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tajuk

Dahulu kala, di Kerajaan 
Medhangkamulan,  bertahtalah 
seorang raja bernama Prabu 
Dewata Cengkar.  Seorang raja 

yang sangat rakus, bengis, tamak, dan suka 
memakan daging manusia. Mendengar 
kebengisan itu, seorang pengembara 
bernama Aji Saka bermaksud menghentikan 
kebiasaan sang raja. 

Terkisahlah Aji Saka, seorang pendekar 
yang tampan dan gagah tengah mengembara 
ke Kerajaan Medhangkamulan. Aji Saka 
mempunyai dua orang abdi yang sangat setia, 
Dora dan Sembada. Dalam perjalanan ini Aji 
Saka mengajak Dora. Sedangkan Sembada 
tetap di rumah, dan harus menjaga sebuah 
pusaka sakti milik Aji Saka. Aji Saka berpesan 
kepada Sembada, agar jangan sampai pusaka 
itu diberikan kepada siapa pun kecuali 
dirinya.

Singkat cerita, Aji Saka sukses menjadi 
raja. Ia pun menyuruh Dora untuk mengambil 
keris saktinya. Namun Sembada tidak mau 
memberikan pusaka itu, karena berpegang 
teguh pada pesan tuannya,  Aji Saka. Maka 
terjadilah pertarungan  Dora dan Sembada. 
Karena memiliki ilmu dan kesaktian yang 
seimbang,  keduanya tewas.  Aji Saka yang 
teringat akan pesannya kepada Sembada, 
segera menyusul. Namun  semua sudah 
binasa. Untuk mengenang kesetiaan mereka, 
maka Aji Saka mengabadikannya  dalam 
sebuah aksara/huruf  Jawa:

Ha Na Ca Ra Ka (ada utusan)
Da Ta Sa Wa La (saling berkelahi)
Pa Da Ja Ya Nya (sama-sama saktinya)
Ma Ga Ba Tha Nga (Semua Jadi  

Meninggal)
Begitulah risiko orang memegang 

amanah. Meski harus nyawa yang 
dipertaruhkan tetap harus dihadapi.  Dari 
manapun amanah itu diberikan, sudah 
menjadi kewajiban pemegang mandat untuk 
menjaganya dengan langkah terbaik. Begitu 
pula dengan KPK. Lembaga ini  belum lama 

berganti pimpinan, tetapi di saat wajah-wajah 
baru sedang konsolidasi, mereka dihadapkan 
dengan ujian revisi  UU KPK. Inilah appetizer  
bagi pimpinan baru, yang mungkin terasa  
kurang nikmat. Selanjutnya, hidangan 
utama yang harus terus dimasak biar terasa 
“nikmat” untuk negeri kita.  

Percaya  atau tidak, sekarang tak ada 
kepercayaan publik yang begitu tinggi,  
setinggi  yang diamanahkan kepada KPK. 
Kepercayaan publik (public trust) ini 
tentu menjadi cambuk  untuk kerja lebih 
keras lagi, agar amanah itu tak menguap.  
Agar kepercayaan itu terjaga. Tentu, KPK 
akan terus berusaha, bahu-membahu  
membangkitkan keyakinan  publik dengan 
kerja maksimal. Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) dan cara-cara lain yang diizinkan, 
ibarat pohon harus terus disemai, dipupuk 
dan dirawat dengan baik.  

Sebuah petuah kuno, tiba-tiba terngiang. 
“Jurus tertinggi dalam sebuah seni perang 
adalah untuk menundukkan musuh tanpa 
berperang,” kata ahli strategi perang klasik 
asal Tiongkok, Sun Tzu. Dalam ajaran Jawa, 
ada ungkapan yang mirip. Yakni, “Menang 
tanpo ngasorake”, yang bermakna menang 
tanpa harus membuat malu pihak lawan.

 Di zaman “perang” melawan korupsi, 
sebenarnya dua filosofi ini masih  sangat 
aktual. Dalam  pertempuran, memenangi 
pertarungan tanpa konfrontasi langsung 
tingkatannya lebih sulit dicapai daripada 
perang langsung. Maknanya, kita tidak  
mungkin  konfrontasi langsung dengan para 
pemegang kepentingan, terutama mereka 
yang akan merasa terusik dalam gerakan 
antikorupsi.

Meski begitu, tanpa perlu membuat 
malu pula, kepercayaan pub lik masih bisa 
dikerjakan. Hanya dengan sebanyak mungkin 
menangkap “ikan kakap” bernama koruptor,  
amanah itu baru terbayar tunai. Tanpa harus 
membuat air menjadi kotor, yang penting 
ikan bisa tertangkap!l 

swara kicau

penanggung Jawab: pimpinan kpk; pengarah: sekretaris jenderal kpk; pemimpin redaksi priharsa nugraha; redaktur pelaksana lufti avianto. 
staf redaksi: abram sukma eko edi pradana, andita irdiana malik, angela ayu kuswardhani, ayu nurdiyani, budi prasetyo, chrystelina Gs, daniel luke 
suwito, danu mahardika, dyah prajnaparamita, ipi maryati kuding, putri artika resyakasih, shantika embundini akbari, sheto risky prabowo, yuyuk 
andriati iskak, Zulkarnain meinardy.
kontributor: adhi setyo tamtomo, arien winiasih, ariz dedy arham, devi angraeni, elis nurhayati, epi handayani, Firlana ismayadin, Freddy reynaldo 
hutagaol, Gumilar prana wilaga, juanto, lukman hamdani, nanang Farid syam, wilda rica rahayu putri; Desain & layout: mm setiawan; Grafis: iman 
santoso, Fotografer: dian h. baay, indra Gunawan, ramdhani; sirkulasi venny irliani amanah.
alamat redaksi: komisi pemberantasan korupsi, jalan hr rasuna said kav c1 jakarta 12920 telepon 021 2557 8498 Faks 021 5290 5592 
email integrito@kpk.go.id website www.kpk.go.id Facebook komisi pemberantasan korupsi twitter @kpk_ri

Kirim saran, Komentar, KritiK atau pertanyaan terKait majalah integrito Ke: integrito@KpK.go.id

Rakyat Biasa @bbambangst
Berjuang tiada henti Menolak Revisi UU KPK demi anak 
negeri bebas dari korupsi. Ayo..lawan dengan jiwa hati Tidak 
dengan setengah hati.

Eddyson @eddyson99
@KPK_RI lawan korupsi, hukum super berat pelakunya, 
support KPK.

Budi Cahyono @budi_bc
@KPK_RI Setuju KPK dan kita dukung dengan doa ..... semoga 
KPK tetap jaya dan semangat memberantas korupsi...

AraFat @AraFat0103
@KPK_RI kenapa harus dirubah UU KPK? Seharusnya orang 
yang dipilih rakyat membela rakyat. Mari kita semua dukung 
KPK.

Hafidh Musdi @HafidhMusdi
Membersihkan korupsi diawali dari jiwa-jiwa yg bersih dan 
keteladanan. Saya bersama KPK untuk berantas korupsi!

Mudakir Khamd ani @KhamdaniMudakir
@KPK_RI, Kami siap Dukung KPK.

Syukran @msyukran
@KPK_RI Mari kita rapatkan barisan untuk Dukung KPK dan 
menolak Revisi UU KPK. Lawan kezoliman di Bumi Pertiwi.

Deddy Hassan @deddy_hassan
@KPK_RI Bravo KPK sikat terus para koruptor perusak negeri 
ini.

Ahmad Hidayat @ah03556113
@KPK_RI ayo KPK maju terus pantang dilemahkan karena kau 
adalah urat nadi bangsa harapan rakyat Indonesia.

Fadhil Zen @FadhilZen
@KPK_RI maju terus..rakyat mendukungmu...maju terus…
rakyat di belakangmu.

MaGanG DI kpk 
Pertanyaan: Hengky Salim

Selamat malam,
Saya mahasiswa tingkat akhir D3 Akuntansi Pajak, 
saya sangat tertarik untuk mendapat pengalaman 
kerja di KPK. Sebagai generasi muda tentunya sangat 
perlu diberikan ilmu antikorupsi. Selain itu saya bisa 
membantu KPK dari bidang akutansi, pajak atau 
audit. Saya harap KPK bisa memberi kesempatan 
magang selama 2 bulan. Atas perhatiannya, saya 
ucapkan terima kasih.

Jawaban : 
Kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini 
KPK hanya dapat memenuhi permintaan mahasiswa/i 
yang akan membuat penelitian/skripsi dan tidak 
dapat memenuhi permintaan mahasiswa/i yang akan 
melakukan KKL/praktek kerja/magang dikarenakan 
banyak hal didalam organisasi yang bersifat rahasia 
dan hanya bisa diakses untuk pegawai tetap KPK.

Cara Melapor tInDak 
pIDana korupsI
Pertanyaan: Muhhammad Fadli

Bagaimana cara melaporkan korupsi di daerah saya?

Jawaban:
Terima kasih untuk email yang disampaikan kepada 
kami.
Untuk informasi dugaan tindak pidana korupsi silahkan 
mengirimkan email ke layanan pengaduan Masyarakat 
pengaduan@kpk.go.id atau online http://kws.kpk.go.id. 
Sedangkan ketentuan dan informasinya dapat dilihat 
melalui link http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/
pengaduan-masyarakat/mengenai-pengaduan-
masyarakat. Demikian kami sampaikan, silahkan 
menghubungi kembali apabila ada pertanyaan lebih 
lanjut.

mailto:pengaduan@kpk.go.id
http://kws.kpk.go.id
http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat/mengenai-pengaduan-masyarakat
http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat/mengenai-pengaduan-masyarakat
http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat/mengenai-pengaduan-masyarakat
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IntegrIto

BERAGAM AKSI TOLAK REVISI-Grup musik Slank menjadi 
salah satu elemen masyarakat yang memberikan dukungan 
penuh kepada KPK dengan menyuarakan penolakan 
revisi UU KPK. Mereka sengaja “manggung” di KPK untuk 
menunjukkan komitmen bersama Pimpinan KPK. 
Senin (22/2/2016).

r a n a
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belaJar 
MenJaDI peMIMpIn 
berInteGrItas

aGar para puterI antIkorupsI

IntegrIto

IntegrIto

Sebanyak 39 finalis Puteri  
Indonesia dari berbagai 
provinsi mengikuti sesi pem-

bekalan antikorupsi dari Wakil 
Ketua KPK  Basaria Panjaitan Kamis 
(18/2). Kegiatan tersebut merupa-
kan rangkaian dalam agenda karan-
tina yang sedang dijalani para ratu 
kecantikan itu.

Basaria memulai pembekalan 
dengan memaparkan nilai-nilai 
integritas yang harus dimulai dari 
diri sendiri. Sebagai bahan motivasi 
para peserta, dia juga menceritakan 
pengalaman pribadinya saat masih 
menempuh pendidikan dasar. Me-
nurut Basaria, kemungkinan tindak 
korupsi bisa terjadi di bidang apa 
pun, termasuk bisa terjadi pada 
Puteri Indonesial

kpk sosIalIsasIkan penCeGaHan 
korupsI DI ptpn I

KPK melakukan Focus Group 
Discussion (FGD) serta Sosiali-
sasi Pencegahan Korupsi dan 

Gratifikasi di lingkungan PT Perke-
bunan Nusantara I Langsa, Nangro 
Aceh Darussalam Kamis (4/2). KPK 
memberikan sosialisasi pencegahan 
di hadapan 65 pejabat struktural di 
lingkungan PTPN I.

Kegiatan sosialisasi pencegahan 

ini merupakan tindak lanjut dari 
penandatanganan komitmen pen-
cegahan di dalam internal PTPN. Di-
rektur Produksi PTPN I, Abdul Mukti 
Nasution mewakili Direktur Utama, 
sempat memaparkan apa saja yang 
sudah dilakukan pihaknya terkait 
upaya pemberantasan korupsi dan 
gratifikasil

IntegrIto

IntegrIto

Puluhan Kepala Kantor Wila-
yah Kementerian Keuangan 
RI mendatangi gedung KPK 

Kamis (11/2). Audiensi bersama Di-
rektorat Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat tersebut, merupakan sa-
lah satu rangkaian dari agenda Diklat 
Kepemimpinan yang dilaksanakan 
Kemenkeu bagi jajarannya dari selu-
ruh Tanah Air. 

Melalui audiensi kepemimpinan 
berbasis integritas itu, para peserta 
diharapkan mampu mengemban 
amanah sebagai pucuk pimpinan di 
daerah masing-masing dengan baik 
serta berlandaskan integritas yang 
tinggil

Sekitar 30-an guru yang ter-
gabung dalam Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKN) Yogyakarta mendatangi ge-
dung KPK (9/2). Kedatangan mereka 
bukan untuk berorasi, melainkan 
untuk menimba ilmu tentang tindak 
pidana korupsi.

Anggota musyawarah guru 
tersebut menilai penting untuk me-
nambah wawasan dan pengetahuan 
tentang tindak pidana korupsi. Karena 
pembahasan tentang korupsi ini, 
baik pencegahan maupun kaitannya 
dengan penindakan yang dilakukan 
KPK, juga menjadi salah satu materi 
yang diajarkan para guru di tingkat 
SMA di Yogyakartal

Puluhan mahasiswa Ikatan 
Muhammadiyah Cirendeu 
berdecak kagum usai menyak-

sikan video keteladanan antikorupsi 
berdurasi kurang dari empat menit 
yang diputar dalam audiensi bersama 
Dikyanmas KPK Selasa (26/1). 

Keingintahuan para mahasiswa 
tentang perilaku koruptif, membuat 

Komunitas Turun Tangan menda-
tangi KPK Rabu (20/1). Mereka 
melakukan audiensi bersama 

Direktur Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Sujanarko. 

Dalam agenda tersebut, Direktur 
Dikyanmas KPK menyampaikan ten-
tang peran penting pemuda dalam 

puluHan Guru 
ppkn belaJar 
antIkorupsI 
DI kpk

peMuDa Harus turun tanGan 
berantas korupsI

berbagai perubahan sosial. Ia juga 
berpesan, bahwa pemuda yang bia-
sanya tergabung dalam komunitas 
harus menjaga integritas dan inde-
pendensinya. Dalam kesempatan 
yang sama, komunitas ini menyam-
paikan ratusan surat harapan yang 
ditulis masyarakat terhadap lembaga 
antirasuah inil

IntegrIto

belaJar antIkorupsI DarI 
ketelaDanan

kegiatan berjalan dengan interaktif. 
Dari kegiatan ini, Ibnu Sina, salah 
satu dosen Universitas Muhammad-
iyah, menilai manfaat yang besar 
bagi para mahasiswanya. Mereka 
dapat mengetahui jenis-jenis ko-
rupsi dan menanamkan semangat 
untuk mencegahnya sejak dinil

IntegrIto

http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3247-kpk-sosialisasikan-pencegahan-korupsi-di-ptpn-i
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3247-kpk-sosialisasikan-pencegahan-korupsi-di-ptpn-i
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3193-pemuda-harus-turun-tangan-berantas-korupsi
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3193-pemuda-harus-turun-tangan-berantas-korupsi
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3206-belajar-antikorupsi-dari-keteladanan
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3206-belajar-antikorupsi-dari-keteladanan
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korupsi

kotak antIkorupsI

ekspresikan antikorupsimu!

Antrean panjang mengular terlihat 
mencolok di sisi kanan setelah pintu 
masuk utama Gedung Sasana Buda-
ya Ganesha (Sabuga), Bandung, ke-

tika Festival Anti-Korupsi 2015 berlangsung, 
10-11 Desember 2015. Di pangkal antrean, tam-
pak sebuah kotak transparan dari akrilik ber-
ukuran 1,5 m² dengan sebuah neon box kecil 
bertuliskan, “on air” menyala di atasnya. 

Ketika tulisan, “on air” padam, antrean 
bergerak maju, bergantian memasuki kotak. 
Yang masuk beragam, ada yang sendiri, ber-
dua, hingga bergerombol. Di dalam, ragam 
pula ekspresi yang ditunjukkan. 
Ada yang hanya berbicara atau 
pidato, bernyanyi, berorasi, ber-
puisi, hingga menampilkan frag-
men singkat. Tanpa ragu tanpa 
malu, semua aspirasi antikorupsi 
mereka tumpahkan. 

Kotak akrilik tersebut adalah Kotak Aksi 
(Kotak Antikorupsi), tempat bagi siapa saja 
bebas menunjukkan ekspresi dan menyuara-
kan keberpihakannya terhadap gerakan anti-
korupsi. Kotak Aksi merupakan salah satu pro-
gram acara di KanalKPK TV dalam segmentasi 
Ragam. Ke depan, Kotak Aksi rencananya akan 
menyertai setiap kegiatan Off Air yang diada-
kan oleh KanalKPK.

Banyak aspirasi segar, unik, dan tajam 
yang tersampaikan dari dalam Kotak Aksi ini. 
“Koruptor, dor!” tegas Bimbim Slank mengak-
hiri aspirasinya di dalam Kotak Aksi. Bimbim 
menyatakan bahwa KPK tidak boleh diganggu 
dan diusik oleh para koruptor. Lain halnya de-

ngan seorang pemudah bernama Toni, dengan 
menggebu-gebu Ia berkata, “Ingat, kami selu-
ruh rakyat Indonesia mendukung Anda!”

Dua pemudi Tika dan Silvia tak ragu me-
nyanyikan lagu, “Angkatan Perubahan”, se-
buah lagu yang menjadi lagu tema Anti-corrup-
tion Youth Camp 2015. Lewat bernyanyi dalam 
Kotak Aksi, mereka mengajak generasi muda 
Indonesia untuk tidak diam dan bahkan berani 
berbuat sesuatu yang baik dan benar.

Kegembiraan lain diungkapkan oleh Selmi, 
“Saya bikin puisi sudah lama dipendam di hp, 
sekarang ada solusi penyalurannya untuk bisa 

dibacakan.” Ibu paruh baya yang 
berprofesi sebagai guru sosiologi 
ini begitu antusias ketika menge-
tahui bahwa puisi ciptaannya bisa 
diekspresikan. 

Kiai kondang Aa Gym juga 
menyempatkan diri masuk Ko-

tak Aksi. Di dalam kotak, Aa Gym menegaskan 
betapa pentingnya nilai kejujuran, oleh karena 
itu ia mengimbau agar setiap umat manusia, 
menumbuhkan nilai kejujuran dengan 3M: ke-
jujuran mulai dari diri sendiri, kejujuran mulai 
dari hal yang kecil, dan kejujuran mulai saat 
ini.

Kotak Aksi meski sebatas sarana untuk 
berekspresi, tentu menjadi cara lain bagi siapa 
pun menunjukkan dukungannya terhadap 
upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. 
Dari Kotak Aksi, semua mampu menunjukkan 
komitmennya dengan aksi nyata… Semoga!

kanal HukuM

belajar Hukum di udara

Pernahkah membayangkan masya-
rakat tanpa hukum? Mungkin ung-
kapan “homo homini lupus”, yang 
dipopulerkan oleh Thomas Hobbes 

yang terjadi. Jika hukum tiada dalam tatanan  
struktur sosial manusia, maka manusia jadi 
serigala bagi manusia lainnya. Apa yang di-
sampaikan Thomas Hobbes, filsuf dari Inggris 
itu sebenarnya untuk menggambarkan si-
tuasi masyarakatnya kala itu, dimana Inggris 
diwarnai persaingan dan peperangan. Siapa 
pun bisa menjadi musuh. Manusia yang satu 
bisa “memakan” dan mengorban-
kan manusia lain demi tujuan 
yang ingin dicapai. 

Selang ratusan tahun dari 
masa hidup sang filsuf, kebe-
naran pendapatnya masih dapat 
kita jumpai dalam situasi saat ini. 
Coba lihat sekeliling. Memiliki mo-
bil jadi skala sukses bagi mereka yang belum 
punya mobil. Yang sudah punya mobil mend-
ambakan mobil terbaru. Yang punya mobil 
terbaru mendambakan mobil termahal. Sah-
sah saja jika keinginan itu dicapai dengan cara 
benar. Jadi masalah jika keinginan itu dicapai 
dengan memakan hak orang lain. Misalnya 
menilap dana bantuan sosial untuk membeli 
rumah mewah. Memotong dana pendidikan 
untuk gaya hidup mewah. Ini bentuk per-
saingan yang menjadikan manusia “serigala” 
bagi manusia lainnya. Sepanjang kita senang, 
tak peduli yang lain susah. Sepanjang kita 
berkuasa, kita jumawa.  

Dari kilasan di atas, hukum jadi pelindung 
yang lemah agar tidak jadi mangsa yang kuat. 
Hukum memaksa yang kuat untuk tidak “me-
makan” yang lemah. Sejatinya manusia dan 
hukum adalah dua entitas yang tidak bisa di-
pisahkan. Dalam ilmu hukum, ada adagium 
yang terkenal. Begini bunyinya : “Ubi soci-
etas ibi jus”, dimana ada masyarakat di situ 
ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap 
struktur sosial yang bernama masyarakat, 
maka selalu akan dibutuhkan “perekat” dari 

berbagai komponen pembentuk dari 
masyarakat itu. Nah, yang berfung-
si sebagai “perekat” tersebut ada-
lah hukum.

Realitasnya, walau hidup da-
lam masyarakat yang memiliki hukum, 
belum semua komponen masyarakat 
tahu hukum yang berlaku, yang tahu 

pun belum tentu taat hukum. Atau malah 
ada yang bingung dengan istilah-istilah hu-
kum yang sering didengar, dilihat atau dibaca. 
Menjawab realita ini, KanalKPK menghadir-
kan Kanal Hukum, bekerja sama dengan Pu-
sat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Ke-
menterian Hukum dan HAM.

Program ini menambah pemahaman kita 
terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, 
terutama terkait korupsi. Simak program in-
sert KANAL HUKUM di KANAL.KPK.GO.ID 
setiap Senin dan Jumat di KANAL NUSAN-
TARA dan KANAL KITA jam 09.00 s/d 16.00 
WIB.
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Bukan perkara mudah menjaga kepercayaan puBlik 
yang  Begitu Besar. Bisa menjadi modal Berharga akan 
tetapi sekaligus menjadi tantangan. Fakta inilah yang 
dihadapi para komisioner komisi pemBerantasan korupsi 
periode 2015-2019.

u t a m a

peMIMpIn baru kpk,
MenJaGa 
Derap lanGkaH
perJuanGan
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barat sebuah kapal besar di lautan 
lepas, Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) tengah berlayar menuju 
sebuah negeri impian yang didam-
bakan seluruh rakyat dari penjuru ne-
geri. Apa pun yang terjadi di luasnya 
samudera, laju kapal haruslah tetap 
terjaga, baik kecepatan dan haluan 

kapal agar tetap pada koordinat yang tepat. 
Demikian juga ketika sang nahkoda berganti, 
pelayaran harus terus melaju di bawah nah-
koda anyar. Jangan melambat, berubah arah 
atau bahkan berbalik arah. 

Itulah ekspektasi besar yang harus diwu-
judkan KPK di bawah kepemimpinan baru. 
Apalagi, sejauh ini, kepercayaan publik juga 
tak kalah besar atas kinerja KPK. Maka tak 
ayal, ketika beberapa komisioner periode se-
belumnya tak sampai di penghujung jabatan 
yang bersamaan dengan wacana revisi Un-
dang-Undang KPK, banyak kalangan menilai 
pemimpin KPK anyar bakal lebih berkom-
promi terhadap ragam kekuatan politik. 

Wacana itu bahkan terus bergulir ketika 
dalam proses seleksi di parlemen, kandidat 
yang dinilai sarat pengalaman berguguran. 
Kekhawatiran—untuk tidak mengatakan ke-
raguan—publik bahkan masih kentara ke-
tika lima pimpinan KPK diyatakan terpilih 
dan dilantik Istana. Nada sumbang beredar 
karena pemimpin terpilih tak punya rekam 
jejak yang cukup. Tak hanya itu, komitmen 
mereka dalam pemberantasan korupsi juga 
disebut kurang sehingga dikhawatirkan jus-
tru menjadi pelindung koruptor.

Namun, bukan berarti dukungan publik 
berkurang. Kepercayaan pada KPK masih le-
kat. Kepercayaan yang bahkan terus mening-
kat hingga kini KPK berusia 12 tahun. Meski 
ada turun-naik, kepercayaan publik masih 
terjaga dengan baik. Terjaga karena rakyat 
Indonesia sangat mencintai lembaga anti-
rasuah ini. Mereka menaruh harapan besar 
bahwa pemberantasan korupsi, baik langsung 
maupun tidak langsung akan meningkatkan 
kesejahteraan bangsa. 

Demi Kepentingan Rakyat
Seiring waktu, komisioner baru KPK 

nyatanya memang mampu menunjukkan 
bahwa syak-wasangka publik yang mewarnai 
proses pelantikan mereka tidaklah benar. Ha-
nya dalam rentang  dua minggu setelah resmi 
bertugas, KPK bahkan melakukan operasi 
tangkap tangan (OTT).  

Bagi komisioner KPK, sebagaimana dike-

mukakan Ketua KPK Agus Rahardjo, langkah 
penindakan dengan melakukan OTT sejatinya 
menjadi bukti bahwa KPK tidaklah berubah. 
Selama ini kinerja KPK yang sudah “well per-
form” bahkan harus terus ditingkatkan. “Apa 
pun komentar masyarakat, apa pun pesimisme 
masyarakat pada waktu kami diangkat, itu tidak 
lantas menjadi alasan dalam tugas kemudian 
mengabaikan harapan mereka. Jadi kami harus 
selalu mendahulukan rakyat dibanding kepen-
tingan kami,” ujar Agus Rahardjo, Ketua KPK.

Agus memahami bahwa pesimisme publik 
lebih karena dalam proses fit and proper test 
para komisioner mencoba merancang pence-
gahan yang lebih tersistematika dan menyen-
tuh sektor yang lebih banyak. “Nah itu dipan-
dang orang bahwa kami mengabaikan penin-
dakan. Padahal saya tidak sama sekali meng-
abaikan penindakan dan bahkan pada saat uji 
kelayakan, saya juga menyampaikan bahwa 
yang namanya OTT akan terus saya tingkat-
kan,” katanya.    

Tak dinafikan memang, pada saat uji ke-
layakan yang dilakukan Komisi III DPR pada 
Desember 2015 lalu, para komisioner terpilih 
banyak mengupas peran pencegahan. Meski tak 
juga mengesampingkan penindakan. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan misal-
nya, di antaranya menyampaikan tiga strategi 
untuk merevitalisasi sekaligus optimalisasi 
fungsi KPK. Revitalisasi fungsi KPK tersebut 
yakni melakukan supervisi terhadap dua lem-
baga penegakan hukum yang sudah lebih dulu 
ada yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

“Tiga strategi itu adalah penguatan ter-
hadap amanah undang-undang KPK, meng-
optimalkan koordinasi dan supervisi di bidang 
penyidikan dan penuntutan, serta penguatan 
pencegahan dan monitoring,” kata Basaria. Ia 
menambahkan, dalam melaksanakan koordi-
nasi tersebut, KPK menjadi pusat informasi 
terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua KPK 
Saut Situmorang yang menyatakan keinginan-
nya menjadikan KPK memiliki basis data yang 
besar untuk mendukung kinerja pemberan-
tasan korupsi. Menurut Saut, basis data diper-
lukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui 
seberapa besar jumlah kerugian negara. “Saya 
akan bangun data besar sehingga tahu pajak itu 
berapa banyak yang dimainkan, batu bara itu 
sebesar apa yang menjadi kerugian,”  katanya 
dalam  uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 
III DPR RI, Senin (14/12/2015).

Porsi penindakan juga tetap menjadi fokus 
KPK. Hal ini misalnya dikemukakan Wakil Ke-
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“Membuat
institusi 
KPK menjadi 
lebih kredibel 
dengan 
mengurangi 
tindak korupsi 
menjadi 
target para 
komisioner 
baru KPK ...”
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Menjaga 
Kepercayaan 
Publik-  
Komisioner KPK 
periode  2015-2019 
saat mengikuti 
pengambilan 
sumpah di Istana 
Negara.

tua KPK Laode M. Syarief saat mengikuti uji 
kelayakan dan kepatutan di DPR pada Rabu 
(16/12/2015). “Kami ingin menjalankan fung-
si penindakan KPK secara bermartabat dan 
perlu memerhatikan kepantasan,” katanya. 

Syarief juga menyatakan, KPK ingin 
memprioritaskan kasus yang dampak keru-
giannya lebih besar dan mengusut tuntas 
suatu kasus sesegera mungkin. “Kami tidak 
ingin fenomena penundaan penyidikan se-
telah setahun atau lebih ditetapkan sebagai 
tersangka,” tegas Syarief yang juga menyata-
kan dirinya akan fokus bekerja, tidak akan gila 
panggung dan tidak akan ada di “teras” KPK. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, 
dalam uji kelayakan di Komisi III DPR juga 
menyatakan penindakan menjadi bagian pen-
ting bagi KPK. Namun, Alex menegaskan, 
program pencegahan dan penindakan harus 
berjalan bersamaan. “Program yang disebut 
Key Performance Indicator (KPI) ini yang 
akan diterapkan dalam manajemen di KPK,” 
katanya.

