
tabel.

Kegiatan Korsupgah difokuskan untuk 
mendorong pengelolaan APBD yang sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku; 

Mengidentifikasi berbagai persoalan, risiko, 
dan penyebab pada bidang APBD; Menurun-
kan potensi tingkat korupsi; serta Perbaikan 
sistem pengendalian internal atas penge-
lolaan APBD pada pemerintah daerah. 

“Kegiatan ini didasari atas kesadaran, 
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat, melalui pembangunan nasio-
nal yang berkesinambungan, dengan peran 
serta pemerintah daerah adalah suatu kenis-
cayaan,” ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu 
Praja.

Hasil evaluasi kegiatan Korsupgah yang 
digelar pada Oktober-Desember di 32 pro-
vinsi, memperlihatkan beberapa hal yang 
perlu diperbaiki. Pertama, dalam proses pe-
nyusunan dan alokasi anggaran adanya inter-
vensi 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 terwu-
judnya pelayanan prima dalam bentuk Pela-
yanan Terpadu Satu pintu (PTSP), dan masih 
belum transparannya perizinan yang ada.

“Untuk kebutuhan tersebut, kami akan 
mengumpulkan praktik-praktik terbaik pe-
ngelolaan APBD yang ada di negeri ini,” 

oktoBer
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dANA pENdIdIKAN 
jUGA pERLU dIjAGA

Sesuai amanat undang-undang, 
pemerintah mengalokasikan 20 
persen bagi dana pendidikan, ter-
masuk dana pendidikan Islam 

yang dikelola Kementerian Agama, sebesar 
Rp 48,17 triliun. Angka ini menempati posisi 
kedua untuk besaran anggaran yang diberi-
kan oleh pemerintah setelah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.

Tentu saja pepatah lama berlaku. “Ada 
gula, ada semut.” Dana ini mesti diawasi de-
ngan ketat agar tak ada semut-semut liar 
yang menikmati ‘manisnya’ dana pendidikan. 
Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) melakukan kajian mengenai penge-
lolaan dana pendidikan Islam. KPK khu-
sus memelototi pengelolaan Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) serta Sarana dan Prasarana di 
Dirjen Pendidikan Islam. Tujuannya, men-
gidentifikasi 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, Ibti-
dayah, dan lain-lain. Dari perspektif peng-
guna anggaran menangani satuan kerja yang 

negara Telah menganggarkan 
dana yang besar bagi pendidikan. 
perlu dikawal bersama, agar Tak 
Terjadi kebocoran sehingga rakyaT 
bisa menikmaTi pendidikan yang 
berkualiTas

sebanyak ini apalagi tercerai-berai di seluruh 
provinsi bukan hal mudah,” ungkap Ketua Se-
mentara 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 Pendi-
dikan Islam Kemenag Kamaruddin. Dalam 
kesempatan itu tiga Komisioner KPK lainnya 
juga hadir, yakni Adnan Pandu Praja, Indri-
yanto Seno Adji, dan Johan Budi SP.

Selengkapnya, Tim Kajian KPK menemu-
kan ada 9 persoalan pada sarana dan prasa-
rana, tiga persoalan pada BSM dan empat per-
soalan lain-lain. Sembilan persoalan sarpras 
meliputi: Pemberian bantuan sarpras tanpa 
didasari perencanaan yang baik; Mekanisme 
pengajuan proposal tidak sesuai dengan prak-
tik good governance; Proses verifikasi propo-
sal belum optimal; Kriteria affirmative action 
dalam pemberian bantuan PD pondok pesan-
tren tidak transparan dan tidak akuntabel; 
dan Data penerima bantuan sarpras tidak ter-
administrasi dengan baik.

Empat lainnya; Klasifikasi dan jumlah 
jenis bantuan di Direktorat PD Pontren ti-
dak efisien; Petunjuk teknis pada Direktorat 

PD Pontren belum optimal mendukung pro-
gram; Pengelolaan anggaran bantuan oleh 
Kemenag pusat tidak efisien; serta Kemenag 
belum siap mengelola bantuan sarpras akibat 
perubahan akun.

