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swara

Kicau

tajuk

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
Pertanyaan: Yoga Profida

Saya mohon izin ingin memutar Iklan Layanan
Masyarakat tentang KPK di kantor kami di Medan,
apakah boleh? Terima kasih.
Jawaban:
Iklan layanan masyarakat KPK terbuka untuk
digunakan sebagai kepentingan publik. Materi dapat
diambil di akun Youtube KPK yaitu KPK RI atau pada
portal www.acch.kpk.go.id. Terima kasih.

KIAT MENGHINDARI KORUPSI
Pertanyaan: Sumarsanah

Persyaratan apa saja yang harus diperhatikan/penuhi
bila perusahaan saya ingin bekerja sama dengan
perusahaan pemerintah pusat ataupun daerah
agar tidak terjebak/terhindar dari jeratan/kategori
korupsi?
Jawaban:
Terima kasih atas perhatian dan semangat Saudari
Sumarsanah. Terkait upaya menghindari tindak pidana
korupsi Anda bisa melihat panduan di buku saku
“Memahami untuk Membasmi”. Atau bisa diunduh
gratis di portal ACCH pada link berikut : http://acch.kpk.
go.id/in/tema/-/blogs/memahami-untuk-membasmipanduan-memahami-tindak-pidana-korup-2.

BISAKAH KPK JADI SPONSOR
Pertanyaan: Wanda Alfati Akbar
Bisakah dalam menggelar acara seminar nasional
KPK memberikan bantuan dana, termasuk memohon
narasumber kepada pihak KPK. Bagaimana prosedur
pengajuan proposalnya? Terima kasih.
Jawaban:
Bersama ini diinformasikan bahwa KPK tidak dapat
memberikan bantuan dukungan/sponsorship berupa
dana. Untuk mengundang narasumber, silakan
mengirimkan surat undangan resmi dari universitas/
instansi ditujukan ke direktorat yang dituju melalui fax
(021) 52892456 atau pindai surat dapat dikirimkan
melalui email (minimal 1 bulan sebelum acara).

Mang Adi @adianzsyh
@KPK_RI semakin banyak seminar antikorupsi, mudah-mudahan
semakin berpikir orang untuk tidak korupsi. Maju terus KPK.
Doaku bersamamu.
Solikin Demokrat @solikindemokrat
@KPK_RI Dasari dengan hati nurani dalam melangkah dan jangan
terima pesanan politik demi masa depan negara dan bangsa
serta demi anak cucu kita! Aku percaya KPK!!

Prasasti adalah pengingat dan penyampai pesan pada era masing-masing.
Mata rantai sejarah teknologi informasi, perannya sangat penting.

Roby Deeh Hidayah @RobyDHidayah1
Kita ingin KPK yang bersih dari segala macam kotoran. Bersih dari
segala pengaruh. Tenang saja, rakyat di belakangmu membela
KPK!
@nde_@nde_lumut.orio @axutheshow
@KPK_RI garda terdepan untuk mencegah korupsi, KPK oke!
Yayat Jahrudin @YayatJahrudin
Meskipun Tuhan tidak teriak, tapi tahu apa yang Anda kerjakan,
Jauhi korupsi. Dukung KPK berantas korupsi!
Woroworo @LasumaiA
@KPK_RI habisi semua teroris uang rakyat itu, hidup KPK bantai
semua teroris uang rakyat itu.
Kevin @stefanus296
@KPK_RI KPK semoga semakin tegas dalam membasmi koruptor
di bumi NKRI.
Arief Sulistyanto @sulistyanto2014
Semangat yang super KPK! Harus digelorakan. Korupsi musuh
negara dan bangsa.
Yus Leba @Yus_Leba
@KPK_RI yang korupsi hampir semuanya orang pintar, masa
orang pintar tidak tahu kalau korupsi itu dilarang, berdosa,
memalukan. Perkuat KPK!
Agilamin @agilamin2
@KPK_RI suara rakyat wajib didengar rakyat sangat mendukung
KPK

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

K

utukan Karang Berahi menampar
keyakinan kita akan pentingnya
teknologi informasi. Bukan saja di
tepian Batang Merangin, Jambi,
tempat dokumen kutukan itu ditemukan,
namun juga di sini. Di seluruh bagian negeri
yang sarat korupsi.
Karang Berahi adalah prasasti kutukan
zaman Kerajaan Sriwijaya. Dilihat dari usianya yang berasal dari abad ketujuh Masehi,
prasasti tersebut tujuh abad lebih tua dari penemuan mesin cetak oleh Johan Gutenberg.
Atau, jika dilihat dari penggunaan huruf piktograf oleh bangsa Sumeria sebagai permulaan sejarah teknologi informasi, usianya 37
abad lebih muda.
Dan kini, 14 abad setelah kutukan, perkembangan teknologi informasi sungguh
teramat pesat. Setelah Roy Tomlinson memperkenalkan program email pertama pada
1972 dan istilah world wide web dipublikasikan pada 1992, laju teknologi informasi seperti tak terbendung. Keberaadaan telepon
seluler, internet, dan berbagai aplikasi, bahkan menjelma menjadi gaya hidup.
Melalui berbagai teknologi itulah,
informasi diberikan sesuai zamannya.
Jika kutukan sebagaimana tertulis
pada Karang Berahi lebih
ditujukan
untuk
kepentingan
keraj a a n ,
maka era kini,

teknologi informasi justru dimaksudkan bagi
keterbukaan dan kepentingan masyarakat.
Saat ini, melalui berbagai aplikasi, diharapkan pemerintahan bisa berjalan lebih baik
dan semakin transparan. Melalui aplikasi,
masyarakat bisa memantau semua proses pelayanan dan menjadi pengingat jika terjadi
penyimpangan. Melalui aplikasi, muaranya
apalagi kalau bukan pencegahan terhadap
tindak pidana korupsi.
Pemkot Surabaya dan Pemkot Bandung,
adalah contoh. Melalui penerapan aplikasi
yang masif, kedua Pemkot berharap bisa meningkatkan pelayanan publik serta mengurangi tatap muka antara warga dan aparat.
Hasilnya bukan isapan jempol. Warga di kedua kota, terbukti memiliki taraf kepuasan
yang tinggi terhadap pelayanan dan kepercayaan kepada pemerintahan yang terus meningkat.
Bagaimana dengan pemerintahan daerah
lain? Ini yang ditunggu. Jangan lupa, meski
kutukan Karang Berahi sudah menjadi situs
sejarah, namun birokrasi yang berbelit dan
pelayanan publik yang tidak nyaman, adalah ancaman di era kekinian. Jangan lupa
pula, bukan hanya warga Bandung dan
Surabaya yang berhasrat mendapat
berbagai kemudahan. Semua
masyarakat di negeri ini pun menginginkan.
Kita
nantikan…l

vol 50/vii/MAR-APR 2016 | integrito

|3

RA N A

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menjajal salah satu
dari tujuh permainan dalam play day dan peluncuran
Boardgame Antikorupsi di Gedung KPK, Jumat (15/4).

Integrito
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KILAS

KILAS

KPK Gelar
Matrikulasi
Hukum untuk
Wartawan

U
Integrito

Mahasiswa
Universitas
Yale Belajar
Antikorupsi ke
KPK

T

ak hanya di dalam negeri, sepak terjang KPK dalam pemberantasan korupsi menjadi
perhatian hingga ke mancanegara.
Kunjungan 30 mahasiswa Universitas
Yale pada Selasa (15/3) untuk belajar
antikorupsi ke KPK pun menjadi bukti.
Mereka merupakan mahasiswa Master
Business Administration Program, Yale
University School of Management,
Amerika Serikat.
Para peserta pun tampak tidak
ingin menyia-nyiakan kesempatan
mereka berkunjung ke KPK. Sebagaimana disampaikan Profesor Ahmad
Mushfiq Mubarak, pendamping
mahasiswa, kiprah KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi
salah satu perbincangan hangat di
luar negeri. “Kami kagum dan mengapresiasi kiprah KPK,” kata Mubarak.
Kinjungan para mahasiswa universitas tertua ketiga di AS itu diterima Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief yang didampingi Direktur
Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.
Dalam pertemuan itu, KPK memaparkan berbagai hal, baik dari sisi potensi
alam Indonesia, objek pariwisata, sejarah terbentuknya KPK, berbagai kewenangan yang dimiliki KPK, hingga
upaya pemberantasan korupsi yang
selama ini dijalankan KPK. l
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Integrito

Ditjen Bea Cukai Pelajari
Kesuksesan KPK

S

ejumlah pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen
Bea dan Cukai Kemenkeu) bertandang ke KPK, Selasa (15/3). Mereka
antara lain Direktur Kepatuhan Internal Hendra Prasmono, Direktur Kepabeanan Internasional Robert Leonard
Marbun, Direktur Audit M. Sigit, dan

Kepala Kantor Wilayah Jakarta Oentarto Wibowo.
Maksud kedatangan mereka,
untuk mempelajari penguatan integritas organisasi, manajemen kinerja
organisasi dan pegawai, serta kegiatan kehumasan. Delegasi diterima
Sekjen KPK R. Bimo Gunung Abdul
Kadir. l

membangun integritas sektor swasta

Integrito

Ratusan Pelajar SD Menulis
Antikorupsi

S

ebagai salah satu rangkaian
kegiatan Jakarta Kids Festival
(JKF) 2016, puluhan pelajar
sekolah dasar (SD) mendatangi
Gedung KPK pada Jumat (4/3).
Sejumlah siswa peserta JKF tersebut berkesempatan untuk membacakan tulisannya di hadapan
pimpinan KPK yang diwakili Basaria

Panjaitan.
Dalam kegiatan itu, para finalis
JKF kemudian berfoto bersama dengan Basaria Pandjaitan, dan memberikan cap tangan sebagai simbol
mereka siap menjadi anak yang
jujur. Mereka juga membunyikan
terompet sebagai tanda dimulainya
rangkaian JKF 2016. l

KPK Raih
Penghargaan
PRIMAS 2016
Integrito

K

PK mengundang para pelaku
bisnis Migas di Tanah Air untuk
mengikuti Initiative Meeting
Pembangunan Integritas Praktik Bisnis
di Sektor Migas. Melalui kegiatan tersebut, KPK mendorong pengusaha
untuk lebih transparan dan akuntabel,
sehingga terhindar dari praktik korupsi.
Acara yang berlangsung di Hotel Century, Jakarta, Kamis (31/03),
tersebut, dibuka Wakil Ketua KPK
Alex Marwata. Dalam kesempatan

tersebut, KPK banyak mendengar tentang berbagai kendala dan tantangan
yang dihadapi para pengusaha dalam
menjalankan proses bisnisnya masing-masing.
Dari pertemuan tersebut KPK
bersama para pelaku bisnis sektor Migas menyepakati beberapa kegiatan
sebagai tindak lanjut. Antara lain. anticorruption leadership working group,
deklarasi antikorupsi, dan melakukan
pertemuan dengan stakeholder terkait. l

Zona Integritas
di Sekretariat
Kabinet

M

P

ada perhelatan The 1st
PR Indonesia Media Relations Awards & Summit
(PRIMAS) 2016, di Kuta, Bali,
Kamis (24/3), KPK menjadi
satu dari 10 lembaga negara yang
mendapatkan penghargaan. PRIMAS
2016 sendiri memberikan penghargaan kepada 40 lembaga yang
terdiri atas empat kategori: Lembaga
Negara, Kementerian, BUMN, dan
Swasta.
Meski penghargaan bukan misi
utama, Pelaksana Harian Kepala Biro

ntuk meningkatkan pemahaman wartawan di bidang
hukum, Biro Humas KPK
menyelenggarakan lokakarya media
Matrikulasi Hukum pada Rabu-Kamis
(13-14/4) di Gedung KPK. Kegiatan ini
diperuntukkan bagi para wartawan
yang sehari-hari bertugas meliput di
KPK.
Lokakarya ini juga untuk memperkaya wawasan para wartawan,
terutama mengenai tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum,
mulai dari penyelidikan, penyidikan,
hingga penuntutan. Dalam dua
hari penyelenggraan, puluhan peserta mendapatkan sejumlah materi
mengenai Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), serta UU tentang KPK dan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kesempatan ini, dua pembicara
dihadirkan, yakni Pakar Ilmu Hukum
Pidana Adnan Paslyadja dan Pakar
Hukum Universitas Indonesia Gandjar
Laksamana Bonaprapta. l

Integrito

Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menyampaikan, terima kasih atas apresiasi yang diberikan. KPK, ujar Yuyuk,
tidak bekerja mencari penghargaan.
“Bagi kami, ini adalah bonus atas kerja
keras dan amanah yang harus dijaga
dan ditingkatkan di masa yang akan
datang,” katanya usai menerima penghargaan tersebut. l

elalui penandatanganan
nota kesepahaman Zona
Integritas oleh Sekretaris
Kabinet Pramono Anung, Sekretariat Kabinet mencanangkan sebagai
kantor wilayah bebas dari korupsi.
Penerapan zona integritas tersebut
dilakukan di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (29/3). Hadir dalam acara tersebut, antara lain Deputi
Pencegahan KPK Pahala Nainggolan,
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy
Chrisnandi, serta Ketua Ombudsman
RI Amzulian Rifai. l
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kanal

kanal

kanal Desa

Si Kumbi Anak Jujur

Mengawal Kemandirian Desa

Bertualang Menyampaikan Kejujuran

D

Cerita pada televisi efektif
menanamkan nilai-nilai pada
anak. Tidak terkecuali kisah
Kumbi, yang sarat kejujuran
dan kesederhanaan.

alam beberapa dekade terakhir, kota
menjelma menjadi “gula.” “Semut”nya, termasuk warga desa, yang melihat kota dengan segala daya tariknya.
Kesenjangan pembangunan dan taraf hidup, menjadi salah satu penyebab fenomena
“gula-semut” ini. Data BPS tahun 2011, misalnya, jumlah penduduk miskin di desa 18,94
juta jiwa, sedangkan di kota 10,95 juta jiwa. Tak
heran, jika penduduk desa terus melihat kota
sebagai harapan perubahan. Manusianya kian
berbondong-bondong ke kota, desa pun semakin tertinggal.
Guna mengejar ketertinggalan,
desa harus dibangun. Desa harus
punya sumber dana dan sumber
daya manusia. Itulah amanat yang
terkandung dalam PP No. 22 tahun
2015 tentang perubahan atas PP
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa hadir
untuk mewujudkan pembangunan desa yang
lebih merata dan berkeadilan.
Dengan anggaran yang meningkat, desa
memiliki kesempatan mengembangkan potensi desa. Namun jangan lupa, membangun
desa hanya terwujud jika anggaran yang dipergunakan tepat sasaran.
Nah, penggunaan dana desa tepat sasaran
ini yang menjadi fokus semua pihak. Jika setiap fungsi melakukan peran masing-masing,
penggunaan dana desa tepat sasaran bisa terwujud. Untuk itu, masyarakat harus terlibat.
8 | integrito | vol 50/vii/MAR-APR 2016