Sebagai bagian pencegahan, menurut 
Alex, KPK perlu mengembangkan fungsi 
pengawasan internal termasuk mengusung 
konsep lifestyle check, yakni kesesuaian gaya 
hidup pejabat negara dengan penghasilan 
yang diperoleh. “Pengawasan internal atau 
lifestyle check itu mendiagnosis penyim-
pangan. Masyarakat juga harus ikut meng-
awasi para pejabat negara, dengan melaku-
kan pandangan kasat mata terhadap gaya 
hidupnya dengan jabatan yang diemban,” 
ungkapnya. 

Memperkuat Peran
Terkait tugas KPK, Agus menyatakan, 

menurut UU KPK ada lima yakni Koordinasi, 
Supervisi, Monitoring, Pencegahan, dan Pe-
nindakan. Karenanya, jika berbicara koordi-
nasi dan supervisi, sebetulnya KPK itu sudah 
didesain menjadi koordinator dan supervisor 
terhadap lembaga hukum yang lain. Semen-
tara monitoring erat kaitannya dengan pen-
cegahan.

“Kelima tugas ini akan kami fungsikan. 
Jadi saya tetap merasa KPK tidak bisa mem-
berantas korupsi itu sendirian. Saya ingin ba-
gaimana koordinasi dan supervisi itu di-back 
up dengan sistem information technology 
(IT). Jadi kita bisa memonitor kasus tipikor 
itu mulai dari Kejaksaan Negeri hingga Polres 
di seluruh Indonesia,” terang Agus. 

Memperkuat KPK melalui penindakan 
dan pencegahan memang menjadi salah satu 
bentuk tanggung jawab KPK. Kedua bidang 
tersebut harus dilakukan dengan seimbang 
dan proporsional. Jika tidak, maka KPK akan 
mempertaruhkan kepercayaan publik yang 
selama ini terjaga. 

“Dukungan besar ini merupakan suatu 
kekuatan yang tidak boleh hilang. Kalau me-
reka trust, KPK akan mendapat dukungan 
penuh,” ujar Basaria. Untuk menjaga keper-
cayaan itu, lanjutnya,  KPK harus fokus me-
ngerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. 
Jangan macam-macam. “Kita mau datang ke 
sini tujuannya apa sih? Membasmi, membe-
rantas korupsi. Ya, sudah itu saja, jangan yang 
lain,” tambahnya.

Memberantas korupsi memang bukan 
persoalan yang gampang. Tantangan yang di-
hadapi KPK pun makin besar. Bahkan Saut 
Situmorang menyatakan KPK ke depan se-
perti roller coaster. Ditakuti, tapi juga dise-

nangi. Pada saat yang sama, kondisi serupa 
bisa terjadi pada seseorang, kadang takut, 
kadang mendukung, kadang sebaliknya. 

“Yang saya anggap ancaman bagi pem-
berantasan korupsi adalah tidak sustainable. 
Dan itu ciri khas Indonesia. Tidak sustain-
able, tidak berlanjut. Ini suatu kekhawatiran 
kita,” kata Saut. Ia menambahkan, KPK sen-
diri dari mulai berdirinya, diancam oleh keti-
dakberlanjutannya. 

Saat ini, Saut menambahkan, an-
caman ketidakberlanjutan masih te-
rasa. Termasuk misalnya upaya re-
visi UU KPK. “Saya berpikiran revisi 
belum perlu. Beri saya KUHAP dan 
KUHP, akan bersih negara ini. Kalau 
mau jujur, perbuatan tidak menyenang-
kan saja bisa dipidanakan, apalagi mengambil 
yang bukan haknya,” tegasnya. 

Dengan kata lain, apa pun kondisinya, 
KPK harus terus bergerak menjalankan ama-
nah. Ya, meski pelemahan mengancam. “Apa 
pun, KPK harus terus menunjukkan kinerja 
terbaiknya. Ibarat kalau dikasih pedang tum-
pul, ya tetap bekerja. Sebaiknya memang pe-
dang tajam, tapi kalau tetap dikasih pedang 
tumpul, ya kita asah sendiri agar bisa tajam,” 
ujar Saut.

Mempertegas Sinergi
Selain di bidang pencegahan dan 

penindakan, kelima komisioner KPK 
yang baru, kini memformulasikan pe-
ran kedua bidang itu agar efektif dan 
efisien.  Terobosan ini, menurut Guru 
Besar IPB Prof. Hariadi Kartodihardjo, 
patut diapresiasi. 

“Saya kira sangat penting karena pence-
gahan yang selama ini saya ikut dari tahun 

2012 ini kalau tidak diikuti secara sinergi de-
ngan penindakan itu hampir mustahil berha-
sil. Banyak pihak hanya menerima pendapat 
saja tapi tidak mau berubah. Di bidang sum-
ber daya alam pun demikian, kita harus me-
mastikan baik penindakan maupun pence-
gahan bisa berjalan sekaligus,” ujar Hariadi. 

Dengan memperluas area pencegahan, 
lanjut Hariadi, KPK juga harus mengem-
bangkan kapasitas SDM internal karena tidak 

semua orang mengusai banyak substansi, 
termasuk mengenai sumber daya alam. 

“Harapan saya sebetulnya KPK me-
ngembangkan kerja sama antar-ak-
ademisi sehingga akan memperkuat 

KPK ke depan,” kata Hariadi. 
Sementara itu, sosiolog UI Imam B. 

Prasodjo menyatakan, penguatan KPK dalam 
penegakan hukum tetap harus mempertim-
bangkan aksi-aksi represif di samping langkah 
preventif harus lebih masif. Ia pun mengapre-
siasi program KPK yang melakukan upaya-
upaya untuk pendataan dan menjalin hu-
bungan dengan berbagai institusi terkait.  

“Itu betul-betul bisa efisien, efektif dan 
lebih efektif. Yang jelas, saya berharap dengan 
adanya komposisi yang sekarang bisa bersi-
nergi karena siapa pun yang masuk menjadi 

pimpinan KPK harus diberi waktu untuk 
menyesuaikan antara satu dengan yang 

lain. Menjadi team work yang solid, ini-
lah tantangan mereka,” ujar Imam.

Sejatinya, tentu bukan harapan 
Imam seorang tetapi seluruh rakyat 

negeri ini menaruh harapan besar agar 
derap langkah perjuangan melawan ko-

rupsi bisa diwujudkan KPK di bawah komis-
ioner barunya.

Semoga!l
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“Saya ingin memperkuat
di pengawasan internal,
 supaya ketika saya 
meninggalkannya, KPK 
tetap kuat dan kredibel”.

koMItMen satu 
koMIsIoner baru

ekspektasi puBlik terhadap 
masa depan pemBerantasan 
korupsi, disandarkan  pada 
Bahu kelima komisioner terpilih 
jilid iV. soliditas, komunikasi, 
dan saling percaya adalah 
kunci untuk memBangun  
kekompakan para pimpinan 
untuk menjalankan tugas 
Besar.  

aGus rahardjO:
Memimpin dengan bekal 
keteladanan

IntegrIto
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“Kita banyak melupakan sejarah.” Ka-
limat ini dengan tegas diungkapkan 
Agus Rahardjo. Padahal, lanjutnya, dari 

sejarah kita bisa banyak mengambil hikmah 
dan bahkan bisa menjadikan ketokohan para 
pejuang dan pendahulu sebagai pendidikan 
berharga. Mempelajari ketokohan mereka 
penting untuk pendidikan karakter bangsa. 
Namun, alih-alih meneladani, Agus yang 
gemar membaca kisah para tokoh pendiri 

bangsa ini menilai, kita justru melupakan 
mereka. 

“Berbeda dengan negara besar seperti 
Amerika serikat, di sana  yang namanya kepa-
hitan perang saudara pada tahun 1800 masih 
ditayangkan di televisi supaya masyarakat 
memahami bahwa bangsa mereka pernah 
mengalami masa kelam penuh kepahitan,” 
ujar Agus yang memang pernah tinggal se-
lama 3 tahun di AS. Dengan demikian, empati 
rakyat mereka terbangun. Bukti nyatanya 
adalah sekejap setelah ada ledakan di New 
York, seluruh warga Amerika langsung tanpa 
diperintah oleh siapa pun, di setiap rumah 
memasang simbol dukacita.

Tak bermaksud merendahkan bangsanya 
sendiri tentu, Agus hanya ingin hal-hal bagus 
dari negara mana pun bisa menjadi contoh. 
Ingatan Agus pun menuju sosok mantan Gu-
bernur Bank Indonesia pertama, Sjafruddin 
Prawiranegara. Seorang anak bangsa ber-
integritas tinggi, yang enggan melakukan ko-
rupsi demi membeli popok bayi bagi anaknya 
di kala ia tak memiliki uang. “Saat anak ketiga 
lahir, bersama sang istri, beliau jualan kue di 
Yogyakarta. Meski butuh, tidak mengguna-
kan dana yang bukan haknya,” ujar Agus yang 
lahir di Magetan ini.

Menukil kisah Sang Gubernur BI itu, Agus 
sejatinya ingin mencontohkan, bahwa ketika 
pejabat tinggi sebuah lembaga negara belum 
digaji memadai, nyatanya tidak sudi men-
gotori integritasnya dengan korupsi. “Jadi, 
menurut saya, gaji tinggi tak selalu menjadi 
cermin seseorang bisa antikorupsi,” tegasnya.

Tak bermaksud berlebih pula ketika 
Agus merujuk kisah serupa yang merupakan 
pengalamannya sendiri.  Kisah itu tentang 
ayahnya. Bukan tokoh besar bangsa memang, 
hanya Komandan Koramil berpangkat sersan 
mayor. Menurut penuturan sang ibu, ketika 
bertugas di lereng Gunung Lawu, mereka 
harus bekerja keras untuk mendapat uang 
tambahan tapi bukan dengan mengambil 
uang yang bukan hak ayah. “Uang itu untuk 
tasyakur tujuh bulanan kandungan Ibu yang 
tengah mengandung saya,” ujarnya.

Dari dua kisah tadi, Agus menyatakan, hal 
yang sama bisa diadopsi di KPK ini. “Di KPK 
ini, sama dengan sebuah keluarga. Jika pim-
pinan dalam keluarganya baik, organisasinya 
juga akan baik. Komitmen pemimpin itu pen-
ting,” tegas Agus.

Pemimpin dalam benak Agus pun sangat-
lah sederhana. Sesuai didikan Jawa di keluar-
ganya, menjadi pemimpin itu pedomannya 
satu: menang tapi tidak merendahkan. Begitu 
pun kesederhanaan cita-cita Agus memim-
pin KPK, yakni tidak mengecewakan rakyat. 
Meski terbaca sederhana, namun pesan ini 
sangat kuat, Agus harus mengawal KPK da-
lam 4 tahun ke depan dengan baik, menjadi-
kan KPK lebih kuat, lebih kredibel, dan lebih 
dipercaya. 

aleXander marwata:
tak segan Menindak 
koruptor

sebelum akhirnya lolos menjadi pim-
pinan KPK, pria kelahiran Klaten 26 
Februari 1967 ini punya kisah menarik 

seputar keseriusannya turut membantu pem-
berantasan korupsi di Indonesia.

Alex bahkan dulu pernah melamar men-

IntegrIto
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jadi penyidik KPK mengingat latar belakang-
nya adalah auditor investigasi. Tapi tidak lo-
los. “Rupanya ada skenario lain dari Tuhan 
karena akhirnya saya masuk dalam jajaran 
pimpinan KPK,” ujar Alex. 

Meski demikian, menurut Alex, tan-
tangan menjadi komisioner KPK tentu lebih 
besar. Tantangan besar, karena Alex menilai 
ketidakpercayaan publik pada para komis-
ioner terpilih cukup besar. Termasuk kepada 
sosoknya sendiri yang dinilai cenderung lu-
nak pada koruptor. “Saya akan membuktikan 
keseriusan dalam memberantas korupsi. Di 
antaranya dengan penguatan alat bukti serta 
proses bisnis terjadinya korupsi agar kuat tak 
terbantahkan,” tegasnya. 

Kuatnya alat bukti korupsi, menurut pria 
berdarah Jawa ini, dibutuhkan agar sebuah 
kejahatan besar tidak hanya sampai pada ba-
tas sangkaan. Jika hal tersebut terjadi, bisa 
mendzolimi hak sipil seseorang. Di sisi lain, 
Alex meyakini, sebuah kasus korupsi akan 
memberikan efek malu jika pembuktiannya 
tak terbantahkan. “Maka itu, alat bukti nam-
pak  saja tidak cukup, proses bisnis yang mel-
atarbelakangi harus juga bisa ‘diungkap’ oleh 
KPK,” ujarnya.

Lebih jauh Alex menyatakan sebuah pro-
ses bisnis bisa diketahui melaui transparansi 
publik. Lembaga negara mana pun tidak 
perlu khawatir dengan anggaran yang diketa-
hui publik, karena jika takut diketahui tentu 
menimbulkan kecurigaan adanya ketidakju-
juran dalam pengelolaannya.

Secara pribadi, bekerja keras bagi Alex 
bukanlah hal yang baru. Dalam keluarga 
sederhana, ayahnya seorang guru dan ibunya 
ibu rumah tangga, anak ke-2 dari 4 bersauda-
ra ini sudah terbiasa bekerja keras sedari ke-
cil. “Kami diajari Ayah jika ingin mendapat-

kan sesuatu yang diidamkan, harus bekerja 
keras dan bergerak, tidak berpangku tangan,” 
kenang Alex.

Selain bekerja keras, dari keluarga, Alex 
mengaku banyak prinsip hidup yang ia dapat-
kan. Dari sang ibu, misalnya, menjalankan ke-
percayaan atau jabatan harus dijaga dengan 
baik. “Tetep ati-ati yo Tok dalam menjalankan 
kepercayaan/jabatan,” demikian ujar sang 
ibu yang juga berpesan agar dirinya tak lupa 
akan daratan. Maka Alex menjadi sosok yang 
tidak berubah sampai hari ini dalam hal ber-
gaul dengan kerabat dan sahabat.

Meski demikian, Alex menjamin, bergaul 
dengan siapa pun atau bersua kawan sekadar 
ngopi bareng tak akan membuat dirinya men-
jadi subjektif. “Siapa pun, kalau mereka me-
lakukan kejahatan atau korupsi, ya saya tidak 
segan menindaknya,” kata Alex. Ia menam-
bahkan menjadi pimpinan KPK tentu menge-
depankan kode etik, mana batasan-batasan 
boleh dan tidak bolehnya. Namun, menjadi 
ketua KPK bagi Alex tidak harus menjadikan-
nya kehilangan kehidupan normalnya seba-
gai manusia sosial. “Tapi, saya anti-menerima 
tamu face to face atau empat mata,” tegasnya.

basaria panjaitan:
tak takut serangan dan 
kriminalisasi

perempuan masa kini memang makin 
luas jangkauan langkahnya. Kiprah di 
dunia profesional pun makin diakui 

sejajar dengan pria. Namun prestasi yang 
senantiasa pertama, hanya sedikit yang baru 
mencapainya. Seorang Polisi Wanita (Pol-
wan) Basaria Panjaitan, adalah salah satunya. 
Ia menjadi perempuan pertama yang menjadi 
komisioner KPK.

Banyak orang mengenal sosok wanita ke-
lahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, 20 
Desember  1957 ini sebagai “polisinya” mafia 
narkoba. Maklum saja, dalam kiprahnya di 
kepolisian, ia bahkan pernah mengajar mafia 
narkoba hingga ke Bangkok. 

Sosok sebagai Polwan, Basaria juga dike-
nal disiplin dalam bekerja, amanah dan ber-
komitmen tinggi. Satu hal yang bisa kita ingat 
adalah tatkala Basaria pernah memeriksa 
mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji, 
soal pelanggaran kode etik. 

Semua pengalaman di ranah penegakan 
hukum tersebut, menurut Basaria, menjadi 
bekal berharga dirinya untuk menjalankan 
amanah menjadi ketua KPK. Bedanya, ke-
jahatan yang ditangani adalah korupsi yang 
dalam benak Basaria adalah semua perilaku 
ketidakjujuran dan ketiadaan rasa bersyukur. 
“Bicara korupsi, berarti kita membicarakan 
orang rakus yang tidak mensyukuri karunia 
Tuhan,” tegas Basaria.

Hal substantif inilah, menurut Basaria, 
yang tidak disadari sepenuhnya oleh para pe-
laku kejahatan korupsi. “Padahal, sebagai ma-
nusia, kita adalah makhluk Tuhan dengan de-
rajat tertinggi, yang paham mana yang benar 
dan salah. Manusia diberi kemampuan untuk 
menikmati itu, tapi bukan dengan mengha-
lalkan segala cara untuk mendapatkan keun-
tungan sendiri. Itulah korupsi,” katanya. 

Terkait lembaga KPK, menurut Basaria, 
rasa syukur harus dipanjatkan karena sejauh 
ini kepercayaan rakyat cukup besar. “Trust 
kepada KPK ini membuat kami bisa bekerja 
lebih percaya diri. Kalau semua lembaga pe-

negak hukum bisa dipercaya seperti ini, enak 
sekali ya,” ujarnya.

Dengan dukungan dan kepercayaan pu-
blik yang tinggi, bagi Basaria membuat ru-
ang bagi dirinya untuk memiliki konsentrasi 
berpikir yang terfokus pada pekerjaan lebih 
maksimal. Sehingga beban kerja terasa lebih 
ringan. Apalagi konsep bekerja di KPK ada-
lah kerja tim. “Sebagai tim, tentu kami harus 
menjaga kepercayaan publik itu. KPK tidak 
peluru khawatir segala serangan dan krimi-
nalisasi. Jika semua tugas dikerjakan dengan 
cermin kepercayaan publik, dan kerja ber-
sama-sama maka kami harus percaya diri dan 
teguh pada tekad memberantas korupsi, tidak 
berbohong apalagi berpura-pura,” tegasnya.

laOde m. syarieF:
Mewujudkan Mimpi besar

“Tak pernah terbayangkan.” Itulah ko-
mentar singkat Laode Muhammad 
Syarief saat ditanya kesannya menjadi 

satu dari lima pimpinan KPK terpilih. Pria 
kelahiran Walengkabola, Desa Oempu, Ke-
camatan Tongkuno, Kabupaten Muna ini 
tak menampik dirinya sudah cukup “dekat” 
dengan KPK. Namun, akademisi dari Bumi 
Celebes ini sedari awal hanya berniat mem-
bantu KPK dalam hal hukum. 

Namun rupanya dorongan banyak pi-
hak membuatnya luluh sehingga bersedia 
mendaftar dalam bursa seleksi pemilihan 

IntegrIto

“Para koruptor dan calon 
koruptor, akan mulai berpikir 
jika semua proses bisnisnya 
diawasi.”

“Kepercayaan publik 
adalah suatu kebanggaan 
karena tidak dibangun 
dalam waktu 1-2 tahun. 
Tentu, jangan hanya 
lembaganya yang dipercaya, 
tapi juga orang-orang yang 
bekerja di dalamnya”.
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“Tidak semua pihak 
menyukai KPK dengan 
sejumlah alasan, utamanya 
dalam hal penindakan. 
Penting bagi KPK dalam 
melakukan tugasnya 
diiringi dengan senyum, 
senyum akan meringankan 
beban.”

IntegrIto

utama

pimpinan KPK. Meski dalam hati kecil, 
Syarief mengaku, ia lebih gemar mengajar 
dan menjadi pembicara dalam berbagai fo-
rum baik nasional maupun internasional.

Sekali melangkah surut mundur. Kini, 
Syarief pun sudah siap disibukkan dengan 
berbagai tugas penting menyangkut kemasla-
hatan umat. Bekerja dari pagi hingga larut 
malam dan setiap saat harus mengambil 
keputusan. Setiap keputusan yang diambil 
itu pun yang berhubungan dengan kemasla-
hatan orang lain. “Tentu sangat beda dengan 
mengajar di kampus atau beda dengan ketika 
saya membantu KPK atau Kejaksaan,” urai 
Syarief.

Diamanahi menjadi wakil ketua KPK, 
tentu Syarief datang tidak dengan “tangan 
kosong”. Ia datang dengan mimpi yang be-
sar. Baginya, KPK harus lebih efektif, efisien, 
dan lebih memperkaya diri dengan ilmu-ilmu 
baru, misalnya tentang korupsi di sektor per-
pajakan, di pasar modal, dan sektor infra-
struktur. Syarief ingin KPK harus lebih ba-
nyak spesialis sehingga bisa mengetahui lebih 
banyak tentang proses bisnisnya.

Sosok yang dikenal keras dalam berprin-
sip ini juga menguraikan bahwa dalam hal 
memberantas korupsi tidak boleh berpura-
pura. Harus ada di dalam hati, di tulang, dan 
di dalam darah. Kalau pura-pura, kelak akan 

ketahuan apakah upayanya itu asli atau pal-
su. Sederhananya, Syarief mencontohkan, 
manakala seseorang itu hanya pura-pura, 
maka  jikalau bekerja dari jam 8 pagi sampai 
jam 10 malam, masuk bulan ketiga dia sudah 
sakit keras karena terpaksa.

Di dalam keluarganya, Syarief juga se-
pakat bahwa korupsi itu sesuatu yang jelek. 
Maka, kesepakatan itu akan menjadi norma 
bersama. Dengan norma yang sudah terba-
ngun itu pula, menurut Syarief, keluarganya 
mendukung penuh tugasnya di KPK. “Yang 
pasti, melalui KPK saya ingin berkontribusi 
mewujudkan mimpi Indonesia yang tak ha-
nya bebas korupsi tapi juga sejahtera,” kata-
nya.

saut situmOranG:
Menginspirasi pencegahan 
korupsi

kata demi kata bergulir dari bibir Saut 
Situmorang. Pria berdarah Batak ini 
menguraikan betapa dahsyatnya keja-

hatan korupsi sehingga layak disepadankan 
dengan perilaku setan yang selalu menggoda 
berbuat kerusakan. “Senjata ampuh untuk 
menghadapi setan adalah dengan berdoa,” 
kata mantan Dosen Pascasarjana Kajian Stra-
tegic Intelligence Universitas Indonesia pada 
program Studi Ketahanan ini.

Kekompakan semua tim di KPK, lanjut 
Saut, juga bisa terganggu karena setan ber-
bisik agar saling bermusuhan. Karena itu, 

bekerja dalam tim semua harus saling meno-
pang, karena setan pintar mencari ruang 
sempit agar bisa masuk. Setan mudah masuk 
pada orang yang lemah dalam doa. “Boleh 
percaya atau tidak, itu keyakinan saya,” ujar 
Saut tegas. 

Ketika mengajar di Universitas Indone-
sia, sosok Saut dikenal mudah bergaul dan 
bicara apa adanya, sehingga dinilai sebagai 
sosok ekstrovert. Tak heran, banyak kalangan 
yang meragukannya sanggup berada di KPK 
dengan segala tugas bahkan aturan yang 
membatasinya.

Menyikapi keraguan itu, menurut Saut, 
dirinya bukanlah orang yang hidup dalam te-
kanan. Menjadi ketua KPK tidak akan mem-
buat gaya hidup “naturalnya” berubah. “Tak 
semua orang suka dengan gaya saya memang. 
Namun jangan lupa, bahwa gaya ini bagi saya 
adalah strategi. Dan saya tetap harus hati-
hati,” ujarnya. 

Sampai hari ini, Saut mengaku jika diri-
nya masih seperti “bukan” pimpinan KPK.  
Namun sejalan dengan itu, Saut menyatakan 
ia menyadari betul bahwa menjadi pimpinan  
KPK tidaklah mudah. “Persoalan korupsi ti-
dak semudah yang dibayangkan dan saya siap 
melaksanakan tugas,” katanya. 

Ayah dua anak ini juga tegas dalam me-
nerapkan reward and punishment di dalam 

“Pimpinan dan pegawai 
KPK itu harus betul-betul
jujur menyukai
pemberantasan korupsi.
Harus suka karena kecintaan
itu yang menimbulkan orang 
mau melangkah lebih.”

IntegrIto
rumahnya. Dalam hal memberi misalnya, 
Saut mengaku mampu membedakan kepada 
siapa dirinya memberi, pada yang butuh dan 
tidak butuh. Soal memberi uang tidak selalu 
sebuah awal tindakan korupsi, melainkan 
bagian dari reward and punishment dan mem-
beri pada yang membutuhkan.

“Oleh sebab itu, kita harus hati-hati juga. 
Sejatinya, salah atau benar, ukurannya adalah 
hati nurani saja,” tambah pria yang beristri-
kan anak tentara ini. 

Dukungan keluarga dan didikan orang tua 
juga menguatkan sosok Saut sebagai orang 
yang tidak mudah dengan godaan korupsi. 
Sosok ayah adalah kenangan terindahnya se-
bagai anak Batak yang hidup di perantauan. 
Ayahnya pejuang di tahun 1940-an, yang se-
lalu mengajarkan tentang arti kerja keras dan 
kejujuran. Bahkan, ayahnya mengingatkan 
untuk tidak bangga dengan tidak korupsi oleh 
sebab tidak adanya kesempatan.

Soal gebrakan di KPK, Saut ingin lebih 
banyak mendatangi kementerian dan lem-
baga negara lainnya. Ia ingin menginspirasi 
bagaimana upaya pencegahan korupsi. Bagi 
Saut, seorang pemimpin harus bisa mengins-
pirasi. Dan itu adalah hal paling mahal dari 
sebuah kepemimpinan. “Inspiratif dan ino-
vatif harus ada dalam diri pimpinan KPK, su-
paya lembaga ini bertumbuh tak hanya hebat 
dalam soal penahanan. Kalau bisa KPK-nya 
dari good ke growth,” harap anak ke-8 dari 12 
bersaudara inil
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data keluarga, nama anak-istri agar memper-
mudah akan terintegrasi secara online de-
ngan Dukcapil (Data Kependudukan Catatan 
Sipil). Dengan fasilitas mengakses data di 
Dukcapil  dengan memasukkan NIK (Nomor 
Induk Kependudukan) pelapor, semua data 
bisa langsung terisi. “Inilah fitur-fitur kemu-
dahan yang akan dikembangkan dalam LHK-
PN. Termasuk juga rencana mengembangkan 
kerja sama dengan BPN untuk mengakses 
data sertifikat tanah,” tegas Pahala.  

Yang kedua, pelaporan gratifikasi. “Ini 
juga menjadi perhatian. Selama ini, laporan 
gratifikasi bisa mencapai 1.200-an setahun,” 
kata Pahala. Meningkatnya laporan gratifika-
si ini juga menjadi wujud kesadaran masyara-
kat yang meningkat. 

KPK juga akan melangkah lebih jauh. 
Akan menjadi sangat elok, jika urusan grati-
fikasi itu  menyentuh sektor swasta. Dengan 
cara itu,  menurut Pahala, antigratifikasi akan 
menjadi budaya, bukan hanya bagi penye-
lenggara negara. “Idenya sederhana saja, se-
jauh ini semua perkara suap-menyuap yang 
kasusnya terungkap selalu melibatkan sektor 
swasta. Jadi masa iya sih tak ada yang mene-
kan mereka untuk tidak melakukan gratifi-
kasi atau suap,” kata Pahala. 

Masih dalam upaya menekan suap, KPK 
juga mengembangkan kerja sama dengan 
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang meng-
awasi industri perbankan, jasa keuangan, 
asuransi, hingga multifinance. “Kita meminta 
OJK untuk mewajibkan semua perusahaan 
untuk menerapkan kebijakan antisuap,” ujar 
Pahala.  Selain OJK, KPK meminta Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini 
Soemarno untuk mewajibkan 150 BUMN 
mendeklarasikan hal serupa.  Terutama bagi 

BUMN “karya-karya” atau kontraktor 
pembangunan infrastruktur yang me-

mang rawan korupsi.  
Ketiga, mengoptimalkan Pen-

didikan dan Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas). KPK sebenarnya  su-

dah menyusun  kegiatan yang me-
rupakan investasi jangka panjang. 

Misalnya youth camp. “Namun itu hanya 
bisa menyentuh berapa orang dibanding pe-
muda Indonesia yang mencapai 40 juta,” kata 
Pahala. Nah agar lebih luas jangkauannya, 
untuk pendidikan KPK akan melakukan pen-
dekatan dengan Kemendikbud. Tujuannya, 
agar memasukkan 9 nilai antikorupsi ke da-
lam kurikulum yang disesuaikan dengan tiap 
jenjang pendidikan. 

foto-foto: IntegrIto

ForMula baru 
aGar kInerJa 
lebIH paDu

kata orang dulu, lebih baik mence-
gah daripada mengobati. Nasehat 
ini, sedikit banyak,  berlaku juga 
untuk upaya pemberantasan ko-
rupsi di Indonesia. Karena itu, di 

KPK ada satu divisi khusus yang mengampa-
nyekan pencegahan tindak pidana korupsi. 

Namun dalam praktiknya, KPK selama 
ini menjalankan langkah yang sangat ideal: 

melakukan penindakan dan pencegahan se-
kaligus. Dengan dua langkah itu, upaya lebih 
komprehensif,  yakni memetakan korupsi  
dan dicari akar permasalahannya. Setelah itu,   
dirumuskan konsep pencegahannya.  