Ruki mencontohkan pada proses verifi-
kasi, tidak adanya standar pada form verifi-
kasi 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; Peng-
gunaan 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 di-
berikan kepada yang tidak berhak, bukan un-
tuk kepentingan siswa yang membutuhkan,” 
katanya.

Di sisi lain, kajian KPK juga menemu-
kan persoalan lainnya, seperti jumlah satuan 
kerja yang tidak efektif, sistem informasi ma-
najemen belum optimal sebagai data acuan 
dalam pengambilan keputusan, serta belum 

adanya aturan pengelolaan dana partisipasi 
masyarakat oleh Komite Madrasah.

Sementara itu, Menteri Lukman meng-
apresiasi hasil kajian yang telah dilakukan 
KPK. Dengan besaran anggaran Kementerian 
Agama terbesar kelima pada 2016, Lukman 
berharap KPK bisa membantu dalam mela-
kukan pengawasan pihaknya. 

“Kami bersyukur dengan kajian ini. sejak 
awal kami mengharapkan masukan yang le-
bih substantif dan berharap KPK bisa mem-
berikan asistensi agar kami bisa mewujudkan 
tata kelola yang transparan dan akuntabel,” 
katanya.

Dengan sejumlah persoalan yang ada, 
KPK merekomendasikan beberapa per-
baikan tata kelola, antara lain Perbaikan level 
peraturan/kebijakan, seperti Peraturan Men-
teri atau juknis; Perbaikan database, pengop-
timalan Sistem IT dan penanganan sistem 
Pengaduan masyarakat; dan Pembuatan a-
turan pengelolaan dana partisipasi masyara-
kat oleh Komite Sekolah.

“Juga peningkatan pengawasan atas 
pelaksanaan, seperti kepatuhan transpa-
ransi penyaluran, peruntukan penggunaan 
bantuan dan ketepatan waktu penyaluran,” 
katanya.l

noVemBer
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MENGGUGAH pEdULI, 
dARI FESTA 
HINGGA KNpK

Sebuah 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 per-
ingatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh 
pada tanggal 9 Desember. Bandung menjadi 
tuan rumah dalam Penyelenggaraan Festival 
Anti Korupsi yang digelar tanggal 10-11 De-
sember.

KPK bekerjasama dengan Pemerin-
tah Kota Bandung serta sejumlah komuni-
tas yang tergabung dalam sebuah konsor-
sium 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 le-
bih 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 

sekali lagi, peran serTa masyarakaT 
adalah modal uTama. agar kpk Tak 
sendiri, perlu mengail kesadaran 
publik unTuk ambil peduli lawan 
korupsi

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 em-
pat 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 Mem-
berantas Korupsi”, seolah mengisyaratkan 
bahwa partispasi publik adalah kunci utama 
dalam pemberantasan korupsi. 

“KPK tidak dapat bekerja sendiri, diper-
lukan sinergi dan kerjasama dengan seluruh 
komponen bangsa untuk Indonesia yang be-
bas dari korupsi!” ujar Ruki.

Acara dilanjutkan dengan Pembubuhan 
cap tangan di kain Perca Integritas yang di-
lakukan Pimpinan KPK dan sejumlah pim-
pinan lembaga tinggi negara. Di saat yang 
bersamaan, sejumlah kegiatan lain turut di-
gelar 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, an-

tara lain Lomba Karya Tulis, Lomba Orasi 
Antikorupsi, Lomba Infografis, Lomba Foto 
Aksesibilitas Publik, Orasi Antikorupsi, Par-
enting Antikorupsi, Hackaton atau Lomba 
Membuat Apps, dan Lomba Kartupos #my-
everydayhero.

Evaluasi Nasional pemberantasan Korupsi
Sebelumnya, pada 3 Desember, KPK 

menggelar Konferensi Nasional Pemberan-
tasan Korupsi (KNPK) di Kompleks Gedung 
MPR/DPR, Jakarta. Kegiatan yang mengang-
kat tema “Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh 
Elemen Bangsa dalam Pemberantasan Ko-
rupsi” ini dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf 
Kalla. 