Baik dalam setiap musyawarah desa, maupun
aktif mengawasi penggunaan setiap anggaran
yang masuk ke desa mereka. Komunikasi antara warga dan jajaran pemerintahan desa, memang harus dibuka.
Itu sebabnya, radio komunitas (rakom)
berperan penting menjembatani warga dan kepala desa beserta jajarannya. Rakom bisa menjadi corong bagi kepala desa menginformasikan rencana pemanfaatan anggaran dana desa.
Rakom, juga bisa menjadi jendela bagi warga,
yang ingin bertanya, memberikan informasi, atau menyampaikan usul
terkait pemanfaatan dana desa.
Terkait itulah, KPK lewat
KanalKPK Radio, menggandeng
Jaringan Radio Komunitas Indonesia
(JRKI). Kerja sama dilakukan, untuk
memantau pelaksanaan dana desa oleh
radio komunitas di wilayah masing-masing.
Hasil pantauan kemudian dilaporkan, melalui
program insert KANAL DESA–Jelajah Desa.
Kanal Desa memberikan informasi seputar dana desa dalam Warta Desa. Sementara
laporan dari radio komunitas mengenai pelaksanaan dan transparansi penyaluran dana
desa hadir, lewat Jelajah Desa. Kepala desa
yang memiliki keluh kesah dan pertanyaan seputar dana desa, juga dirangkum dalam Jelajah
Desa.
So, ingin tahu lebih jauh? Simak saja program insert KANAL DESA di KANAL.KPK.
GO.ID setiap Senin–Jumat di KANAL KITA
pukul 13.00-16.00 WIB. l

Kumbi, Kumbi.. yuk kita bermain bersama
Kumbi, Kumbi.. yuk belajar dan bergembira

L

irik lagu itu begitu sederhana dan mudah dipahami. Diiringi
irama ceria, tak heran jika
anak-anak pun mengge-

mari.
Si Kumbi Anak Jujur, lagu
tersebut adalah sound track film
animasi dengan judul yang sama.
Sesuai iramanya, film itu juga disajikan dalam
suasana riang, tanpa mengurangi unsur petualangan di dalamnya.
Dari judulnya bisa ditebak, film tersebut
mengisahkan tentang Si Kumbi. Dia adalah
seekor kumbang yang selalu bersikap jujur,
humanis, dan antikorupsi. Bersama temantemannya, Si Kumbi tinggal di Kumbinesia,
negeri yang bersih, tertib, aman, dan nyaman.
Sesuai karakternya, Si Kumbi berperan
sebagai penyampai kejujuran. Pesan yang disampaikan selalu, agar siapapun bisa menjunjung tinggi integritas dan mencegah perilaku
koruptif yang sering ditemui dalam keseharian. Misalnya saja berbohong, tidak menepati

janji, atau jangan melanggar aturan yang ada.
Dalam menyampaikan pesan tersebut, Si
Kumbi didukung banyak teman. Sebut saja
Tupi Tupai, Bimo Beruang, Osyi Kelinci, Ayi
Ayam, dan masih banyak lagi. Bersama temantemannya, Kumbi selalu melewati berbagai petualangan seru dan mendebarkan. Dan, muara
dari petualangan tersebut, apalagi kalau bukan
mengajak anak-anak untuk selalu bersikap jujur. Bahkan, saking saratnya dengan nilai kejujuran, sampai-sampai makhluk luar angkasa
bernama Kimbo pun datang ke Kumbinesia
untuk belajar tentang itu.
Begitulah kisah Si Kumbi.
Cerita anak yang sebelumnya
disajikan melalui serial Tunas Integritas itu, sekarang bisa dinikmati melalui layar kaca. Lewat
KanalKPK TV, Si Kumbi akan
menemani melalui beberapa episode. Salah satunya Tumira dan Tumita. Dalam episode tersebut, Si Kumbi mengajak Tupi
Tupai untuk mengikuti lomba mencari kacang
kenari. Tupi bingung. Pasalnya, dia sudah berjanji mengaduk santan kenari ibunya sampai
mendidih.
Penasaran dengan kisahnya? Saksikan serial Si Kumbi Anak Jujur di KanalKPK TV melalui www.kanal.kpk.go.id. l
Saksikan seri lain di KanalKPK TV:
No
1.
2.
3.
4.

Judul
Keranjang untuk Oshi
Kue Santan Kenari
Bimo Kecebur
Tamu Masa Depan
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kiat transparansi
ala teknologi
Transparansi merupakan senjata ampuh untuk mengawasi
jalannya pemerintahan dan pelayanan. Teknologi informasi,
menjadikan keterbukaan semakin terang-benderang.
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T

idak
terbayangkan
oleh
Dominggus, jika saja tak ada
aplikasi GRATIs dalam an
droid, betapa kian pening
kepalanya. Dihadapkan pada
kondisi geografis yang me
nantang dan jarak beribu-ribu
kilometer dari metropolitan, dia tak tahu kepada siapa harus bertanya.
Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di belahan timur Indonesia, awalnya pria usia 30
tahun tersebut memang mendapati peliknya
persoalan. Bukannya gembira ketika sang
kekasih memberi hadiah ulang tahun, sebaliknya tanda sayang itu justru berbuah tanya,
“Ini gratifikasi atau bukan? Apa yang harus
dilakukan dengan pemberian ini?” Maklum,
kado yang diberikan bernilai rupiah cukup
tinggi.
Tetapi berbekal aplikasi GRATifikasi:
Informasi dan Sosialisasi atau GRATIs,
Dominggus bisa melepaskan diri dari tanda
tanya besar itu. Hanya menekan berbagai
perintah dalam aplikasi, dalam hitungan
menit dia sudah mendapatkan jawaban yang
sangat dibutuhkan. Setelah paham apakah
pemberian yang diterima termasuk gratifikasi atau bukan, dan juga sesudah tahu apa yang
harus dilakukan, Dominggus tak lagi pusing
tujuh keliling.
GRATIs merupakan satu dari sekian aplikasi teknologi informasi yang diluncurkan
KPK. Melalui aplikasi berbasis Android dan
iOS tersebut, KPK berusaha meningkatkan
pemahaman publik tentang gratifikasi, baik
seluk-beluk maupun pelaporannya. Teknologi informasi memang memi liki peran luar
biasa dalam pemberantasan korupsi. Tidak
hanya tentang edukasi dan penyebaran infomasi gratifikasi dan antikorupsi sebagaimana diperankan GRATIs tadi, namun juga
dalam konteks tranparansi terhadap jalannya pemerintahan.
Seperti disampaikan pakar hukum
Universitas Atma Jaya Edy Nugroho,
peran teknologi informasi tersebut, antara lain bisa dilihat melalui e-government dan e-procurement. Penerapan e-government,
lanjutnya, dapat mencegah maladministrasi dalam pelayanan publik.
Sedangkan penerapan e-procurement bisa menjadikan pengadaan ba-

rang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah lebih rasional, efisien, adil, transparan, dan akuntabel.
Presiden Jokowi, juga menegaskan mengenai pentingnya teknologi informasi dalam
pemberantasan korupsi. Jokowi menyebutkan, mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau egovernment. Mulai dari cashflow management
system, pajak online, e-budgeting, e-purchas
ing system, e-catalogue, pemanfaatan whistle
blower system, serta banyak lagi yang lain.
“Banyak pekerjaan birokrasi yang bisa
dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi. Kata kuncinya
adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi akuntabilitas,” tegas Presiden Jokowi, pada puncak peringatan Hari
Antikorupsi Internasional tahun lalu.
Jendela Keterbukaan
Ibarat rumah, transparansi adalah jendela. Ketika jendela mulai dibuka, maka kondisi
yang semula serba tertutup akan mulai terlihat. Kian lebar dibuka, semakin jelas semuanya.
Di dalam pemerintahan, transparansi
memegang peran sangat penting. Keterbukaan akan membuat pemerintahan semakin
terang-benderang dan banyak pihak bisa
mengawasi. Pada gilirannya, transparansi
akan mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Seperti disampaikan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade
Irawan, ketidaktransparanan merupakan
modus bagi pelaku korupsi untuk menjalankan aksi. Sebab, bila semua informasi telah
terbuka, tentu masyarakat dengan mudah
menggugat mereka bila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan. Karena selama ini, mereka bisa memainkan
biaya, lantaran ketidaktahuan masyarakat.
“Memang, saat ini banyak sosialisasi pelayanan publik melalui media. Namun, ada
saja oknum yang mampu mengecoh hal
tersebut dengan memanfaatkan keawaman masyarakat,” kata Ade.
Dan, di sinilah teknologi informasi
berperan, yakni sebagai pembuka jendela, agar semua menjadi lebih transparan. Jika semua sudah
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terang-benderang, publik pun bisa memainkan peran sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pelayanan.
Muaranya, apalagi kalau bukan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Agus Rahardjo sependapat. Menurut dia, teknologi informasi memang meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan. Itu sebabnya, sebaiknya
semua kementerian/lembaga dan bahkan
instansi pemerintahan lain pun harus menerapkan teknologi informasi. Bahkkan, ke depan, KPK akan mendorong supaya teknologi
informasi dan keterbukaan tersebut sudah
harus dimulai sejak proses perencanaan dan
penganggaran. Bahkan, untuk itu pula, KPK
akan mendorong sistem yang terintegrasi antara KPK dan para mitra, termasuk kementerian/lembaga.
Agus mencontohkan e-procurement. Selama ini, sistem pengadaan barang dan jasa
secara elektronik tersebut sudah berjalan
baik. Artinya, keterbukaan tersebut membuat publik turut mengawasi jalannya proses pengadaan, sehingga bisa berjalan lebih
transparan, adil, dan tepat. “Tetapi alangkah
lebih baik, jika transparansi pun sudah dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran. Kalau perencanaan setidaknya melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan,
kementerian/lembaga, dan DPR,“ ujar Agus.
Dengan mengoptimalkan peran teknologi
informasi, perluasan wilayah keterbukaan
memang dimungkinkan. Dengan demikian,
proses pembicaraan antara Pemerintah dan
DPR pun bisa menjadi lebih transparan. Ter-

masuk di dalamnya, adalah pembicaraan
mengenai asumsi ekonomi, perkiraan
penerimaan negara, nilai tukar dolar,
hingga nilai pagu indikatif.
Selama ini, imbuh Agus, penentuan pagu indikatif tidak pernah terbuka. Misalnya, publik tidak mengetahui,
asumsi makro seperti apa yang berpengaruh
terhadap penentuan nilai tersebut. Termasuk
di antaranya, ketika Bappenas menentukan
pagu indikatif yang berbeda antara kementerian satu dan lain, publik juga tidak mengetahui. “Makanya, jauh lebih baik kalau prosesnya transparan dan diketahui masyarakat
luas. Jadi, yang tahu bukan hanya Pemerintah
dan DPR, tetapi masyarakat luas,” kata Agus.
Dengan keterbukaan yang dimulai sejak
hulu, kata Agus, kontrol yang dilakukan masyarakat pun bisa dilakukan sejak dini. Masyarakat bisa menilai, jika terdapat perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini dimungkinkan, karena e-budgeting juga menjelaskan secara detail rencana
penggunaan anggaran tersebut. Misalnya saja
ketika Kementerian PU diberi pagu indikatif
dalam jumlah tertentu, untuk proyek pemeliharaan jalan tertentu. Publik akan bertanya,
jika anggaran tersebut diperuntukkan bagi
jalan yang masih bagus, sedangkan jalan lain
yang kondisinya sudah buruk justru tidak
memperoleh anggaran. “Jadi, akan ada interaksi seperti itu. Dan kontrol dari masyarakat
itu ada,” lanjut dia.
Keterbukaan melalui e-budgeting juga
penting, karena tidak hanya menyangkut
rencana pengadaan. Di sana juga ada rencana
belanja pegawai, belanja modal, belanja ope-

PETANIDengan perkembangan teknologi
informasi, petani
bisa langsung
bertransaksi melalui ragam aplikasi
melalui telepon
pintar.
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rasional, dan bahkan belanja sosial. Jika ebudgeting berjalan dengan baik, maka pengawasan terhadap semua rencana anggaran
itu juga bisa lebih optimal.
Inisiatif Masyarakat dan Dorongan KPK
Selayaknya menghadapi musuh bersama,
peran serta semua pihak sangat dibutuhkan.
Begitu pula dengan penerapan teknologi informasi, selayaknya tidak mengandalkan
aplikasi yang diterapkan pemerintah. Lebih
dari itu, inisiatif masyarakat pun sangat diperlukan.
Itulah sebabnya, inisiatif yang dilakukan
beberapa elemen masyarakat layak diapresiasi. Diharapkan, inisiatif tersebut akan menular kepada masyarakat lain, sehingga semakin
banyak aplikasi bisa diterapkan.
Salah satunya, inisiatif yang dilakukan
Miftachul Choiri, pegawai Bank Indonesia
yang saat ini bekerja pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui aplikasi TaniHub,
Miftahul berusaha memutus mata rantai
tengkulak yang selama ini kerap membuat
petani menjerit.
Begitu pula komunitas bernama Code-4
Nation, yang menyelenggarakan Hackathon
Merdeka. Melalui ajang tersebut, peserta
diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia. Konkretnya, peserta bisa mengadu
kepintaran dalam membuat aplikasi pemantau harga komoditas pokok.
Juga, inisiatif yang dilakukan Pemkot
Surabaya dan Pemkot Bandung. Dalam hal
ini, Pemkot Surabaya menjadi pionir egovernment, yakni dengan menerapkan pelayanan perizinan online terpadu Surabaya
Single Window ( SSW ). Sedangkan Pemkot
Bandung, dalam upaya mewujudkan sebagai kota cerdas, mematok penerapan seribu
aplikasi untuk mempermudah pelayanan
kepada publik. Saat ini, Pemkot Bandung
sudah memiliki 400 aplikasi, di antaranya ekelurahan/e- kecamatan, e-blusukan, -budget,
dan lain- lain.
KPK tentu mendorong semua penerapan
teknologi informasi tersebut. Karena pada
dasarnya, teknologi informasi tidak hanya
sebagai pendukung pem berantasan korupsi,
namun juga bisa mendorong terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sebagai peran mekanisme
pemicu bagi pemangku kepentingan lain.