Lantas, apa saja yang dilakukan KPK di 
bidang pencegahan? Menurut Deputi Pen-
cegahan Pahala Nainggolan, ada tiga langkah 
besar yang ditempuh KPK. Pertama, pence-

utama

gahan melalui LHKPN (Laporan Harta Ke-
kayaan Pejabat Negara). Dengan kewajiban 
melaporkan harta kekayaan sebelum men-
jabat dan setelah menjabat, setidaknya bisa 
membuat orang berpikir ulang untuk bertin-
dak menyelewengkan uang negara.  

Hanya saja, upaya pencegahan ini, ma-
sih ada sedikit catatan. Soal formulir 
pengisian, misalnya, masih dianggap 
rumit. “Form harus dipermudah un-
tuk pengisian. Bahkan saya berpikir 
mengembangkan LHKPN meng-
gunakan aplikasi berbasis android. 
Jadi orang bisa mengisi LHKPN sam-
bil santai,” ujar Pahala. Namun, ide itu 
dianggap terlalu cepat untuk diterapkan saat 
ini. Yang akan segera direalisasikan formu-
lir nanti akan berbasis web. Artinya pejabat 
yang akan mengisi LHKPN, cukup dilakukan 
di kantor atau rumah, tanpa harus bersusah 
payah datang ke KPK.

Selain berbasis web, untuk formulir isian 
LHKPN yang sifatnya umum, seperti alamat, 
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penDapat

kepercayaan BeSar 
untuk kpk 

tata, 
karyawan

Dengan sudah 

beberapa kali 

melakukan 

operasi tangkap tangan, 

saya kira pimpinan KPK 

yang baru ini sudah 

menunjukan komitmen-

nya untuk memberan-

tas korupsi. Mungkin 

ke depan penindakan 

semacam ini harus terus 

dilakukan agar para 

koruptor mikir dua kali 

kalau mau korupsil

proF. HarIaDI 
kartoDIHarDJo, 
Guru besar ipb

Kalau saya lihat 

pimpinan KPK 

yang baru ini 

cukup kapabel. Harapan 

saya ke depan kerja 

sama antar-akademisi 

dan sebagainya ini tetap 

dipelihara untuk lebih 

menguatkan. Pence-

gahan dan penindakan 

juga tidak bisa jalan sen-

diri, harus bersinergil

InDra, 
mahasiswa

Sebagai generasi 

muda saya cukup 

muak melihat 

berita maraknya kasus 

tipikor yang dilakukan 

oleh kaum elit “kerah 

putih” di negeri kita. 

Dengan pimpinan 

KPK yang baru, 

harapan saya semoga 

para koruptor lebih 

ditindak secara tegas. 

Transparansi pejabat 

negara pun perlu lebih 

diperhatikan. Jika perlu, 

penyadapan akses 

jaringan komunikasi 

dapat dipertimbangkan 

supaya dapat diketahui 

apa saja yang mereka 

bicarakanl

IskanDar, 
security

Kalau yang saya 

lihat pimpinan 

KPK sejak dari 

periode yang lama cu-

kup bagus sih. Mungkin 

untuk pimpinan yang 

sekarang harus lebih 

kuat lagi di pencegah-

annya, karena korupsi 

ini kalau ga dicegah 

sulit diberantasl

DwI puDJI astutI, 
Guru

Siapa pun yang 

mendapat ama-

nah memimpin 

lembaga antikorupsi 

tentu harus kita 

percayai bahwa mereka 

memiliki kompetensi 

dan komitmen yang 

tinggi untuk menjadi-

kan KPK lebih kredibell

DoK PrI

foto-foto: IntegrIto

JesICa MIla, 
artis

Saya sangat 

mengapresiasi 

sekali kerja KPK 

selama ini. Ya dengan 

pimpinan yang baru 

ini saya selaku generasi 

muda Indonesia turut 

mendukung kerja KPK 

dalam memberantas 

korupsil

Langkah pencegahan berikutnya, meng-
optimalkan peran Anti-Corruption Learn-
ing Center (ACLC).  Ke depan, lanjut Pahala, 
ACLC akan dikembangkan memiliki semacam 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atas lisensi 
Badan Sertifikasi Profesi Nasional (BNSP). 
“LSP ini akan memberikan sertifikasi kepada 
mereka yang akan menjadi trainer antikorupsi 
karena keahlian mereka tak sembarangan. 
Mereka diuji oleh assessor yang telah disertifi-
kasi KPK atas lisensi BNSP,” jelasnya. 

Penindakan yang Membumi
Seiring dengan pencegahan, KPK juga ba-

kal lebih giat melakukan penindakan. Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) dan pengembangan 
kasus dari pengaduan masyarakat (Dumas), 
lebih sering terpublikasi oleh media. Hampir 
setiap pekan, KPK menjadi headline  di surat 
kabar atau teve nasional. Ini mencerminkan 
KPK masih terus, dan akan terus menindak 
para koruptor. 

Deputi Bidang Penindakan KPK 
Heru Winarko mengungkapkan, se-
mua langkah itu sesuai dengan pro-
gram kerja. Deputi Penindakan, 
membawahi  tiga direktorat, yakni 
Dit. Penyelidikan,  Dit. Penyidikan  
dan  Dit. Penuntutan.  “Jika ada la-
poran dari Dumas,  ada  terduga TPK 
(Tindak Pidana Korupsi) lalu kita masuk 
ke Lidik. Lidik melakukan penyelidikan, kita 
ekspose dulu, kalau memenuhi unsur ada dua 
alat bukti dan lain-lain, kita tingkatkan ke pe-
nyidikan,” ujarnya.

Saat ini,  ada  50 TPK yang ditargetkan da-
lam setahun. “Kami berusaha semuanya ha-
rus on the track, harus sesuai dengan aturan. 
Jangan sampai orang yang tidak salah lalu 
dihukum,” kata Heru. Kelebihan KPK, tidak 
pernah kalah di persidangan, salah satunya 
karena di dalam wadah lembaga ini ada unsur 
kepolisian dan jaksa.  Ditingkat lidik pun, pe-
nyidik dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) bisa 
dilibatkan.  

Selama ini, info awal dugaan terjadi Tin-
dak Pidana Korupsi, bisa dari Dumas, bisa 
dari informasi-informasi di luar Dumas atau 
dari pengembangan info di KPK. “Dari semua 
sumber itu tetap kita harus proporsional, 
profesional. Setahun kira-kira 50 perkara 
yang kita targetkan. dan tahun kemarin bisa 
112% kita selesaikan. Dan mungkin sekarang 
bisa lebih,” kata Heru. Dalam penindakan ini, 

sangat diperlukan kecepatan dan ketepatan. 
Jika salah, bisa dikomplain. Bahkan digugat 
praperadilan.

Model korupsi pun terus mengalami pe-
rubahan. Meski yang konvensional ada, na-
mun dalam beberapa kasus modus korupsi 
terbilang baru. Nah, kemampuan mengendus 
korupsi model terbaru ini jelas membutuh-
kan keterampilan tambahan pula. KPK terus 

berusaha untuk bisa mengungkap TPK 
bagaimanapun cara koruptor meng-

gangsir uang rakyat. “Tantangan 
yang nyata ya kita harus membumi.  
Misalnya kita mengungkap kasus 
apa, akan berdampak positif pada 

masyarakat. Tapi memang ada ken-
dalanya. Di sini kita hanya menangani 

penyelenggara negara,“ katanya. 
Sekarang publik sangat berharap  KPK 

meningkatkan frekuensi penindakan juga.  
“Harapan  kami  harus bersinergi. Kita mela-
kukan penindakan, pencegahan yang mem-
perbaiki. Dan saya optimis bahwa kita akan 
lebih baik,” kata Heru. 

Nah, yang tak kalah penting adalah me-
nyelamatkan aset negara, apakah masyarakat 
juga sudah mengerti tingkat kompleksitas 
yang akan dihadapi Indonesia dalam melaku-
kan asset recovery? “Fokus kepada asset reco-
very bisa dimengerti sebagai bagian dari per-
tanggungjawaban KPK terhadap masyarakat. 
Fokus penyelamatan keuangan negara yang 
merupakan tugas utama dari KPK dan kewe-
nangan yang dimiliki KPK menjadikan asset 
recovery sebagai bagian penting dari strategi 
yang dikembangkan KPK,” kata Heru. 

Pemberantasan korupsi yang sistemik 
dan konsisten merupakan kunci tercapainya 
visi Indonesia yang bebas korupsi. Namun 
meskipun merupakan hal yang sulit, tentu 
bukan mustahill 

“Harapan kami harus
bersinergi. Kita melakukan 
penindakan, pencegahan 
yang memperbaiki. Dan 
saya optimis bahwa kita 
akan lebih baik,”

Heru Winarko,
Deputi Bidang Penindakan KPK.

utama
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jejak kasus lainnya Bisa diakses di portal 
WWW.acch.kpk.go.id

aliran dana pertama diberikan 
kepada dudhie, melalui kantong 
belanja merah, isinya senilai 
rp 9,8 miliar dengan nilai per 
lembarnya rp 500juta. dudhie 
sendiri mendapat 10 lembar cek 
pelawat. lalu dibagikan kepada 
temannya, agus condro prayitno 
sebanyak 10 lembar, emir moeis 
sebanyak 4 lembar, dan selebih-
nya dibagikan kepada teman-te-
mannya sesama anggota komisi 
iX dari Fraksi pdip.

paket cek pelawat lainnya 
diberikan kepada endin aj 
soefihara dengan nilai rp 
1,25 miliar. endin mendapat 
10 lembar, danial tandjung, 
sofyan usman dan uray 
Faisal hamid masing-
masing 5 lembar senilai 
rp250 juta.

hamka yandhu juga 
menerima cek pelawat 
dengan jumlah keseluruhan 
cek senilai rp7,8 miliar. 
hamka mendapat 10 lembar, 
paskah suzetta sebanyak 
12 lembar senilai rp600 
juta, dan selebihnya kepada 
teman-temannya sesama 
anggota komisi iX dari 
Fraksi Golkar.

bingkisan serupa dengan warna 
berbeda diberikan kepada 3 
orang anggota Fraksi tni/polri 
yaitu r. sulistiyadi, suyitno, 
dan darsup yusuf. udju juhaeri 
kemudian membagi-bagikan 
amplop putih kepada rekan 
dpr yang lain. masing-masing 
amplop berisi 10 lembar cek 
travel bii dengan nilai rp50 
juta per lembarnya. udju 
djuhaeri dan ketiga koleganya 
masing-masing menerima cek 
senilai rp500 juta dengan nilai 
keseluruhannya rp2 miliar.

  keteranGan kasus:

MIranDa Dan nunun terbuktI bersalaH bersaMa-
saMa MeMberI travellers CHeque (Cek pelawat) 
bank InternasIonal InDonesIa (bII) senIlaI rp 24 
MIlIar kepaDa anGGota koMIsI X Dpr rI DalaM ranGka 
peMIlIHan DeputI Gubernur senIor bank InDonesIa. 
kasus InI berMula DarI penetapan tersanGka 4 anGGota 
Dpr, yaknI HaMka yanDHu, uDJu DJuHaerI, DuDHIe 
MakMun MuroD, Dan enDIn soeFIHara. peMberIan Cek 
pelawat kepaDa anGGota Dpr Itu DIMasukkan ke DalaM 
tas belanJa DenGan berbeDa warna.

  alIran Dana:

jejak kasus

24/02/2011: 
nunun nurbaeti 
ditetapkan 
tersangka

9/12/2011: 
nunun 
ditangkap 
KPK

2/03/2012: 
nunun jalani 
sidang perdana 
di Pengadilan 
tipikor Jakarta 
Pusat

9/05/2012: 
nunun dinyatakan 
bersalah dan 
divonis 2 tahun 
penjara, denda 
rp 150 juta dan 
subsider 6 bulan

9/07/2012: 
Miranda menjalani sidang 
perdana di Pengadilan 
tipikor Jakarta Pusat

27/09/2012: 
Miranda dinyatakan bersalah 

dan divonis 3 tahun penjara oleh 
Pengadilan tipikor Jakara Pusat

21/11/2012: 
Pengajuan 

kasasi Jaksa KPK 
terhadap nunun 
nurbaeti ditolak

25/04/2013: 
Pengajuan Kasasi 

Miranda ditolak oleh 
Mahkamah Agung

23/03/2011: 
nunun kabur 

ke luar negeri

9/02/2012: 
nunun 

ditahan di 
rutan Pondok 

Bambu, 
Jakarta timur

4/04/2012: 
Miranda Swaray 

goeltom ditetapkan 
sebagai tersangka

1/06/2012: 
miranda ditahan 
di rutan cabang 
KPK klas 1 
Jakarta timur

26/07/2012: 
Pengajuan banding 

Jaksa KPK terhadap 
nunun nurbaeti 

ditolak Pengadilan 
tinggi DKI Jakarta

Jalan 
suap
peMIlIHan
peJabat

vonIs Ma
pIDana penJara: 
3 tahun
DenDa: rp 100 
juta, subsider 3 
bulan kurunGan

vonIs Ma
pIDana penJara: 2 tahun 
DenDa: rp 150 juta, 
subsider 6 bulan

tersanGka
naMa: MIranDa 
swaray GoeltoM
jabatan: deputi 
Gubernur seniOr 
bank indOnesia

tersanGka
naMa: nunun 
nurbaetI
jabatan: rekan 
miranda

26/11/2012: 
Permintaan 
Banding 
Miranda 
ditolak oleh 
Pengadilan 
tinggi DKI 
Jakarta

31 anGGota Dpr rI 
penerIMa suap:
nama : - dudhie makmun murOd 
  - endin a.j sOeFihara
  - udju djuhaeri
pidana penjara : 2 tahun
denda : rp 100.000.000,-  subsider 3 bulan kurungan

nama : hamka yandhu 
pidana penjara : 2,5 tahun
denda : rp 100.000.000,-  subsidair 3 bulan kurungan

nama : abdul hadi djamal 
pidana penjara : 2 tahun 
denda : rp 150.000.000,-  subsider 4 bulan kurungan

nama : - ahmad haFiZ Zawawi 
  - marthin bria seran
  - paskah suZetta
  - bObby sh suhardiman
  - anthOny Zeidra abidin
  - muhammad nurliF
  - asep ruchimat sudjana
  - reZa kamarullah
  - baharuddin aritOnanG
  - henGky baramuli
pidana penjara : 1 tahun 4 bulan
denda : rp. 50.000.000,- subsidair 3 bulan penjara

nama : - aGus cOndrO prayitnO
  - daniel tanjunG
  - sOFyan usman
pidana penjara : 1 tahun 3 bulan

nama : - panda nababan
  - enGelina patiasina
  - m iQbal
  - ni luh mariani
  - sutantO pranOtO
  - sOewarnO
  - matheOs pOrmes
pidana penjara : 1 tahun 5 bulan 
denda : rp 50.000.000,-  subsidair 3 bulan penjara

nama : - maX mOein
  - rusman lumbantOruan
pidana penjara : 1 tahun 8 bulan

nama : williem m tutuarima
pidana penjara : 1,5 tahun
denda : rp 50.000.000,-  subsidair 3 bulan penjara

nama : - pOltak sitOrus
  - jeFFri tOnGas  
  meninggal dunia
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peMIMpI(n) 
baru kpk

oleh Feri amsari
Dosen Hukum tata negara dan Peneliti 

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo)
fakultas Hukum Universitas Andalas

Brandeis menyatakan bahwa jika dia terpilih 
mengikuti seleksi dan lulus menjadi hakim 
agung maka dia akan berhenti bicara kepada 
publik, “I have not said anything and will not”. 
Ucapan itu dipenuhi Brandeis yang menye-
babkan timbulnya tradisi bahwa hakim tabu 
berkomentar di ruang publik yang terkait tu-
gas dan kewenangannya. Pada dasarnya tugas 
hakim dan KPK terdapat pada rumpun yang 
sama, yaitu: penegakan hukum.

Jika teladan Brandeis itu ditiru seluruh 
Pimpinan baru KPK, bukan tidak mungkin 
KPK akan lebih sistematis dan lebih kuat se-
cara kelembagaan. Meskipun demikian, soal 
keterbukaan informasi kepada publik harus 
tetap dilakukan. Caranya dengan meningkat-
kan peran juru bicara KPK yang selama ini 
sudah berjalan dengan sangat baik. Pening-
katan peran juru bicara itu juga berfungsi un-
tuk memberikan informasi yang tunggal ke-
pada publik dan media. Aneh, jika Pimpinan 
baru KPK malah suka memberikan informasi 
yang beragam dan membingungkan publik. 
Ada kepentingan apa?

Memperkuat internal
Selain pembenahan sikap keluar yang 

mesti terus dilakukan, Pimpinan 
baru KPK juga perlu mem-

perkuat kekompakan internal pegawainya. 
Setelah lelah “dicabik-cabik” oleh pelbagai 
pihak yang menyerang KPK tanpa henti, 
Pimpinan baru KPK harus kembali menyatu-
kan para pegawai KPK yang telah menjadi 
benteng pertahanan terakhir pemberantasan 
korupsi di republik ini. Tanpa mereka, Pim-
pinan KPK tidak ada artinya.

Agar kekompakan internal terus me-
nguat, Pimpinan baru KPK harus mampu 
membangun prosedur operasional standar 
(SOP) dari seluruh mekanisme kerja kelem-
bagaan dari hal yang remeh-temeh hingga 
tugas pokok lembaga tersebut. Penguatan 
SOP ini dapat menjaga internal KPK untuk 
disusupi orang luar yang ingin merusak KPK. 
Sehingga tanpa SOP yang tepat, pegawai KPK 
tidak perlu mematuhi perintah apapun dari 
atasannya. SOP akan menjadi kontrol terha-
dap seluruh tindakan pimpinan dan pegawai 
KPK di masa depan.

Jika Pimpinan baru KPK betul-betul 
mencintai lembaga antikorupsi itu, meskin-
ya pembenahan sikap, tindakan, dan SOP di 
KPK akan segera terjadi dalam waktu dekat. 
Kalau tidak, Pimpinan baru KPK hanya akan 
menjadi pemimpi baru dalam pemberan-

tasan korupsi. Jangan sampai 
terjadil

ISt

gagas

tak banyak perubahan yang ter-
jadi ketika Pimpinan baru Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memulai pengabdiannya pada 
lembaga anti-rasuah itu. KPK ma-

sih seperti yang dulu. Suasana riuh-rendah 
mengiringi setiap aksi KPK menangkap para 
pejabat dan politisi negeri ini. Keriuhan itu 
bahkan berganti kebisingan jika yang ditang-
kap adalah anggota Dewan Perwakilan Rak-
yat (DPR) yang juga kerap melakukan perla-
wanan balik kepada KPK.

Jika melihat kebisingan itu, sesungguh-
nya KPK masih terjebak pada cara-cara lama 
dalam pemberantasan korupsi. Padahal kebi-
singan karena tertangkapnya para koruptor 
itu tidak berkaitan dengan keberhasilan pem-
berantasan korupsi. Pun, tidak berkorelasi 
dengan penguatan kelembangaan KPK. Buk-
tinya, kian ribut penangkapan yang terjadi, 
kian berantakan KPK diserang pembencinya.

Ada baiknya jika Pimpinan baru KPK 
mengubah strategi agar terjadi perbedaan 
taktik dengan pimpinan yang sebelumnya. 
Termasuk sikap dan tindakan individual pim-
pinan lembaga antikorupsi tersebut perlu 
pula dibenahi. Misalnya, soal sikap pimpinan 
dalam memenuhi liputan media. Mestinya 
setiap pimpinan KPK harus berani meno-
lak wawancara dan pelbagai liputan yang 
berkaitan dengan perkara. Jangan sampai 
julukan, “Banci Kamera”, kian lekat meng-
gambarkan sikap pimpinan KPK ketika ber-
hadapan dengan media.

Entah mengapa, setiap Pimpinan KPK 
terpilih sulit menghindarkan diri dari tata-
pan kamera. Ketika lampu blitz menyala, 
pimpinan KPK, kapanpun periodenya, seolah 

terbius untuk mengomentari apapun. Pim-
pinan KPK lupa bahwa kerja mereka ada-
lah kerja dalam kesunyian. Akibatnya, kerap 
terjadi perbedaan antar pimpinan KPK ke-
tika memberikan penjelasan tentang sebuah 
perkara yang terjadi, bahkan kepada media 
yang sama sekalipun. Perbedaan itu tentu 
menimbulkan keributan baru, apalagi meka-
nisme kerja Pimpinan KPK adalah collective 
collegial, kerja dengan kesepakatan bersama, 
yang membuat perbedaan antar Pimpinan 
KPK mustahil terjadi.

Itu sebabnya, jika diamati kinerja Pim-
pinan baru KPK yang masih “sepeminuman 
teh” tersebut, tidak ada perbedaan men-
colok dalam menyikapi sebuah perkara, ter-
utama ketika diliput media. Masing-masing 
berkomentar sesuai visi dan misi mereka da-
lam memimpin KPK. Untuk itu, Pimpinan 
baru KPK perlu memikirkan langkah-lang-
kah reflektif agar kelembagaan dapat diper-
kuat dan serangan terhadap institusi dan per-
sonal KPK tidak terus terjadi. 

Jabatan sunyi
Pimpinan KPK adalah jabatan yang ha-

rus dijalani dengan penuh kesunyian. Yang 
pada sisi berbeda, setiap tindakan dan sikap 
Pimpinan KPK akan terus menjadi sasaran 
liputan media dan perhatian publik. Padahal 
liputan media dapat mendatangkan “penya-
kit” yang merusak efektivitas upaya pembe-
rantasan korupsi. Godaan diliput agar men-
jadi tenar akan selalu membayang-bayangsi 
setiap figur yang memimpin KPK.

Ada baiknya, Pimpinan baru KPK me-
renungi sikap Louis Brandeis ketika menca-
lonkan diri menjadi hakim agung Amerika. 



perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 10 
Desember 2015 di Bandung, Jawa Barat.

Program ini menjadi salah satu alterna-
tif dalam mensosialisasikan berbagai macam 
pengetahuan tentang tindak gratifikasi yang 
dapat di pelajari dalam sentuhan jari.  Mela-
lui pembelajaran ini, KPK menganggap lebih 
efektif karena dapat menjangkau masyarakat 
lebih luas dengan waktu yang lebih singkat. 
“Sekarang tidak perlu lagi memanggil KPK 
untuk ceramah tentang gratifikasi karena bisa 
dicari di dunia maya,” ujar Direktur Gratifi-
kasi Giri Suprapdiono dalam peluncurannya.

Ia berharap, program ini mampu men-
jawab tantangan, seperti pelaporan secara 
online, e-Modul Peraturan dan regulasi se-
cara utuh tentang gratifikasi, program pe-
ngendalian gratifikasi, peningkatan 
integritas, Sistem Informasi Grati-
fikasi (SIG), pembentukan ling-
kungan antisuap, dan informasi 
strategis lainnya.

Mudah Dipahami
Jika ada yang mengatakan bahwa 

belajar tentang gratifikasi itu sulit bah-
kan malas karena bahasa yang cenderung 
“berat”, maka dengan aplikasi e-learning 
gratifikasi ini semua anggapan itu akan sirna. 
Tampilan animasi yang ciamik, membuat ma-
teri pembelajaran ini justru cenderung asyik 

dan mudah dipahami. Para pengguna bisa 
memilih dengan mudah menu-menu pembe-
lajaran yang telah tersedia di dalamnya.

Selain itu, jika para pengguna masih bing-
gung modul apa saja yang harus dipelajari, 

maka pengguna dapat memilihnya ber-
dasarkan “role”.  Apakah pengguna 

termasuk kedalam Civil Society 
Organization  (CSO), Mitra Kerja 
KPK, Pegawai Negeri, Pegawai 
KPK, Pegawai Swasta, Tunas In-
tegritas, ataukah Unit Pengendali 

Gratifikasi (UPG). Yang lebih me-
nariknya lagi dari aplikasi ini, jika 

pengetahuan tentang gratifikasi dirasa 
sudah cukup, para pengguna dapat menguji 
pemahaman tentang gratifikasinya melalui 
ujian sertifikasi yang juga masih dalam menu 
aplikasi tersebut. Sangat mudah dan menye-
nangkan bukan?l

“Sekarang tidak perlu
lagi memanggil KPK 
untuk ceramah tentang 
gratifikasi karena bisa 
dicari di dunia maya,”

Giri Suprapdiono,
Direktur Gratifikasi

foto-foto: IntegrIto

edukasi

aplikasi e-learning gratifikasi hadir 
di tengah masyarakat untuk lebih 
memudahkan dalam memahami 
gratifikasi. Diharapkan, pema-

haman diikuti dengan tindakan nyata meno-
lak gratifikasi.

Mungkin anda akan mengira, mempela-
jari seluk-beluk gratifikasi itu sulit. Jauhkan 
pikiran bahwa anda harus membuka buku 
yang tebal-tebal di bidang hukum. Kini, anda 
bisa mempelajarinya secara online. Caranya, 
cukup ketikkan alamat www.kpk.go.id/grati-
fikasi, kita sudah bisa menyelami pengeta-

huan gratifikasi secara komplet.
Aplikasi e-learning gratifikasi merupakan 

pembelajaran tentang berbagai hal terkait 
gratifikasi yang disajikan berbasiskan web 
interaktif. Aplikasi edukatif ini dikembang-
kan dengan konsep fun learning dengan user 
enhance interaction yang membuat pengguna 
akan betah berlama-lama menghabiskan 
waktu untuk meningkatkan pemahamannya 
tentang gratifikasi. 

Di samping modul itu, aplikasi ini juga 
menyedian 11 modul pembelajaran lainnya. 
Mulai dari apa itu gratifikasi, Praktik dan Ba-
tasan Gratifikasi, Hukum dan Regulasi Grati-
fikasi, Pelaporan Gratifikasi, Pengendalian 
Gratifikasi, Dunia Usaha dan Peran Serta Ma-
syarakat terhadap gratifikasi, serta berbagai 
modul pembelajaran lainnya. 

Terobosan terbaru dalam upaya pence-
gahan korupsi itu telah diluncurkan oleh Di-
rektorat Gratifikasi KPK, dalam rangkaian 

aplIkasI e-learnInG GratIFIkasI

MeMaHaMI GratIFIkasI 
DenGan sentuHan JarI

aplikasi e-learning gratiFikasi 
merupakan pemBelajaran tentang 
BerBagai hal terkait gratiFikasi yang 
disajikan BerBasiskan WeB interaktiF.

28 | integrito | vol 49/vii/JAN-FEB 2016 vol 49/vii/JAN-FEB 2016 | integrito | 29

PETA ANTIKORUPSI - Salah satu fitur pada aplikasi e-learning Gratifikasi 
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DoK YAYASAn InSAnI

mendengarkan cemooh orang yang menge-
cilkan semangatnya untuk terus mendidik 
generasi penerus bangsa ini.

Perjuangan itu sudah ia rintis sekitar 
tahun 1997, bertemu almarhum Nurcholis 
Madjid (Cak Nur) yang sedang menyambangi 
daerah Bongkaran Tanah Abang. 

“Beliau menantang saya untuk bisa mela-
kukan hal sederhana namun butuh semangat 
tanpa pamrih, yakni mengajar anak-anak di 
daerah itu,” kenang Babe Dedi.

Cak Nur pula yang menjadi jalan bagi 
Babe Dedi menuju sebuah komunitas yang 
dibentuk oleh warga Australia and New Zea-
land - Australian New Zealand Association 
(ANZA), kemudian ada British Women Inter-
national, serta Soroptimist (sebuah perkum-
pulan wanita asing dan Indonesia bertaraf 
internasional).

Kisah panjang Babe Dedi mengangkat 
derajat keilmuan kaum termarjinalkan ini 
bagi Babe Dedi merupakan bagian dari cita-
cita sekaligus motto hidupnya yakni menjadi 
manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. 
Jika dibukukan bisa saja 10 seri, mengingat 
banyaknya peristiwa bersejarah yang dialam-
inya selama turut membangun “peradaban” 
bangsa ini.

Bahkan, Babe Dedi mulai mengajar 
mereka dari mushola ke mushola, hingga 
gabung dengan yayasan lain. Sampai akhir-
nya, setelah 9 tahun menyewa, Sang Pencipta 
memudahkannya memiliki tempat sendiri di 
Petamburan 3 Jakarta Barat. Serta bantuan 
dari banyak pihak dan lembaga.

Yang sudah dilakukan Babe Dedi, di an-
taranya membangun gedung sekolah untuk 
beberapa kelas dari semua level usia sekolah 
TK-SMA (Paket C) atas dukungan tenaga TNI 
tanpa upah, memberikan ketrampilan ke-
cakapan hidup bahkan modal usaha kecil bagi 
para PSK maupun mantan PSK, yang me-
rupakan orang tua peserta didik di Yayasan 
Nurani Insani yang didirikannya menaungi 
setiap kegiatan mulianya ini. 

Tak kalah hebat, Babe Dedi pernah be-
kerjasama dengan sejumlah pihak untuk bisa 
menikahkan pasangan kumpul kebo maupun 
nikah siri, sehingga legal di mata hukum ne-
gara ini dan memiliki bukti berupa surat ni-
kah, hingga sidang isbath ke pengadilan aga-
ma untuk bisa mengesahkan pernikahan siri 
sejumlah pasangan.

Saat ini, sudah lebih dari 350 anak be-
lajar di “sekolah” milik Babe Dedi, dan lima 
belas peserta didik lifeskill yang diajar lang-

sung oleh Mami Een, seperti merias pengan-
tin, menjahit, membuat kue dan beberapa 
ketrampilan tangan lainnya. Selain lifeskill, 
mereka juga diberikan siraman rohani agar 
selalu ingat fitrahnya sebagai hamba Tuhan.