Dalam sambutannya, Kalla menggambar-
kan korupsi yang terungkap, ibarat fenomena 
gunung es. Kecil di atas, namun besar di ba-
wah. “Karena itu betul sekali bahwa upaya 
pemberantasan korupsi harus sangat serius,” 
katanya.

Maka, sebagai bentuk keseriusan itu, pe-
merintah telah sejak lama berupaya meme-
rangi korupsi. Puncaknya, kata Kalla, adalah 
dengan mendirikan KPK sebagai lembaga 
yang bertugas khusus memberantas korupsi 
dengan kewenangan yang lebih besar.

Namun demikian, Kalla tegas menyata-
kan 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 me-
ningkatkan sinergi dari masing-masing ke-
menterian, lembaga dan berbagai instansi.

Sementara itu, Ketua Sementara KPK 
Taufiequrachman Ruki mengatakan, ke-
giatan yang diikuti oleh perwakilan kemen-
terian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, 
penggiat antikorupsi dan seluruh pemangku 
kepentingan ini bertujuan untuk melaporkan 
dan mempertanggungjawabkan upaya pem-
berantasan korupsi kepada rakyat. 

“Bukan bertanggung jawab kepada KPK, 
tetapi kepada rakyat. Karena itulah, acara ini 
dilaksanakan di Gedung Rakyat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ruki mengata-
kan, melalui konferensi ini akan didapat pe-
mahaman yang sama dan solusi terbaik da-
lam mencegah dan memberantas korupsi di 
negeri ini, “Khususnya melalui evaluasi atas 
upaya seluruh elemen bangsa dalam pembe-
rantasan korupsi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut di-
hadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, DPD Irman 
Gusman, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, 
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menko-
polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Men-
teri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Ketua De-
wan Komisioner OJK, Muliaman D Haddad, 
Anggota III BPK Edi Mulyadi, Ketua Kamar 
Pidana MA Artidjo Alkostar, dan Jaksa Agung 
Muda Intelejen Adi Toegarismanl

desemBer
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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.



Eksistensi KPK ma-
sih sangat dibutuh-
kan negara kita. 
Meski sudah ba-

nyak pejabat publik yang 
dijerat. Percaya atau ti-
dak sebagaian masyarakat 
pesimistis dengan kinerja 
pada instansi penegak hu-
kum lainnya dalam pembe-
rantasan 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

Harapan untuk 
KPK semoga da-
pat membebaskan 
Indonesia dari 

koruptor. Terus adanya pe-
ningkatan 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

Semoga KPK mem-
punyai alat-alat 
yang lebih canggih 
lagi dalam membe-

rantas korupsi di Indone-
sia. Dan KPK tidak di ucuti 
dengan pelemahan undang 
undang yang dilakukan oleh 
DPR. DPR ada kepentingan 
untuk melakukan korupsi 
makanya mereka melemah-
kan KPK. Semoga undang-
undang KPK diperkuat. 
Lalu pencegahan korupsi 
diperbanyak untuk meng-
hasilkan orang orang yang 
berintegritas dan KPK akan 
terus ada.

RISTA, GURU

Semoga KPK tidak 
ada lagi dikrimi-
nalisasi. Dan KPK 
sumber dayanya di-

tambah tetapi dengan ma-
nusia-manusia yang baik, 
sehingga dalam pemberan-
tasan korupsi KPK tidak 
lambat dalam menangani 
perkara. Saya mendukung 
KPK untuk terus ada dan 
mencegah dan memberantas 
korupsi di Indonesia.

ANdI OCTOdINATA, PNS

Ya harusnya KPK 
tidak dilemahkan 
lewat undang un-
dang itu, bahkan 

harusnya penanganan ko-
rupsi di KPK bukan hanya 
yang di atas Rp1 M. Saya 
berharap bahwa KPK terus 
dapat dipercaya oleh ma-
syarakat dengan menunjuk-
kan kinerja yang baik dalam 
pemberantasan korupsi dan 
KPK jangan seperti penegak 
hukum lainnya yang banyak 
sudah tidak dipercaya oleh 
masyarakat.

jALAdRI pUTRA, 
SOPIR OJEK

Semoga KPK tetap 
jadi garda terde-
pan dalam pembe-
rantasan korupsi. 