Bahkan KPK, juga akan mengadopsi beberapa aplikasi Pemkot Surabaya. Alasannya, seperti diungkapkan Ketua Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK
Adlinsyah
Nasution, karena sistem elektronik cukup efektif dalam mencegah tindak pidana
korupsi. Beberapa aplikasi tersebut, menurut Adlinsyah, akan diadopsi dan disebarkan
ke daerah lain. “Khususnya, bagi kepala daerah- kepala daerah yang baru dilantik,” kata
dia.
Sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, KPK tentu tidak semata-mata
mengadopsi. Selain GRATIs yang antara lain
dimanfaatkan Dominggus tadi, KPK juga
menginisiasi penerapan teknologi informasi
lain.
Salah satunya, Indonesia Memantau.
Aplikasi yang merupakan kerja sama antara
KPK dan Kementerian Pekerjaan Umum
tersebut, mempublikasikan secara gamblang
tentang anggaran dan kegiatan pengadaan
yang dilakukan Kementerian PU. Melalui
fasilitas virtual yang link dengan website
KPK tersebut, seluruh masyarakat bisa memantau pengadaan jalan dan melaporkannya
jika diindikasikan terjadi penyelewengan.
Hampir serupa, KPK juga menerapkan
program lain berbasis website. Namanya Indonesia Memantau Hutan (IMH). Program
itu bertujuan untuk memandu masyarakat
agar bisa bersama-sama memantau segala
hal terkait hutan. Melalui program tersebut,
masyarakat umum bisa mengakses beragam
informasi pelaksanaan kebijakan di sektor
kehutanan.
Di luar berbagai aplikasi e-government,
KPK juga memiliki Anti- Clearing House
(ACCH). Aplikasi ini begitu dikenal publik,
karena merupakan pusat informasi dan data
yang lengkap yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui
ACCH, KPK juga membuka kesempatan bagi
banyak pihak, termasuk kalangan mahasiswa untuk berkolaborasi aktif guna membangun dan melakukan kampanye bersama
dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang antikorupsi.
“Selain GRATIs, saya juga sangat terbantu ACCH. Banyak informasi tentang antikorupsi saya peroleh, tanpa harus bersusahpayah pergi ke perpustakaan,” kata Dominggus menutup pembicaraan. l
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Inisiatif Masyarakat,
Solusi Bagi Negeri
Peran publik dalam
pengembangan teknologi
informasi sangat berarti.
Membantu mencari solusi,
mendorong transparansi.
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U

jang terdiam. Berdiri di lahannya
seluas 2.100 m2, tak sedikit pun
terlihat raut gembira. Dia mencoba
memandang satu per satu buah
tomat yang menempel pada 5.000 batang tanaman. Banyak di antaranya yang memerah
siap panen. Namun, tidak sedikit yang sudah
mengempis, berwarna kecoklatan, dan berulat.
Bukan tanpa sengaja warga Desa Sirnaga-

panenHadirnya beragam aplikasi membuat petani
mampu memantau
harga jual komoditas
di pasar.

lih, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Garut, tersebut, membiarkan tomatnya membusuk. Sebagai petani, dia dihadapkan pada
pilihan yang sangat sulit. Entah siapa yang
“bermain”, komoditas yang menjadi gantungan hidup keluarganya itu dihargai dengan
angka yang sangat murah: Rp200/kg. Sangat
tidak masuk akal sebenarnya, karena harga di
pasar sudah mencapai Rp2.500/kg.
Dalam kondisi demikian, lanjut Ujang,
pemanenan malah membuatnya rugi. Pasalnya, dia masih harus menyiapkan biaya, mulai pembelian peti hingga ongkos angkut dari
kebun ke pinggir jalan. “Makanya, lebih baik
nggak dipanen. Malah nombok,” kata Ujang
beberapa waktu lalu, ketika para petani membiarkan tomat mereka busuk.
Ujang hanya satu dari sekian banyak petani yang nasibnya diombang-ambingkan
harga. Lainnya masih banyak, dan menyebar

di berbagai sentra pertanian di Indonesia.
Ada petani cabe, petani bawang merah, dan
sebagainya. Mereka adalah tulang punggung
negeri ini dalam mencapai swasembada pangan. Namun nasib mereka, membuat miris
siapapun yang mendengar.
Adalah Miftachul Choiri yang melihat
kritis terhadap nasib petani. Pria yang saat ini
bekerja di sebuah lembaga pemerintah tersebut menilai, bahwa pokok permasalahaan terletak pada sistem penjualan
komoditas pertanian, yang membebaskan tengkulak bermain harga.
Tentu saja sistem tersebut sangat merugikan, karena dengan leluasa tengkulak justru bisa menekan harga di tingkat
petani.
Menurut Miftachul, dengan segudang potensi alam, seharusnya Indonesia sudah bisa
mencapai tahap swasembada pangan. Namun
saat ini petani di Tanah Air masih belum hidup layak. Dan, untuk itulah dia dan rekanrekannya ingin membantu mewujudkannya.
Dari sanalah Miftahul berinisiatif menciptakan TaniHub. Aplikasi tersebut dibuat
Miftahul bersama empat rekannya, yaitu
Wawan B. Setyawan, Wahyu Setyo Nugroho,
William Setiawan, dan Michael Jovan Sugiantyo. Aplikasi tersebut dikembangkan
dalam sektor pertanian di kawasan Cigombong, Bogor. Aplikasinya sendiri termasuk
sederhana. Yakni memanfaatkan SMS bagi
petani untuk menawarkan hasil panen, dan
melalui Android Apps untuk melakukan
transaksi pembelian. “TaniHub merupakan
e-commerce yang memudahkan konsumen
berbelanja produk-produk segar langsung
dari petani,” ujar Miftahul, yang juga menjabat sebagai CEO TaniHub.
Seperti tujuan semula, aplikasi tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan posisi
tawar petani. Caranya, dengan menghubungkan langsung antara petani dan konsumen.
Konsumen dimaksud, bisa saja pengguna akhir seperti ibu rumah tangga atau unit bisnis
yang membutuhkan bahan masakan segar,
seperti restoran dan hotel besar.
Dengan demikian, proses tersebut sama
sekali tidak melibatkan tengkulak atau
perantara. Konsumen bisa melihat sendiri
kualitas komoditas pertanian yang diinginkan, sedangkan petani bisa meningkatkan
posisi tawar yang wajar dan berkeadilan. Selain tanpa melibatkan tengkulak, aplikasi tersebut juga menciptakan transparansi harga
pasar, sehingga petani diuntungkan.
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Mengusung tagline “Petani Sejahtera Indonesia Swasembada, TaniHub memang diciptakan untuk memberi keadilan bagi petani.
Jika sebelumnya marjin besar terbagi untuk
pengepul, tengkulak, dan perantara lain, maka
TaniHub mengembalikan keuntungan tersebut
kepada petani dan konsumen.
Lomba Pembuatan Software
TaniHub tentu “hanya” satu dari
sekian banyak alternatif solusi yang dibutuhkan bangsa ini. Agar pemecahan
masalah bisa komprehensif, tentu dibutuhkan berbagai inisiatif lain dari seluruh
lapisan masyarakat.
Itu sebabnya, gelaran lomba Hackathon
Merdeka yang diadakan komunitas bernama
Code4Nation, layak mendapat dukungan. Karena sebagai lomba teknologi informasi, diharapkan software yang dihasilkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah.
Dalam lomba tersebut, para peserta memang ditantang untuk membuat aplikasi pemantau harga komoditas. Terutama, tiga bahan
pokok yang dianggap paling strategis, yakni
beras, gula, dan daging. Aplikasi tersebut sangat dibutuhkan, karena saat ini pemerintah
memerlukan data terkini dan akurat mengenai
tiga pangan pokok tersebut dari setiap titik distribusi.
Harapannya, pe-
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merintah dapat mengambil kebijakan yang
lebih terarah untuk mengendalikan harga bahan pokok di masing-masing titik distribusi.
Jika data yang diperoleh akurat, maka kebijakan yang dihasilkan pemerintah pun tepat
sasaran. “Momen ini adalah awal yang baik
untuk sinergi antara komunitas TI dan pemerintah,” kata Ainun Najib, pewakilan Komunitas Code4Nation, seperti dikutip dari
situs resmi Hackathon Merdeka.
Deputi I Bidang Pengendalian
Pembangunan Program Prioritas
Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo mengapresiasi. Menurutnya,
lomba tersebut diharapkan dapat menjadi
pemersatu ahli-ahli TI Indonesia. Dengan
demikian, akan semakin banyak pula talenta
di Indonesia yang peduli dan berkontribusi
bagi negara.
Pemerintah, lanjut Darmawan, siap mendukung kegiatan yang dapat membantu menyelesaikan masalah negara ini. “Kami memanggil para developer di seluruh Indonesia
turut menyelesaikan berbagai permasalahan
bangsa melalui aplikasi TI,” ujar Darmawan.
Inisiatif Pemerintah
Yang menggembirakan, inisiatif tidak hanya dilakukan masyarakat. Kalangan pemerintahan, juga tidak mau kalah. Salah satunya
Kementerian Keuangan yang meluncurkan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
SPAN merupakan sistem informasi manajemen
keuangan,
yang didesain untuk

ist

meningkatkan transparansi, efisiensi dan
akuntabilitas dari transaksi-transaksi keuangan negara. SPAN menyediakan basis
data secara terpusat dari semua transaksitransaksi keuangan negara, melalui pelaporan dan akuntansi secara serentak (real
time), yang akan membantu pemerintah untuk melakukan alokasi anggaran, komitmen
pengeluaran dan pembatasan belanja.
“SPAN adalah salah satu upaya reformasi
mendasar yang sedang dijalankan Kementerian Keuangan. Inilah inti dari perbaikan
manajemen keuangan negara dan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskannya
hingga sukses,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Bambang berharap, SPAN bisa menyelesaikan masalah keterlambatan dan ketimpangan belanja anggaran, seperti halnya masalah alokasi belanja modal yang tidak terealisasi (underspending capital expenditure).
Di tingkat pemerintahan daerah, Pemkot Bandung mengundang programmer nasional/seluruh Bandung dalam konteks mengembangkan e-Gov. Melalui gelaran Lomba
Aplikasi Bandung Juara, Pemkot Bandung
berharap bahwa akan dihasilkan berbagai aplikasi yang mendatangkan banyak manfaat
bagi pelayanan publik. Selain itu, juga bertujuan agar aplikasi-aplikasi tersebut
menjadikan Kota Bandung sebagai
juara di Indonesia dalam pelayanan
kepada publik.
Pemkot Surabaya juga begitu. Sejak awal mereka berinisiatif menjadi
pionir dalam layanan berbasis online.
Hal itu dibuktikan, dari penerapan
Surabaya Single Window (SSW), yang
notabene merupakan sistem

hackathon
merdekaAjang para
developer Indonesia berkontribusi memberikan
solusi berbagai
permasalahan
bangsa melalui TI.

perizinan terpadu satu pintu.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
mengungkapkan, penerapan aplikasi berbasis website tersebut tidak sekadar mengikuti tren. Tapi, itu juga didasarkan pada
kebutuhan mendesak dalam pengelolaan pemerintahan. “Sistem tersebut dibuat untuk
menghilangkan tatap muka antara pemohon
izin dan pejabat pemberi izin,” kata Risma.
Bagaimana dengan KPK? KPK tentu saja
mendorong pemerintah, baik pusat maupun
daerah untuk mengedepankan transparansi.
Di antaranya transparansi soal anggaran.
Dalam hal ini KPK mendorong Pemda untuk
menggunakan aplikasi e-budgeting. Menurut
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, transparansi anggaran merupakan bagian dari upaya
pencegahan. Untuk keperluan tersebut, KPK
sedang mendesain berbagai jenis format ebudgeting. Dan nantinya, desain aplikasi tersebut diberikan kepada daerah secara gratis.
Terkait hal itu pula, KPK melakukan kegiatan koordinasi supervisi pencegahan di
beberapa daerah. Di antaranya Banten, Riau,
dan Sumut.
Di Sumut misalnya, korsup dilakukan
ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Menurut Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, korsup yang dilakukan terkait dengan perbaikan sistem anggaran.
Khususnya, terkait penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan,
pengadaan, dan audit anggaran. Menurut Erry, sistem tersebut memang
diperlukan, agar pengelolaan anggaran
menjadi lebih transparan.
“Ini untuk kebaikan Sumatera
Utara. Kebaikan kita semua,”
kata dia. l
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Satu PINTU,
Rek!
Surabaya dan Bandung adalah
contoh dua pemerintahan kota yang
masif mempergunakan teknologi
informasi. Demi transparansi dan
pemberantasan korupsi, Pemda lain
harusnya mengikuti.

M

engenakan batik parang bernuansa
biru, Tri Rismaharini menyimpan
sejenak handy talky kesayangannya. Kemudian berjalan menuju
layar monitor, berhenti, dan mengambil jarak
sekitar 40 cm di sisi kiri layar tersebut. Mengawali dengan senyum, beberapa detik kemudian, dia mulai berbicara kepada orang-orang
di hadapannya yang juga mengenakan batik.
Jumat pertengahan Maret 2016 itu, Pemkot Surabaya meluncurkan Surabaya Single
Window (SSW). Dia menjelaskan, SSW adalah
aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah perizinan usaha dan mempercepat pelayanan di bidang perizinan. Hal ini dimungkinkan, karena melalui mekanisme SSW, siapa
pun dapat mengakses perizinan dari mana saja
dan kapan saja. Melalui layanan satu pintu itu,
imbuh Risma, siapa pun bisa melihat dengan
pasti mengenai persyaratan, waktu, serta biaya

layanan elektronik- Seorang warga memanfaatkan fasilitas
dan layanan aplikasi online di Pemkot Surabaya.
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pengurusan. Semua serba transparan, tak ada
yang ditutupi.
Tanpa memegang handy talky, Wali Kota
Surabaya tersebut terlihat leluasa menjelaskan kepada orang-orang berbatik tadi. Mereka
berasal dari kalangan pengusaha dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Timur.
Kepada mereka, dia memaparkan cara mengakses perizinan secara online tadi. Beberapa
kali tangannya menunjuk monitor, menerangkan satu per satu langkah untuk menjalankan
aplikasi SSW.
“Seluruh proses menggunakan data elektronik. Mulai gambar, dokumen persyaratan,
surat tanah, gambar perencanaan, kemudian
juga dokumen yang lain semua secara elektronik. Jadi bisa dilakukan di rumah, tidak
harus di UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu
Satu Atap). Bisa dilakukan di mana saja,” urai
Risma.
Risma menjelaskan, melalui sistem yang
transparan tersebut, proses pengurusan izin
akan lebih fair dan pegawai juga lebih disiplin.
Tak kalah penting, SSW memungkinkan Risma melihat langsung perjalanan berkas secara
real time dari satu dinas ke dinas lain. Jadi, jika
ada keluhan, bisa ditelisik letak masalahnya.
Penerapan sistem SSW itu secara langsung
menghemat kertas. Sebab, pemohon hanya
perlu memindai berkas. Berkas tersebut bisa
dilihat oleh semua dinas yang mengurusi perizinan. Jasa kurir juga bisa dihemat. Sampah
kertas bisa dihindari. Efek positifnya, efisiensi
anggaran cukup besar.
Aplikasi Lain
SSW hanya satu dari sekian banyak aplikasi. Sebagai kota pelopor e-government, Surabaya memang giat melahirkan inovasi di bidang teknologi
informasi. Aplikasi lain yang sudah
terlebih dahulu dinikmati warga
Kota Pahlawan antara lain, e-project, e-controlling, e-procurement,
e-delivery, e-performance, dan bahkan e-SDM. Untuk e-SDM, misalnya, pegawai yang menjalankan
tugas dengan apik akan menjadi
pertimbangan dalam kenaikan
pangkat dan jabatan. ”Guru, kalau
waktunya kenaikan pangkat, tidak perlu lagi menyiapkan berkas.
Bahkan SK-nya sekarang datang
sendiri,” tutur Risma.
Berbagai aplikasi itu, memiliki
peran penting dalam transparansi

dan pencegahan korupsi. Sebab, selain mempermudah pelayanan, juga membuka ruang
bagi publik untuk melakukan pengawasan. Hal
ini bisa dimengerti, karena dengan berbagai
aplikasi tersebut, tidak akan lagi dijumpai
urusan birokrasi yang rumit, model pelayanan
“bawah tangan”, atau bahkan tatap muka antara masyarakat dan aparatur pemerintahan.
Masyarakat tentu menyambut baik. Seperti diungkapkan Happy Gunawarman, Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI)
Jawa Timur, layanan baru itu sangat membantu pengusaha karena adanya kemudahan
dan kepastian di bidang layanan perizinan.
Agus Widiyarta, kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa
Timur mengatakan, mekanisme perizinan
online dapat memberikan pelayanan publik
yang optimal. Masyarakat, lanjut Agus, tidak
disulitkan dengan birokrasi panjang dan berbelit yang memungkinkan terjadinya praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Begitu pula KPK mendukung upaya Pemkot Surabaya dan Pemda lain dalam penerapan

layanan berbasis teknologi informasi. Dalam
kunjungannya ke Surabaya beberapa waktu
lalu, Ketua Tim Koordinator Supervisi dan
Pencegahan KPK Adlinsyah Nasution bahkan
mengaku akan mengadopsi beberapa aplikasi
Pemkot Surabaya. Alasannya, karena sistem
elektronik cukup efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. “Inilah yang akan kami
adopsi dan sebarkan ke daerah lain. Khususnya, bagi kepala daerah yang baru dilantik,”
kata dia.
Menurut Adlinsyah, saat ini ada tiga hal
yang menjadi perhatian KPK untuk level pemerintah daerah yakni APBD, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.
Bagaimana Pemkot Surabaya menyikapi?
Risma mengaku, akan terus memperluas penerapan aplikasi berbasis website. Bukan semata-mata karena Pemkot Surabaya mengikuti tren. Lebih dari itu, karena memang
merupakan kebutuhan yang mendesak dalam
pengelolaan pemerintahan. ’’Dasarnya bukan
karena maniak. Tapi, memang benar-benar
butuh,” ujar dia. l