Mendidik anak-anak jalanan, dhuafa, 
dan orang dewasa kategori ini, menurut Babe 
Dedi memerlukan kesabaran dan keikhlasan 
tanpa batas. Pasalnya mereka sudah biasa di 
jalan dengan kehidupan yang keras.

“Para ibunya, kadang setelah diberi mo-
dal usaha, dan manajemennya salah, kemu-
dian tak sanggup mengangsur iuran, atau sa-
kit, masalah pun datang, karena mereka akan 
“turun” ke praktek haram itu lagi,” tutur Babe 
Dedi pilu.

Sedihnya lagi, lanjut Babe Dedi, ada juga 
ibu dari peserta didik datang ke sini untuk 

mozaik

yayasan nuranI InsanI

tak Banyak orang yang melakukan 
Banyak hal Besar di daerah tak 
tersentuh, tidak menarik, terpencil 
dan tak Berorientasi puBlikasi 
maupun puji. apalagi, yang disentuh 
adalah mereka yang “tertolak”.

menerima yang 
“tertolak”

petamburan adalah sebuah nama 
kampung di wilayah administrasi Ja-
karta Barat. Jika mendengar nama 
kampung ini, pikiran akan melayang 

ke gambaran kampung yang rawan banjir, 
sindikat narkoba, juga deskripsi tentang kam-
pung sebelahnya yakni Tanah Abang, pusat 
belanja dan grosir, daerah merah prostitusi 

bongkaran yang sudah “dipunahkan”.
Namun, siapa sangka, bahwa di kampung 

tersebut masih ada geliat harapan dan ilmu 
serta peningkatan mutu dan martabat berwu-
jud sekolah. Meski sekolah non formal, lem-
baga berbentuk yayasan ini menjadi andalan 
masyarakat termarjinalkan di Petamburan 
dan sekitarnya. Ya, Yayasan Nurani Insani 
yang dirintis oleh seorang putra Betawi asli 
bernama H.A. Dedi Rosadi dan akrab disapa 
Babe Dedi.

Babe Dedi merangkul anak-anak jalanan, 
anak-anak bekas penghuni Bongkaran tanah 
Abang, anak-anak miskin, anak-anak yatim, 
hingga membina para Pekerja Seks Komersial 
(PSK) dan mantan PSK.

Babe Dedi didampingi sang istri Een 
Elfiana yang biasa disapa Mami Een, enggan 

1.

3.



Windi Permatasari, 
Peserta Didik Yayasan Nurani Insani Kelas VI.

portaL
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FGD 6 provInsI

agar otonomi tak Jadi ladang korupsi

“Kami cukup prihatin 
dengan praktik 
korupsi yang ada di 
daerah. Pasti dari 
kejadian tersebut ada 
yang bisa diperbaiki, 
secara struktural 
dan sistematis”

IntegrIto

DISKUSI-  
para peserta FGD 
saat melakukan 
diskusi di gedung 
KPK, (11/02).

Agus Rahardjo, 
Ketua KPK

akibat sistem penyeleng-
garaan pemerintahan 
daerah masih dinodai 
oleh praktik-praktik 

korupsi, tujuan pembangunan 
pun tidak tercapai. Harapan pe-
laksanaan otonomi daerah yang 
mengusung desentralisasi kekua-
saan dan fiskal terhempas akibat 
maraknya korupsi.

Di Provinsi Riau misalnya, 
tiga Kepala Daerahnya berturut-
turut terlibat kasus korupsi. Pro-
vinsi itu pun menjadi pelapor ka-
sus korupsi paling tinggi diantara 
provinsi lainnya. Menyikapi re-
alitas tersebut, KPK mengundang 
Sekretaris Daerah dari enam pro-
vinsi, yakni dari Sumatera Utara, 
Riau, Banten, Aceh, Papua dan Pa-
pua Barat. Mereka yang diundang 
merupakan sejumlah provinsi 
yang kepala daerahnya terlibat 
kasus korupsi serta merupakan 
wilayah yang mendapat dana oto-
nomi khusus dari pemerintahan.

“Kalau pimpinannya secara 
berturut-turut menghadapi ma-
salah, tetap pasti ada jalan ke-
luarnya,” ujar Ketua KPK Agus 
Raharjo dalam rapat Koordinasi 
Pencegahan Korupsi dengan 6 
Provinsi di Kantor KPK, Jakarta, 

Kamis (11/2).
Menurut Agus, apabila sistem 

yang sering digunakan dalam pe-
nyelenggaraan pemerintah dae-
rah memunculkan celah korupsi, 
maka patut diubah. Meski sistem 
tersebut telah digunakan berta-
hun-tahun dan sudah menjadi 
bagian dari budaya, tetap harus 
dilaksanakan sistem yang baru. 
Seperti sistem penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang ber-
sih, transparan dan akuntabel. 

Selanjutnya, KPK meminta 
masing-masing daerah melapor-
kan apa saja yang menjadi per-
masalahan dalam penyeleng-

garaan pemerintahan daerahnya. 
Enam Sekda masing-masing pro-
vinsi ditempatkan dalam ruangan 
terpisah dan berdiskusi dengan 
perwakilan dari KPK. Adapun fo-
kus pembahasannya antara lain 
pada proses perencanaan dan 
pengelolaan APBD,   pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa, serta 
pendapatan daerah

“Secara spesifik kita ingin 
mendengar upaya pencehahan apa 
yang perlu dilakukan, kita akan 
saling tentukan, seperti bagai-
mana KPK akan membantu per-
masalahan tersebut,” ujar Deputi 
Pencegahan Pahala Nainggolan. 

Diketahui, sejak tahun 2012-
2015 KPK bekerjasama dengan 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) melak-
sanakan kegiatan koordinasi dan 
supervisi pencegahan pada bebe-
rapa pemerintahan daerah kabu-
paten/kota di seluruh Provinsi. 
Mulai tahun 2016, program ter-
sebut masih dilanjutkan dengan 
menerapkan  best practices  peme-
rintah daerah dalam pengelolaan 
APBD, PBJ dan Perijinan (PTSP) 
pada 261 daerah yang pada tahun 
2015 melaksanakan PILKADA 
serentakl

“Saya senang sekali bisa 
sekolah gratis di tempat 
Babe Dedi, temannya 
banyak, diajarin banyak hal
agar selalu jujur dan rajin 
belajar. Saya ingin bisa 
sekolah terus dan jadi 
dokter, membahagiakan 
orang tua saya, namanya 
Mama Ida dan Ayah Surya”.

jemput anaknya dan dengan terang 
meminta paksa anaknya mengemis 
dulu untuk makan siang. Sehingga 
Babe Dedi dan istrinya pun mem-
buat stimulan dengan memberikan 
makan pada anak-anak didiknya 
bahkan hantaran/ransum untuk 
keluarga mereka. Meskipun tak 
setiap hari, namun Babe Dedi ber-
upaya setiap ada donasi masuk, 
semua dikembalikan ke anak-anak 
tanpa seperakpun masuk kantong 
pribadinya. 

“Semua donasi terpakai untuk 
kebutuhan peserta didiknya, ter-
masuk membuatkan akte kelahiran 
bagi anak-anak jalanan yang tidak 
memiliki tanda bukti kelahiran dan 
kependudukan apapun,” kata ayah 
dari Chintika Ekaviana (28), Gilang 
Cikal Ramadhan (26) dan Tb. Joer-
eza (25) ini.

Sampai hari ini, ANZA menu-
rut Babe Dedi masih terus mem-
bantu, selain dana juga tenaga 
pengajar asing, untuk pelajaran 
Bahasa Inggris.

“Tenaga pengajar asing di se-
kolah Nurani Insani juga tidak 
pernah berhenti, bahkan ketika 
ada travel warning dari negaranya, 

si Bule tetap pada datang mengajar. Bila yang 
satu pulang kampung, yang lain datang, me-
reka ngajar secara sukarela, alias gratis,” ung-
kapnya. 

Pendidikan tentang integritas juga diajar-
kan oleh Babe Dedi, karena disadarinya betul, 
rusaknya moral anak bangsa bisa saja terjadi 
dari sekolah, seperti masih maraknya guru 
menerima gratifikasi juga suap untuk bisa 
masuk sekolah tertentu dan alasan tertentu. 
“Dan ini masih banyak terjadi di dunia pen-
didikan formal kita, sayang sekali kan. Insyaa 
Allah, kami tidak tergelincir, dan bisa terus 
berada di jalan yang Allah ridhoi. Anak-anak 
dibiasakan tidak mengambil bukan haknya, 
jujur, tertib dan disiplin,” tegas pria kelahiran 
Jakarta 19 Mei 1960 ini.

Ajaran jujur dirasakan oleh salah satu 
peserta didik sekolah babe Dedi, seorang pe-
rempuan mungil siswi kelas VI SD Yayasan 
Nurani Insani, bernama Windi Permatasari.

“Saya senang sekali bisa sekolah gratis di 
tempat Babe Dedi, temannya banyak, diajarin 
banyak hal agar selalu jujur dan rajin belajar. 
Saya ingin bisa sekolah terus dan jadi dokter, 
membahagiakan orang tua saya, namanya 
Mama Ida dan Ayah Surya”, ujar Windi polos.

Di masa datang, Babe Dedi bercita-cita 
bisa membangun Sekolah Tinggi Ilmu Eko-
nomi (STIE). Harapannya, anak-anak yang 
sering dilihat sebelah mata dan ditolak ma-
syarakat ini, kelak juga bisa mengukir pres-
tasi terbaiknya dalam hidup.

Meski diapit dua “kawasan hitam”, pros-
titusi dan narkoba, namun babe Dedi ya-
kin Allah akan menolong suatu kaum yang 
berusaha memperbaiki hidupnya. “Doakan 
kami,” pungkasnyal

mozaik
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5.

6.

1.  MELIBATKAN 
HATI- Mengajar 
anak jalanan harus 
dengan hati, sebab 
mereka juga ingin 
disayangi. 

2.  HARUS SETIA- Ke-
setiaan Babe Dedi 
maupun Mami 
Een penting bagi 
siswanya meraih 
cita-cita.

3.  MAKAN GRATIS- 
Jika ada rezeki lebih 
Peserta didik bisa 
makan siang gratis.

4.  PENGAJAR ASING- 
Paling dinanti oleh 
siswa, belajar Bahasa 
Inggris langsung 
dari penutur aslinya.

5.  WINDI PERMA-
TASARI- Peserta 
Didik Yayasan Nurani 
Insani Kelas VI.

6.  MENGAJAR TANPA 
PAMRIH- Beberapa 
pengajar Bahasa 
Inggris di Yayasan 
adalah penutur asli 
atau native speaker.
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seraH terIMa DokuMen perkara korupsI

kpk serahkan ratusan Dokumen 
perkara ke anrI

IntegrIto

Mustari Irawan, 
Kepala ANRI.

BERKAS 
PERKARA- 
Pegawai KPK 
saat mengecek 
tumpukan berkas 
perkara korupsi 
yang telah 
ditangani KPK.

“Berkas-berkas
perkara KPK 
menjadi jejak 
sejarah pemberan -
tasan korupsi di 
Indonesia
sehingga bisa 
menjadi bagian 
learning process 
bagi masyarakat”.

asas transparansi men-
jadi bagian penting 
dalam menegakkan 
tatakelola yang baik 

(good governance) di suatu organi-
sasi maupun lembaga. Pun demi-
kian dengan KPK, sebagai lem-
baga terdepan dalam pemberan-
tasan korupsi, KPK bahkan men-
jadi tolok ukur penerapan prinsip 
dan nilai-nilai antikorupsi. 

Maka dalam konteks itulah, 
Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Agus Rahardjo 
pada Rabu (3/2), menyerahkan 
ratusan dokumen perkara kepada 
Arsip Nasional Republik Indone-
sia (ANRI). Sebanyak 135 berkas 
perkara periode 2004 – 2009 dite-
rima langsung Kepala ANRI Mus-
tari Irawan.

Dengan penyerahan berkas 
perkara yang sudah ditangani 
KPK, lanjut Agus, publik bisa 
mengakses dan mengetahui ki-
nerja KPK, terutama di Bidang 
Penindakan dalam penanganan 
perkara tindak pidana korupsi. 

“Publik perlu tahu. Mudah-
mudahan perjalanan KPK ini bisa 

tasan kroupsi di Indonesia. 
“Itu bisa menjadi bagian 

learning process bagi masyarakat. 
Agar masyarakat tahu bagaimana 
sesungguhnya kinerja KPK. Te-
kanan apa saja itu. Itu menjadi 
bagian memori suatu bangsa 
yang akan dilihat bukan saja oleh 
bangsa sendiri tetapi juga bangsa 
lain,” ujar Mustari.

Selain menyerahkan berkas 
perkara, KPK dan ANRI menya-
takan komitmen untuk terus ber-
upaya meningkatkan kerja sama 
lainnya. Di antaranya, memben-
tuk semacam unit kearsipan dan 
pengelolaan arsip berbasis tekno-
logi informasi menggunakan ap-
likasi sistem informasi kearsipan 
yang dinamis.

Tak hanya itu, kedua lembaga 
juga akan melakukan pelatihan 
dan pengembangan arsip KPK di 
Kantor Pusat ANRI. “Ke depan, 
kerja sama akan diformalkan da-
lam bentuk MoU,” ujar Sekjen 
KPK Raden Bimo Gunung Abdul 
Kadir, yang juga turut hadir dalam 
kesempatan itul

PEJABAT KPK-
Dua pejabat 

struktural baru, 
yakni Raden Bimo 

Gunung Abdul 
Kadir  (kiri) dan  

Syarif Hidayat saat 
diambil sumpah.

pelantIkan peJabat struktural

lantik pejabat untuk Gerak Cepat
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Agus Rahardjo, 
Ketua KPK.

Menindaklanjuti ke-
kosongan sejumlah 
jabatan, Komisi Pem-
berantasan Korupsi 

(KPK) melantik dua pejabat 
struktural baru pada Rabu (10/2). 
Dua pejabat baru tersebut antara 
lain Raden Bimo Gunung Abdul 
Kadir sebagai Sekretaris Jende-
ral dan  Syarif Hidayat yang men-
gisi jabatan sebagai Kepala Biro 
Umum KPK.

Dua pejabat struktural KPK 
itu dilantik dan diambil sum-
pah jabatannya secara resmi 
oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. 
Setelah mengikuti prosesi sum-
pah jabatan, Raden Bimo dan 
Syarif Hidayat selanjutnya me-
nandatangani Fakta Integritas 
sebagai bentuk komitmen dalam 
mengemban jabatannya. Pelan-
tikan tersebut disaksikan oleh 
Kepala BPKP Ardan Adiperdana, 
para pejabat eselon satu dari se-
jumlah lembaga negara, serta pe-
jabat strukrutal dan pegawai KPK.

Dalam sambutannya, Agus 

“Pelantikan
dimaksudkan untuk
mempersiapkan 
supporting system. 
agar KPK bisa 
selangkah lebih 
cepat ke depan”.

Terkait  kondisi internal KPK, 
Agus menyatakan, dirinya masih 
melihat ada beberapa hal yang 
perlu diperbaiki. “Mari kita per-
baiki hal-hal yang menyangkut 
dengan efisiensi,” ujar Agus. 

Sementara terkait dengan 
SDM yang ada di KPK, menurut 
Agus, tidak menutup kemung-
kinan ada pemindahtugasan ke 
lembaga-lembaga negara lain. 
Meski demikian, dia menekan-
kan bahwa hal tersebut bukan 
semata-mata untuk menyingkir-
kan yang bersangkutan, melain-
kan untuk kepentingan negara. 
Di bawah kepemimpinan  Agus, 
KPK memang memiliki agenda 
untuk memperluas peran KPK, 
termasuk dalam konteks pence-
gahan tindak korupsi. Terutama 
dengan menempatkan pegawai 
KPK di instansi atau lembaga 
yang disinyalir rawan terjadi tin-
dak korupsi. 

“Mengirimkan putra terbaik 
kita sema-mata untuk memper-
kuat lembaga lain,” terangnyal

Rahardjo menyampaikan, pelan-
tikan tersebut dimaksudkan un-
tuk mempersiapkan supporting 
system di internal KPK. Selain 
itu, kata Agus, mengingat lem-
baga yang dipimpinnya itu akan 
segera menempati gedung baru, 
sehingga dua jabatan tersebut 
penting untuk segera diisi. “Ini 
juga akan menjadi beban saudara 
berdua. Saudara harus bisa segera 
mempersiapkan sarana dan pra-
sarana untuk kita bisa melangkah 
lebih cepat ke depan,” tegas Agus.

menjadi bahan ajaran, sehingga 
masyarakat bisa menilai KPK. 
Apakah KPK sudah profesional, 
transparan, dan bisa diandalkan 
atau belum,” kata Agus.

Sementara itu, Kepala ANRI 
Mustari Irawan menyambut baik 
penyerahan berkas perkara oleh 
KPK. Senada dengan Agus, Mus-
tari juga menyatakan bahwa ber-
kas-berkas perkara dari KPK akan 
menjadi jejak sejarah pemberan-

http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3220-kpk-serahkan-ratusan-dokumen-perkara-ke-anri
http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3220-kpk-serahkan-ratusan-dokumen-perkara-ke-anri


DISKUSI- 
Pimpinan KPK 
dan sejumlah 

pejabat 
struktural KPK 

saat melakukan 
diskusi bersama 
media massa di 

gedung KPK.
IntegrIto
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“Dalam dunia
kesehatan banyak
dikenal namanya
sponsorship untuk
profesi dokter.
Ini akan menjadi
masalah apabila
dokter tersebut
berstatus Pegawai
Negeri Sipil,”

FGD bIDanG keseHatan

agar kualitas kesehatan tak Jadi korban

DISKUSI- 
Para stakeholder 
dunia kesehatan saat 
melakukan FGD di 
gedung KPK, (02/02).

IntegrIto

Meski sumpah telah 
terucap, bukan berarti 
iman tak tergoyahkan. 
Karena begitu jabatan 

resmi telah di tangan, godaan 
gratifikasi kian banyak ditawar-
kan. Fenomena seperti itu kerap 
terjadi dalam dunia kesehatan. 
Iming-iming fasilitas mewah ba-
nyak ditawarkan oleh berbagai 
perusahaan farmasi kepada para 
dokter. Tujuannya, tentu saja 
mencari keuntungan. Kalau su-
dah begitu, kualitas layanan ke-
sehatan pun perlahan akan terki-
kis habis hingga mengesamping-
kan misi kemanusiaan. 

Mengingat kesehatan meru-
pakan salah satu sektor strate-
gis, KPK tentu tak tinggal diam. 
Perilaku koruptif di dunia ke-
sehatan harus diberantas, demi 
mewujudkan layanan kesehatan 
yang bebas dari korupsi dan ber-
kualitas bagi hajat hidup orang 
banyak.

Konkretnya, KPK meng-
undang sejumlah organisasi ke-
sehatan dan perusahaan farmasi 
dalam Focus Group Discussion 
(FGD) Gratifikasi di Dunia Ke-
sehatan pada Selasa (2/2). Da-

lam kesempatan itu hadir, antara 
lain Kementerian Kesehatan, I-
katan Dokter Indonesia, Konsil 
Kedokteran Indonesia, Majelis 
Kolegium Kedokteran Indone-
sia, Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia, Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan, 
Perwakilan Rumah Sakit, Asosi-
asi Perusahaan Farmasi dan per-
wakilan perusahaan farmasi na-
sional dan internasional.

Mereka berdiskusi tentang 
polemik yang kerap terjadi dalam 

profesi kedokteran. Salah satunya 
pemberian sponsorship kepada 
dokter. “Dalam dunia kesehatan 
banyak dikenal namanya sponsor-
ship untuk profesi dokter. Ini akan 
menjadi masalah apabila dokter 
tersebut berstatus Pegawai Ne-
geri Sipil,” ujar Ketua KPK Agus 
Rahardjo.

Agus mengatakan banyak dok-
ter yang memberikan resep obat 
atas kongkalikong perusahaan 
farmasi. Mereka menyodorkan 
obat yang kurang tepat kepada si 
pasien. “Kadang-kadang dokter 
memberikan resep semaunya, 
dan memberikan obat atas reko-
mendasi perusahaan farmasi,” 
katanya.

Usai diskusi, para peserta ke-
mudian menyepakati 8 poin guna 
mencegah terjadinya praktik 
gratifikasi. “Pemberian sponsor-
ship kepada profesi kedokteran 
pada prinsipnya harus dilakukan 
secara terbuka dan tidak ada kon-
flik kepentingan. Semua tawaran 
dan undangan sponsorship kepada 
dokter diharuskan melalui jalur 
institusi atau organisasi profesi 
kedokteran,” ujar Deputi Pence-
gahan KPK Pahala Nainggolanl

Agus Rahardjo, 
Ketua KPK.

DIskusI MeDIa

Meramu strategi pemberantasan korupsi

“Pencegahan dan
penindakan harus
terintergrasi. Dan
dua-duanya akan
kami jalankan,”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK.

perilaku koruptif yang 
kian masuk ke sendi-sen-
di masyarakat menjadi 
keprihatinan tersendiri 

bagi bangsa ini. Meski tak sedikit 
para koruptor yang telah dijeblos-
kan ke balik jeruji, bukan berarti 
tindak pidana korupsi lantas ber-
henti. Masih banyaknya sistem 
tata kelola pemerintahan yang 
lemah, menjadi mesin reproduksi 
berbagai praktik rasuah.

Oleh karena itu, perbagai stra-
tegi pemberantasan korupsi mut-
lak diperlukan. Tak cukup hanya 
dengan penindakan, karena pen-
cegahan pun penting dilakukan. 
Hal itu pula yang selama ini KPK 
lakukan. Meski pimpinan KPK 
silih berganti, upaya pemberan-
tasan korupsi tentu tak akan ber-
henti.

“Selama empat tahun ke de-
pan, kami bisa berikan kontribusi 
yang nyata. Corruption Perception 
Index (CPI) akan dicapai lebih 
baik. Oleh karena itu harus ada 
pencegahan dan penindakan yang 
terintergrasi. Dua-duanya akan 

kami jalankan,” ujar Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Agus Rahardjo, dalam Diskusi 
Media bertema “Penindakan dan 
Pencegahan Terintegrasi” di Au-
ditorium KPK, Selasa (12/1) saat 
berdiskusi dengan awak media.

Menurut Agus, ada banyak 
isu yang akan ditangani dengan 
memadukan program atau ke-
giatan di bidang penindakan dan 
pencegahan. Dalam hal pence-
gahan. Salah satunya yang ber-
kaitan dengan sumber daya alam 
dan pengelolaan uang dan barang 
milik negara. “Karena banyak aset 
pemerintah yang hilang tidak ka-

ruan, yang terkait pencegahan 
terintegrasi kami akan membuat 
program dan kerja sama dengan 
banyak pihak untuk melawan ko-
rupsi,” ujarnya.

Agus juga berencana akan 
membuat e-monitoring guna me-
lengkapi sistem transparansi un-
tuk pengelolaan uang negara. “Ka-
lau sekarang ada e-procurement 
dan   e-planning budgeting, ke de-
pannya lagi harus ada e-monitor-
ing,” katanya.

Terkait dengan penindakan 
terintegrasi, Agus akan mening-
katkan kerja sama dengan Kepo-
lisian dan Kejaksaan. Peningkatan 
kerja sama itu diwujudkan dengan 
e-communication. “Seperti teman-
temen di Kejaksaan Negeri kemu-
dian membuat sistem yang   bisa 
membuat, mengirim laporannya, 
kasus-kasus perkembangannya di 
Kejaksaan Tinggi, kemudian di-
kumpulkan ke Kejaksaan Agung. 
Sebaliknya teman-teman di Ke-
polisian seperti itu, secara terin-
tegrasi di Mabes Polri,” ujar Agusl



SUMBER DAYA 
ENERGI- truk 

bermuatan batubara 
bertolak dari tempat 

penampungan. 
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perbaIkan sIsteM bea CukaI

perkuat sinergi Melawan korupsi

KOMITMEN-  
Wakil Ketua KPK 
Saut Situmorang 
(kanan), bersama 
Dirjen Bea Cukai 
Heru Pambudi 
(kiri) saat akan 
melakukan 
jumpa pers 
usai menggelar 
rapat bersama 
di gedung KPK, 
(29/01).

“KPK 
berkepenting-
an terhadap 
perbaikan sistem 
Bea Cukai agar 
pendapatan 
negara bisa 
diselamatkan 
untuk kemas- 
lahatan 
masyarakat,”

IntegrIto

Laode Muhammad Syarief, 
Wakil Ketua KPK.

komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memiliki 
peran strategis dalam 
menjalankan tugas pen-

cegahan dan penindakan secara 
simultan. Sinkronisasi kedua tu-
gas itu, mestilah berjalan dengan 
baik. Itulah yang disampaikan 
Wakil Ketua KPK Laode Muham-
mad Syarief usai menerima dele-
gasi Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Kementerian Keuangan 
guna menjalin sinergi di antara 
kedua instansi.

“Karena pencegahan dan pe-
nindakan harus sinkron jadi ti-
dak cukup hanya ditangkapi, tapi 
harus diberikan asistensi agar hal 
yang sama tidak terulang kembali 
di masa yang akan datang,” kata 
Syarief pada Jumat, (29/1).

Syarief menambahkan, pada 
upaya pencegahan korupsi, KPK 
akan mendorong penyelamatan 
pendapatan keuangan negara, 
salah satunya dari pajak dan bea 
cukai. Ini bisa dilakukan melalui 
perbaikan sistem maupun hal-hal 
yang bersifat operasional. “Oleh 
karena itu, kami sangat berkepen-
tingan dengan Ditjen Bea Cukai 

agar pendapatan negara bisa di-
selamatkan untuk kemaslahatan 
masyarakat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Dirjen 
Bea dan Cukai Heru Pambudi 
mengapresiasi sinergi dengan 
KPK. Ia mengaku setuju bahwa 
pengamanan penerimaan ne-
gara di sektor bea dan cukai akan 
menjadi fokus kerja oleh kedua 
instansi. “Kita satu garis dengan 

program KPK. Tentu yang per-
tama yang kami sampaikan terima 
kasih adalah sinergi antara KPK 
dengan Direktorat Bea Cukai un-
tuk menyukseskan quick win di 
bidang tekstil, produk tekstil lain, 
dan beras,” katanya.

Heru menambahkan untuk 
mempercepat program kerja di 
bidang produk tekstil dan beras, 
pihaknya akan memperbaiki ke-
bijakan di samping meminta ban-
tuan penegakan hukum. Sedang-
kan penindakan terhadap peny-
eludupan beras untuk melindungi 
petani nasional juga dibicarakan 
bagaimana distribusi beras bisa 
masuk ke titik-titik rawan peny-
eludupan. “Tujuannya agar Indo-
nesia tidak lagi jadi sumber pe-
nyelundupan komoditas rawan,” 
katanya.

KPK meyakini bahwa hasil si-
nergi yang dilakukan akan mem-
buat kinerja Direktorat Bea Cu-
kai semakin baik dan transparan. 
KPK juga mendorong instansi 
tersebut untuk terus memberan-
tas penyelundupan yang terjadi di 
lapanganl

korsup bIDanG enerGI

Menutup Celah korupsi pengelolaan energi

Agus Rahardjo 
Ketua KPK.

Di tengah melimpahnya 
sumber energi bumi 
di dalam negeri, tata 
kelola sumber daya 

alam tersebut justru membuat 
ironi. Dalam rencana kerja pim-
pinan KPK jilid IV, sektor energi 
memang menjadi salah satu fo-
kus utama untuk dilakukan per-
baikan.

Oleh karena itu, pada Senin 
(15/2) lalu, KPK menggandeng 
empat kementerian dan 32 pro-
vinsi dalam rapat perdana ke-
giatan Koordinasi dan Supervisi 
Sektor Energi sebagai upaya un-
tuk mewujudkan kedaulatan 
energi. Kegiatan ini bertujuan 
mengevaluasi atas kegiataan Kor-
sup minerba di sejumlah provinsi 
tersebut, sekaligus meluncurkan 
Gerakan Nasional untuk Mewu-
judkan Kedaulatan Energi mela-
lui Koordinasi dan Supervisi Pe-
ngelolaan Sektor Energi.

Dalam pembukaan, Ketua 
KPK Agus Rahardjo menegaskan, 
bahwa KPK akan terus berupaya 
menyelaraskan kegiatan di bidang 
penindakan, pencegahan serta 
koordinasi dan supervisi seperti 
yang saat ini dilakukan. KPK, 

kata Agus, akan mengoptimalkan 
fungsi-fungsi pencegahan untuk 
mendorong perbaikan sistem, re-
gulasi/kebijakan, peningkatan 
kapasitas kelembagaan serta un-
tuk merangkul partisipasi publik 
secara luas.

“Sinergi tetap akan dilaku-
kan antara pencegahan dan pe-
nindakan, terutama untuk kasus 
besar yang melibatkan penye-
lenggara negara, terkait dengan 
uang negara dalam jumlah besar, 
dan menjadi perhatian masyara-

kat luas. Tak hanya itu, kami juga 
akan fokus pada upaya memba-
ngun sistem yang kuat,” katanya. 