Pemberantasan korupsi di 
Indonesia harus dimulai 
dari hal yang kecil dan sejak 
dini “dengan membiasakan 
tidak mencontek” karena 
kelak pelajar dan maha-
siswa akan menjadi penerus 
pemimpin bangsa. Harapan 
saya buat KPK agar tetap 
berdiri sendiri menjadi ta-
ngan kanan rakyat dalam 
pemberantasan korupsi, 
rakyat dibelakangmu. Re-
spect!

RIZKY ANANTA,  
STANDUP COMEDIAN

oPini oPini
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“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 su-
dah tampil dengan performa baik tapi 
perintah UU belum kita lakukan se-
cara baik.”

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

“Saya usul, KPK seyogianya ditem-
patkan sebagai “rumah kedua” kita 
sendiri dan tempat yang juga dimi-
liki masyarakat. Karena seluruh ke-
wenangan 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 profe-
sionalitas dibangun melalui prinsip 
monoloyalitas hanya untuk kepen-
tingan pemberantasan korupsi.”

“Saya berharap KPK ke depan bisa 
lebih eksis. Rencana kerja, program 
kerja yang sudah kita persiapkan ya 
sudah fofus ke sana. Utamakan pen-
cegahan dengan biaya yang jauh le-
bih tinggi dibanding penindakan. Ya 
sebaiknya diperhatikan itu agar le-
bih massif, kementerian lembaga dan 
daerah ini sama-sama kita ajak untuk 
memperbaiki tata  kelola pemerin-
tahan dengan baik, yang berintegri-
tas, pelayanan publik yang baik, bisa 
mencegah risiko korupsi, dan mem-
berdayakan Sistem Pengawasn Inter-
nal dengan baik”

“Ke depannya KPK harus menemukan 
sebuah formula baru untuk menganti-
sipasi 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 pe-
nurunan. dalam hal pemberantasan 
korupsi. Minimal progresivitasnya 
sama seperti Jilid III. Kalau turun, 
itu berarti KPK mengalami kemun-
duran.”

“Sebuah proses penegakan hukum ti-
dak pernah berada di ruang hampa, 
dia ada taktik, ada teknik strategi dan 
etika, ada etika di dalamnya. Yang 
terakhir tadi banyak dilupakan. Dari-
pada kita habiskan waktu dan energi 
kita untuk berdebat tentang amande-
men Undang-Undang KPK dengan 
tujuan untuk melemahkannya, me-
ngapa tidak kita gunakan saja energi 
itu untuk melakukan review atas 
sistem di sekeliling kita, serta mela-
kukan introspeksi atas perilaku kita 
yang selama ini masih koruptif ?”

KETUA SEMENTARA KPK,
TAUFIEQURACHMAN RUKI 

WAKIL KETUA KPK,
AdNAN pANdU pRAjA

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

WAKIL KETUA SEMENTARA KPK,
INdRIYANTO SENO AdjI

WAKIL KETUA SEMENTARA KPK
jOHAN BUdI Sp

WAKIL KETUA KPK,
ZULKARNAIN

KETUA NONAKTIF KPK,
ABRAHAM SAMAd

WAKIL KETUA NONAKTIF KPK,
BAMBANG WIdjOjANTO
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TANGKAP TANGAN
JADI KEKUATAN

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.

9 Juli

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 April

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.

19 Juni

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.

20 Oktober
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.

1 Desember

5 Operasi 
Tangkap Tangan 
2015:

84 kegiatan 
penyelidikan

99 penyidikan

91 kegiatan penuntutan

eksekusi terhadap 
33 putusan pengadilan yang 
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*data diolah dari Bagian PemBeritaan & PuBliKasi KPK