Bandung Lautan Aplikasi

T

idak mau kalah dengan Surabaya, Pemkot Bandung juga gencar menerapkan
aplikasi teknologi informasi untuk
mempermudah pelayanan. Hal ini sesuai dengan konsep kota cerdas yang diusung sang
wali kota, Ridwan Kamil. Sebagai kota cerdas,
kata dia, Bandung menargetkan memiliki seribu aplikasi pada akhir 2017. Sebagai pembanding, Singapura saat ini sudah memiliki
1.600 peranti lunak untuk mengelola manajemen.
“Kami bangun terus karena smart city.
Kami targetkan punya seribu aplikasi untuk
dipakai mengontrol ke dalam, menginformasikan ke luar, dan mengolah data,” urai Kang
Emil, panggilan akrabnya. Guna mencapai
angka tersebut, saat ini Pemkot Bandung sudah meluncurkan 400 aplikasi. Sebut saja ekelurahan/e-kecamatan, e-blusukan, e-budget, Gampil, dan lain-lain.
Aplikasi yang terakhir adalah Gadget
Application Mobile for License (Gampil),
yang memang dimaksudkan agar membuat
“gampil” (mudah) warga, terutama dalam
urusan perizinan bagi pelaku usaha kecil menengah. Melalui Gampil, pelaku usaha hanya
membutuhkan ponsel cerdas dalam meng-

Aplikasi GAMPIL- Menkop AA Gede Ngurah Puspayoga dan
Walikota Bandung Ridwal Kamil saat peluncuran aplikasi Gampil.

ist

urus perizinan tersebut.
Aplikasi lain adalah e-kelurahan. Aplikasi berbasis komputasi awan tersebut, juga
berfungsi sebagai pusat data. Melalui aplikasi
tersebut, Pemkot Bandung mempermudah
administrasi pelayanan kepada masyarakat
di kelurahan/desa tersebut.
Menurut Kang Emil, kota cerdas memang
menjadikan berbagai aplikasi untuk menunjang dan memudahkan aktivitas manusia dalam berbagai hal. Termasuk di antaranya dalam mengurus berbagai perizinan. l
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JEJAK KASUS

JEJAK KASUS LAINNYA BISA DIAKSES DI PORTAL
WWW.ACCH.KPK.GO.ID

aksi nakal
oknum
pejabat
bank
sentral

Kasus:
TPK mengambil dan
menggunakan dana Bank
Indonesia yang berada
dan dikelola oleh Yayasan
Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia
(YLPPI) untuk kepentingan
Bank Indonesia dengan
tidak melalui mekanisme
penganggaran dan
pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, yang terjadi
pada tahun 2003.

Ringkasan Kasus:
Burhanuddin Abdullah bersama para
anggota Dewan Gubernur BI lain
menggunakan dana milik Yayasan
Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar
untuk bantuan hukum lima mantan
pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI,
dan amandemen UU BI. Perbuatan
itu, dilakukan secara bersama-sama
dengan para Deputi Gubernur BI,
yakni Aulia Tantowi Pohan, Bun Bunan
Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.
Dari jumlah Rp100 miliar, sebesar Rp
68,5 miliar di antaranya digunakan
untuk dana bantuan hukum bagi lima
mantan pejabat BI. yaitu Sudradjad
Djiwandono, Paul Sutopo, Hendro
Budiyanto, Iwan R. Prawiranata dan
Heru Supraptomo.
Sisanya, yakni Rp 31,5 miliar, diberikan
kepada Hamka Yandhu dan Antony
Zeidra Abidin, yang mewakili Komisi
Keuangan dan Perbankan DPR. Tujuan
pemberian antara lain untuk membiayai
diseminasi dalam proses amendemen
Undang-Undang Bank Indonesia.

TERSANGKA 1

Nama: Bun Bunan
E.J Hutapea
Jabatan: Deputi
Gubernur Bank
Indonesia

VONIS MA
Pidana Penjara:
3 tahun
Denda: Rp 200 juta,
Subsider 3 bulan

kerugian
negara
Rp 100 miliar

TERSANGKA 2
Nama: Rusli
Simanjuntak
Jabatan: Mantan
Kepala Biro
Bank Indonesia
Surabaya

VONIS MA
Pidana Penjara:
3 tahun 6 Bulan
Denda: Rp 200 juta,
Subsider 3 bulan
kurungan
Uang pengganti:
Rp 3 Miliar
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TERSANGKA 6

Nama: BURHANUDDIN
ABDULLAH
Jabatan: Mantan
Gubernur Bank indonesia

TERSANGKA 3

TERSANGKA 4

Nama: Oey Hoey
Tiong
Jabatan: Direktur
Direktorat Hukum
Bank Indonesia

Nama: AULIA
THANTAWI POHAN
Jabatan: Anggota
Dewan Gubernur
Bank Indonesia

VONIS MA
Pidana Penjara:
3 tahun
Denda: Rp 200
juta, Subsider 3
bulan kurungan

TERSANGKA 5
Nama: Aslim
Tadjuddin
Jabatan: Deputi
Gubernur Bank
Indonesia

TERSANGKA 8
Nama: Antony
Zeidra Abidin
Jabatan: Anggota DPR RI

VONIS MA
Pidana Penjara: 5 tahun
Denda: Rp 200 juta,
Subsider 3 bulan kurungan

TERSANGKA 7
Nama: Maman
Husen Somantri
Jabatan: Pegawai
Bank Indonesia,
Penasehat YLPPI

VONIS MA
Tersangka
4,5,6, dan 7
dihukum;
Pidana Penjara:
3 tahun
Denda: Rp 200 juta,
Subsider 3 bulan

Barang bukti
berupa uang
dengan total
Rp 5,625 miliar
dirampas
untuk negara
TERSANGKA 9
Nama: Hamka Yandhu
Jabatan:
Anggota DPR RI

VONIS MA
Pidana Penjara:
5 tahun
Denda: Rp 200 juta,
Subsider 3 bulan
kurungan
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Oleh: Anang Sugeng Cahyono
Dosen FISIP Universitas
Tulungagung

MEMBANGUN Budaya,
Melahirkan Generasi
Antikorupsi

B

eberapa waktu lalu saya mengikuti
Pendidikan dan Latihan (Diklat)
Antikorupsi di Surabaya. Kegiatan
tersebut diadakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti).
Alhamdulillah, sejak mengikuti Diklat
saya mendapat amanah untuk mengampu
Pendidikan Antikorupsi yang menjadi mata
kuliah wajib di institusi. Bersama teman sejawat, saya sering terlibat kegiatan sosialisasi
atau penyuluhan tentang pendidikan antikorupsi. Baik di dalam atau di luar kampus.
Di setiap awal penerimaan mahasiswa
baru, kami dengan senang hati mendapat tugas menjadi narasumber pada kegiatan Wawasan Kehidupan Kampus (WKK). Kami pun
membawakan materi tentang korupsi dan
dampaknya, serta prinsip dan nilai-nilai antikorupsi yang harus diinternalisasi pada diri
setiap peserta kegiatan.
Sebagai dosen pengampu Pendidikan
Antikorupsi, kami memiliki tugas dan tanggung jawab berat. Karena bisa saja nilai akademik mahasiswa pada mata kuliah tersebut
dinyatakan baik, tetapi ketika mahasiswa
tersebut lulus dan bekerja pada lembaga/instansi tertentu, kondisinya justru bisa berbanding terbalik.
Memang tidak ada yang menjamin bahwa
nilai akademik Pendidikan Antikorupsi mahasiswa, berbanding lurus integritas yang
dimiliki. Kalaupun seorang mahasiswa mendapat nilai baik pada mata kuliah tersebut,
bisa jadi karena penyampaian para pengajar
yang dapat diterima dan dipahami oleh ma22 | integrito |vol 50/vii/MAR-APR 2016

hasiswa atau masyarakat umum.
Tolok ukur sesungguhnya, bukan perkara
nilai atau kelulusan. Tetapi, bagaimana internalisasi pola antikorupsi tersebut dapat diimplementasikan para sarjana dalam kehidupan
bermasyarakat.
Pada masyarakat sendiri, saya melihat
bahwa masih banyak yang terkungkung budaya koruptif. Lihat saja di sekitar kita, betapa maraknya fenomena yang mencerminkan perilaku tersebut. Di jalanan, kita bisa
melihat maraknya pelanggaran lalu lintas.
Mulai dari mengebut saat lampu traffic light
menyala merah, tidak memakai helm, menggunakan jalur busway, dan sebagainya. Pada
dunia pendidikan, kita juga melihat banyaknya siswa/pelajar/mahasiswa yang mencontek pada saat ujian berlangsung. Sedangkan
pada dunia kerja, kita juga banyak menemukan pegawai/karyawan yang korup terhadap
waktu, laporan, dan bahkan materi.
Secara praktis, untuk menghilangkan kebiasan buruk tersebut, kita harus melawan
dengan kebiasaan baik. Dan itu, harus dimulai dari sekarang. Analoginya, bagaimana
cara kita agar bisa bangun pagi sebelum atau
saat adzan Subuh berkumandang? Yang perlu
dilakukan adalah niat/kesungguhan. Kalau
perlu, dengan memasang alarm dan mendekatkan dengan telinga. Lakukan hal itu
berulang-ulang setiap hari, sehingga menjadi
kebiasaan.
Saya teringat pesan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Menurut Anies, korupsi meraja lela bukan karena penjahatnya yang banyak. Tetapi,

karena orang baik memilih mendiamkan.
Secara langsung, pernyataan tersebut
memaksa dan menggerakkan siapapun yang
memahami tentang pentingnya nilai integritas untuk mau bersama-sama memerangi
segala bentuk perilaku korupsi di sekitarnya.
Saya juga teringat materi Diklat Pendidikan Antikorupsi. Terdapat tayangan video
KPK yang menarik, yakni mengenai
perilaku dan budaya pada lingkup keluarga, sekolah maupun
lembaga tempat bekerja. Jika
seorang anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan
budaya korup, maka mustahil anak tersebut memiliki
integritas
tinggi.
Hal itu persis seperti
peribahasa
Jawa, “Galangan karo
golongan mesti
menang
golongan.” Artinya, karakter/sifat seseorang yang baik akan
berubah/kalah oleh pengaruh kelompok atau
komunitas di sekitarnya, yang terdiri atas
orang yang tidak baik.
Terkait hal itu, ada harapan ketika saya
berkesempatan memberi motivasi di sebuah
panti asuhan di desa kecil di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Ketika budaya dibentuk oleh keluarga, bagaimana dengan kondisi
anak yatim piatu yang telah kehilangan orang
tua sejak kecil? Pertanyaan tersebut dapat di-

ibaratkan sebuah kaset kosong akan lebih mudah untuk merekam dibandingkan kaset yang
sudah terisi.
Dengan kata lain, pada anak-anak inilah
pendidikan antikorupsi efektif ditanamkan.
Bukan berarti tidak bermanfaat bagi anak-anak
yang memiliki kondisi berbeda. Semua memiliki dampak positif, tetapi kondisi anak-anak di
panti asuhan lebih memiliki karakter mandiri
dan dengan menanamkan
nilai-nilai antikorupsi. Kepada mereka, harapan
untuk
melahirkan
generasi antikorupsi
dapat disematkan.
Oleh
karenanya,
untuk melahirkan
generasi antikorupsi
dibutuhkan budaya
baru, yakni budaya
antikorupsi. Dan, agar
budaya tersebut bisa
efektif, diperlukan peran bersama dari unsur-unsur budaya. Di antaranya sistem norma sosial, organisasi ekonomi, peran keluarga dan lembaga pendidikan, serta
organisasi publik.
Akhirnya, hal sederhana yang perlu kita
lakukan bersama adalah, mulailah aktivitas dengan “membiasakan yang benar bukan
membenarkan yang biasa.” Jika itu yang selalu
dilakukan, kita pun bisa berharap, kelak anak
cucu/generasi bangsa kita bisa terbebas dari
belenggu korupsi. l
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Asa Di Rambang
Kian Berkembang
Sebelum tersentuh pendidikan nonformal,
masyarakat Rambang menjalani hidup
dengan keras. Mengutamakan pemenuhan
kebutuhan hidup, mengabaikan pendidikan.

N

ama Rambang, bisa jadi tak banyak
yang tahu. Padahal, pelabuhan tersebut berada di aliran sungai yang
menjadi ikon Kalimantan Tengah,

Kahayan.
Sama seperti Rambang, apa yang hendak
dilakukan beberapa remaja di sepanjang pelabuhan, juga nyaris tak banyak yang tahu. Diiringi bising klotok di alur Kahayan, mereka
melangkah sambil berceloteh, menapaki ulin
pelapis jalan.
Adalah sebuah rumah di Kelurahan Pahandut, yang menjadi tujuan para remaja tersebut.
Pada bagian depan tertulis: Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) Luthfillah. Rupanya, remaja-remaja itu adalah peserta belajar
nonformal di tempat tersebut. Setelah seharian
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membantu orang tua mencari nafkah, sore
mereka berkumpul dan belajar bersama.
Sepuluh tahun terakhir, aktivitas belajar
nonformal memang menjadi warna bagi sebagian besar warga Rambang. Tidak hanya
remaja, namun juga orang dewasa dan bahkan para lansia. Imbasnya, selain membuka
wawasan warga, pendidikan yang diterima
secara tak langsung juga menurunkan angka
kriminal di daerah tersebut.
Menurut Mauran, warga RT 03/RW 26
Kelurahan Pahandut, kondisi demikian bertolak belakang dengan sebelumnya. “Dulu, masyarakat lebih sibuk bekerja dan melupakan
betapa pentingnya pendidikan,” kata dia.
Minimnya pendidikan dan kerasnya kehidupan itulah yang kerap memicu perkelahi-

an dan tindakan kriminal lain di Rambang kala
itu. Sekolah bukan tak ada, namun anak-anak
lebih memilih membantu orang tua mencari
nafkah. Maklum, sebagian mereka memang
berasal dari kalangan pas-pasan. Pendapatan
lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan
pokok. Kebutuhan lain, kecil kemungkinan
bisa dipenuhi. Jangankan bicara tentang hiburan, ketika sakit saja, tak banyak warga memilih pengobatan medis yang biayanya dianggap cukup memberatkan.
Kondisi demikian, membuat Khairia Ulfah, yang saat ini menjabat sebagai Ketua
PKBM Luthfillah, prihatin. Bersama kedua koleganya, Abdul Fatah dan Halimatussa’diyah,
mereka berinisiatif membangun pusat pendidikan nonformal bagi masyarakat. Alhasil,
pada 2007, tiga sekawan itu merealisasikan inisiatif mereka. Berbekal awal ruangan sederhana yang disulap sebagai tempat belajar.
Dari sanalah mereka berharap, bisa memberikan pendidikan bagi masyarakat. Tidak
mudah memang, karena pandangan stereotip masyarakat yang menilai bahwa sekolah
hanya menghasilkan selembar ijazah dan tak
akan menjamin perbaikan taraf hidup. Kalau
bekerja, dari pagi hingga sore, warga bisa mendapat uang Rp20 ribu-30 ribu. Tetapi belajar,
sudah tak ada pemasukan, tak jarang harus
mengeluarkan biaya ekstra. Untuk membeli
buku kan perlu uang, begitu kira-kira pemikiran warga.
Tak menyerah begitu saja. Ulfah dan
kawan-kawan pun mengemas layanan pendidikan agar menarik minat warga. Selain itu,
waktu pendidikan nonformal yang luwes dan
fleksibel, membuat Ulfah leluasa mendekati
mereka. Tak sedikit di antara warga belajar
yang datang hanya bersandal jepit, baju lusuh, dan bahkan tidak membawa peralatan
tulis-menulis. Tetapi semua diterima dengan
senang hati. Sesekali diselingi tawa dan canda,
semua belajar dengan gembira.
Kewirausahaan dan Pemberdayaan
Tidak hanya fleksibel. Agar lebih menarik,
warga juga diajarkan berbagai program kewirausahaan dan pemberdayaan. Alhasil, proses
pembelajaran pun makin luas dan banyak menyentuh lapisan masyarakat. Dari sana warga
sadar akhirnya bahwa dengan pendidikan,
mereka bisa mengembangkan diri lebih baik.
Saat belajar yang pernah dianggap melelahkan dan dianggap membuang waktu, tergantikan dengan manfaat ekonomi yang mereka
terima.