Turut hadir dalam agenda ter-
sebut, antara lain empat Komis-
ioner KPK lainnya, Menteri Da-
lam Negeri Tjahjo Kumolo, Men-
teri ESDM Sudirman Said, dan 
sejumlah gubernur dari seluruh 
Indonesia.

Pada Korsup Minerba sebe-
lumnya, KPK memandang pen-
ting memperluas kegiatan koordi-
nasi dan supervisi di sektor energi 
yang mencakup minyak dan 
gas (Migas), Mineral dan Batu-
bara (Minerba), Listrik, Energi 
Baru Terbarukan dan Konservasi 
Energi (EBTKE), yang selanjut-
nya disebut Korsup Energi.

Dari sini, Agus menjelaskan, 
ada tujuh aspek fokus kegiatan, 
antara lain Penataan perizinan; 
Pelaksanaan kewajiban para pi-
hak; Pengawasan dan pengenda-
lian; serta Pengembangan dan in-
tegrasi sistem data dan informasi. 
Tiga lainnya, pemenuhan hak-hak 
masyarakat; Perbaikan regulasi; 
dan Peningkatan kapasitas kelem-
bagaanl

“Sinergi tetap
akan dilakukan
antara pencegahan
dan penindakan,
terutama untuk 
kasus besar
yang melibatkan
penyelenggara
negara,”

http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3218-kpk-ditjen-bea-cukai-kompak-melawan-rasuah


Gol a GonG

siang itu, tak jauh dari alun-alun 
Kota Serang, nampak sedang ada 
tentara nasional Indonesia latihan 
terjun payung. Gol A Gong kecil 
bersama kawan-kawannya ber-

main tantangan adu keberanian seperti se-
orang penerjun payung. Caranya, loncat dari 
pohon di pinggir alun-alun. Anak yang mel-
oncat paling tinggi, dialah yang berhak men-
jadi pemimpin di antara mereka. Malangnya, 
tangan kiri Gong yang masih berumur 11 ta-

hun ini patah dan harus diamputasi karena 
aksi terjun bebas itu.

Alih-alih bersedih, Gong malah makin 
produktif dengan karya-karya inspiratif yang 
dituangkan dalam aneka tulisan, cerpen, nov-
el hingga buku populer lainnya. Titik balik 
Gong menjadi lupa akan kecacatannya, ada-
lah sosok Ayah yang hebat yang mengajarinya 
tentang makna hidup yang memberi arti dan 
bermanfaat bagi orang lain melalui karya 
nyata. Apalagi Sang Ibu juga tak kalah me-

MenulIs Dan 
MenCeraHkanPERBAIKAN TATA 

KELOLA BIDANG 
PERTANIAN- 

Ketua KPK Agus 
Rahardjo (kanan) 
bersama menteri 
Pertanian Amran 

Sulaiman (kiri) saat 
jumpa pers usai 

penandatanganan 
MoU, (10/02) 
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Mou kpk-keMentan

Janji sejahterakan petani

“Pangan ekspor dan 
impor menjadi dua 
kelompok besar 
pangan yang harus 
dijaga dari tindak 
pidana korupsi,”

IntegrIto

Amran Sulaiman, 
Menteri Pertanian.

sebagai negeri agraris, 
Indonesia bercita-cita 
menjadi negara yang 
berdaulat, terutama sek-

tor pangan. Apalagi UU Nomor 
18 Tahun 2012 tentang Pangan 
mengamanatkan, pemenuhan ke-
butuhan pangan dilakukan secara 
mandiri bagi segenap rakyat In-
donesia. Sayangnya, cita-cita ter-
sebut belum bisa direalisasikan 
sepenuhnya, meski potensinya 
besar.

“Petani di Indonesia sampai 
saat ini tidak punya daya tawar 
cukup baik. Bagaimana mereka 
tidak punya akses pasar, mereka 
sudah didikte oleh pihak-pihak 
tertentu,” ujar Ketua Komisi KPK 
Agus Rahardjo di Kantor Kemen-
terian Pertanian, Rabu (10/2).

Dari sana, Agus memahami 
perlunya pengaturan tata kelola 
pangan, agar kesejahteraan petani 
bisa terwujud. Selangkah, KPK 
merealisasikan amanat UU mela-
lui penandatanganan nota kesepa-
haman (MoU) antara KPK dan Ke-
menterian Pertanian untuk me-
wujudkan tata kelola komoditas 
pangan yang bebas dari korupsi. 

“Masih banyak hal yang perlu 

diperbaiki, terkait produksi, dis-
tribusi, penentuan harganya. Itu 
semua menjadi pemahaman kita 
bersama. Oleh karena itu, kita 
mendukung kerja sama seperti ini 
agar bagaimana dalam waktu  yang 
tidak terlalu lama kita bisa mewu-
judkannya,” kata Agus.

Tak hanya fokus pada penye-
lamatan kerugian negara, KPK 
juga memfokuskan pada hak-hak 
rakyat yang semestinya diperoleh. 
“Korupsi itu merugikan keuangan 
negara, juga secara langsung me-
langgar hak sosial yang seharus-
nya diterima masyarakat, oleh 
karena itu diperlukan langkah-
langkah yang luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Menteri Per-
tanian Amran Sulaiman mengaku 
telah mengagendakan kerja sama 
ini sejak tahun lalu. Amran me-
ngatakan ada dua kelompok besar 
pangan yang harus dijaga dari tin-
dak pidana korupsi. Yaitu, pangan 
ekspor   dan impor. Arahan Presi-
den untuk tata kelola pangan, ada 
11 komoditas strategis di antara-
nya padi, jagung, kedelai, bawang, 
cabai, daging sapi, gula, kakao, ka-
ret, kelapa sawit, dan kopi.

“Sesuai arahan Presiden, ada 
Satuan Tugas yang dipimpin KPK, 
terdiri dari Kejaksaan Agung, 
Mabes Polri dan Kabareskrim. 
Satgas akan berkantor di Kemen-
tan guna mengawal komoditas pa-
ngan strategis. Langkah tersebut 
bertujuan akhir meningkatkan 
kesejahteraan 104 juta petani na-
sional,” ujar Amran.

Pada kesempatan ini pula, 
Kementan meneken Nota Ke-
sepahaman (MoU) dengan Ko-
misi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU), yang lebih difokuskan 
pada hal penimbunan pangan. “Tu-
juannya mencegah praktik mono-
poli dan persaingan tidak sehat di 
bidang pangan,” ujar Amranl

portaL
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Apakah Rumah Dunia juga peduli dengan 
karya yang mendukung gerakan anti ko-
rupsi?

Kacamata Sidik adalah salah satu karya 
dari kami, yang merupakan kumpulan cerpen 
yang menyelipkan pesan antikorupsi. Dalam 
tataran praktik sehari-hari di sanggar, semua 
anggota berhak mengawasi semua sumber 
dana masuk untuk kegiatan Rumah Dunia. 
Mereka boleh mengecek, boleh menanyakan 
jika ada yang janggal kepada bendahara yang 
dipercaya dan memiliki pengetahuan soal 
pembukuan keuangan. Saya bahkan tidak 
pegang uang meski donasi juga bisa dari saya 
sendiri.

Bagaimana menulis pesan anti korupsi 
dalam sebuah karya dengan cara elegan, 
intelektual, tidak menggurui, tidak pula 
menghakimi namun mencerahkan?

Cerpen dan novel adalah salah satu ben-
tuk tulisan yang mampu memberikan peluang 
menginspirasi orang secara lebih mengena, 
satir atau menyindir, metafor, dialog imajiner 
dengan tokoh dan tidak kasar. Karya seperti 
ini juga lebih mudah diterima semua orang. 
Tanpa disadari, pembaca sudah dinasihati dan 
dicerahkan oleh sebuah tulisan.

Bagaimana Anda melihat KPK saat ini?
Hingga seratus tahun ke depan mungkin 

KPK masih akan ada, karena KPK hanya akan 
bubar jika korupsi juga habis di negeri ini. Na-
mun sayangnya, saat ini kita masih disuguhi 
sajian semacam corruptor fight back, dimana 
ketika semua orang mulai merasa bersalah 
dan tidak ingin diketahui kesalahannya, maka 
inginnya KPK dilemahkan saja. 

Apa input Anda untuk KPK saat ini?
Meskipun KPK didukung sepenuhnya 

oleh kekuatan publik, tetap harus ada komit-
men penyelenggara negara ini untuk tidak 
korupsi, mulailah dari diri sendiri, merasalah 
selalu diawasi sehingga mawas diri. Buat KPK 
sendiri, buka rekrutmen terbuka, kuatkan 
SDM-nya dengan sosok-sosok independen 
dan netral. 

Apa mimpi Anda sebagai bagian dari 
bangsa ini dengan kepemimpinan KPK 
saat ini?

Para pimpinan KPK juga harus berani, 
keberanian yang sejati karena sudah bersedia 
menjadi pemimpin KPK, mereka harus berani 
mati demi memberantas korupsi. Negara ini 

dimerdekakan dari penjajah juga dengan 
darah dan nyawa para pejuang bangsa. Maka, 
melawan koruptor yang juga bangsa sendiri 
juga harus berani mati. Ingat, posisi pemim-
pin KPK adalah posisi terhormat. Jika perlu, 
dukung sepenuhnya para pimpinan KPK, 
beri mereka fasilitas yang memadai yang 
menjamin ketenangan dan keberaniannya 
dalam menjalankan tugas. Lindungi keluar-
ganya, lindungi diri mereka, kalau perlu beri 
fasilitas mobil dinas anti peluru demi kese-
lamatan mereka, seperti halnya pemimpin 
negara yang mendapatkan perlindungan ke-
amanan canggihl

BIODATA
NAMA

HERI HENDRAYANA HARRIS

TEMPAT, TANGGAL LAHIR
Purwakarta, Jawa Barat, 15 Agustus 1963

ISTRI
 Asih Puwangingtyas C. alias Tias Tatanka

ANAK
Nabila Nurkhalisah (Bela), Gabriel Firmansyah (Abi), Jordi 

Alghifari (Odi), dan Natasha Azka Nursyamsa (Kaka)

PRESTASI
Tokoh Pembukuan Islamic Book Fair 2007

Anugerah Literasi Word Book Day 2008

Indonesia Berprestasi Award Kategori Pendidikan

Juara Asia Pasifik Badminton Difabel di Jepang Ketika SMP

Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat

BUKU
Novel Kupu-kupu Pelangi, PadaMu Aku Bersimpuh, Biarkan Aku 
jadi MilikMu, Tempaku di Sisi-Mu, Mimpi Sauni, Labirin lazuardi. 

Dan banyak karya bisa dilihat di www.rumahdunia.net, www.
golagong.com, www.keluargapengarang.wordpress.com

nyemangati, dengan hiburan bahwa 
kelak tangannya bisa tumbuh lagi.

Dan Gol A Gong adalah sebuah 
nama pena, dengan banyak karya 
telah dihasilkannya seperti Serial 
Balada Si Roy, Musafir dan Kacama-
ta Sidik yang berupa kumpulan cer-
pen. Gong juga mendirikan Sanggar 
Rumah Dunia di Serang-Banten. 
Sebuah sanggar yang memberikan 
banyak ruang kreatif dan melahir-
kan banyak penulis hebat di masa 
depan.

Mengapa Anda pilih nama pena 
Gol A Gong?

Gol A Gong adalah nama pena 
pertama saya dari nama asli Heri 
Hendrayana Harris. Nama ayah 

saya Harris dan ibu 
saya Atisah. Ayah saya 
adalah guru olahraga 
sedangkan ibu seorang 
guru di sekolah kete-
rampilan putri, Serang. 
Nama Gol itu diberi-
kan oleh ayah sebagai 
ungkapan syukur atas 
karyanya yang diterima 
penerbit. Serta Gong 
merupakan harapan 
dari ibu agar tulisannya 
dapat menggema se-
perti bunyi alat musik 
gong. Sedangkan A 
diartikan sebagai “se-
mua berasal dari Allah”. 
Maka, nama Gol A Gong 
dimaknai sebagai “ke-
suksesan itu semua 
berasal dari Allah”. 

Apa mimpi besar 
Anda sebagai penu-
lis?

Sampai hari ini, 
saya ingin semua orang 
melek aksara, “gong” 
literasi di seluruh pe-
losok negeri. Sehingga, 
saya membangun 
sanggar Rumah Dunia. 
Semua manusia itu 
tidak sempurna ter-
masuk perasaannya. 
Keterbatasan juga soal 

rasa, miskin juga soal pola pikir. Karena-
nya literasi itu penting, bisa baca tulis dan 
menghasilkan karya lewat pemikiran sama 
saja memberi makan dirinya juga otaknya. 
Sehingga kerja keras itu tidak lagi kerja fisik 
tapi karya intelektual.

Apa itu Rumah Dunia? 
Rumah Dunia adalah madrasah kebudayaan 
yang bergiat di bidang jurnalistik, sastra, 
film, teater, musik dan menggambar. Misinya 
adalah mencerdaskan dan membentuk gene-
rasi baru yang kritis di bumi Banten. Juga 
mengandung filosofi memindahkan dunia ke 
rumah lewat buku, warna, rupa, gerak, suara, 
dan internet. Rumah Dunia berada dalam 
naungan Yayasan Pena Dunia, berlokasi di 
Kampung Ciloang, Serang, Banten. 

foto-foto: DoK PrI
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1.  AKTIVITAS 
HARIAN- Menga-
sah kreativitas 
anak-anak sekitar 
sanggar.

2.  GOL A GONG- 
Berkesempatan 
menjadi narasum-
ber dalam acara 
Teacher Camp 
yang diadakan KPK 
beberapa waktu 
lalu.

3.  MENERIMA AN-
UGERAH- Dunia 
literasi memberin-
ya banyak kesem-
patan  berbagi dan 
berbonus apresiasi, 
salah satunya dari 
Kementerian Pen-
didikan Nsional. 
lalu.

https://www.facebook.com/pages/Jawa-Barat/109280725757897
https://www.facebook.com/pages/15-Agustus/680646135292059
https://www.facebook.com/pages/1963/1452352041645835
http://www.tencomm.info/rumahdunia
http://www.golagong.com/
http://www.golagong.com/
http://www.keluargapengarang.wordpress.com/
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UU KPK yang diduga disiapkan oleh DPR dan 
beredar ke publik maupun media yaitu Naskah 
Revisi UU KPK edisi 2012, edisi Oktober 2015, 
dan edisi Februari 2016.

Secara logika, upaya melakukan revisi se-
buah regulasi tentu berupaya memperkuat 
atau memperbaiki regulasi sebelumnya. Na-
mun berbeda dengan yang disiapkan oleh 
DPR. Rancangan Revisi UU KPK yang dibuat 
justru bermaksud melemahkan KPK bahkan 
upaya pemberantasan korupsi.  

Upaya pelemahan KPK pastinya akan te-
rus berjalan seiring dengan langkah lembaga 
antikorupsi ini melakukan upaya-upaya yang 
menggangu kenyamanan para koruptor. Se-
lama negara ini berdiri segala bentuk pele-
mahan terhadap KPK (baik dari dalam mau-
pun dari luar) penting untuk diwaspadai dan 
diantisipasi oleh semua pihak. KPK tetap ha-
rus menjadi musuh para koruptor dan mem-
pertahankan komisi antikorupsi ini tetap ber-
nama “Komisi Pemberantasan Korupsi”.

KPK bisa terselamatkan dari pelemahan 
hingga saat ini karena dukungan dan keperca-
yaan banyak pihak termasuk dari media dan 
rakyat. Oleh karenanya KPK perlu membayar 
kepercayaan rakyat dengan cara meningkat-
kan prestasi yang diperolehnya dan memper-
baiki kekurangan yang ada.

Harus ada upaya luar biasa agar KPK dapat 
memberantas korupsi secara lebih masif dan 
efektif. Independensi KPK tetap harus dijaga 
dan memperkuat fungsi koordinasi dan super-
visi dengan lembaga penegak hukum lainnya 
seperti kejaksaan dan kepolisian. Dukungan 
politik Presiden dan DPR  juga tetap mutlak 
diperlukan untuk mendukung dan memper-
kuat KPK. Janji Presiden Jokowi untuk selalu 
mendukung KPK perlu terus dikawal dan di-
realisasikan khususnya melawan segala upaya 
pelemahan terhadap KPK. Pada sisi lain DPR 
selayaknya menjadikan KPK sebagai mitra 
untuk memerangi korupsi dan bukan jus-
tru menjadikannya sebagai  musuh yang harus 
diberantasl

oleh: emerson yuntho
Koordinator Divisi Hukum dan 

Monitoring Peradilan ICW
Melawan 
peleMaHan kpk

ISt

gagas

Hingga tahun ke-12  KPK masih mem-
buktikan diri sebagai lembaga yang 
paling dipercaya publik dalam upaya 
pemberantasan korupsi dan tetap 

menjadi ancaman bagi para koruptor mau-
pun  pendukungnya. Langkah pemberantasan 
korupsi yang dilakukan oleh Komisi anti ra-
suah ini telah menyentuh hampir disemua lini 
mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan 
kelompok bisnis. Wilayah kerjanya mulai dari 
pusat hingga ke daerah di Indonesia.

Berdasarkan catatan Indonesia Corrup-
tion Watch (ICW) terdapat sejumlah pres-
tasi yang berhasil ditorehkan oleh KPK sejak 
lembaga ini berdiri. Dalam aspek penindakan, 
KPK telah melakukan sejumlah terobosan an-
tara lain dengan sejumlah Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) pelaku korupsi, menjerat dan 
memiskinkan pelaku korupsi secara berlapis 
dengan regulasi antikorupsi dan regulasi anti 
pencucian uang. Lembaga ini juga berhasil 
membawa kembali koruptor yang melarikan 
diri ke luar negeri dan menuntut pencabutan 
hak politik untuk pelaku korupsi.  Hingga saat 
ini upaya penuntutan KPK  terbukti 100 per-
sen berhasil karena semua pelakunya divonis 
bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Aspek pecegahan yang dilakukan oleh KPK 
telah berhasil menyelamatkan uang negara se-
nilai Rp 249 triliun. Pada tahun 2013, KPK se-
cara institusi berhasil menerima penghargaan 
Ramon Magsasay, sebuah penghargaan ber-
gengsi di tingkat Asia. Penghargaan ini diberi-
kan karena kiprah KPK dinilai memberikan 
inspirasi bagi upaya pemberantasan korupsi 
di Asia.

Namun upaya yang gencar dalam mem-
berantas korupsi yang dilakukan oleh KPK, 
tentu mendapat banyak pertentangan dari 
koruptor dan para pendukungnya. Masifnya 
upaya pelemahan terhadap KPK kemudian 
memunculkan istilah perlawanan balik terha-
dap koruptor (Corruptor fightback). Ironisnya 

perlawanan tidak hanya dilakukan oleh satu 
pihak namun muncul dari banyak pihak dan 
saling bekerja sama. Tak heran mulai muncul 
gerakan  “Koalisi Pelemahan KPK” untuk ke-
pentingan mendeligitimasi KPK.

Sejak berdiri tahun 2003, dalam pantauan 
ICW terdapat sedikitya 12 upaya pelemahan 
KPK yang dilakukan oleh para koruptor 
maupun para pendukungnya. Sejumlah pele-
mahan terhadap KPK yang menonjol adalah 
pengajuan permohonan uji materiil ( judicial 
review) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. 
Sedikitnya 16 uji materi UU KPK   yang ber-
potensi melemahkan dan memangkas kewe-
nangan KPK pernah diajukan ke Mahkamah 
Konstitusi. Untungnya semua upaya pele-
mahan tersebut ditolak oleh Hakim Konsti-
tusi.

Pelemahan terhadap KPK juga muncul 
melalui proses anggaran. Anggaran gedung 
baru KPK pada tahun 2013 lalu pernah terta-
han/ dibintangi sehingga tidak bisa dicairkan, 
namun setelah mendapatkan dukungan pu-
blik (dikenal dengan gerakan Saweran untuk 
gedung KPK), dana gedung baru disetujui. U-
sulan KPK mengajukan anggaran untuk mem-
buat penjara dan kantor perwakilan di daerah 
juga pernah ditolak DPR.

Untuk melemahkan atau menggagalkan 
upaya penyidikan KPK saat ini marak per-
mohonan praperadilan. Melalui Putusan Pra-
peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Sela-
tan, KPK setidaknya telah kehilangan 2 (dua) 
kasus korupsi yang ditanganinya yaitu yang 
melibatkan petinggi Kepolisian dan mantan 
Kepala Perpajakan. Putusan Hakim Sarpin 
yang dinilai kontroversial karena memperluas 
objek praperadilan kemudian menjadi acuan 
bagi tersangka lain agar lepas dari jeratan hu-
kum KPK.

Terakhir pelemahan KPK yang paling ru-
tin adalah melalui mekanisme yang sah yaitu 
proses legislasi dengan cara melakukan Revisi 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Re-
visi UU KPK). Dalam catatan ICW usaha se-
jumlah parpol di DPR mengusulkan dan mem-
bahas Revisi UU KPK sudah dimulai sejak lima 
tahun lalu atau tepatnya tahun 2011.

Proses legislasi Revisi UU KPK adalah 
yang paling alot sejak era reformasi ka-

rena berkali-kali diusulkan kemudian 
dibatalkan setelah mendapatkan peno-

lakan dari publik. Paling ti-
dak sudah ada 3 (tiga) 

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

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

utang dan piutang dalam 
pelaporan lHkpn

bunganya? Untuk utang dilaporkan adalah 
end of standing (sisa saldo terutang) pada pe-
riode pelaporan. Sedangkan untuk aset rumah 
juga dilaporkan dengan mencatat pada kolom 
harta tidak bergerak, dengan nilai perolehan 
mengacu pada harga rumah sesuai yang ter-
tera dalam Perjanjian Kredit.

Ketiga, apakah kredit/utang rumah adik/
saudara yang menggunakan atas nama PN 
harus dilaporkan? Tidak perlu, karena kredit 
tersebut tidak terkait langsung dengan harta 
PN. Namun mengingat transaksi utang ter-
sebut dibuat atas nama PN, akan lebih baik 
apabila PN membuat Surat Pernyataan yang 
menerangkan mengenai keadaan faktual tran-
saksi tersebut.

Keempat, yayasan yang dimiliki PN apa-
bila merupakan badan hukum tersendiri, 
dimana hak dan kewajibannya terpisah dari 
kekayaan pribadi PN, utang yayasan tersebut 
tidak perlu dilaporkan dalam LHKPN.

Kelima, bagaimana melaporkan utang 
kartu kredit, utang yang langsung dipotong 
dari gaji, dan utang kepada kreditur yang su-
dah pailit? Untuk utang kartu kredit, saldo 
utang yang belum dibayar dilaporkan pada ke-
lompok utang, pada masing-masing rekening 
dengan melampirkan lembar saldo tagihan. 
Untuk utang yang langsung dipotong dari gaji, 
posisi utang yang dilaporkan adalah posisi 
utang pokok terakhir dan dicatat dalam kolom 
utang. Sedangkan cicilan utang (yang telah 
dipotong dari gaji) dapat dicatat pada kolom 
pengeluaran. Sementara untuk utang kepada 
kreditur yang sudah pailit, posisi utang yang 
dilaporkan adalah posisi utang pokok yang 

terakhir dan dicatat dalam kolom utang (Ke-
wajiban membayar masih melekat sampai 
adanya penetapan pailit dari pengadilan).

Keenam, bagaimana pelaporan piutang 
apabila tidak ada perjanjian piutang? Piutang 
tetap dilaporkan pada kolom Piutang. Apabila 
tidak Perjanjian Piutang, PN dapat membuat 
Surat Pernyataan yang kurang lebih memuat 
nama pemilik piutang (PN), nama pihak yang 
diberi utang, nilai piutang serta jangka waktu 
piutang (apabila ada).

Ketujuh, bagaimana apabila pada perjan-
jian piutang tidak dicantumkan jatuh tempo? 
Piutang tetap dilaporkan, dan tanggal jatuh 
tempo tetap diisi dengan memperkirakan 
tanggal jatuh temponya.

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan 
Sdr konsultasikan dengan pengelola LHKPN 
di tempat saudara bekerja atau hubungi Di-
rektorat PP LHKPN KPK dengan:

1. Datang langsung ke CS LHKPN di 
Kantor KPK Jl HR Rasuna Said Kav C1 
Jakarta Selatan

2. Telp.: (021) 2557 8396
3. Faks.: (021) 5292 1230, (021) 5292 1231
4. SMS/WA: 0851-03575575
5. Email: Informasi.lhkpn@kpk.go.id/

pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id

Demikian informasi yang dapat kami 
sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan 
saudara. 

Salam Anti-Korupsi!

kLinik Lhkpn

Pertanyaan
Hallo KPK,

Saya seorang Penyelenggara Negara (PN) 
dan akan melaporkan LHKPN. Pada saat bim-
bingan teknis pengisian formulir LHKPN, saya 
kurang paham mengenai bagian utang & piu-
tang. Mohon dibantu penjelasannya. Terima 
kasih.

Aisha - Jakarta 

Jawaban
Saudara Aisha yang kami hormati, kami 

menangkap dua pertanyaan dari saudara, yang 
pertama terkait utang dan yang kedua terkait 
Piutang. Sebenarnya dua hal tersebut saling 
terkait satu dengan yang lain dan karena 
saudara tidak memberikan contoh riilnya, 
kami akan menjelaskan secara general ber-
dasarkan pertanyaan yang sering dilontarkan 
peserta bimtek (Frequently Asked Questions).

Secara sederhana, piutang dapat diar-
tikan sebagai berikut : ”Hak seseorang atas 
orang lain disebabkan adanya proses pinjam-
meminjam di masa lampau”. Yang dapat di-
kategorikan dalam piutang didalam LHKPN 
adalah Hak menerima pengembalian utang/
tagihan yang belum dibayarkan pihak lain ke 
pemberi utang, Tunjangan Hari Tua (THT), 
Taspen, Asuransi Pendidikan dll. (tidak terba-

tas pada jenis uang dan barang)
Sedangkan utang dapat diartikan sebagai 

berikut : ”Kewajiban seseorang atas orang lain 
disebabkan adanya proses pinjam-meminjam 
dimasa lampau”. Yang dapat dikategorikan 
dalam utang di dalam LHKPN adalah sisa 
pokok utang kredit kepemilikan perumahan, 
kredit kepemilikan kendaraan bermotor, 
kredit tanpa agunan, utang bank, utang per-
seorangan, utang koperasi dll (tidak terbatas 
pada jenis uang dan barang).

Pertama, tidak ada batasan minimal atau 
maksimal utang/piutang yang dilaporkan, se-
panjang itu kewajiban yang harus dibayarkan, 
maka terhitung sebagai utang. karena harta 
kekayaan PN, pasangan PN dan anak dalam 
tanggungan PN dihitung sebagai satu ke-
satuan harta, maka utang dan piutang yang di-
laporkan juga termasuk utang dari istri/suami 
PN dan utang anak dalam tanggungan. Apabila 
tidak ada bukti utang/piutang, saudara dapat 
membuat surat pernyataan yang kurang lebih 
memuat nama pemilik piutang (PN), nama 
yang diberi utang, jumlah nominal utang, 
serta jangka waktu hutang (apabila ada).

Kedua, kebanyakan pertanyaan seputar 
utang adalah terkait pembelian properti de-
ngan cicilan. Bagaimana pelaporan untuk ru-
mah yang dibeli secara kredit terkait dengan 

@%$&*#(*!?”+!#&^
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penari wanita pun masuk sambil membawa 
sebuah Noken, tas tradisional khas masyara-
kat Papua. 

Tarian Wutukala memang menggambar-
kan sebuah kerja sama antara pria dan wa-
nita, khususnya dalam kesehariannya men-
cari ikan. Sementara para pria kerja keras 
untuk mendapatkan ikan, kaum perempuan 
bertugas untuk memasukkan tangkapan pada 
Noken yang dibawanya.

Inovasi Baru
Tergambar dari gerakannya, Wutukala 

memang tercipta dari sebuah inovasi yang 
ditemukan masyarakat setempat dalam ber-
buru ikan. Sehingga tak heran jika tarian 
ini secara garis besar menceritakan sebuah 
tradisi penting yang menjadi bagian ke-
hidupan dari Suku Moi. 

Berangkat dari kesulitannya dalam men-
dapatkan tangkapan, inovasi dalam mencari 
ikan pun kemudian hadir. Masyarakat Suku 
Moi tidak lagi menggunakan tombak, melain-
kan beralih dengan menggunakan racun tuba. 
Dalam momen ini, irama musik berangsur ce-
pat dan ramai, seolah menggambarkan keg-
embiraan. Para penari pun kini berbaur dan 
melakukan gerakan yang menggambarkan 
kegembiraan mereka karena mendapatkan 
ikan yang begitu meruah.

Tuba digunakan masyarakat setempat 
lantaran efektif dalam melakukan pencarian 
ikan. Dalam akar tuba mengandung sejenis 
racun yang akan membuat ikan-ikan pusing 
tujuh keliling sehingga mudah untuk ditang-
kap. Namun tak usah khawatir, racun yang 
terdapat dalam tumbuhan ini tidak memati-
kan karena bersifat ringan. Setelah ditabur-
kan ke sungai, ikan-ikan akan pusing untuk 
sementara. Dalam jangka waktu tak lama, 
ikan-ikan yang terkena racun itu akan kem-
bali seperti biasa.