foto-foto: dok. Pri

Beberapa program kewirausahaan yang
diajarkan, di antaranya adalah tambak/keramba ikan nila, bawal dan patin. Selain itu, juga
handycraft yang memanfaatkan limbah menjadi
berbagai kerajinan, menjahit, layanan laundry,
dan penjualan tiket online. Semua program
kewirausahaan tersebut, menurut Ulfah, sudah
berjalan dengan baik dan bahkan telah menjadi
jalan usaha masyarakat. Khususnya unit menjahit yang sudah memiliki pelanggan untuk pembuatan seragam sekolah. “Satu lagi yang tengah
kami rintis adalah pengembangan hasil panen
tambak menjadi produk olahan dalam bentuk
beku sehingga nilai ekonominya lebih tinggi,”
terang Ulfah.
Warga pun merasakan manfaatnya. Seperti
diakui Yahya, warga Pahandut. Dia merasakan perubahan nyata yang dialami masyarakat
Rambang. “Tak hanya sumber daya manusia,
lingkungan kami juga terus berkembang,” katanya.
Nurahman lain lagi. Berbekal pendidikan
nonformal yang diterima, sekarang dia bekerja
menjadi pengurus Rumah Pintar Bandara. Bahkan, saat ini dia juga meneruskan kuliah S1 Manajemen Informatika.
“Kalau sudah lulus nanti, saya akan berbagi
ilmu dan turut memberdayakan masyarakat,”
harapnya.
Kondisi sosial dan ekonomi Supardi, warga
Pahandut, kini juga jauh lebih baik. Setelah
mengenyam pendidikan Paket C, dia diterima
menjadi pegawai bagian teknisi di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya. “Saya bertugas menjadi
teknisi bangunan dan juga merawat landasan
pacu di bandara. Kesempatan belajar nonformal, ternyata sangat berharga dan bisa mengubah masa depan saya,” kata dia.
Begitulah, kehadiran PKBM berhasil meningkatkan gairah Rambang. Tepatnya: gairah
dan harapan agar hidup lebih berkembang. l
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egundahan menghantui seorang
anak. Dia amat terusik, ketika masyarakat memperbincangkan peri
laku ayahnya. Dia gelisah, karena isi
pembicaraan memang begitu menyudutkan
dan menyakitkan: sang ayah korupsi!
Dari sanalah sang anak berikrar, tidak
ingin terjerumus ke dalam perbuatan serupa.
Demikian pula sang ibu. Dia berjanji, akan
mendidik buah hatinya dengan baik, sehingga
kelak sang anak tidak melakukan kejahatan
yang seperti dilakukan suaminya.
Begitulah pesan dari puisi berjudul Janji
Anak, karya Natalia Rumanti Hartono, seorang Guru PPKn di Madrasah Aliah Negeri
9 Jakarta. Puisi tersebut merupakan kreasi
Natalia, dalam menciptakan model pembelajaran yang efektif bagi anak didiknya.
Dalam puisi tersebut, Natalia melukiskan, betapa sang anak merasa turut tercemar.
Kondisi itu sangat menyiksanya, karena ikut
menjadi “terhukum” secara sosial. Memang,
selayaknya anak kepada orangtua, dia juga
meminta sang ayah untuk membelikan gadget idaman. Namun, dia tidak pernah meminta sang ayah, untuk memenuhi keinginannya melalui uang yang tidak halal.

Karya Teacher Supercamp

Guru Kreatif
agar belajar
lebih Efektif
Sejumlah karya dihasilkan dalam
Teacher Supercamp 2015: Guru
Menulis Antikorupsi. Mulai cerita
pendek, esai, drama, komik, sampai
puisi.
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Aku memang ingin handphone model
terkini
Tapi tak pernah meminta korupsi
Kini
Aku anak koruptor
lahir dari jiwa yang kotor
Puisi tersebut, jelas Natalia, terinspirasi
dari fenomena korupsi yang dilakukan para
pejabat. Terutama, dampaknya yang luar
biasa kepada keluarga, istri dan anak-anak.
Menurut dia, kejahatan korupsi tidak saja
mengakibatkan penderitaan pada pelaku, namun juga berimbas pada keluarga. “Dalam
puisi itu saya memakai kacamata anak sebagai dampak dari korupsi yang dilakukan oleh
ayahnya,” kata Natalia.
Janji Anak, merupakan puisi ketiga dari
Trilogi: Keluarga Sang Koruptor. Ketiga puisi
itu lanjut dia, saling terkait satu sama lain.
Jika puisi ketiga itu merefleksikan kegundahan sang anak, maka puisi pertama berkisah
tentang surat sang istri kepada suami.
Sedangkan puisi kedua, terkait jawaban suami kepada istrinya. “Saya membuatnya dalam
waktu satu minggu. Saya berharap, puisi ini

mudah dicerna anak-anak,” kata Natalia.
Pendidik lain, Istiqomah, juga berkreasi
menciptakan model pembelajaran yang efektif. Bedanya, jika Natalia mempergunakan
puisi sebagai model, maka Istiqomah memakai cerita pendek (cerpen).
Jangan Mau Jadi Orang Miskin, begitu
judulnya. Cerpen itu bertemakan tentang
pentingnya kejujuran. Tema tersebut diambil
dari wejangan-wejangan yang kerap disampaikannya kepada para siswa. Di antaranya,
agar bersikap jujur saat mengisi data permohonan beasiswa.
Permohonan beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa miskin, menurut Istiqomah,
bisa menjadi ajang uji kejujuran. Pasalnya,
selama ini dia sering mendapati siswa yang
berbohong dalam pengisian data. Caranya,
dengan memperkecil penghasilan orang tua,
sehingga bisa masuk ke dalam kriteria penerima bea siswa.
“Tema itu menarik. Karena ada juga yang
mencari beasiswa dengan cara-cara berbohong. Saya ingatkan kepada mereka, bahwa
kebohongan itu sama seperti doa dan bisa dikabulkan oleh Allah,” ucap Istiqomah.
Natalia dan Istiqomah, adalah dua dari
25 guru yang lolos mengikuti Teacher Supercamp 2015: Guru Menulis Antikorupsi yang
digelar KPK, 2-6 Novemver lalu. Dari sekitar 500 guru yang mendaftar, keduanya termasuk yang berhak mengikuti kegiatan yang
diadakan di Lembang, tersebut
Teacher Supercamp 2015: Guru Menulis
Antikorupsi, pada akhirnya menghasilkan
sejumlah karya. Mulai cerita pendek, tulisan

“Dalam puisi itu saya
memakai kacamata anak
sebagai dampak dari
korupsi yang dilakukan
oleh ayahnya,”
Natalia Rumanti Hartono,
Guru PPKn di Madrasah Aliah Negeri 9 Jakarta.

esai, drama, puisi, hingga komik strip bertemakan antikorupsi hasil kreativitas para guru
dari berbagai daerah di Tanah Air. Kegiatan
tersebut merupakan wahana pengembangan
kapasitas para guru kreatif yang memiliki
minat dalam penulisan bahan bacaan remaja
bertema antikorupsi.
Guna mendukung pelaksanaan kegiatan,
KPK juga menggelar kegiatan lain. Di antaranya, workshop pendidikan antikorupsi, workshop penulisan cerita, team building, dan kegiatan pendukung lain. Sejumlah narasumber
hadir, antara lain Ahmad Fuadi (penulis novel
Negeri 5 Menara), Pidi Baiq (penulis novel
remaja Dilan), Zulfikri Anas (praktisi pendidikan dan kurikulum).
Para peserta juga didampingi mentor yang
kompeten di bidangnya. Di bawah asuhan
para mentor, peserta diberikan kesempatan
untuk memperbaiki atau mengembangkan
karya yang sudah dibuat. Yakni, dengan berdasarkan pengetahuan atau wawasan yang
diperoleh dari workshop yang diikuti. l

Integrito

BERDISKUSIPara peserta
bersama fasilitator saat melakukan diskusi
di Teacher Supercamp 2015:
Guru Menulis
Antikorupsi
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Meluaskan
JangkauanSuasana Rapat
Koordinasi Kerja
Sama Multilateral
antara KPK dan
Kemenlu, Selasa
(29/3).

Langkah
BersamaKetua KPK Agus
Rahardjo dan
Ketua OJK Muliaman
D. Hadad saat
menandatangani
MoU, Kamis (10/3).
integrito

integrito

MoU KPK-OJK

Kerja Sama KPK-Kemenlu

Mencegah Korupsi, Tata Kelola Menjadi Kunci

Pentingnya Kerja Sama Multilateral

T

ata kelola yang baik memegang peran sangat
penting.
Berdasarkan
pengalaman Indonesia
saat menghadapi krisis pada 1998
dan 2008, penerapan tata kelola
yang kurang baik, diidentifikasi
sebagai salah satu pemicu terjadinya krisis keuangan tersebut.
Dalam konteks itulah menurut Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Muliaman D. Hadad, kerja sama
antara KPK dan OJK menjadi sangat strategis. Melalui kerja sama
antara dua lembaga, ke depan industri jasa keuangan akan semakin efektif dalam mewujudkan
good governance OJK untuk industri jasa keuangan yang terpercaya.
Penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara KPK
dan OJK itu sendiri, dilakukan
langsung oleh Muliaman dan
Ketua KPK Agus Rahardjo. Penandatanganan MoU sekaligus
menandai, dimulainya kerja sama
dan koordinasi dalam upaya pen-
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Kerja sama strategis
dilakukan antara
KPK dan Otoritas
Jasa Keuangan.
Penerapan good
governance di
industri keuangan
pun bisa
ditingkatkan.
cegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa
keuangan.
Sementara itu, Muliaman
mengapresiasi langkah progresif
yang dilakukan pihaknya bersama
KPK. Meski selama ini, kata dia,
berbagai kegiatan pencegahan korupsi telah cukup banyak dilakukan. Namun dengan adanya kerja
sama tersebut akan membuka
kerja sama lain yang lebih luas antara kedua belah pihak.
“Langkah memberantas korupsi di sektor keuangan memer-

lukan upaya besar, karena selain
industri keuangan luas, edukasi
dan program pencegahan juga
memerlukan waktu banyak. Kami
akan merancang sosialisasi kepada industri agar kemudian industri memahami seluk-beluk
tindak pidana korupsi,” ujar Muliaman.
Sementara dalam sambutannya Agus Rahardjo mengatakan,
sebagai lembaga penegak hukum, KPK sebenarnya sudah bisa
melacak data dan informasi dari
industri jasa keuangan. Misalnya, melalui data dan informasi
dari hasil pemeriksaan, atau bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kita ingin mewujudkan industri jasa keuangan ini betulbetul mengedepankan good governance. Jadi, membangun sistem
itu jauh lebih baik,” ujar Agus.
Dalam kerja sama tersebut,
setidaknya terdapat tiga poin penting. Antara lain pertukaran data
dan informasi, kegiatan pencegahan, dan edukasi serta penelitian dan pengembangan. l

D

i tengah masih maraknya kasus korupsi, kerja
sama multilateral menjadi sangat penting.
Maklum, korupsi sekarang tidak
hanya masif dan sistemik, namun
sudah menjadi kejahatan transnasional.
Itulah sebabnya, seperti disampaikan Wakil Ketua KPK
Laode Muhammad Syarief, penanganan korupsi tak cukup hanya
dengan sumber hukum nasional.
Terlebih, lanjut dia, pelaku korupsi tidak sekadar menyamarkan
dan menyimpan harta rampasan
di luar negeri, namun juga kerap
mencari perlindungan di suatu
negara. “Karena itu, koordinasi
kerja sama multilateral penting.
Karena korupsi sifatnya transnasional melintasi batas-batas
teritorial negara,” ujar Laode saat
Rapat Koordinasi Kerja Sama
Multilateral Bidang Antikorupsi
dengan Kementerian Luar Negeri
dan Kementerian BPN/Bappenas,
di Jakarta, Selasa (29/3),
Laode mencontohkan kasus

“Pelaku korupsi
tidak sekadar
menyamarkan dan
menyimpan harta
rampasan di luar
negeri. Mereka
juga kerap mencari
perlindungan di
negara lain,”
Laode Muhammad Syarief,
Wakil Ketua KPK.
Nazaruddin. Dalam penanganannya, kata dia, banyak sekali melibatkan yuridiksi negara dan harus
bekerja sama dengan lembaga negara lain. “Melalui kasus itu, kita
bisa melihat, betapa penting kerja
sama multilateral,” ujar dia.
Tak hanya kerja sama multilateral, pertemuan tersebut juga
membahas tentang peningkatan
kerja sama bilateral antarnegara.
Selain itu, juga keikutsertaan

KPK dalam forum-forum internasional dan review tiga Rancangan
Undang-Undang sebagai bagian
dari United Nations Convention
against Corruption (UNCAC)
yang telah diratifikasi Indonesia.
“Kita harus mendorong tiga RUU
itu. Yakni mutual legal assistant,
asset recovery, dan ekstradisi,”
katanya.
Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian,
Rizal Affandi Lukman sependapat. Dia mendukung terjalinnya
komitmen kerja sama antara KPK
dan negara lain. Apalagi, imbuh
dia, korupsi merupakan kejahatan
luar biasa sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa pula.
“Tidak ada negara yang dapat memberantas korupsi tanpa
kerja sama dengan negara lain.
Tetapi yang jauh lebih penting,
implementasi dan pembenahan di
dalam negeri dan kerja sama bilateral yang akan dimanfaatkan untuk pemberantasan korupsi,” ujar
Rizal. l
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Korsup Energi

Kunjungan ICAC Hongkong

Mewujudkan Kedaulatan Energi

Tambahan Pengalaman Kawan Seperjuangan

L

emahnya tata kelola berjarak tipis dengan tindak
pidana korupsi. Tak heran, banyak kepala daerah
terjerat kasus rasuah, karena tak
apik dalam tata kelola.
Berangkat dari kondisi tersebut, pertengahan Februari lalu
KPK melakukan Koordinasi dan
Supervisi kepada daerah yang rawan korupsi untuk mendorong
tata kelola pemerintahan yang
bersih dan bebas dari korupsi.
Sebagai tindak lanjut, KPK juga
menggelar Rapat Koordinasi dan
Supervisi “Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi” di
Pekanbaru, Kamis (17/3).
Rapat diselenggarakan untuk lingkup empat provinsi, yakni
Riau, Kepulauan Riau, Sumatera
Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut Wakil
Ketua KPK Laode M. Syarief, setidaknya ada empat sektor yang
menjadi perhatian, yakni perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur, migas, dan sumber daya
alam. Tidak transparannya pemerintah daerah dalam menjalankan
keempat sektor itu, lanjut Laode,
menjadi titik lemah terjadinya ko-

“Masih banyak
masalah di sektor
ESDM. Untuk itu,
selain upaya pencegahan, KPK juga
akan menjalankan
fungsi penindakan
jika tidak ada
perbaikan,”
Agus Rahardjo,
Ketua KPK.

rupsi.
Tak hanya sektor migas,
KPK juga mengawasi sektor perkebunan dan pertanian di empat provinsi tersebut. Dari kegiatan ini, kata Syarif, KPK akan
mengoptimalkan fungsi-fungsi
pencegahan untuk mendorong
perbaikan sistem, regulasi/kebijakan, peningkatan kapasitas
kelembagaan serta untuk merangkul partisipasi publik secara
luas.
Sementara itu, Pelaksana Tu-

gas (Plt) Gubernur Riau Arsyad
Juliandi Rachman mengakui permasalahan transparansi dan tumpang tindih peraturan lahan di wilayah kerja migas masih menjadi
kendala utama. “SKK Migas juga
perlu membangun mekanisme
dan prosedur laporan lifting migas melalui KKKS yang dapat
diakses oleh pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota/daerah
penghasil migas,” ujar Rachman.
Untuk provinsi se-Kalimantan, KPK juga mengadakan Korsup Energi dengan Kementerian
ESDM, SKK Migas, BP Migas, dan
lima gubernur se-Kalimantan.
Kegiatan yang berlangsung di
Balikpapan pada Rabu (6/4) tersebut dibuka langsung Ketua KPK
Agus Rahardjo.
Menurut Agus, koordinasi
dan supervisi energi yang dilakukan KPK, adalah dalam
rangka menjalankan fungsi trigger mechanism. Selain itu, juga
terkait kewenangan koordinasi,
supervisi, monitoring, dan pencegahan. “Jika tidak ada perbaikan,
maka langkah hukum berupa penindakan terpaksa diambil,” kata
Agus. l

M

eski secara langsung
tidak berdampak pada
kerugian
keuangan
negara, korupsi di
sektor swasta menjadi salah satu
bagian yang disasar Independent
Commission Against Corruption
(ICAC) Hongkong. Alasannya, karena negara tersebut ingin menciptakan iklim persaingan bisnis
sehat, yang juga akan berdampak
pada stabilitas perekonomian.
Demikian diungkapkan Kepala Akuntansi Forensik, Departemen Operasi ICAC Hongkong
Melissa Tang, dalam kunjungannya ke KPK, Kamis (17/3). Dalam
paparannya, Melissa mengatakan, penyuapan di sektor swasta
harus ditindak, karena bertujuan
mendapatkan keuntungan dengan merugikan pengusaha dan
kelompok bisnis lain. “Penyuapan
di sektor swasta sangat penting
dan menjadi bagian kewenangan
ICAC untuk disidik. Memang, tidak menimbulkan kerugian negara secara langsung. Tetapi, tetap mempengaruhi budaya usaha
di negara kami yang ingin men-

“Penyuapan sektor
swasta memang
tidak menimbulkan
kerugian negara
secara langsung.
Tetapi, tetap
mempengaruhi
budaya usaha di
negara kami yang
ingin menciptakan
iklim bisnis yang
sehat,”
Melissa Tang,
Kepala Akuntansi Forensik,
Departemen Operasi ICAC
Hongkong.

ciptakan iklim bisnis yang sehat,”
jelasnya.
Melissa merupakan salah satu
dari tiga delegasi ICAC yang ditugaskan ke KPK. Mereka diterima
pimpinan KPK dan berdiskusi

dengan pejabat struktural dan
pegawai KPK. Topiknya, tentu
saja berkaitan dengan upaya
pemberantasan korupsi yang dilakukan kedua lembaga. Di antaranya, membahas tentang kemitraan dengan sektor swasta
dalam pencegahan korupsi, investigasi dengan metode akuntansi forensik, serta pemulihan
aset.
Dalam kesempatan tersebut,
KPK juga berbagi pengalaman.
Seperti disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan,
KPK juga banyak menjerat pihak
swasta. Data KPK menyebutkan, selama 12 tahun terakhir,
setidaknya terdapat 130 pihak
swasta yang tersangkut korupsi.
Perannya antara lain, sebagai penyuap bagi pejabat atau penyelenggara negara.
“Banyak keluhan dari para
pengusaha dengan tidak sehatnya iklim bisnis di Indonesia.
Pengusaha sering menyuap birokrasi, namun di sisi lain, pihak swasta juga menjadi supplier
suap di Indonesia,” kata Pahala. l

DELEGASI
ICAC- Mr.
Lawrence Chung,
Acting Principal
Liaison Officer
Community
Relations Depart.
ICAC saat
memberikan
paparan di
gedung KPK
Kamis (17/3).

BAHAN BAKARRatusan drum di
salah satu tempat
penimbunan
bahan bakar.
integrito
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BERMAIN Wakil Ketua KPK
Laode M. Syarief
menyaksikan
anak-anak yang
tengah mencoba
boardgame
antikorupsi.
integrito
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Boardgame Antikorupsi

Rakor Korsupgah Banten

Cara Asyik Memahami Nilai Antikorupsi

Cegah Korupsi, KPK Mendampingi

I

novasi lagi, permainan lagi.
Begitu upaya KPK dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Seperti yang terbaru,
saat KPK meluncurkan permainan
“Sahabat Pemberani: Permainan
Kejujuran.” Salah satu sarana
edukasi antikorupsi dalam format
boardgame digital, tersebut, diluncurkan Jumat (15/4) di Jakarta.
Permainan tersebut bisa
diunduh secara gratis melalui
Google Play pada tautan http://
bit.ly/1nBqM1p untuk telepon
pintar berbasis android atau melalui tautan http://acch.kpk.go.id/
games untuk perangkat komputer
atau laptop. Sebelumnya, boardgame ini juga telah dibuat dalam
versi konvensional dengan nama
yang sama.
Menurut Wakil Ketua KPK
Laode M. Syarief, dengan pendekatan dan pemanfaatan teknologi,
KPK berusaha menyesuaikan
pesan antikorupsi pada medium
yang mudah dicerna berbagai kalangan, yakni melalui permainan.
Hal ini dilakukan, mengingat segmentasi yang ingin disasar adalah
generasi muda.
Dari karakteristiknya, Syarief
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“Permainan digital
memiliki potensi
yang signifikan
untuk mendukung
berbagai perubahan
positif yang dapat
dimanfaatkan
sebagai sarana
edukasi dan
kampanye
antikorupsi,”
Laode M. Syarief.,
Wakil Ketua KPK.
menyatakan, percaya bahwa permainan digital ini memiliki potensi signifikan untuk mendukung berbagai perubahan positif.
Karenanya, Syarief berharap,
hadirnya permainan ini mampu
memotivasi berbagai pihak untuk menjalankan hidup dengan
penuh integritas. “Kami berharap
banyak orangtua, guru, dan para
pendidik bisa memanfaatkannya
secara optimal untuk menanam-

kan integritas kepada anak-anak,”
lanjut Syarief.
Boardgame
digital
memang dirancang khusus untuk
mengedukasi anak-anak dengan
nilai kejujuran. Nilai tersebut disimulasikan dalam permainan
melalui empat tokoh, yaitu Panji,
Krishna, Kirana dan Kumbi. Keempatnya, berusaha menolong
para tetangga mengembalikan
barang-barang yang dicuri oleh
robot jahat. Selain itu, empat tokoh ini juga harus menghindari
robot agar barang milik tetangga
tidak dicuri lagi.
Dalam kesempatan itu, KPK
juga memperkenalkan tujuh
boardgame lain, yang saat ini dalam tahap pengembangan. Ketujuh permainan itu, yakni Terajana, Keranjang Bolong, CSI: Pelajar Hebat, Politrik, Kesatria, It’s
My Business dan D’Hospital. Tiga
permainan pertama, diperuntukkan bagi anak dan remaja. “Kami
berharap mendapat timbal balik
berupa saran untuk perbaikan.
Ketujuh permainan ini punya segmentasi yang berbeda sehingga
jangkauan pesan antikorupsi bisa
lebih luas,” katanya. l

B

anten menjadi satu dari
sekian daerah di Tanah
Air yang memiliki tingkat korupsi yang cukup
tinggi. Karena itu, KPK menjadikan Banten sebagai salah satu
daerah yang mendapat perhatian
khusus dalam pemberantasan
korupsi. Langkah tersebut dilakukan dengan terjun langsung
melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan di
Banten.
Terkait itulah KPK menggelar
rapat koordinasi dengan Pemprov
Banten, Selasa (12/4). Sebagai
langkah sinergi, KPK juga menggandeng pemangku kepentingan
lain, yaitu Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Keuangan,
Kementerian
Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
BPK, BPKP, serta LKPP.
Wakil Ketua KPK Basaria
Panjaitan menyatakan, kegiatan
ini diselenggarakan karena sejumlah latar belakang. Di antaranya, karena berulangnya kasus

“KPK melakukan
pendampingan
karena berulangnya
kasus korupsi
di Banten, yang
melibatkan
eksekutif, legislatif,
dan swasta...”
Basaria Panjaitan,
Wakil Ketua KPK.

korupsi di provinsi tersebut, yang
melibatkan eksekutif, legislatif,
dan swasta. KPK juga menyoroti
rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Banten untuk
melaporkan hartanya. “Ini bisa
dilihat dari jumlah pejabat yang
sudah melaporkan hartanya. Sebanyak 19,73 persen di tingkat
eksekutif, dan 34,12 persen di
tingkat legislatif,” katanya.
KPK juga mengamati, masih
kuatnya intervensi dalam peren-

PENDAMPINGANWakil Ketua KPK
Basaria Panjaitan saat
memberikan arah
pada Rakor Korsupgah
Terintegrasi di Provinsi
Banten.

canaan kegiatan dan perencanaan
anggaran, pengadaan barang dan
jasa, serta alokasi bantuan sosial
dan bantuan keuangan.
Karena itu, Basaria mengimbau para pimpinan daerah dan
penyelenggara negara di lingkungan Provinsi Banten, untuk
bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi
sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih,
transparan, dan akuntabel.
Gubernur Banten Rano Karno
menyatakan keseriusannya mendukung KPK. “Saya bertekad untuk segera dapat mengatasi dan
membenahi demi mewujudkan
Banten yang berintegritas dan
terlepas dari perilaku atau praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme,”
ujar Rano.
Rano juga mengatakan, Pemprov Banten telah melakukan
langkah strategis sebagai upaya
pencegahan korupsi. Di antaranya
pembuatan Peraturan Gubernur
Banten yang mengatur gratifikasi,
kode etik PNS, sistem pelaporan
dan internal pemerintah. l
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Workshop Tunas Integritas

Workshop Integritas Berbasis Literasi

Membekali Kepala Daerah,
Memperbaiki Tata Kelola

Filosofi Antikorupsi pada Mata Pelajaran

G

edung KPK, 22-24 Maret 2016. Wajah-wajah
ceria dan penuh semangat berkumpul. Tidak
ada raut kemuraman. Semua memasang rona optimis.
Wajah-wajah itu adalah milik
17 pasang kepala daerah. Mereka
adalah para wali kota dan bupati
terpilih se-Jawa Tengah hasil Pilkada serentak 2015 lalu. Selama
tiga hari itu pula, para pucuk
pimpinan daerah tersebut memperoleh pembekalan khusus dari
KPK. Melalui workshop Tunas
Integritas, KPK memberikan pemahaman mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Turut hadir dalam pembukaan, para Wakil Ketua KPK,
yakni Basaria Panjaitan, Alex
Marwata, dan Laode Muhammad
Syarief. Selain itu, tampak pula
Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo dan Ketua DPRD Jawa
Tengah Rukma Setyabudi.

BELAJAR- Para
kepala daerah
di seluruh Jawa
Tengah saat
mengikuti
pelatihan Tunas
Integritas Jumat
(22/4).
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Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo mengatakan, pembekalan antikorupsi yang dilakukan terhadap para pimpinan
daerah tersebut merupakan salah
satu upaya Pemprov Jateng untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik, lanjut Ganjar, harus didukung dengan karakter pemimpin yang berintegritas. “KPK
tidak lagi menjadi hantu, tetapi
menjadi kawan untuk kita memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan,” ujar Ganjar.
KPK memberi apresiasi.
Agus Rahardjo berharap, melalui workshop Tunas Integritas,
akan lahir tunas-tunas yang bisa
membangun daerahnya dengan
transparan dan akuntabel. “Tentunya KPK berharap tidak hanya
di Jateng, tetapi bisa menyebar ke
daerah-daerah lain,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, ke17 pasangan kepala daerah dan
wakilnya menandatangani Komitmen Bersama Program Pence-

“KPK tidak lagi
menjadi hantu,
tetapi menjadi
kawan untuk kita
memperbaiki
tata kelola sistem
pemerintahan,”
Ganjar Pranowo,
Gubernur Jawa Tengah.
gahan Korupsi Terintegrasi. Dan,
tidak hanya mereka, beberapa
perwakilan dari DPRD Jateng pun
melakukan hal serupa.
Terdapat tujuh poin kesepakatan di dalam Komitmen tersebut. Antara lain mengimplementasikan nilai-nilai integritas
dan menjadi role model di lingkungan pemerintah kabupaten/
kota masing-masing. Selain itu,
juga melaksanakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
proses penerbitan perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam
(SDA) yang terbuka. l
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K

PK terus meningkatkan daya dukung terhadap implementasi Pendidikan
Antikorupsi.
Upaya berkesinambungan tersebut di antaranya melalui penyusunan berbagai produk literasi
antikorupsi sebagai media pembelajaran, baik di kelas maupun luar
kelas, sesuai jenjang pendidikan.
Begitu pula yang dilakukan
KPK di Malang, (19-21/4). Di Kota
Apel tersebut, KPK mengadakan
workshop Pembelajaran Integritas Berbasis Literasi. Bekerja sama
dengan Dinas Pendidikan Kota
Malang, workshop melibatkan 38
lembaga pendidikan dari jenjang
TK hingga SMA/SMK.
Bertindak sebagai narasumber, antara lain Diny Mariantono
dari Direktorat Pendidikan dan
Pelayanan Masyarakat KPK, staf
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kemendikbud Zulfikri Annas, dan
Dewi Utami Fayza dari Tim Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud.
Dalam paparannya, Zulfikri
menyebutkan bahwa terdapat
filosofi dalam semua mata pela-

jaran. Dengan mengetahui filosofi
tersebut, seharusnya seorang pendidik bisa memberi pesan nilai-nilai moral antikorupsi kepada para
siswa. Bahkan, filosofi itu juga terdapat dalam mata pelajaran IPA,
seperti Kimia dan Biologi.
Untuk Biologi, misalnya, Zulfikri mencontohkan proses fotosintesis. Mulai penyerapan unsur
hara di akar hingga pemasakan di
daun. Dari sana, Zulfikri mencoba
menggali tentang akar yang halus
yang dapat menerobos masuk jauh
kedalam tanah. Ternyata, tingkat
kehalusan akar karena tidak semua makanan bisa diserap dan
dimanfaatkan. Ada juga yang menjadi racun bagi tumbuhan.
“Akar yang lemah saja bisa
mengetahui mana yang halal (racun) dan yang bukan. Kenapa kita
sebagai manusia tidak dapat berbuat layaknya akar halus,” jelas
Zulfikri
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Malang Zubaidah, mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan
KPK menggandeng Dinas Pendidikan Kota Malang. Menurutnya,
workshop sangat penting dalam