Tradisi keguyuban Suku Moi juga ter-
gambar dalam tarian Wutukala ini. Hal ter-
sebut terlihat ketika panen telah usai. Hasil 
tangkapan pun kemudian dibagikan secara 
merata ke seluruh masyarakat suku. Melalui 
tarian itu, masyarakat Suku Moi mengeks-
presikan rasa syukur mereka atas limpahan 
berkat yang diberikan Tuhan. 

Lebih dari itu, inovasi yang mereka te-
mukan, khususnya dalam kesehariannya 
mencari ikan, menjadi salah satu gambaran 
atas sikap terbuka dan adaptasi Suku Moi ter-
hadap berbagai perubahan kehidupan yang 
terjadi. Biasanya, tarian ini dilakukan oleh 
para tetua adat dan diikuti beberapa pemuda 
untuk menggambarkan semangat Suku Moi 
dalam menghadapi berbagai tantangan ke-
hidupanl

Tarian Wutukala 
menggambarkan 
sebuah kerja 
sama antara 
pria dan wanita, 
khususnya dalam 
kesehariannya 
mencari ikan. 

cendekia

tak hanya asyik untuk dinikmati, 
tari Wutukala juga penting untuk 
dilestarikan karena sarat makna 
kehidupan.  sikap memBuka diri untuk 
terus BerinoVasi.

kearIFan

Makna keHIDupan 
DI balIk tarIan

suara Tahuri itu mengundang 
segerombolan laki-laki gagah per-
kasa. Bermahkotakan bulu cen-
drawasih, berbalut anyaman daun 
sagu, sejumlah pria tersebut de-

ngan lantang mengayun-ayunkan tombak di 
tangan. Gerakannya agresif namun tetap me-
nyatu dalam hentakan nada.

Itulah penggalan gerak tari Wutukala 
yang merupakan seni tari tradisional yang 
berasal dari Sorong, Papua Barat. Di kawasan 
Indonesia Timur, tarian ini dimiliki oleh 
Suku Moi. Biasanya, tarian Wutukala diper-
tunjukkan dalam berbagai acara seremonial 
adat suku yang mendiami sebagian besar 
Kabupaten Sorong itu. 

Diiringi lagu Atawenani, tarian dimulai 
dengan sebuah hentakan bertempo cepat. 
Para penari pria pun masuk dengan gerakan 
yang menggambarkan usaha mereka dalam 
mencari ikan menggunakan tombak. Biasa-
nya tarian tradisional ini dilakukan dalam ke-
lompok secara berpasangan antara kaum pria 
dan wanita. 

Dalam tarian Wutukala digambarkan se-
buah kondisi ketika pria mengalami kesulitan 
dalam mendapatkan ikan. Sejenak lagu pun 
berhenti. Lagu kembali dimainkan dengan 
instrumen musik yang lebih rancak. Menge-
nakan riasan senada dengan penari pria, para 
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nakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat.

•    Pertanyaan krusial terkait ketentuan Pasal 
1 angka 2 huruf e adalah: apakah modal 
anak perusahaan BUMN yang berasal dari 
keuangan BUMN tersebut bukan merupa-
kan keuangan negara? Apakah keuangan 
BUMN (yang kemudian dijadikan modal 
anak perusahaan BUMN) termasuk ke-
uangan negara? Tentu saja, Ya. Keuangan 
BUMN adalah keuangan negara yang di-
pisahkan. Sehingga saya berpandangan 
korporasi seperti anak perusahaan BUMN 
yang menggunakan modal dari keuangan 
BUMN (yang merupakan keuangan ne-
gara) termasuk kualifikasi Pasal 1 angka 
2 huruf e. Dengan demikian, pegawai dari 
korporasi yang menggunakan modal dari 
negara tersebut termasuk pegawai negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten-
tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UUTKPK), disebutkan dalam 
Pasal 1 Angka 2 :

Pegawai Negeri adalah meliputi: 
a.  pegawai negeri sebagaimana dimaksud da-

lam Undang-undang tentang kepegawaian; 

kLinik gratifikasi

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

melalui surel : integrito@kpk.go.id

pelaporan GratIFIkasI 
anak perusaHaan buMn

b.  pegawai negeri sebagaimana dimaksud da-
lam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

c.  orang yang menerima gaji atau upah dari 
keuangan negara atau daerah;

d.  orang yang menerima gaji atau upah dari 
suatu korporasi yang menerima bantuan 
dari keuangan negara atau daerah;

e.  orang yang menerima gaji atau upah dari 
korporasi lain yang mempergunakan mo-
dal atau fasilitas dari negara atau masyara-
kat.

- Pegawai pada anak perusahaan BUMN, 
masuk dalam kualifikasi pegawai negeri seba-
gaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hu-
kum Pidana. Banyak dari yurisprudensi yang 
menjelaskan kualifikasi pegawai negeri menu-
rut KUHP, diantaranya Arrest Hoge Raad ter-
tanggal 18 Oktober 1949, NJ 1950 No. 177.

Seorang yang mengadakan perjanjian kerja 
dapat merupakan seorang pegawai negeri se-
perti yang dimaksud dalam Pasal 209 KUHP, 
karena ketentuan ini menyatakan dapat dipi-
dananya tindakan-tindakan yang mengham-
bat lancarnya pekerjaan dari alat-alat negara, 
walaupun perjanjian tersebut tidak dibuat se-
cara tertulis.

- Pegawai pada anak perusahaan BUMN, 
masuk dalam kualifikasi pegawai negeri meli-
puti orang yang menerima gaji atau upah dari 
suatu korporasi yang menerima bantuan dari 
keuangan negara atau daerah.

Dalam UU Tipikor, Keuangan negara yang 
dimaksud adalah seluruh kekayaan negara da-
lam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang 
tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala 
bagian kekayaan negara dan segala hak dan ke-
wajiban yang timbul karena : 

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, 
dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Ne-
gara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, 
dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, 
badan hukum, dan perusahaan yang menyer-
takan modal negara, atau perusahaan yang 
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan 
perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang 
dimaksud dengan Perekonomian Negara ada-
lah kehidupan perekonomian yang disusun 
sebagai usaha bersama berdasarkan asas keke-
luargaan ataupun usaha masyarakat secara 

mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pe-
merintah, baik di tingkat pusat maupun di dae-
rah sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku yang bertujuan 
memberikan manfaat, kemakmuran, dan ke-
sejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Perlu diingat bahwa dalam hukum pidana 
berlaku asas De Autonomie van Het Materiel 
Strafrecht (Otonomi dari hukum pidana ma-
teriel). Asas tersebut menekankan bahwa me-
ngenai perkataan yang sama, Hukum Pidana 
mempunya otonomi untuk memberikan 
pengertian yang berbeda dengan pengertian 
yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lain-
nya, akan tetapi jika hukum Pidana tidak me-
nentukan lain, maka dipergunakan pengertian 
yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Ka-
rena dalam UU Tipikor telah diterangkan se-
cara jelas apa yang dimaksud dengan keuangan 
negara, dari pengertian keuangan negara ter-
sebut juga termasuk dalam kekayaan negara 
yang berada dalam penguasaan, pengurusan, 
dan pertanggungjawaban Badan Usaha Mi-
lik Negara yang bentuknya bisa berupa kepe-
milikan saham, pinjaman modal atau serupa 
lainnya kepada anak perusahaan BUMN. Anak 
perusahaan BUMN dalam hal ini tidak bisa 
dipungkiri telah menerima bantuan dari ke-
uangan negara, sehingga para pegawai dalam 
anak perusahaan BUMN masuk dalam kate-
gori kualifikasi pegawai negeri sebagaimana 
dimaksud dalam UU Tipikor.

- Sebagai tambahan informasi, Mahkamah 
Konstitusi, melalui Putusan MK No 48 dan 62/
PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 Sep-
tember 2014, telah mengukuhkan status ke-
kayaan negara yang bersumber dari keuangan 
negara dan dipisahkan dari APBN untuk dis-
ertakan menjadi penyertaan modal di BUMN 
tetap menjadi bagian dari rezim keuangan ne-
gara.

Hal itu telah mengakhiri perdebatan me-
ngenai frasa “kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan negara/perusahaan daerah” da-
lam Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 
merupakan salah satu unsur dari keuangan ne-
gara. BPK juga telah aktif melakukan fungsi 
auditnya kepada anak perusahaan BUMN yang 
terdapat dugaan potensi korupsi.

Pertanyaan
Nama saya SN. Mohon penjelasan aspek 

legalitasnya mengenai wajib lapor gratifikasi 
bagi anak perusahaan BUMN. Apakah juga 
termasuk wajib lapor?

Terima kasih atas perhatiannya

Jawaban
Yang wajib lapor gratifikasi tentu saja tidak 

hanya Penyelenggara Negara, tetapi juga pega-
wai negeri.

Dulu ada Nota Dinas dari Biro Hukum (ter-
lampir) yang kurang lebih menyatakan bahwa 
pegawai anak perusahaan BUMN bukan meru-
pakan pegawai negeri.

Saya berpandangan berbeda dengan pen-
dapat tersebut, karena sejumlah alasan yang 
pada pokoknya adalah:
• Ruang lingkup pegawai negeri diatur pada 

Pasal 1 angka 2 UU 31/1999 yang meliputi 
a sampai dengan e. Pendapat biro hukum 
belum mempertimbangkan Pasal 1 angka 2 
huruf b dan huruf e, yang mengatur bahwa:

 Huruf b: pegawai negeri sebagaimana di-
maksud dalam Kitab Undang-undang Hu-
kum Pidana (penjelasan lebih lanjut dan 
sejumlah yurisprudensi terkait butir ini 
silahkan cek di Buku Pedoman Pengenda-
lian Gratifikasi halaman 12,13, 78 dan 79)

 Huruf e: orang yang menerima gaji atau 
upah dari korporasi lain yang mempergu-
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MenCarI perubaHan 
DalaM pesIMIs 
nasIonalIsMe
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Bahasa :

INDONESIA

Judul :

NASIONAL IS ME

suka atau tidak suka, nasionalisme kini te-
lah mengalami pergeseran makna. Banyak  
orang  yang menerjemahkannya sebagai 
‘semangat kebangsaan’ atau ‘rasa cinta 

Indonesia’.  Padahal  dalam  bahasa  sederhananya,  
nasionalisme adalah sebuah paham yang menya-
kini bahwa perbedaan dalam sebuah negara harus 
dipersatukan.

Semangat nasionalisme itulah yang dipupuk 
pada remaja dan generasi penerus bangsa, mela-
lui buku berjudul Nasional.Is.me. Buku ini ditulis 
oleh penyiar radio, aktor dan juga pembawa acara 
tv, Pandji Pragowaksono. Buku ini ingin memotret 
berbagai fenomena melunturnya nasionalisme 
dari banyak orang Indonesia. Padahal, mestinya 
nasionalisme itu adalah miliku, Is Me. Pandji melihat 
kian hari, makin banyak orang Indonesia yang harus 
kehilangan keindonesiaan, hanya factor yang tidak 

prinsip. Kadang pekerjaan, atau pernikahan.
Nasionalisme di mata penulis bukan se-

mata-mata semangat kebangsaan, atau rasa cinta 
terhadap Negara. Bagi, Pandji, nasionalisme itu 
sebuah paham yang meyakini bahwa perbedaan 
dalam sebuah Negara harus dipersatukan. Nasional-
isme itulah pengikat berbagai ras, suku dan agama 
yang benar-benar majemuk di Indonesia. 

Dalam buku ini, penulis mengugah penting-
nya setiap warga Indonesia, untuk tidak sekedar 
mencintai Tanah Air. Lebih dari itu, nasionalisme 
haruslah membuat bangga dengan Indonesia. 
Potensi wisata, kekayaan alam sampai keberaga-
maan suku dan bahasa yang ada. Buku ini juga 
bisa menjadi penumbuh semangat juang pemuda 
Indonesia, di zaman ini. Bukan untuk siap berpe-
rang untuk bangsa, tetapi untuk memajukan dan 
“menduniakan”Indonesia itu sendiril

resensi

krItIk sosIal 
ala punokawan
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LUPA ENDONESA DEUI

Dunia wayang, dunia penuh imajinasi. Se-
mua boleh dan bebas menafsirkan peran 
dan lakon pewayangan. Tak terkecuali 
dalang nyentrik yang mantan wartawan, 

Sujiwo Tejo. Di tangan Tejo, wayang tak ubahnya 
mahluk cerdas yang memiliki sensitifitas dan pera-
saan yang peka. Terutama, sikapnya nyinyir terha-
dap perilaku pemimpin negeri ini. Inilah yang bisa 
kita ambil dari buku Lupa Endonesa Deui. 

Sujiwo Tejo memakai wayang sebagai latar 
cerita. Ia memakai punokawan, profil para pem-
bantu yang lucu dan kadang “nakal” dalam melihat 
perilaku para tuan yang mereka asuh. Dalam lakon 
pewayangan Jawa, peran punokawan memang 
terbilang unik.  Mereka (Gareng, Petruk, Bagong 
dan Semar) hanya pembantu, tetapi bisa member 
nasehat bahkan juga guyonan usil untuk para pa-
ngeran tempat mereka berbakti. Begitu pula di 
buku ini. Sujiwo Tejo, meminjam mulut dan tangan 
para punokawan untuk merepresentasikan manusia 

Indonesia mengritisi para pemimpinya.
Buku ini merupakan lanjutan buku sebelumnya, 

yang dihimpun dari tulisan-tulisan di rubrik Wayang 
Durangpo (NglinDUR bAreNG POnokawan) di sebuah 
Koran di Jawa Timur. Dalam buku ini, penulis mengkri-
tisi banyak persoalan yang tengah hangat di Tanah Air. 
Misalnya, kasus narkoba, perilaku menteri, artis, dan 
juga korupsi. Sujiwo cukup nyinyir dalam memotret, 
tentu dalam sudut pandang wong cilik layaknya pu-
nokawan. Lihat bagaimana dia mengkritik perjalanan 
dinas ke luar negeri banyak pejabat, yang ternyata tak 
menghasilkan apa-apa. Lihat juga bagaimana pendi-
dikan para punokawan ini menyindir sistem pendi-
dikan nasional yang sering bongkar pasang kurikulum.

Meski kritis, namun karena dibingkai dalam latar 
pewayangan, maka kritik-kritik pedas Sujiwo Tejo te-
rasa makin menggelitik. Satu lagi, kelebihan buku 
ini, meski bertaburan kritik, namun disampaikan ti-
dak dengan sarkartis. Tapi lucu, bahkan kadang bikin 
terpingkall
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saya sebagai anggota kabinet dan harga diri 
sebagai politikus, saya mengundurkan diri 
dari jabatan saya,” ujarnya Akira.

Pejabat mundur di Jepang, tentu Akira 
bukanlah yang pertama. Telah puluhan 
pejabat meletakkan jabatannya karena 
merasa malu saat mereka melakukan tercela, 
menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat. 
Sebut saja misalnya Menteri Perdagangan 
dan Industri Yuko Obuchi yang mundur 
menyusul skandal penyalahgunaan dana 
politik oleh partai politik pendukungnya 
terkuak. Menteri Kehakiman 
Midori Matsushima juga 
mengundurkan diri menyusul 
tuduhan dirinya melanggar 
hukum pemilu, 2014 lalu.  

Ajaran Luhur
Tingginya angka 

pejabat Jepang yang 
mundur, tak lain karena 
mereka menjunjung tinggi 
kredibilitas dan budaya 
malu. Ya, Malu! Satu kata sakti 
yang mungkin paling menakutkan 
sepanjang sejarah Jepang. Bagaimana tidak, 
bila mereka sangat menjunjung tinggi rasa 
malu sebagai puncak dari kehormatan diri. 
Orang dari Negeri Sakura ini, sudah terkenal 
sejak dulu paling banyak yang bunuh diri 
karena malu. Percaya atau tidak, Jepang 
sampai sekarang termasuk Negara dengan 
angka bunuh diri  yang tinggi.

Meski menurun dibanding dua dasa 
lampau,  bunuh diri masih menjadi salah satu 
momok penyebab utama kematian di Jepang. 
Menurut laporan resmi, tahun 2014 lalu 
total korban  bunuh diri 25.427 jiwa turun  

6,8 persen dibadingkan tahun sebelumnya. 
Angka tertinggi  2003,  korban mencapai  
lebih dari 34 ribu jiwa! Ngeri. 

Apapun penyebabnya.  Budaya malu ini 
sudah tertanam sejak ratusan tahun lalu. 
Sejak zaman keemasan shogunat, sebuah 
rezim pemerintahan militer yang dipimpin 
oleh shogun. Pemerintahannya  dikenal 
dengan nama Bakufu. Klan Tokugawa 
telah menjadi klan penguasa Jepang sejak 
1603 hingga dimulainya era restorasi Meiji 

pada 1868. Untuk menjaga stabilitas dan 
menangkal gangguan dari luar, 

Tokugawa terpaksa melakukan 
politik isolasi dari luar sejak 

tahun 1669.  Pelajaran 
penting yang  dijejalkan 
para Samurai. Kaum 
Samurai, sebagai kelas 
elite dan menjunjung nilai-
nilai moral yang tinggi 

mempunyai kewajiban 
untuk menjadi teladan dalam 

masyarakat. Mereka harus 
menjadi lebih baik dan lebih 

bermanfaat bagi masyarakat banyak. 
Seorang Samurai harus menjaga kehormatan 
status mereka dan menjauhkan diri dari rasa 
malu. Bibit-bibit kehormatan diri, kejujuran 
dan ketertiban  benar-benar menancap dalam 
relung rakyat Jepang. 

Rasa malu memang mendarah daging di 
setiap jiwa warga Jepang. Mereka akan malu 
bila tidak antre. Mereka juga akan malu bila 
membuang sampah sembarangan. Mereka 
akan sangat malu bila tidak tertib lalu lintas. 
Bahkan, mereka malu jika tidak disiplin dan 
melanggar peraturan. Apalagi mengambil 
sesuatu yang bukan haknyal

“Dengan
 mempertimbangkan 
tanggung jawab 
sebagai anggota 
parlemen, anggota 
kabinet, dan harga diri 
sebagai politikus, saya 
mengundurkan diri.”

Akira Amari, 
Mantan Menteri Ekonomi Jepang.

ISt

DaraH seJatI 
ksatrIa saMuraI

sosok Menteri Ekonomi Jepang Akira 
Amari yang selalu tampil percaya diri 
saat berada di muka publik tiba-tiba 
sirna. Di depan puluhan wartawan 

dan kilatan blitz juru foto serta sorotan 
kamera, Akira lebih banyak menunduk. Tak 
lama ia menatap awak jurnalis, hanya sesekali 
saja. Matanya tampak berkaca-kaca dan 
sesekali pula, dengan sapu tangan ia menyeka 
hidungnya. 

Pemandangan ini memang amat tak 
biasa. Padahal Akira Amari merupakan 
menteri ekonomi di kabinet Shinzo Abe 
yang selalu diandalkan. Selain berasal dari 
lingkaran dalam Abe, dari sisi kompetensi 
dan kapabilitas ia juga sangat menonjol. Akira 
bahkan menjadi orang nomor satu dalam 
perunding kesepakatan perdagangan bebas 
Jepang untuk Trans-Pacific Partnership. 

Namun, sekali lagi, dalam konferensi 
pers yang digelar pada Kamis, 28 Januari 
2016 itu, Akira menjadi sangat berbeda. Tak 
banyak pula yang ia sampaikan. Hal yang ia 
tegaskan antara lain soal peluang ekonomi 
Jepang yang berada di ambang deflasi. 
“Kita harus menghilangkan hambatan yang 
dihadapi. Tentu saja, ini bukan eksepsi saya. 
Karena hari ini saya memutuskan untuk 
mengundurkan diri dari kabinet,” ujar Amari 
yang tampak emosional.

Pengunduran diri Amari itu menjadi 
respon resmi dirinya atas dugaan korupsi 
yang dilakukan anak buahnya. Seperti 
dilaporkan mingguan  Bunshun, Amari 
dan stafnya dituduh menerima sedikitnya 
12 juta yen (atau sekitar Rp 1,5 miliar) 
dari sebuah perusahaan konstruksi yang 
tidak disebutkan namanya. Akira sendiri 
mengaku tak menerima uang tersebut, 
tetapi membenarkan bahwa stafnya yang 
melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. 
Sebagai bentuk tanggung jawab karena 
merusak kepercayaan terhadap pemerintah, 
mengundurkan diri pun ia pilih. 

“Dengan mempertimbangkan tanggung 
jawab sebagai anggota parlemen, tugas 

tingginya angka pejaBat jepang 
yang mundur, tak lain karena 
mereka menjunjung tinggi 
krediBilitas dan Budaya malu. Bagi 
pejaBat puBlik jepang, menjunjung 
tinggi rasa malu adalah puncak 
dari kehormatan diri.

cakrawaLa
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kabar baik itu berembus dari Gedung 
Alt-Moabit 96, Berlin, Jerman, lokasi 
Sekretariat Transparency Internation-
al (TI), 27 Januari 2016. Pada pukul 4 
pagi waktu setempat, TI meluncur-

kan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2015. Yang menjadi 
kabar baik, yakni skor IPK Indonesia tahun 2015 
mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebe-
lumnya. 

Tentu saja kabar gembira ini langsung disam-
but baik semua kalangan di dalam negeri. Presiden 
Jokowi misalnya, langsung melontarkan cuitan 
di Twitter-nya. “Indeks persepsi korupsi Indone-
sia membaik, naik dua poin. Namun masih banyak 
yang perlu dibenahi,” tulis Presiden. Pesan perlu 

digaris bawahi, karena Presiden menilai, 
meskipun berada di tren positif, Indonesia 
masih memiliki banyak persoalan yang harus 
diperbaiki untuk menghapuskan korupsi di 
Tanah Air. 

Dalam rilis yang dikeluarkan Transpar-
ency International (TI) tersebut, diumum-
kan bahwa skor Indonesia menjadi 36. Angka 
itu menempati urutan ke-88 dari 168 negara.  
Skor tersebut memang hanya naik dua poin 
dibandingkan pencapaian tahun 2014. Na-
mun dari sisi peringkat antarnegara terjadi 
kenaikan cukup signifikan, yaitu 19 peringkat. 

Menurut Dadang Trisasongko, Sekjen 
TI Indonesia (TII), pada tahun sebelumnya, 
peringkat Indonesia masih berada di atas 
100 negara, tepatnya di posisi 107. Skor IPK 
menggunakan rentang dari nol hingga 100. 
Dengan 0 menandakan bahwa sebuah negara 
dipersepsikan sebagai sangat korup. Seba-
liknya 100 dipersepsikan sangat bersih.

IPK yang telah diluncurkan sejak tahun 
1995 merupakan pengukuran tentang situasi 
korupsi yang menjadi referensi banyak ne-
gara di dunia. Termasuk Indonesia.  IPK sen-
diri merupakan sebuah indeks komposit yang 
mengukur persepsi para pelaku usaha dan 

para pakar terhadap korupsi di sektor publik. 
Yaitu korupsi yang dilakukan politisi, pega-
wai negeri, dan penyelenggara negara dengan 
mengukur prevalensi korupsi, sektor publik 
terdampak korupsi, akuntabilitas sektor pu-
blik, dan efektivitas pemberantasan korupsi. 

Dengan kata lain, sebagaimana dikemuka-
kan Dadang, TI melakukan penilaian dengan 
mengambil fokus korupsi pada sektor publik 
yang dikaitkan dengan penyalahgunaan wewe-
nang di sektor publik untuk kepentingan pri-
badi. Termasuk di dalamnya pembagian keun-
tungan (kickback) dalam pengadaan barang dan 
jasa pemerintah serta penggelapan dana publik 
yang menyangkut dua kategori korupsi sekali-
gus, yaitu korupsi birokrasi dan korupsi politik. 
“Survei ini juga mencoba menilai seberapa ber-
dayanya regulasi yang berkaitan dengan pem-
berantasan korupsi di suatu negara,” katanya. 

Kenaikan Kembar
Terkait hasil IPK 2015, Indonesia menjadi 

satu-satunya negara ASEAN yang mengalami 
kenaikan kembar. Naik skor dan naik pering-
kat. “Ini mengindikasikan adanya progres pem-
berantasan korupsi di Indonesia, meskipun 
pelan,” kata Dadang.
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TI mengungkapkan, skor Indone-
sia memang masih kalah dengan 
Thailand, Malaysia dan Singa-
pura. Namun kenaikan skor 
CPI Indonesia semakin men-
dekati rerata regional ASEAN 
yang mencapai 40, Asia Pasifik 
(43) dan global (43). 

Untuk menuju ke arah itu, me-
nurut Dadang, perlu komitmen dan ke-
seriusan semua pihak. Apalagi untuk me-
ngejar skor negara di G-20 dengan rerata 
54, masih banyak pekerjaan rumah yang 
harus dilakukan. “Kami di TI Indone-
sia yang merupakan jaringan organisasi 
TI merekomendasikan, salah satunya, 
agar Presiden fokus pada reformasi pe-
negakan hukum dan pelayanan publik,” 
katanya.

Hal ini sejalan dengan komitmen 
pencegahan dan pemberantasan korupsi 
(PPK) yang tengah dipersiapkan Ke-
menterian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas untuk tahun 2016. 
Prioritasnya terdapat pada sektor-sektor 
perizinan, tata kelola pajak, pengadaan 
barang dan jasa, infrastruktur, tata ke-
lola ekspor-impor, pertanahan dan tata 
ruang, penegakan hukum dan industri 
ekstraktif.

Perbaikan Layanan Publik
Meningkatnya skor dan juga pering-

kat, tentu menunjukkan kontribusi yang 
sudah cukup besar dari upaya pemberan-
tasan korupsi di Indonesia. Kontribusi 

terbesar, menurut Dadang, disumbang-
kan oleh KPK yang terus menunjuk-

kan kinerja terbaiknya. Antara lain 
adanya inovasi reformasi dan bi-
rokrasi di daerah, terutama yang 
terkait dengan perizinan. 

Sayangnya, lanjut Dadang, ki-
nerja yang sudah bagus tersebut 

terhambat faktor lain. Di antaranya, 
lambatnya, atau mungkin tidak berjalannya 
reformasi birokrasi di lembaga-lembaga hu-
kum yang lain, dan itu terkonfirmasi dengan 
penangkapan yang lain.

“Salah satu tugas KPK juga ikut mem-
bantu memperbaiki lembaga-lembaga hu-
kum yang lain. Jadi kalau bahasa positifnya, 
sebetulnya kalau lembaga-lembaga hukum 
lain sudah bagus kinerjanya, mungkin IPK 
kita bisa lebih tinggi,” jelas Dadang. Ia me-
nambahkan, dengan skor sekarang ini, In-
donesia masih termasuk yang korup. Angka 
yang aman sebetulnya kan 50. Itu sudah ber-
anjak menuju bersih. Tapi kita itu masih di 
bawah rata-rata ASEAN.

Meski demikian, tentu capaian untuk me-
ningkatkan skor dan posisi sudah memiliki 
modal yang cukup berarti. Untuk memper-
baiki IPK ke depan, KPK jelas harus fokus 
pada pembenahan sistem pelayanan publik, 
terutama pada aspek tata kelola ekonomi. 
Misalnya terkait dengan PTSP, harus betul-
betul diefektifkan. 

Karena terkait tata kelola perekonomian 
tersebut hampir sebagian besar ada di daerah, 
menurut Dadang, maka kerja KPK juga harus 
ke daerah untuk melakukan pendampingan 
mereformasi sistem perizinan. Langkah ke 
arah sana pun sudah dilakukan. Di beberapa 
daerah, lanjut Dadang, reformasi sistem per-
izinan sudah diterapkan. Akan tetapi tak se-
dikit pula daerah yang belum melakukannya 
sebagaimana hasil pemeringkatan IPK Na-
sional yang dilakukan TII di 11 kota nasional. 

“Menurut yang kami lihat di 11 kota yang 

punya kontibusi terhadap pendapatan nasio-
nal itu tidak semuanya. Ada hasil survei kami 
yang lain, Indeks Persepsi Korupsi 11 kota 
itu menunjukan beberapa daerah masih ha-
rus membenahi sistem izin usahanya,” jelas 
Dadang.

Dari hasil survei tersebut, TII selanjutnya 
merekomendasikan perbaikan yang harus di-
lakukan pemda dan diharapkan mereka me-
nindaklanjutinya. “Setelah dua tahun, akan 
kami cek lagi. Punishment-nya tidak ada ha-
nya kami publikasikan. Yang mengalami pe-
ningkatan signifikan ada beberapa kota. Ban-
jar Baru itu meningkat kalau dibanding tahun 
2010,” katanya. 

Naik-turunnya skor di daerah, disebabkan 
beberapa hal. Pertama, komitmen kepala dae-
rah. Misalnya tahun kemarin bagus, tapi ka-
lau tidak ada pengawasan bisa saja turun. Ada 
baiknya memang menerapkan sistem yang di-
bangun di daerah itu tidak cukup ditetapkan 
hanya melalui kebijakan. Misalnya peraturan 
bupati atau walikota, karena itu akan mudah 
berganti. Baiknya itu dijadikan Perda. 

Kedua, agar kebijakan berkelanjutan maka 
seluruh stakeholder harus turut menjaganya. 
Sehingga ada dua pihak yang turut berperan, 
Pemda dan mereka yang berkepentingan, ter-
masuk perlu adanya aktor lain, yaitu masyara-
kat sipil dan media untuk mengawasi kedua-
nya.

Strategi Menuju Skor 50
Bukan persoalan yang mudah tentu untuk 

menjawab mampukan Indonesia meningkat-
kan peringkat ke angka 50. Maklum saja, se-
bagaimana hasil survei TII, skor IPK memiliki 
kelemahan-kelemahan. Karenanya, para ke-
pala daerah perlu fokus pada layanan publik 
yang terkait langsung pada hal-hal dasar dan 
menyangkut kepentingan dunia usaha. “Ini 
juga evaluasi pada para kepala daerah yang 
hanya fokus pada pencitraan saja. Reformasi 
birokrasi kuncinya sebetulnya,” kata Dadang.

Dadang melanjutkan, komitmen juga sa-
ngat menentukan karena jika melihat hasil 
IPK global, beberapa negara yang dulu skornya 
tinggi ada juga yang mengalami penurunan. 
Dengan demikian, bersih itu bukan situasi yang 
statik. Selalu dinamis dan bergantung pada tata 
kelola pemerintahan yang terkadang naik dan 
turun juga. Oleh karena itu sebenarnya pembe-
rantasan korupsi KPK juga harus ada terus. Itu 
sebenarnya pesan umumnya.

Di lain pihak, dalam rangka memperbaiki 
skor Indonesia, KPK harus fokus pada lem-

baga-lembaga penegak hukum. “KPK memiliki 
mandat yang besar. Tetapi KPK saja tidak bisa. 
Kalau KPK bicara apa pun sementara presiden-
nya tak pernah memastikan bahwa mereka 
mematuhi rekomendasinya, maka tidak akan 
jalan,” papar Dadang.

Tak bisa dinafikan memang untuk men-
capai skor 50 cukup berat, tapi memang harus 
dicanangkan. Menurut Dadang, KPK harus se-
gera membangun komunikasi politik yang le-
bih efektif dengan presiden untuk memastikan 
bahwa KPK sudah punya rencana dan harus di-
jalankan oleh pemerintah. 

Bahkan TII memilik rekomendasi bagi pe-
merintah dalam konteks mencapai skor IPK 
50. Di antaranya pemerintah harus fokus pada 
reformasi penegakan hukum, memperkuat 
KPK, meningkatkan penindakan kasus korupsi 
secara adil dan berdasar untuk meningkatkan 
optimisme pelaku bisnis, mendorong terbitnya 
perangkat hukum yang memastikan swasta me-
nerapkan sistem integritas bisnis, dan mem-
buka dialog dengan para pihak tentang pem-
berantasan korupsi. “Dialog bisa dilakukan 
dengan merevitalisasi Anti-Corruption Forum, 
presidential dialogue, mengevaluasi kembali 
Stranas PPK, dan membentuk komite bersama 
percepatan pemberantasan korupsi di bawah 
presiden,” katanya.

Upaya komprehensif pemerintah itu, lanjut 
Dadang, tentu harus mendapat dukungan dari 
institusi swasta yakni dengan mendorong ter-
bitnya aturan internal yang memastikan swasta 
menerapkan sistem integritas bisnis untuk 
mengurangi risiko korupsi, mendorong pela-
poran program antikorupsi secara lebih kom-
prehensif dan menggunakannya sebagai krite-
ria penentu untuk investasi, dan mendorong 
terbitnya audit standar untuk menilai program 
antikorupsi dan meningkatkan kualitas peni-
laian risiko korupsi.

“Tak ketinggalan, masyarakat sipil  juga ha-
rus proaktif dengan mendorong perusahaan 
untuk transparan terhadap program kepatuhan 
terhadap UU Antikorupsi, melakukan monitor-
ing dan analisis program antikorupsi untuk me-
nguatkan kepatuhan terhadap UU Antikorupsi 
Nasional dan Global, serta mendorong standar 
pelaporan country by country untuk mening-
katkan transparansi dan akuntabilitas publik,” 
terang Dadang.   

Penuh tantangan tentu saja. Apalagi dengan 
skor 36, dalam istilah Dadang, KPK seperti me-
masuki wilayah badai tornado. Jadi, sejak awal 
niat untuk memperbaiki negeri ini harus bulat 
menjadi tekad bersamal
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parency International Indonesia (TII), yang 
sering terjadi adalah misalnya maladminis-
trasi. 

“Jadi, lembaga ombudsman mereka itu 
kuat. Untuk tindak pidana korupsi tetap 
ada tapi sangat kecil. Di negara-negara yang 
skornya besar juga masih ada korupsi tapi le-
bih mudah diatasi dan kalau mereka mengatasi 
lebih dipercaya oleh publik,” kata Dadang.

Dadang menambahkan, sistem pene-
gakan hukum seperti di negara-negara Skan-
dinavia itulah yang belum ada di negeri ini. 
Penegakan yang benar-benar mampu mem-
berikan kepastian hukum. “Tapi rata-rata 
secara global, IPK masih di bawah 50, artinya 
secara global pula situasi dunia memang sa-
ngat korup, belum membaik.”

Yang menarik juga, pada dekade terakhir 
korupsi di Denmark, Finlandia, dan Swedia 
juga menurun karena kultur para pejabat di 
sana lebih mengedepankan etika. Di negara 
maju itu, sebagaimana diungkapkan Dadang, 
para pejabat mengatur dirinya lebih banyak 
ke etik bukan memakai hukum. “Etik itu kan 
lebih tinggi daripada hukum. Jadi, di sana le-
bih mengedepankan budaya malu,” jelasnya.

Korupsi, di mana pun, selalu dimulai le-
bih banyak dari konflik kepentingan. Nah, 
sebelum menabrak pagar yang namanya 
korupsi, para pejabat dan warga di negara 
maju terutama di negara dengan skor IPK 
tertinggi, lebih peka kalau ada konflik kepen-
tingan. “Misalnya saya pimpro, ada keluarga 
yang ikut tender, dia langsung mundur tanpa 
harus disuruh mundur. Atau tidak akan ikut 
mengambil keputusan,” ungkap Dadang.  

Keseriusan Denmark
Dalam IPK tahun 2015, Denmark meraih 

skor tertinggi, yakni skor 91 dan menempati 
peringkat pertama, disusul oleh Finlandia de-
ngan skor 90, dan Swedia dengan skor 89 yang 
berhasil menyalip Selandia Baru yang pada 
tahun 2014 di posisi ketiga. 

Keberhasilan Denmark sebagai pering-
kat pertama, tentu selain kuatnya budaya 
malu, mengedepankan etika, serta tegas-
nya penegakan hukum juga tak terlepas dari 
perjalanan sejarah bangsa Denmark sendiri. 
Secara historis, Denmark sudah melakukan 
gerakan serta perubahan serius untuk mem-
berantas korupsi pada kurun 1840-1860. Saat 
itu Denmark di bawah kepemimpinan Raja 

Christian VII, yang kemudian diteruskan oleh 
anaknya, Frederik VI. Raja Frederik VI inilah 
yang begitu gusar ketika mengetahui adanya 
pencurian besar-besaran atas kas negara oleh 
pegawainya sendiri. Ia pun lantas mengeluar-
kan kebijakan dan dijalankan secara tegas: 
Peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa 
menerima suap adalah tindakan kriminal.

Maka Denmark pun dikenal sebagai ne-
gara yang mengedepakan prinsip transpa-
ransi. Prinsip yang sangat berkontribusi be-
sar pada penyelenggaraan pemerintah yang 
bersih. Pun demikian adalah penegakan hu-
kum, kepastian sistem transparansi dengan 
melibatkan peran publik mampu berjalan 
dengan baik. Kepastian hukum inilah yang 
di antaranya mampu menciptakan iklim eko-
nomi menjadi kondusif dan akhirnya men-
dorong kualitas kehidupan masyarakat Den-
mark.

Menurut TI, Pemerintahan Denmark 
yang bersistem parlementer ini untuk me-
ningkatkan tranparansi memang sangat kuat. 
Pada 2009, parlemen mengenalkan Skema 
Keterbukaan yang bertujuan meningkatkan 
transparansi pengeluaran dan aktivitas ang-
gota parlemen. Setiap anggota parlemen ha-
rus mengumumkan pengeluaran bulanan, 
aktivitas hiburan, biaya perjalanan, hadiah 
yang diperoleh, dan pertemuan resmi mereka 
setiap bulan. Tak hanya itu, Denmark juga 
berperan dalam Kemitraan Pemerintah Ter-
buka atau Open Government yang bertujuan 
membentuk tata kelola pemerintah yang baik 
dan memperkuat demokrasi. Pemerintah 
juga berkomitmen memodernisasi sektor pu-
blik dan manajemen sumber daya publik me-
lalui peningkatan transparansi dalam peng-
ambilan kebijakan, mekanisme akuntabel 
dan antikorupsi, partisipasi warga dan dialog 
dengan civil society.

Banyak hal lain tentu saja yang bisa dipe-
lajari dari Denmark, seperti kebijakan “Flexi-
curity” yang merpakan sistem pasar tenaga 
kerja dan merupakan kombinasi dari flex-
ibility (fleksibilitas) dan security (keamanan). 
Flexicurity  ini kemudian diperkuat sistem 
perlindungan kesehatan universal dalam 
bentuk layanan kesehatan gratis dan pendi-
dikan gratis. Semuanya kemudian membuat 
keseimbangan sosial, kesejahteraan sosial 
dan kesetaraan antarwarganegara terjadi, se-
hingga menekan angka korupsil

khusus

petuaH DarI 
tIGa neGerI 
skanDInavIa

InDeks persepsI korupsI 2015
kesejahteraan bagi rakyat Denmark 

bukan sekadar isapan jempol. Li-
hat saja, dalam bidang pendidikan 
misalnya, Pemerintah Denmark 

benar-benar menjamin seluruh penduduk-
nya untuk bisa menikmati pendidikan di se-
mua jenjang tanpa biaya sepeser pun. 

Pendidikan dasar menjadi program wa-
jib di Denmark. Di sekolah menengah, me-
reka disiapkan untuk siap masuk pendidikan 
tinggi. Meski ada juga yang memilih pendi-
dikan vokasional atau pelatihan kerja agar 
bisa langsung bekerja di perdagangan atau 
industri. Namun, lebih dari 50 persen setiap 
tahunnya, mereka masuk perguruan tinggi. 
Hebatnya, nyaris seluruh pendidikan tinggi 
juga diatur dan dibiayai negara yang berben-
tuk Kerajaan ini. 

Wujud kepedulian menyejahterakan rak-
yat di Denmark juga bisa dilihat bagaimana 
mereka memperlakukan warganya yang be-
lum mendapat pekerjaan. Pemerintah mem-
berikan alokasi yang cukup besar untuk mem-
berikan santunan pengangguran yang bisa 
mencapai 90 persen upah buruh minimum 
yang dipatok tinggi. Tak hanya itu, kebijakan 
pasar tenaga kerja aktif juga menawarkan sis-
tem bantuan, panduan, dan pendidikan pada 
semua pengangguran. Tak tanggung-tang-
gung,  1,5 persen GDP Denmark dihabiskan 
untuk menangani pasar tenaga kerja.

Sistem ini membuat Denmark berha-
sil mengamankan pertumbuhan ekonomi 
berimbang dengan daya serap tenaga kerja. 
Ditambah kebijakan lain yang pro-rakyat, 
tentu pada akhirnya menciptakan keseim-
bangan sosial, kesejahteraan dan kesetaraan 
antarwarganegara sehingga menekan angka 
korupsi. Itulah mengapa, Denmark masih 
kokoh di puncak peringkat negara terbersih 
dari tindak korupsi versi Transparency Inter-
national, diikuti Finlandia dan Swedia .

Maka, wajar pula gerakan antikorupsi di 
sana tidak seriuh-rendah di negeri ini. Aksi 
demonstrasi dengan aneka poster-poster 
yang menyerukan perlawanan terhadap ko-
rupsi nyaris hilang. Tak segaduh para demon-
stran kita yang hampir tiap hari menggerujug 
KPK. Kasus-kasus tindak korupsi juga sepi 
diberitakan. Fakta ini karena aksi curang dan 
korup minim terjadi dan kecenderungannya 
menurun. Kalaupun ada, sebagaimana dije-
laskan Dadang Trisasongko, Sekjen Trans-

denmark, Finlandia, dan sWedia, 
kemBali mengukuhkan posisi mereka 
seBagai negara terBersih dengan 
indeks persepsi korupsi tertinggi. 
kepastian hukum dan menjunjung 
tinggi etika menjadi salah kuncinya.

negara
2014 2013 2012

Skor Pering-
kat Skor Pering-

kat Skor Pering-
kat

Denmark 92 1 91 1 90 1
finlandia 89 3 89 3 90 2
Swedia 87 4 89 3 88 3

Sumber: www.transparency.org

skor Ipk tIGa neGara paDa 2012-2015

Skor IPK 2015
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Perang terbuka pun akhirnya terjadi. 
Belanda dengan kekuatan VOC (Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie) menyerang Kera-
jaan Gowa. Saat itu Belanda dibantu oleh 
Kerajaan Bone yang merupakan kerajaan tak-
lukan dari Kerajaan Gowa. Kekuatan yang tak 
berimbang membuat Gowa terdesak dan pe-
rang berakhir dengan perdamaian. Hasanud-
din pun terpaksa menandatangani perjanjian 
yang dikenal dengan Bongaya pada tanggal 18 
November 1667.

“Sesungguhnya karena kesabaran rakyat-
ku ber sedia mem berikan apa yang mereka 
inginkan dalam perjanjian Bongaya melalui 
aku, tapi mereka menghendaki jantungku, 
dan hati ini adalah martabat setiap manusia,” 
kata Sultan Hasanuddin saat akan menyetujui 
perjanjian Bongaya.  

Akan tetapi, perjanjian damai Bongaya 
tidak berlangsung 
lama karena Sul-
tan Hasanuddin 
yang merasa dirugi-
kan kemudian me-
nyerang dan merom-
pak dua kapal Belan-
da, yaitu de Walvis dan Leeuwin. 
Tak hanya itu, pada 12 April 1668, 
Sultan Hasanuddin kembali melaku-
kan serangan terhadap Belanda. Namun 
karena Belanda sudah kuat maka Benteng 
Somba Opu yang merupakan pertahanan ter-
akhir Kerajaan Gowa berhasil dikuasai Be-
landa.

Gowa pun akhirnya jatuh dan dikuasai 
Belanda. Namun perjuangan Sultan Hasa-
nudin tidak pernah padam, bahkan hingga 
akhir hayatnya. Meski demikian Kesultanan 
Gowa tetaplah menjadi kerajaan Islam besar 
dan sukses yang terdapat di daerah Sulawesi 
Selatan. Kerajaan Gowa mencapai puncak 
keemasannya pada abad ke-16. Kemudian 
lebih populer dengan sebutan kerajaan kem-
bar “Gowa-Tallo”. Kerajaan kembar ini ter-
bentuk pada masa pemerintahan Raja Gowa 
IX, Karaeng Tumaparissi Klona (1510-1545). 

Kerajaan kembar ini sulit untuk dipisahkan 
karena kedua kerajaan telah bersepakat de-
ngan menyatakan ikrar “Rua Karaeng Na 
Se’re Ata” atau “Dua Raja tetapi Satu Rakyat”. 
Hingga pada akhirnya, kesatuan dua kerajaan 
ini dikenal sebagai Kerajaan Makassar.

Menjunjung tinggi persatuan dan persau-
daan ini pula yang terus dijaga Sultan Hasa-
nuddin hingga akhir hayatnya. Bahkan ter-
hadap Kerajaan Bone yang sempat bersekutu 
dengan Belanda, Sultan Hasanuddin tetap 
menganggapnya sebagai saudara. 

“Bugis-Makassar adalah saudara, aku dan 
Raja Bone bukanlah musuh,” itulah pesan 
terakhir Sang Rajal

teLadan

Hening seakan menyergap para 
penghuni Benteng Somba Opu, 
Makassar, 12 Juni 1670. Hari itu, 
mereka terpaku bersaksi di ha-
dapan tubuh yang tengah meng-

hadapi maut. Tak ada yang berkata, apatah 
lagi menyela. Semua tertunduk menyimak 
pesan sarat makna dari Sang Raja. 

Di tengah sujudnya, Sang Raja ber-
kata: “Semua rakyat Gowa adalah saudara, 
sipakatauki (saling memanusiakanlah), 
sipaikainge’ki, (saling mengingatkanlah), 
sipakalebbi’ki  (saling menghargailah). “Siri’ 
na pacce, lebih baik mati dengan kehormatan 
daripada hidup menanggung malu. Terus 
tegakkan kebenaran untuk kemaslahatan 
umum tanpa pandang bulu, apa pun yang ter-
jadi tetaplah menjadi sosok Towarani, ksatria 
pemberani yang sesungguhnya,” demikian 
pesannya. 

Syahdan, sang Raja itu tak lain adalah 
Sultan Hasanuddin, raja Kerajaan Gowa, 
Sulawesi Selatan. Raja yang disayangkan 
mengembuskan nafas terakhirnya saat ia me-
masuki usia masih tergolong muda, 39 tahun. 
Namun, tentu inilah rencana terbaik dari Tu-
han. Raja pemberani dan pantang takluk de-
ngan penjajah pun meninggalkan jejak besar 
yang tak lekang ditelan zaman. 

Sikap pantang kompromi dengan penja-
jah dan keberanian Hasanuddin memang tak 

di mata sultan hasanuddin, 
penjajah adalah musuh Besar 
yang harus diBerangus dari Bumi 
nusantara. prinsip inilah yang 
memBuatnya selalu terdepan 
Berhadapan dengan Belanda, 
meski harus mempertaruhkan jiWa. 

sultan HasanuDDIn 

Towarani
Sang Pemberani

terbantahkan. Ia nyaris selalu berkonfron-
tasi dengan penjajah Belanda yang saat itu 
bernafsu untuk mengeruk sumber kekayaan 
alam di tanah Gowa dan Sulawesi pada 
umumnya. Sampai-sampai, Belanda menju-
lukinya “Haanstjes van Het Oosten”. Julukan 
yang hingga kini kita kenal dengan “Ayam 
Jantan dari Timur.”

Keberanian dan jiwa ksatria Hasanuddin 
tak terlepas dari leluhurnya, terutama ayah-
andanya yang merupakan Raja ke-15 Gowa, 
Sultan Malikussaid. Hasanuddin diangkat 
menjadi raja ke-16 Gowa ketika ia berusia 24 
tahun. Terlahir pada 12 Januari 1631 dengan 
nama I Mallombasi Muhammad Bakir Daeng 
Mattawang Karaeng Bonto Mangepe, Hasa-
nuddin memerintah Kerajaan Gowa ketika 
Belanda tengah berusaha menguasai perda-
gangan rempah-rempah. 

Gowa saat itu memang merupakan kera-
jaan besar di wilayah timur Indonesia yang 
menguasai jalur perdagangan penting. Di 
bawah komando Laksamana Cornelis Speel-
man, pada tahun 1666 Belanda pun berusaha 
merongrong kekuatan Gowa dengan cara 
menundukkan kerajaan-kerajaan kecil. Sa-
dar akan gerakan Belanda, Hasanuddin tak 
tinggal diam. Ia lantas menggalang kekuatan 
dengan memperkuat persatuan dan berusaha 
menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil 
lainnya untuk bersama melawan Belanda.



foto-foto: DoK KoMUnItAS KAMPUng DAgo
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tempat yang peduli terhadap berbagai masa-
lah sosial di lingkungannya. Meski kampung 
tersebut dulunya dikategorikan sebagai dae-
rah rawan lantaran salah satu tempat ber-
kumpulnya geng motor dan para preman, 
namun darah seni Rahmat melihat sudut 
pandang lain. 

“Saya mulai mengadvokasi kampung 
ini tahun 2003. Kita membuat kegiatan-ke-
giatan pendidikan gratis sambil memetakan 
berbagai permasalahan sosial, politik, buda-
ya, spiritual, dan sebagainya,” tutur Rahmat 
Jabaril.

Rahmat mengatakan, Kampung Kreatif 
Dago Pojok mempunyai dua program. Per-
tama, melalui Pusat Kegiatan Belajar Ma-
sayarakat (PKBM). Didalamnya, kata dia, 
memuat tentang pendidikan kesetaraan. Mu-
lai dari paket A, paket B, dan C, perpustakaan 
serta bimbingan belajar. Yang kedua, yakni 
program kampung kreatif itu sendiri. Pro-
gram kampung kreatif ini merupakan salah 
satu upaya memberdayakan masyarakat se-
tempat agar kawasan itu menjadi basis pere-
konomian, budaya dan pendidikan. 

Menurut Rahmat, metode yang dipakai 
dalam membangun Kampung Kreatif Dago 
Pojok itu adalah dengan mencari objek per-
masalahan. “Melalui pemetaan itu akhirnya 
kita temukan beberapa persoalan, yaitu ma-
salah pendidikan, kreatifitas, ekonomi dan 
lingkungan. Itu yang kemudian kita kem-
bangkan,” ujarnya. 

Melalui ide kreatifnya itu, Rahmat kemu-
dian menyulap rumah-rumah dan halam-
an warga menjadi panggung ekspresi untuk 
menggali kreatifitas dan potensi masya-
rakat nya. Ada yang dijadikan sanggar tari, 
tak sedikit pula rumah-rumah penduduk 
yang dimodifikasi menjadi tempat-tem pat 
pertunjukan seni yang secara rutin dilaksa-
nakan di kampung tersebut. “Jadi Konsep 
kampung kreatif ini nantinya diharapkan bisa 
mengangkat perekonomian masyarakat,” 
ucap Rahmat.

Meyakinkan Masyarakat
Mengubah pola kehidupan masyara-

kat setempat tentu bukan tanpa tantangan. 
Rahmat Jabaril harus memutar otak agar se-
mua warga di daerah itu dapat memahami 
dan mendukung inovasinya tersebut. Dia 
menceritakan, ketika mulai merintis gaga-
sannya itu, berbagai penolakan keras diala-
matkan kepadanya. Masyarakat kampung 
menilai, jika niat baiknya itu sarat dengan ke-

pentingan pribadi.
Lalu bagaimana Rahmat dapat meya-

kinkan masyarakat? Tentu saja melalui ber-
bagai pendekatan. Darah seniman yang di-
milikinya juga juga dia aplikasikan dalam 
seni berkomunikasi dengan tokoh-tokoh se-
tempat. “Kita coba pelan-pelan meyakinkan 
mereka dengan konsistensi. Misalnya saya 
melukis. Kalau laku, hasilnya sebagian kita 
sumbangkan buat beli buku atau beli perleng-
kapan sekolah pada anak-anak yang kurang 
mampu. Untuk anak yang tidak mampu bayar 
SPP kita juga bantu. Dan Alhamdulillah pada 
akhirnya mereka bisa percaya,” ucap Rahmat.

Gagasan dan niat baik pria kelahiran 17 
Agustus 1968 itu, ternyata berbuah manis. 
Pola kehidupan masyarakat Kampung Dago 
Pojok perlahan mengalami perubahan posi-
tif. Dari sisi sosial misalnya, kata Rahmat, 
saat ini masyarakat tidak lagi usil para orang 
luar yang datang ke kampungnya. Masyara-
kat setempat kini juga lebih peduli terhadap 
berbagai masalah lingkungan. “Yang tadinya 
sungainya kotor sekarang malah jadi tem-
pat pemancingan. Kesenian yang tadinya su-
dah tidak ada sekarang juga hidup kembali,” 
terangnnya.

komunitas

MeMberDayakan 
Masyarakat kaMpunG

koMunItas kaMpunG kreatIF DaGo banDunG

ditengah gempuran BerBagai Budaya 
perkotaan, kampung kreatiF dago 
pojok justru semakin mempertegas 
konsistensi kedaerahan. menggali 
kreatiFitas tanpa Batas.

Menelusuri gang-gang di kam-
pung ini seakan membawa kita 
masuk ke panggung pertun-
jukan seni. Berbagai gagasan 
kreatif terlukis dalam mural-

mural berukuran besar di kiri dan kanan 
jalan. Hasil-hasil kerajinan dari anyaman 
bambu, tanah liat dan sejenisnya, nampak 
dijajakan di depan rumah-rumah penduduk, 
menggambarkan kemandirian masyarakat-
nya dari sisi perekonomian.

Kampung kreatif dago pojok memang 
unik. Berada di tengah hiruk pikuk kota Ban-
dung, permukiman penduduk yang terletak 

di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, ini 
menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu yang 
menjadi ciri khas dari kampung ini adalah 
lukisan muralnya. Ide-ide kreatif warga di-
padukan dengan keahlian para seniman se-
tempat menjadi nilai lebih di hampir semua 
tembok-tembok di kawasan tersebut.

Komunitas Kampung Kreatif Dago Po-
jok merupakan satu gagasan, dimana daerah 
yang dulunya cenderung kumuh dan semer-
aut dijadikan sebuah wadah ekspresi masya-
rakat dengan menitikberatkan pada aspek 
kreativitas, mulai dari seni, kerajinan, kebu-
dayaan dan kuliner khas Tanah Pasundan. 
Konsep kreatif yang ada dalam kampung ini 
bukan saja dari sisi fisik dan infrastrukturnya, 
namun juga mengubah pola pikir masyara-
katnya.

Ide kreatif tersebut pertama kali digagas 
oleh Rahmat Jabaril, seorang seniman lukis 
asli Bandung. Rahmat merupakan warga se-

1.

2.
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Tahukah? Menurut 
studi Parlemen 
Eropa yang terba-
ru, negara seperti 

Rumania, Bulgaria dan 
Kroasia tergolong paling 
korup di Uni Eropa. Hasil 
studi tersebut juga meng-
ungkapkan bahwa korupsi 

di seluruh Eropa memakan biaya hampir £800 miliar setahun. 
Jumlah yang sangat fantastis, setara dengan 6,3 persen dari 
keseluruhan PDB (produk domestik bruto) dari 28 negara Uni 
Eropa. Hal ini telah mendorong pembentukan kantor Europe-
an Public Prosecutors (Jaksa Penuntut Umum Eropa) sebagai 
bagian dari gebrakan terhadap praktik korupsi. 

Perkiraan baru dari total kerugian tahunan sebesar £782 
milyar, delapan kali lebih tinggi dari perhitungan sebelum-
nya. Hal ini karena studi tersebut mengukur keseluruhan 
biaya, mulai dari efek tidak langsung seperti adanya per-
usahaan yang menunda berinvestasi, hingga dampak lang-
sung seperti potensi penerimaan pajak yang hilang. 

Korupsi, yang dalam laporan tersebut didefinisikan seba-
gai “penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi” 
tersebut bervariasi dari membayar suap hingga penyalah-
gunakan kekuasaannya untuk pemenangan kontrak peng-
adaan.

Disinyalir, biaya tersebut tak semata berwujud finansial, 
namun juga biaya sosial dan politik yang signifikan, seperti 
ketimpangan social yang lebih lebar, tingkat kejahatan teror-
ganisir yag lebih tinggi, dan aturan hukum yang lebih lemahl

tahukah?

negara terkorup 
di uni eropa 

rekor Dakwaan 
korupsi

Tahukah? Jayalitha, gubernur 
nonaktif Tamil Nadu, Negara 
Bagian India, memiliki rekor 
mengejutkan seputar korupsi. 

Wanita kalem berusia 68 tahun ini ter-
catat mendapat 46 dakwaan korupsi, 
seperti kasus penipuan impor batu bara 
sebesar USD70 juta (Rp907 triliun), tran-
saksi kasus aset yang tidak proporsional, 
dan kasus penggelapan dana penyiaran 
televisi. Alhasil, pelbagai media menem-
patkannya di puncak daftar 20 orang 
India terkorup.

Negaranya telah menyita sebagian 
harta Jayalitha seperti perhiasan emas 
seberat 28 kg, 91 jam tangan mewah, 
41 pendingin ruangan, 10.500 kain shari 
(kain khas orang India), 750 pasang 
sepatu, dll. Diketahui, dalam melakukan 
aksi korupsinya dia dibantu bersama 
mantan rekan kerjanya di kabinet mau-
pun birokrat seniorl

Rahmat Jabaril, 
Koordinator Kampung Kreatif Dago.

“Semangat warga 
merupakan modal 
yang sangat kuat 
untuk menjadikan 
kampung ini 
sebagai 
basis budaya, 
pendidikan, dan 
ekonomi.”

komunitas

Daya Tarik Turis Mancanegara
Sebagai kota Paris Van Java, Ban-

dung memang menjadi salah satu kota 
tujuan wisatawan luar negeri. Namun 
lebih dari itu, Kampung Kreatif Dago 
Pojok ternyata memiliki daya tarik 
tersendiri bagi bule-bule jangkung 
dari berbagai negara. Hampir setiap 
pekan, para wisatawan mancanegara 
berlalu-lalang tak luput dari pan-
dangan.

Menurut Rahmat, wisatawan 
dari luar negeri sangat tertarik de-
ngan berbagai kesenian dan pertun-
jukan budaya yang kerap ditampil-
kan di Kampung Kreatif Dago Pojok 
itu. Keramahan warga serta kuliner 
menggoda khas Tanah Sunda, juga 
menjadi pemikat para pengunjung 
untuk terus datang.