“Akar yang
lemah saja bisa
mengetahui mana
yang halal (racun)
dan yang bukan.
Kenapa kita sebagai
manusia yang
dilengkapi dengan
akal dan fikiran
tidak dapat berbuat
layaknya akar halus,”
Zulfikri Annas,
Staf Pusat Kurikulum dan
Perbukuan Kemendikbud

membentuk karakter generasi
bangsa untuk tidak korupsi. Dan,
Malang sendiri sudah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di
sekolah. “Penghargaan pada Kota
Malang sebagai kota terjujur dalam pelaksanaan Ujian Nasional,
merupakan bukti nyata implementasi kejujuran oleh keluarga besar
Dinas Pendidikan,” kata dia. l
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SERIUS- Para
peserta
Pembelajaran
Integritas Berbasis
Literasi tengah
berdiskusi
mengenai upaya
membangun nilainilai antikorupsi
melalui literasi.
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Oleh:

Timer Manurung

Korupsi dan Politik
yang Merusak Hutan

S

umber daya alam (SDA) Indonesia
yang begitu melimpah, kerap menjadi sasaran empuk para pencari
rente. Untuk mendapatkan keuntungan, mereka tak jarang menghalalkan
segala cara, hingga berbagai praktik korupsi
juga tumbuh di dalamnya.
Berbagai kecurangan tersebut tidak saja
merugikan keuangan negara, namun juga
mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia.
Selama beberapa dekade terakhir, deforestasi
hutan Indonesia tercatat sangat memprihatinkan. Sejak
1985-1997, terjadi penyusutan hutan
Indonesia sekitar 1,8 juta
hektar per tahun atau setara dengan
luasa negara
Fiji.
Itu belum seberapa. Pada 1997-
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2000, kerusakan yang terjadi bahkan lebih
parah dan lebih miris. Selama periode itu, setiap tahun hutan Indonesia mengalami penggundulan setara Solomon Islands, atau sekitar 2,8 juta hektar pertahun.
Sejak tahun 2000 hingga sekarang, penyusutan hutan memang mengalami penurunan, hanya sekitar 1 juta hektar per tahun
atau setara dengan luas negara Lebanon. Namun hal tersebut bukan semata-mata lantaran lenyapnya berbagai praktik kecurangan
di sektor ini. Sebaliknya, keadaan tersebut
terjadi, karena hutan Indonesia yang hampir
habis tergerus.
Fenomena tersebut menjadi salah satu potret atas
buruknya sistem tata kelola

Ketua Auriga Nusantara

hutan di Indonesia. Dari hasil kajian Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor kehutanan yang telah dirilis beberapa waktu
lalu, potensi kerugian negara dari produksi
kayu saja, diperkirakan mencapai Rp598-799
triliun selama periode 2003-2014.
Sistem politik dan kebijakan yang cenderung transaksional mengakibatkan berbagai kecurangan muncul di sektor ini. Tata
kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak
sinkron antara pusat dan daerah, serta masih
lemahnya penegakan hukum, menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di
Indonesia hingga berujung pada kehancuran
sumber daya alam.
Untuk mengatasinya, Pemerintah dan
DPR tentu memegang peranan penting. Pemerintah dituntut lebih hati-hati dalam
membuat kebijakan. Sementara itu, syahwat
DPR dalam mengeluarkan undang-undang
juga harus dikendalikan.
Tengok saja produk DPR tentang Penerbitan Daerah Otonom Baru, dalam undangundang tersebut tidak ada batas wilayah yang
jelas. Belum lagi, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengakibatkan
potensi tumpang tindih kebijakan semakin
besar karena menarik kewenangan pemberian izin sumber daya alam dari bupati ke gubernur dan tanpa melalui kajian yang jelas.
undang-undang ini sangat berpotensi menjadi celah korupsi dalam hal perizinan karena
tidak adanya peraturan pelaksana dan tanpa
kejelasan mekanisme transisi.
Berbagai permasalahan tersebut, tentu
menjadi cerminan betapa praktik-praktik
korupsi di sektor kehutanan kian masif dan

sistemik. Sejumlah kebijakan dan peraturan
yang ada, seakan didesain untuk melegalkan
berbagai kecurangan. Oleh karena itu, ke depan perbaikan tata kelola sektor kehutanan
penting dilakukan. Harmonisasi antara
Pemerintrah dan DPR harus segera dibangun agar Pemerintah dan DPR lebih selektif
dan lebih ketat dalam menghadirkan regulasi
baru.
Berbagai praktik kecurangan yang terjadi
di sektor kehutanan tidak saja merugikan keuangan negara, namun juga merampas hakhak masyarakat. Selain perekonomian masyarakat akan terganggu dan tidak memiliki
jaminan atas pengelolaan hutan, masyarakat
juga akan sangat gampang dikriminalisasi.
Fenomena yang terjadi di salah satu
desa di Sulawesi Tenggara misalnya, permasalahan tersebut mengakibatkan banyak
masyarakat menjadi telantar karena buruknya sistem perizinan yang ada. Dari berbagai permasalahan itu, pemerintah ke depan
mestinya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan berbagai macam produk, seperi Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden.
Masyarakat sebenarnya memiliki peran penting dalam mengawal berbagai kebijakan yang dikeluarkan, baik di eksekutif
maupun di legislatif. Salah satunya yakni
dengan mencermati berbagai proses pembuatan peraturan di daerah masing masing,
mampu mendorong transparansi di tingkat
daerah, serta perlu mempertahankan segigih
mungkin atas daerah yang menjadi tempat
hidupnya. l
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klinik lhkpn

Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK

Pelaporan LHKPN Terkait
Penghasilan/Penerimaan
Pertanyaan
Halo KPK. Saya seorang PN dan juga
pengelola LHKPN di instansi tempat saya bekerja. Sering datang pertanyaan pada saya,
terkait penghasilan/penerimaan dalam melaporkan LHKPN. Sebagai contoh, bagaimana
pelaporan perolehan grant riset bagi dosen/
profesi lain? Bagaimana melaporkan barang
yang digadaikan, apakah uangnya dimasukkan
sebagai penghasilan? Bagaimana melaporkan
penghasilan anak yang masih dalam tanggungan? Selain itu, jika terdapat contoh-contoh
lain terkait penghasilan/penerimaan, mohon
dibantu penjelasannya. Terima kasih.
Saladin - Jakarta
Jawaban
Sdr. Saladin yang kami hormati, kami sudah menangkap pertanyaan Anda. Berikut
beberapa penjelasan yang mungkin dapat
menjawab pertanyaan tersebut.
Pertama, mengenai pelaporan perolehan
grant riset bagi dosen/profesi lain. Sepanjang
seluruh/sebagian nilai grant dapat menjadi
milik PN, maka penerimaan grant tersebut
tetap dilaporkan, dengan pencatatan sebagai
berikut:
•

•

Apabila grant berbentuk dana dan berdasarkan perjanjian grant menjadi milik
PN, maka grant/sisa grant tersebut dicatat
pada kolom Penghasilan Profesi.
Apabila grant berbentuk barang dan berdasarkan perjanjian grant menjadi milik
PN, maka grant tersebut dicatat pada kolom Harta sesuai dengan bentuk barang.
Selain itu, kolom Pernyataan Menerima
Hibah juga diisi oleh PN, sesuai dengan nilai grant (menggunakan nilai pasar apabila
grant berbentuk barang) yang menjadi
hak milik.
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harap, contoh sebagai berikut bisa menjadi
referensi Anda:
Pelaporan penerimaan dana beasiswa.
sisa beasiswa tetap dilaporkan dalam Kolom
Kas. Selain itu, kolom Pernyataan Menerima
Hibah juga diisi oleh PN, sesuai dengan nilai
sisa beasiswa.

Kedua, mengenai pelaporan barang yang
digadaikan. Walaupun telah digadaikan, barang tersebut tetap dilaporkan dalam LHKPN,
karena masih merupakan aset PN. Sedangkan
utangnya dilaporkan dalam Kolom Utang. Untuk uang yang diterima tidak perlu dilaporkan
sebagai penghasilan, karena uang hasil gadai
bukanlah penghasilan, tetapi utang. Sedangkan bunganya dilaporkan pada Pengeluaran
Lain-lain.
Ketiga, mengenai pelaporan penghasilan
anak yang masih dalam tanggungan. Penghasilan dari anak yang masih dalam tanggungan
tersebut dilaporkan pada kolom Penghasilan
dari Kekayaan yang Dimiliki. Ketentuannya
sebagai berikut:
• Pada kolom jenis penghasilan diisikan
kode 8 (penghasilan lainnya)
• Pada kolom Nama Harta Kekayaan yang
Menimbulkan Penghasilan dan Nama Perusahaan/ Badan Hukum/Perorangan, diisi
nama anak PN yang dimaksud
Selain itu, sebagaimana Anda minta, kami
berikan juga beberapa contoh kasus terkait
pelaporan penghasilan/penerimaan. Kami

Pelaporan hasil dari memenangkan
undian yang nilainya dapat mencapai ratusan juta. Pencatatannya sebagai berikut:
• Apabila undian dalam bentuk bentuk tunai, maka dicantumkan dalam Kolom Kas
• Apabila undian dalam bentuk barang,
maka dicantumkan dalam Kolom Harta
sesuai dengan bentuk barang, dengan asalusul harta dari Hibah.
Selain itu, PN juga harus mengisi surat
pernyataan tentang hibah/hadiah/warisan
sesuai nilai undian atau surat keterangan sebagai pemenang undian dari pihak terkait.
Pelaporan hasil wiraswasta pasangan.
hasil wiraswasta pasangan juga harus dilaporkan, yakni pada kolom Penghasilan Dari
Kekayaan Yang Dimiliki, dengan nilai penghitungan penghasilan yang diperoleh dalam
satu tahun. Apabila tidak terdapat bukti
pendukung, dapat membuat Surat Pernyataan
yang kurang lebih memuat identitas wiraswastawan/wati, jenis usaha, dan nilai penghasilan selama satu tahun terakhir.
Cara menghitung bunga deposito yang
belum jatuh tempo dan bunga tabungan
lain. Dalam hal ini, bunga deposito yang belum jatuh tempo tidak perlu dilaporkan. Yang
dilaporkan cukup saldo saat pelaporan saja.

Pelaporan pendapatan yang diperoleh
dari usaha sewa/kost. Pendapatan tersebut
dicatat pada Kolom Penghasilan Yang Diperoleh Dari Kekayaan Yang Dimiliki.
Pencatatan bonus yang diperoleh
pejabat struktural pada BUMN/BUMD.
BONUS tersebut dicatat pada kolom Penghasilan Dari Jabatan. Mengingat penghasilan
dari jabatan yang dilaporkan dalam Formulir
LHKPN adalah per bulan, maka bonus yang
diterima dalam setahun dibagi 12 bulan. Nilai bonus per bulan itulah yang dicantumkan
dalam kolom tersebut.
Cara melaporkan pendapatan dari
sisa SPPD. SPPD merupakan biaya, jadi tidak
perlu dilaporkan dalam penghasilan.
Demikian informasi yang dapat kami
sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan
Saudara. Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat PP LHKPN KPK. Caranya:
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
Salam antikorupsi! l
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan
melalui surel: Informasi.LHKPN@kpk.go.id
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cendEkia
Kearifan Lokal Suku Tengger

Mempertahankan
Tradisi, Menjaga Alam
Masyarakat Tengger teguh memegang adat-istiadat nenek moyang.
Termasuk di antaranya, cara pandang terhadap pentingnya peran
hutan.

D

ari Pananjakan menatap Wonokitri, hutan menjelma menjadi hijau cendawan. Di bagian
bawah, ruang antar tajuk membentuk labirin. Pada atapnya,
dedaunan serupa kanopi, menutup dan
menangkupi sebagian wilayah yang terletak
di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur, ini.
Selayaknya desa-desa lain yang termasuk
ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo
Tengger Semeru, Wonokitri memang asri.
Tidak hanya hutan yang begitu rindang, namun juga pepohonan di perkampungan yang
tumbuh dengan leluasa. Wonokitri, bisa jadi
membuat iri berbagai wilayah di negeri ini,
yang banyak hutannya sudah gundul dan
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populasi pepohonan kian menyusut seiring
waktu berlari.
Suku Tengger, sebagai masyarakat asli
Wonokitri, memang bersahabat dengan alam.
Kesadaran mereka begitu tinggi, terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatannya. Meski
Gunung Bromo termasuk salah satu destinasi
wisata yang cukup ramai dikunjungi, mereka
tidak terpengaruh berbagai budaya yang dibawa para pelancong. Mereka tetap bersahaja dan memegang teguh adat istiadat nenek
moyang, terutama dalam menjaga kelestarian
alam. Alam, seolah menjadi bagian tak terpisahkan masyarakat Tengger.
Semasa hidup, budayawan dan peneliti
tradisi dari Universitas Jember Ayu Sutarto,
pernah mengatakan, salah satu adat istiadat

yang terus dijaga oleh masyarakat Tengger
hingga kini, adalah pantangan menebang hutan secara sembarangan. Hal ini terlihat dari
kearifan lokal mereka, “tebang satu tanam
dua”. Artinya, apabila masyarakat menebang
satu pohon, maka harus menanam minimal
dua pohon yang sejenis. Melalui tradisi seperti itu, pantang bagi masyarakat Tengger
melakukan penebangan secara membabibuta, dengan dalih apapun.
Perilaku tersebut, didasarkan atas keyakinan bahwa hutan memegang peran
penting bagi masyarakat. Tanpa hutan, kehidupan akan terganggu, keselarasan akan
terancam.
Melalui pola kelola seperti itu, tak heran
jika Wonokitri dan berbagai desa lain di sekitar Bromo, relatif jauh dari ancaman kerusakan ekosistem. Bukan hanya persoalan vegetasi dan keseimbangan fauna di dalamnya,
namun juga menyangkut ketersediaan air
tanah yang teramat dibutuhkan.
Cara pandang Suku Tengger terhadap
alam tersebut, merupakan bukti bahwa mereka sangat patuh terhadap tradisi, yang telah berlaku secara turun-temurun. Bahkan,
tidak hanya di hutan, masyarakat setempat
juga peduli terhadap lingkungan tempat
tinggal mereka. Di setiap pekarangan rumah
misalnya, warga Tengger juga melakukan
penghijauan seperti menanam tanaman obat,
tanaman hias, hingga palawija dan buah-buahan.
Kepatuhan masyarakat terhadap hukum
adat tersebut, secara tidak langsung turut
mendukung ketertarikan para wisatawan.
Seperti diungkapkan Ayu, daya tarik Tengger memang bukan hanya terletak pada pemandangan alamnya yang mempesona. Melainkan juga, kekhasan status keagamaan
dan adat-istiadatnya. Hal ini bukan hanya
dikemukakan oleh para pemerhati asing, melainkan juga pemerhati dalam negeri, sejak
zaman Majapahit sampai dengan zaman Keraton Surakarta yang telah memeluk agama
Islam. “Sampai sekarang, kekhasan itu masih
mampu menyedot perhatian orang luar Tengger. Terbukti dengan ramainya kunjungan
wisata pada perayaan Kasada setiap tahun,”
urai Ayu.
Kejujuran dan Ketulusan
Ihwal kedekatan masyarakat Tengger dengan alam, bisa dimaklumi. Pasalnya, hampir
sebagian besar memang berprofesi sebagai