Selain kegiatan rutin, Komunitas 
Kampung Kreatif Dago Pojok juga 
secara konsisten menggelar festival 
tahunan. Kegiatan tersebut menon-

jolkan berbagai kebudayaan masyarakat 
kampung-kota Tatar Sunda yang disajikan 
dalam serangkaian perayaan kebudayaan de-
ngan kemasan kekinian. 

Setiap tahun acara tersebut selalu di-
ramaikan berbagai kegiatan. Selain banyak 
panggung-panggung kesenian, perlombaan 
yang diikuti penduduk setempat, seperti lom-
ba memancing, pertunjukan reak, panjat pi-
nang dan sejenisnya menambah kemeriahan 
festival tahunan tersebut.

Menurut Rahmat, festival itu merupakan 
representasi dari semangat kebersamaan dan 
kolaborasi segenap warga Kampung Wisata 
Kreatif Dago Pojok. “Semangat yang dimiliki 
oleh para warga tersebut merupakan modal 
yang sangat kuat untuk menjadikan kampung 
ini sebagai basis budaya, pendidikan, dan 
ekonomi,” ujarnya.

Karena kreatifitasnya itu, kini Kampung 
Kreatif Dago Pojok telah diresmikan sebagai 
Kampung Augmented Reality pertama di In-
donesia yang bekerjasama dengan Bandung  
in Your Handl

Tahukah? Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo adalah 
pemimpin Republik Guinea 
Khatulistiwa, salah satu 

negara termiskin di dunia. Anehnya 
dia masuk jejeran salah satu kepala 
negara terkaya sejagat. Perkiraan 
kekayaan bersihnya hingga men-
capai USD 600 juta atau setara Rp77 
Triliun.

Walaupun menjadi negara 
miskin, Guinea memiliki beberapa 

cadangan minyak terbesar di Afrika. 

koruptor kaya 
di negeri Miskin

3.

4. 5.

1-2. KESENIAN- 
warga Kampung 
Kreatif Dago 
saat menggelar 
festival tahunan.

3.  KERAJINAN 
TANGAN- ber-
bagai kerajinan 
tangan menjadi 
daya tarik ter-
sendiri bagi para 
wisatawan yang 
berkunjung. 

4-5.  KREATIFITAS- 
mural-mural 
menghiasi setiap 
tembok rumah di 
Kampung Kreatif 
Dago.

Ironisnya, negara itu masih terbelakang 
dan menjadi populasi termiskin di dunia. 
Dikabarkan setoran para investor asing, 
seperti Exxon Mobil dan perusahaan mi-
nyak lainnya langsung masuk ke dalam 
kantong Obiang.

Di tahun 2003 Obiang sempat melan-
tangkan perang terhadap korupsi, maka 
dari itu ia turut aktif langsung dalam 
mengawasi uang negara serta kas negara. 
Tapi parahnya hal tersebut hanya men-
jadi akal-akalan belaka, aksi pengawasan 
langsungnya malah menarik USD 500 juta 
(Rp6,4 triliun) untuk disetorkan ke reke-
ning pribadinya di Riggs Bank, Amerika 
Serikatl



simpuL simpuL
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Lagu Indonesia Raya menggema 
saat ratusan orang dari berbagai 
lapisan masyarakat menyemut 

di pelataran gedung KPK. Mereka 
memberikan dukungan kepada lem-
baga antikorupsi yang pada awal 
2015 lalu diguncang prahara. Semua 
itu terekam jelas dalam sebuah film 
berjudul “Menjaga Anak Kandung 
Reformasi”.

Film tersebut merupakan satu 
dari tiga film dokumenter yang 
digagas Transparency Internasional 
Indonesia (TII). Dua film lainnya antara 
lain “Bergerak Dari Daerah” dan “Asa di 
Kekait Daye”.

“Menjaga Anak Kandung Reforma-
si” merupakan sebuah film dokumen-
ter yang menceritakan sepak terjang 
Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 
berdiri di awal reformasi, hingga saat 
ini. Sedangkan film berjudul “Bergerak 
Dari Daerah”, menggambarkan aksi 
masyarakat sipil dari luar Ibu Kota da-
lam mendukung gerakan antikorupsi.

Film lain yang dibuat TII yaitu “Asa 
di Kekait Daye”. Film tersebut bercerita 
tentang perjuangan anak-anak muda 
Desa Kekait Daye, Kabupaten Lombok 
Barat, yang memberikan kontribusi 

pelunCuran FIlM DokuMenter tII

Melalui Film, nilai Integritas Ditanamkan

penting dalam pemantauan pela-
yanan publik, khususnya di bidang 
kesehatan. 

Ketiga film dokumenter tersebut 
telah dilaunching oleh Transparency 
Internasional Indonesia (TII) di Goethe 
Institute, Jakarta pada 22 Januari 
2016. Peluncuran dan pemutaran ke-
tiga film tersebut juga disaksikan oleh 
Ketua KPK Agus Rahardjo dan sejum-
lah undangan lainnya.

Film dokumenter tersebut meru-
pakan bentuk dukungan TII terhadap 
upaya pemberantasan korupsi di 
Tanah Air. Melalui media film, TII turut 
berkontribusi dalam menanamkan 
nilai-nilai integritas kepada masyara-
kat Indonesia. “Film ini tidak sekedar 
cerita, tetapi juga menawarkan cara 
pandang kita yang harusnya optimis 
akan pemberantasan korupsi,” ujar 
Sekretaris Jenderal Transparency 
Internasional Indonesia Dadang Trisa-
songko dalam peluncurannya.

Pesan Mudah Tersampaikan
Dadang mengatakan, setidaknya 

sejak kurun waktu tiga tahun lalu, 
pihaknya memang menjadikan media 
film sebagai alat untuk menyampai-

kan berbagai macam pesan terkait 
transparansi publik. TII menilai, pe-
nyampaian pesan melalui film memi-
liki kekuatan tersendiri sehingga akan 
dengan mudah dipahami masyarakat.

Dadang mengungkapkan, “Men-
jaga Anak Kandung Reformasi” dan 
“Bergerak dari Daerah” merupakan 
sebuah dinamika perjalanan gerakan 
antikorupsi di Tanah Air. Sebagai-
mana yang terjadi terhadap lembaga 
antikorupsi di negara lain, kata dia, 
perjalanan KPK di negeri ini juga dipe-
nuhi tantangan dan rintangan. “Di sisi 
lain, masyarakat sipil membuktikan 
peranan pentingnya dalam penye-
lamatan agenda pemberantasan ko-
rupsi,” terangnya.

Dadang mengapresiasi kepada 
para pelaku seni yang memiliki per-
hatian lebih terhadap isu antikorupsi.  
Dalam pandangannnya, berbagai 
gempuran terhadap KPK yang se-
lama ini terjadi, ternyata menghasil-
kan kelompok-kelompok tersendiri, 
diantaranya kelompok seni melawan 
korupsi. Ia mengatakan, melalui ber-
bagai film bertemakan antikorupsi, 
diharapkan mampu menumbuhkan 
optimisme terhadap pemberantasan 
korupsi di negeri ini. 

Sementara itu, Ketua KPK Agus 
Rahardjo mengapresiasi langkah yang 
dilakukan oleh TII maupun berbagai 
komunitas lainnya untuk membuat 
karya-karya seni yang bertemakan an-
tikroupsi. Menurut Agus, film adalah 
salah satu media yang dapat menu-
larkan nilai-nilai antikorupsi kepada 
masyarakat. Dengan begitu, masya-
rakat akan sadar tentang bahayanya 
korupsi di lingkungan mereka.

“KPK tidak akan bisa sendirian, 
kita harus mengajak masyarakat se-
mua terus berjuang, sehingga korupsi 
bisa dihilangkan dari negara kita. 
Mudah-mudahan cara ini akan mela-
wan korupsi itu hilang di masyarakat,” 
ujar Agusl

DukunGan Masyarakat tolak revIsI uu kpk

aksi koalisi Menolak revisi

Entah sejak abad keberapa 
tradisi membunyikan kenton-
gan itu dimulai. Yang jelas, 

begitu suaranya nyaring terdengar, 
masyarakat setempat harus cepat 
bergegas. Kemungkinannya memang 
bermacam-macam. Bisa sebagai sinyal 
adanya bencana alam, kematian, atau 
adanya pencurian. Ya, dalam tradisi 
masyarakat Jawa, membunyikan 
kentongan memang menjadi sebuah 
komunikasi antar-masyarakat akan 
ancaman bahaya. 

Di era kekinian, menabuh 
benda yang biasanya terbuat dari 
ruas bambu tersebut ternyata tak 
luntur makna. Ketika Koalisi Masya-
rakat Sipil Antikorupsi menyerukan 
penolakan terhadap revisi Undang-
undang KPK misalnya, puluhan orang 
beramai-ramai memukul kentongan 
di pelataran gedung KPK. Aksi yang 

Berbagai lapisan 
masyarakat terus 
menyuarakan
penolakan rencana 
revisi Undang-
Undang KPK. 
Membunyikan 
tanda bahaya.

dilakukan pada 16 Februari 2016 itu 
merupakan bentuk keresahan masya-
rakat akan ancaman terhadap KPK. 
Melalui aksinya itu, meraka membe-
rikan dukungan kepada KPK untuk 
bersama-sama menolak rencana revisi 
Undang-Undang KPK. “Kalau kita tidak 
melawan revisi ini, maka KPK akan 
tinggal nama,” begitu seru mereka 

dalam aksinya.
Tak hanya dari masyarakat 

sipil, gelombang penolakan revisi UU 
KPK itu juga datang dari kalangan 
Akademisi. Sejumlah Guru Besar 
dari berbagai Universitas ternama di 
Tanah Air, juga mendatangi gedung 
KPK pada 19 Februari 2016. Mereka 
mengajak KPK untuk bersama-sama 
menentukan sikap tegas menolak draf 
revisi yang cenderung melemahkan 
tersebut. 

Lain hal dengan masyarakat sipil 
dan para Akademisi, musisi grup band 
Slank menunjukan dukungannya ke-
pada KPK dengan manggung di pe-
lataran gedung KPK pada 22 Februari 
2016. Band yang cukup kritis terhadap 
berbagai isu di Tanah Air ini setidak-
nya menyumbangkan lima buah lagu 
dalam aksinya itul

IntegrIto IntegrIto
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Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan: 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

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

melalui surel : integrito@kpk.go.id

penGaDaan baranG Dan 
Jasa skala keCIl

kLinik pengadaan

Pertanyaan:
Saya seorang pelaksana administrasi di se-
buah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 
Jawa Barat. Dalam sebuah tender pengadaan 
renovasi gedung kantor, panitia memenangkan 
perusahaan yang tidak sesuai dengan bidang 
usahanya. Misalnya saja perusahaan teleko-
munikasi atau sebagainya. Apakah hal tersebut 
sah dan diperbolehkan? 

Subhan, Bandung

Jawaban :
Terima kasih atas pertanyaan Bapak Sub-

han dari Bandung. Semoga Bapak senantiasa 
dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindun-
gan Tuhan Yang Maha Esa.

Terkait dengan pertanyaan Bapak, dapat 
disampaikan bahwa tata cara pengadaan 
barang/jasa pada umumnya di Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) menggunakan aturan 
internal perusahaan. Aturan tersebut bia-
sanya berbentuk Keputusan Direksi dan 
mengadopsi sebagian prosedur Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
beserta Perubahannya.

Penggunaan dasar aturan internal atau  
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pada 
prinsipnya tergantung dari sumber dana yang 
akan digunakan. Apabila pengadaan renovasi 

kantor menggunakan dana internal per-
usahaan, maka tata cara pengadaannya meru-
juk kepada aturan internal melalui Keputusan 
Direksi atau yang disetarakan. Sedangkan 
apabila sumber dananya seluruhnya/sebagian 
berasal (dibebankan) dari APBN/APBD, maka 
tata cara proses pengadaan barang/jasanya 
mengacu kepada Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2010. Pengaturan ini dinyatakan dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 2010.

Apabila mengacu pada Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 2010, maka pengadaan renovasi   
kantor termasuk dalam lingkup jenis peng-
adaan jasa konstruksi. Selain Perpres dimak-
sud, implementasi pengadaan jasa konstruksi 
juga harus memperhatikan Undang Undang 
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kons-
truksi beserta turunannya. Pengaturan di 
sektor konstruksi dibagi dan diklasifikasikan 
menjadi beberapa bidang dan/atau sub-bi-
dang penguasaan/kompetensi jasa usahanya.

Penetapan penyedia yang tidak memi-
liki kompetensi/menguasai lingkup bidang 
atau subbidang paket pekerjaannya dapat 
berpotensi tidak tercapainya prinsip efektif 
dan efisiensi anggaran belanjanya. Dengan 
demikian, penunjukan penyedia dengan pe-
nguasaan bidang yang berbeda dengan lingkup 
paket pekerjaan sebagaimana Bapak utarakan 
di atas tidak dapat dibenarkan.

Pertanyaan:
Dalam pengadaan barang dan jasa, untuk skala  
kecil, misalnya di sebuah sekolah dasar negeri 
yang akan mengadakan rehab bangunan ke-
las, apakah ada batasan nilai yang wajib di-
tenderkan? Bagaimana pula dengan prosedur 
pengadaan barang dan jasa yang seharusnya 
dijalankan? Demikian atas penjelasannya kami 
haturkan  terima  kasih. 

M. Sidik, Sumatera  Barat

Jawaban :
Tata cara belanja/pengadaan barang/jasa  

pada sebuah sekolah negeri yang menerima  
bantuan dana dari Kementerian Teknis ter-
kait  mengacu pada  Petunjuk Teknis penggu-
naan  dananya.

Dalam hal Petunjuk Teknis Kementerian 
sebagaimana dimaksud mengamanatkan 
penggunaan Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 beserta Perubahannya dan 
pengadaannya dilakukan melalui jasa pe-
nyedia, maka batasan nilai  paket  pekerjaan 
yang  wajib tender/pelelangan sebagaimana 

Bapak tanyakan adalah senilai lebih dari Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta  rupiah).

Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi  
rehab bangunan sekolah dengan nilai kurang   
dari Rp.  200.000.000,- (dua ratus  juta rupiah) 
dapat dilaksanakan melalui mekanisme Peng-
adaan Langsung. Prinsipnya, Pejabat peng-
adaan mengundang  dan melakukan negosiasi  
teknis dan harga atas penawaran Penyedia 
Jasa Konstruksi yang telah memenuhi sya-
rat  kualifikasi. Bentuk perikatan/perjanjian 
dengan  pihak Penyedia terpilih dapat berupa 
Surat  Perintah  Kerja (SPK);

Untuk  nilai  paket  lebih  dari  Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka 
proses pemilihan penyedia jasanya dilakukan 
melalui mekanisme pelelangan. Disarankan 
agar pihak Sekolah meminta bantuan Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) setempat  untuk 
memproses  pelelangannya.

koMpetensI 
bIDanG 
pekerJaan 
peserta tenDer

PANITIA
TENDER

Sesuai bidang
pekerjaan ya!



tuHan,
HarI InI aku korupsI

Maafkan aku ya Tuhan, bukan karena perut lapar, 
bukan karena memenuhi kebutuhan istri muda, bukan 
karena hendak jalan-jalan ke luar negeri, bukan untuk 

memenuhi rekening yang sudah bengkak
Tak terhitung jelas

Sekali lagi Tuhan maafkan hambamu yang nista ini
Aku tak kuasa menolak, tapi kesempatan itu seperti 

memanggil-manggil diriku
Yeaaaahh, Tuhan, apa boleh buat

Daripada diambil duluan lebih baik aku yang memangsa
Tuhan hari ini aku korupsi

Bukan karena uang, Tuhan..!!!
Hanya karena ingin menunjukan bahwa korupsi bisa aku 

lakukan dengan mudah tanpa perlu membuka kamus 
dan mantra-mantra tanpa perlu nasihat tak jelas

Tak perlu juga mengetahui perbedaan sorga neraka
Dan juga aku ingin membuktikan bahwa itu bisa 

mendarah daging di tubuhku
Seperti mendarah dagingnya makanan yang selama ini 

aku makan dari hasil nista
Maafkan aku Tuhan

D. G. Kumarsana

baIt-baIt penGHarapan
Pada kain bendera
Tertumpah air liur jelata
Usai menandaskan segala doa

Pada lagu kebangsaan
Disusupi irama dangdut koplo
Mengiringi para raksasa berpesta pora

Pada ibu pertiwi
Terhampar sajadah lupa
Dihapus rekayasa tingkat dewa

Padamu negeri
Enggan sudah aku berjanji
Sebelum kau jilat liur jelata

Padamu negeri
Enggan sudah aku mengabdi
Sebelum Indonesia Raya kembali berirama juang

PadaMu wahai Tuhan
Dalam sajadah segala pengharapan
Sudahilah angkara di tanah pertiwi ini

Denni Meilizon

sanG peMIMpIn
Duh Gusti,
Siang ini aku begitu gerah
Bukan oleh terik matahari atau ketatnya baju
Yang membungkusku
Bukan pula oleh ketakutanku pada-Mu
Tak menjalankan ibadahku

Duh Gusti,
Siang ini aku begitu susah
Membaca tanda dan kebungkaman-Mu
Yang menderaku bertubi berhari-hari
Kebebalan macam apa pula merajai
Tubuh dan jiwaku ini?

Duh Gusti,
Kerunyaman-kerunyaman itukah yang menggenjala
Menggurita pada jagad ini?
Aku luka parah menembus barikade-Mu
Sekadar mencari tahu dan tahu
Siapa pemimpin yang mendekati Rosul-Mu?

Heny Gunanto

Menafikan kenikmatan yang telah diberikan Tuhan, inilah yang kerap abai disadari 
manusia. Alhasil, rezeki yang didapatkan seolah tiada berarti. Itulah jiwa-jiwa yang se-
rakah. Bagi mereka harta kekayaan yang didapatkan harus tak terbatas, jauh melebih 

makna cukup. Alih-alih mengedepankan rasa syukur, mereka barangkali lupa akan 
Sang Pencipta. Para koruptor, itulah mereka. Kejumawaan hidup inilah yang diung-

kapkan para penyair berikut ini:

kepaDa penGuasa

Bagaimana jika bencana datang dari 
atas. dari tanganmu sendiri. apakah 
harus membuat tangga hingga pun-
cak tertinggi menyerupai duyunan 
semut pendaki liar hanya untuk 
mengintai setiap gerak-gerikmu. oh, 
begitu angkuhnya langit itu. meng-
hunus mataku.
atau mungkin siapa yang bisa kuutus 
ke sana menjadi wakil beramanah. 
merubah penat cuaca dari udara 
yang sesak. bukannya wajah-wajah 
telah disamarkan awan mendung di 
wajahmu. tak ada yang bisa kubeda-
kan. bintang, bulan matahari, planet, 
meteor sama tertutup buta di angka-
sa yang gelap pekat. menggoyang isi 
langitku. sampai luntur segera bumi 
keyakinan, sampai harap berubah 
kutuk dalam layar usia. tak ada yang 
bisa kupercaya kecuali samudera jiwa 
yang masih bercahaya.

Ayat Khalili

ekspresi

tuHan,
aku berlInDunG paDaMu

Tuhan aku berlindung padamu
Dari godaan tuhan-tuhan baru

Yang bermunculan di sekelilingku
Aku berlindung padamu
Dari godaan uang panas

Yang tiap hari menari-nari di bulu mataku
Aku berlindung padamu

Tuhan, aku berlindung padamu
Walau engkau makin dilupa

Dan Disepelekan pemimpin-pemimpinku
Aku berlindung padamu

Walau dimana-mana engkau digusur
Diganti cukong dan pejabat tinggi

Yang menganggap kata-katanya
Lebih tuhan daripada engkau

Aku berlindung padamu

Aku berlindung padamu
Walau di kantor-kantor

Kursi direktur menggantikanmu
Walau di pinggir-pinggir jalan

Engkau diejek bendera-bendera parpol
Yang tokoh-tokohnya makin suka

Mencatut-catut namamu
Walau di gedung bundar

Suaramu tak lagi didengar
Diganti transaksi politik

Demi setumpuk dolar

Ahmadung Yosi Herfanda
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jeda

orkes Moral panCaran 
sInar petroMaks 

sentIlan 
MenGGelItIk 
lewat MusIk

Melalui karya, grup musik Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks
 mengekspresikan berbagai hal. Menyentil para pejabat yang nakal.

Bergulirnya gelombang reformasi tak ha-
nya mengubah kondisi masyarakat di 
negeri ini, namun juga membawa angin 
segar bagi pelaku seni. Mereka lebih be-

bas mengekspresikan diri tanpa harus sembunyi-
sembunyi. Kondisi tersebut dirasakan betul oleh 
para pesonel Orkes Moral Pancaran Sinar Petro-
maks (OMPSP). 

Lahir dari lingkungan kampus dimasa rezim 
Orde Baru, para personel grup musik beraliran 
dangdut humor ini kerap menahan diri untuk tidak 
berkoar-koar, ketimbang harus digelandang ka-
rena dianggap menentang sang penguasa negeri. 
Mereka pun lebih memilih musik sebagai media 
untuk mengekspresikan diri. “Kalau dulu maha-
siswa itu tidak bisa teriak-teriak dijalanan, lang-
sung diborgol. Kita berekspresinya lewat musik 
aja,” kenang Ade Anwar, Vokalis dan penabuh 
Gendang OMPSP.

Meski masa-masa puasa ekspresi mereka telah 

berakhir sejalan dengan hadirnya era reformasi, 
namun kegemarannya dalam bermusik tak lantas 
ikut berhenti. Dengan adanya kebebasan berek-
spresi, grup musik lintas generasi ini malah lebih 
leluasa untuk berekspresi. Melalui syair-syair jena-
kanya, mereka tak jarang menyentil para pelaku 
korupsi di negeri ini.

Melalui lagu berjudul “Tetangga Gue” misalnya, 
grup musik yang eksis di tahun 70-an ini, menyam-
paikan pesan tentang makelar kasus dan makelar 
proyek yang gentayangan dimana-mana. Selain 
itu, lagu lain berjudul gratifikasi, juga mereka 
ciptakan sebagai sentilan halus bagai para peabat 
yang doyan sogok-menyogok.

“Sentil sana-sentil sini kan mungkin dengan 
cara masing-masing. Kalau kami orang seni ya 
melalui musik. Tentunya itulah yang kami berikan 
sesuai dengan cara kami sebagai musisi. Dan da-
lam bermusik kami memang mengekspresikan apa 
yang kami lihat,” ujar Omen, sang pemain Ukulelel
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KPK berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik di 
dalam maupun di luar negeri. Penyitaan juga bisa dilakukan, tanpa 

terlebih dahulu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri.

penyItaan

Dalam mengemban amanah pembe-
rantasan korupsi, tak jarang KPK 
melakukan penyitaan terhadap 
aset tersangka/terdakwa kasus 

tindak pidana korupsi. Misal, bangunan dan 
tanah seluas sekian hektare di daerah anu, 
sekian tumpuk dokumen dari kantor ter-
sangka bersangkutan, atau uang sekian dolar 
plus sekian rupiah saat KPK melakukan ope-
rasi tangkap tangan (OTT). 

Penyitaan terhadap barang bukti yang 
terkait dengan tindak pidana korupsi ter-
sebut, memang sesuai dengan tugas penyeli-
dikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagai-
mana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyitaan 
dimaksudkan, sebagai bagian dari tindakan 
untuk kepentingan pembuktian dalam pe-
nyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam melaksanakan penyitaan, KPK 
tidak bekerja sendirian namun bisa meminta 
bantuan instansi lain yang berwenang. Se-
perti diatur dalam Pasal 12, KPK berwenang 
meminta bantuan Interpol Indonesia atau 
instansi penegak hukum negara lain un-
tuk melakukan pencarian, penangkapan, 
dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 
Sedangkan di dalam negeri, KPK berwenang 
meminta bantuan kepolisian atau instansi 
lain terkait penyitaan dalam perkara tindak 
pidana korupsi yang sedang ditangani.

Selain itu, sesuai Pasal 47 ayat 1, atas 
dasar dugaan yang kuat terhadap bukti 
permulaan yang cukup, penyidik dapat me-

lakukan penyitaan tanpa izin Ke-
tua Pengadilan Negeri berkaitan 

dengan tugas penyidikannya. 
Dalam melaksanakan peny-
itaan, penyidik KPK wajib 
membuat berita acara peny-
itaan pada hari penyitaan. 

Berita acara tersebut, 
sekurang-kurangnya memuat: 
1) Nama, jenis, dan jumlah 
barang atau benda berharga 
lain yang disita; 2) Keterangan 
tempat, waktu, hari, tang-

gal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; 
3) Keterangan mengenai pemilik atau yang 
menguasai barang atau benda berharga lain 
tersebut; 4) Tanda tangan dan identitas pe-
nyidik yang melakukan penyitaan; dan 5) 
Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau 
orang yang menguasai barang tersebut. Ber-
dasarkan Pasal 47 ayat 4, salinan berita acara 
penyitaan tersebut, disampaikan kepada ter-
sangka atau keluarganya.

Berdasarkan KUHAP
Selayaknya kewenangan lain yang ber-

kaitan dengan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan, penyitaan yang dilakukan 
KPK juga  diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. Pasal 38 dan 39 menyebutkan, pem-
berlakukan KUHAP tersebut berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peru-
bahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

Berdasarkan KUHAP itu pula, penyitaan 
yang dilakukan penyidik terhadap benda hak 
milik tersangka/terdakwa harus berdasarkan 
hak asasi manusia. Oleh karena itu, peny-
itaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-
wenang, melainkan harus sesuai dengan per-
syaratan dan mekanisme sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun benda-benda yang dapat dikena-
kan penyitaan adalah:  1) Benda atau tagihan 
tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana 
atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2) 
Benda yang telah dipergunakan secara lang-
sung untuk melakukan tindak pidana atau 
untuk mempersiapkannya; 3) Benda yang 
dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyelidikan tindak pidana; 4) Benda yang 
khusus dibuat atau diperuntukkan melaku-
kan tindak pidana; dan 5) Benda lain yang 
mempunyai hubungan langsung dengan tin-
dak pidana yang dilakukanl
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aGus raHarDJo

MeMbanGun solIDItas

Datang tampak muka, pergi 
tampak punggung. Pepatah ini 
seperti menyambut kedatangan 
para pimpinan baru KPK. Lima 

komisioner KPK yang baru dilantik, lantas 
disambut dengan kalungan bunga selamat 
datang, bernama revisi UU KPK. Ini benar-
benar ujian yang tepat untuk menunjukkan 
integritas pimpinan terpilih. Beruntung ujian 
pertama ini, terlewat dengan cara yang cukup 
elegan. Pimpinan KPK berani bersikap, dan 
Kepala Negara pun mendengar jeritan hati 
orang-orang antikorupsi.

Ujian pertama, berhasil kita lewati. Dan, di 
situ pimpinan KPK mulai belajar menyatukan 
hati, mengompakkan perkataan, dan 
menguatkan langkah bersama. Soliditas seperti 
ini penting. Setidaknya untuk dua tujuan. 
Pertama, untuk menunjukkan kekompakan ke 
internal KPK. Kami jelas tidak bisa melupakan 
kekompakan semua staf, dan terima kasih atas 
dukungan Anda semua. Kedua, bersatunya 
langkah ini menunjukkan kepada dunia luar, 
yang meragukan kekompakan pimpinan KPK, 
segara terbantahkan.

Keraguan akan kekompakan kami, para 
pimpinan KPK, bukan tanpa alasan. Dengan 
latar belakang yang beragam, membuat 
keraguan itu muncul. Hanya saja, ego pribadi 

harus dikalahkan untuk kepentingan yang jauh 
lebih besar: Indonesia. Ketika ada upaya untuk 
memecah pimpinan KPK, tanpa komando kami 
segera menyamakan gerak langkah. “Tutup 
mulut rapat-rapat, buka mata lebar-lebar!”  
Tak perlu banyak bicara di depan umum yang 
tidak perlu, hindari perbedaan dan kedepankan 
kewaspadaan. 

Bersatunya langkah ini, pelan dan pasti, 
membuat pimpinan KPK semakin solid. Kuat 
dan kokoh. Soliditas pimpinan sebagai dream 
team akan membuat pihak yang tidak senang 
terhadap KPK tentu akan berpikir dua kali 
sebelum bertindak.

Patut disyukuri bersama, unsur pimpinan 
KPK meski dari latar beragam, memilki 
kesamaan visi dan soliditas yang kuat. Pimpinan 
layaknya “konduktor” sebuah orkestra 
antikorupsi, membuat semua menjadi bergerak 
seirama, merdu, dan enak didengar. 

Dalam bekerja, kami berpikir sederhana 
saja. Seperti Sutan Sjahrir yang bekerja 
keras untuk bangsa, kami pun tidak ingin 
mengecewakan rakyat. Amanah yang 
dibebankan kepada kami, akan dijalankan 
semaksimal mungkin. Jika tak ada aral, empat 
tahun masa kepemimpinan kami, kami bercita-
cita untuk meninggalkan KPK lebih kuat. Lebih 
kredibel dan lebih dipercaya. Insya Allahl

Unduh di Hape Kamu
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