surabaya.panduanwisata.id

petani. Jumlah tersebut, seperti diungkapkan Ayu Sutarto, mencapai 95 persen dari
populasi orang Tengger yang “hanya” sekitar
100 ribu jiwa.
Begitupun, kepedulian kepada alam, bukanlah satu-satunya kearifan lokal masyarakat Tengger. Ayu menambahkan, sejak zaman Majapahit, dataran tinggi Tengger dikenal sebagai wilayah yang damai dan tentram.
Jenderal Thomas Stamford Raffles, lanjut Ayu, bahkan sangat mengagumi orang
Tengger. Dalam The History of Java, dia mengemukakan bahwa pada saat berkunjung ke
tempat yang sejuk itu, Raffles melihat orang
Tengger yang hidup dalam suasana damai,
teratur, tertib, jujur, rajin bekerja, dan selalu gembira. Mereka tidak mengenal judi
dan candu. “Ketika Raffles bertanya tentang
perzinahan, perselingkuhan, pencurian, atau
jenis-jenis kejahatan lainnya, mereka yang
biasa disebut sebagai orang gunung itu menjawab bahwa hal-hal tersebut tidak ditemui
di Tengger,” kata Ayu Sutarto.
Yang membanggakan, kejujuran dan
ketulusan masyarakat Tengger masih dapat
dilihat sampai hari ini. Angka kejahatan di
desa-desa Tengger pada umumnya hampir
selalu nol. Suasana damai, tenteram, aman,
dan penuh toleransi yang tercermin dalam
kehidupan sehari-hari orang Tengger, menurut Ayu, dapat dijadikan acuan dalam
periode formatif Indonesia modern. “Tengger adalah sebuah pusaka saujana (cultural
landscape) yang apabila dibina dan dikelola
dengan benar, eksistensinya akan memberi
sumbangan yang lebih berarti bukan hanya
bagi dirinya, melainkan juga bagi Indonesia,”
pungkas dia. l
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chicken soup for the soul:

Parent’s Stories: Membesarkan

mewujudkan resolusi

Anak yang Berdaya

A

pa resolusi Anda tahun ini? Pertanyaan
tersebut kerap kali dilontarkan banyak
orang kepada kita, atau bahkan
pertanyaan untuk diri kita sendiri ketika
memasuki tahun baru. Membuat sebuah resolusi
tentu mudah. Namun tak sedikit orang justru
membuat resolusi yang sama dari waktu ke waktu.
Itu berarti, resolusi mudah diucapkan, namun sulit
dipertahankan.
Tentu banyak pula orang yang sukses dengan
resolusi yang mereka buat. Namun setelah itu,
sejumlah orang mulai menyadari bahwa mereka
tidak benar-benar membutuhkan perubahan dalam
diri mereka. Beberapa orang menyadari bahwa
“lebih” tidak selalu berarti lebih baik. Misalnya
rumah yang lebih besar atau mobil yang lebih
mewah, bukanlah jawaban sebenarnya.
Lewat buku Chicken Soup for the Soul:
Mewujudkan Resolusi, para penulisnya menyajikan
berbagai kisah nyata yang dideskripsikan ke dalam
cerita pendek dengan beberapa tema. Sebut saja:
Mulai Hari Ini dan Seterusnya, Apa pun Bisa Terjadi,
Sebuah Tangan yang Menuntun, Halo Tubuh!, Aku
Layak Mendapatkannya, Kenikmatan Sederhana,
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Aku Melakukannya!, Harus Tertawa!, Bersamamu
di Sisiku, Impian Sungguh Terwujud, Aku Sungguh
Menyukainya!, dan Menyelesaikan Siklus.
Dalam salah satu tulisan Mimi Greenwood
Knight, berjudul “Doa Cucian” misalnya. Dia
menceritakan kisah yang sering kita jumpai dalam
kehidupan sehari-hari. Mimi membuat resolusi
ketika anaknya beranjak dewasa. Ia ingin anaknya
berpijak pada kenyataan. Dimulai dari hal kecil, ia
coba mendidik anaknya untuk bertanggung jawab
atas cucian baju yang telah digunakan sendiri.
Walaupun sulit, namun ia berdoa kepada Tuhan
agar bisa meletakkan tanggung jawab di bahu
anak-anaknya.
Buku ini bisa menjadi langkah pertama
dalam upaya meluangkan sejumlah waktu
untuk menilik kehidupan kita. Kita bertanggung
jawab terhadap hidup kita. Kita dapat membuat
perubahan apa pun yang kita inginkan, atau kita
dapat memutuskan untuk merasa puas dan bahagia
dengan apa yang sudah kita miliki. Apapun kasus
yang dikisahkan dalam buku ini, akan membuat
kita berpikir, tertawa, menangis, berkata “ohhh,” dan
menyentuh hati. l

A

nak adalah salah satu titipan Tuhan yang
harus dirawat dan dididik dengan baik.
Namun mendidik anak agar berkarakter kuat tentu bukan perkara mudah.
Apalagi, berbagai gempuran media sosial seperti
saat ini, menambah berat tantangan orang tua
dalam mengasuh dan membesarkan anak. Pola
pengasuhan anak pun tentu harus berbeda.
Bagi penulis Adhitya Mulya, setidaknya terdapat tiga hal untuk membentuk karakter anak agar
berdaya ketika dewasa, yakni values, harga diri, dan
proses. Tiga hal itu pula yang dia paparkan secara
gamblang dalam bukunya berjudul Parent’s Stories:
Membesarkan Anak yang Berdaya.
Terbitnya buku ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan penulis mengenai nilai-nilai hidup yang
ditanamkan kepada generasi berikutnya. Selain itu,
buku tersebut juga disajikan sebagai bentuk sharing
penulis dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai pola mendidik anak yang baik.
Buku ini banyak membahas tentang bagaimana
seharusnya orang tua mengajarkan nilai hidup,

harga diri, dan memaknai proses kepada anak. Karena menurut pria kelahiran 3 Desember 1977 itu,
memang ketiga hal itulah yang membentuk karakter pada anak dalam proses menjadi orang
dewasa yang berdaya.
Orang tua di setiap generasi tentu selalu berupaya untuk mendidik anak-anaknya menjadi sukses. Sukses yang dimaksud bukanlah sukses dalam
hal materi. Namun, mereka yang sukses adalah
yang berdaya bagi diri sendiri dalam mengatasi
rintangan hidup dan berdaya guna pula bagi orang
lain.
Buku ini disajikan dengan gaya bahasa yang
naratif dan hangat dalam mengajak para pembacanya untuk mengkaji ulang, apakah benar orang
tua tahu yang terbaik untuk anak? Sudahkah orang
tua menjadi mentor? Atau justru menjadi monster?
Benarkah selama ini orang tua mendidik anak untuk
menjadi tangguh atau hanya menangguhkan pahitnya hidup untuk anak cicipi?. Semua itu disajikan
penulis dalam buku Parent’s Stories: Membesarkan
Anak yang Berdaya. l
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klinik gratifikasi

Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK

Menyikapi
Hadiah
dan Jamuan
Pertanyaan
Karena terdapat potensi perbedaan pemahaman mengenai
gratifikasi, saya mohon pencerahan mengenai beberapa hal.
Yakni, terkait dengan pemberian
hadiah dan entertainment kepada pejabat pemerintah, termasuk karyawan BUMN/pejabat
lain. Misalnya:
1. Pemberian makan, misalnya maksimal
Rp500 ribu per orang.
2. Pemberian hadiah, misalnya kue ulang tahun/bingkisan lebaran, cindera mata, maksimal Rp500 ribu per orang.
3. Pemberian entertainment, misalnya golf,
maksimal Rp1 juta per orang.
Saya merujuk kepada peraturan KPK
bahwa pemberian hadiah pernikahan diperbolehkan dengan maksimal Rp1 juta dan UU No.
20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:
- Pasal 12B, ayat (1)
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi.
b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta,
pembuktian bahwa gratifikasi itu suap
dilakukan oleh penuntut umum.
· Pasal 12C,
- Ayat (1)
Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku,
jika penerima melaporkan gratifikasi
yang diterimanya kepada KPK.
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Ayat (2)
Penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling
lambat 30 hari kerja terhitung sejak
tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Selanjutnya, pertanyaan saya:
1. Jika suatu perusahaan menyediakan
makan/hadiah/entertainment (contoh 1-3
di atas) kepada pejabat pemerintah, apakah benar bahwa tanggung jawab untuk
menolak atau melaporkan ke KPK adalah
pada pihak pejabat pemerintah tersebut?
(Karena pejabat pemerintah tersebut yang
lebih tahu peraturan yang berlaku padanya
dan apakah suatu pemberian berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya)
2. Apakah konsekuensi bagi perusahaan jika
pejabat pemerintah tersebut tidak menolak
atau tidak melaporkan ke KPK?
3. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa
pejabat pemerintah tersebut sudah melaporkan ke KPK?
4. Bagaimana cara terbaik untuk menolak
permintaan gratifikasi dari pejabat pemerintah, terutama jika pejabat tersebut
mengatakan bahwa itu tidak melanggar
peraturan instansi yang bersangkutan dan
akan melaporkan ke KPK sesuai pasal 12C?
Terima kasih banyak atas pencerahannya.
IA di Semarang
Jawaban
Berdasarkan penjelasan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas
yakni:
Meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.
Pengaturan lengkap tentang Delik Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan 12C UndangUndang 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yaitu:
Pasal 12B
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara Negara dianggap pemberian
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. yang nilai Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp10 juta,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
suap dilakukan oleh penuntut umum
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 tahun
dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak
Rp1 miliar.
Pasal 12C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima
kepada Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dapat
kami sampaikan :
1. Batasan wajar Rp1 juta dalam penerimaan
yang dimaksud adalah pada peristiwa penyelenggaraan perayaan yang secara tradisi
atau adat istiadat terdapat budaya pemberian yang sifatnya resiprokal/saling berbalasan atau bergiliran memberi, seperti: pesta

2.

3.

4.

5.

6.

pernikahan, acara pertunangan, kelahiran,
aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau
upacara agama/adat/tradisi lainnya. Sedangkan terkait pemberian hadiah/entertainment,
meskipun nilainya di bawah Rp1 juta tetap
tidak diperkenankan diterima/wajib ditolak,
jika berasal dari pihak-pihak yang memiliki
hubungan kepentingan terkait jabatan individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
Kewajiban bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi
yang dianggap suap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, diatur
dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang menyatakan bahwa:
“Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B UU Tipikor
wajib melaporkan kepada KPK”.
Ancaman pidana penerima gratifikasi yang
dianggap suap diatur dalam Pasal 12 B ayat
(2) yaitu: pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling
sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Pemberi gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya
kepada KPK, secara hukum dapat diancam
pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap, yaitu
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi.
Apabila Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara yang mengharuskan untuk memberi/
membayar hadiah/uang dengan dengan jumlah tertentu dalam proses pelayanan publik
di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatannya
bukan gratifikasi yang dianggap suap melainkan perbuatan pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12e UU Tipikor.
Dalam hal terdapat praktik gratifikasi yang
dianggap suap, pemerasan atau suap, dari oknum yang sulit dihindari, maka kami harap
saudara melaporkannya kepada KPK melalui KPK Whistleblowing System (KWS) yang
dapat diakses pada alamat https://kws.kpk.
go.id/
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cakrawala

Karena
Kebohongan,
Jabatan Dilepaskan
Beberapa pejabat rela mundur hanya
karena alasan yang “sepele.” Ada
yang karena ketahuan berbohong,
ada pula karena produk makanan
yang terkontaminasi.
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I

barat mantera, Finlandia adalah negeri
dengan aneka sihir. Sekali namanya disebut, banyak ingatan akan tersedot ke
negara di Skandinavia tersebut. Tentang keindahan alamnya yang penuh
pesona, tentang merek telepon seluler yang
pernah merajai dunia, tentang sejumlah
nama pembalap internasional di ajang Formula 1, dan masih banyak lagi.
Di antara yang banyak itu, “sihir” yang
cukup membuat takjub adalah tingkat integritasnya yang luar biasa. Berdasarkan
skor Corruption Perception Index (CPI) dari
Transparency International (TI) 2015, misalnya, negara seluas 338.424 km², tersebut,
menduduki ranking kedua dengan skor 90
dari rentang nilai tertinggi 100.
Soal integritas, Finlandia memang tidak
main-main. Jangankan korupsi, kebohongan
saja sudah demikian tidak disukai. Kebohongan, dalam sudut pandang rakyat Finlandia, adalah perusak kepercayaan dan sumber dari segala kejahatan yang jauh lebih besar. Termasuk
korupsi tentu saja.
Dan, hal inilah yang membuat sang
Perdana Menteri (PM), Anneli Tuulikki Jäätteenmäki mundur dari jabatannya, Juni 2003. Dia dituduh berbohong
kepada parlemen dan rakyat, menyangkut kebocoran informasi politik yang sensitif
selama kampanye.
Tuduhan terhadap Jäätteenmäki, bermula ketika dirinya mengaku memiliki informasi
soal pembicaraan antara saingan politiknya,
mantan PM Paavo Liponnen dan Presiden AS
ketika itu George Bush. Dia mengatakan, informasi yang begitu saja masuk ke faksimile-

1.
nya itu menyebutkan, bahwa Liponnen membantu AS dalam agresi ke Irak. Rakyat pun
berantipati kepada Liponnen. Jäätteenmäki
akhirnya menyingkirkan pesaingnya itu.
Namun setelah Jäätteenmäki menduduki kursi PM, terkuaklah kebohongan itu.
Ternyata, dia tidak memperoleh informasi
itu begitu saja, namun karena sengaja meminta dari pihak Kementerian Luar Negeri.
Fakta itu terkuak, setelah asisten Presiden
Finlandia Martti Manninen membuka alur
perolehan data informasi itu kepada publik.
Rakyat Finlandia pun akhirnya tahu bahwa
Jäätteenmäki berbohong. Dia sudah merusak
kepercayaan parlemen dan rakyat Finlandia.
“Kalau kepercayaan hilang, artinya posisi
pun hilang. Saya telah kehilangan kepercayaan itu. Dan jelas, waktu saya sebagai perdana menteri telah berlalu,” ujar Jäätteenmäki, saat menyampaikan pengunduran dirinya. Jäätteenmäki, pemimpin Partai Tengah,
praktis hanya menduduki jabatannya selama
69 hari, seperti dilansir finlandpolitics.org.
Mundurnya Jäätteenmäki adalah contoh mengenai pentingnya kejujuran. Karena
kejujuran dan integritas yang luar biasa itu,
di Finlandia, kasus-kasus korupsi tidak selalu melibatkan nilai uang yang berakhir pada
dipidananya pelaku korupsi.
Pejabat Lain
Kasus Jäätteenmäki, tentu bukan satu-satunya. Di luar Finlandia, beberapa pejabat penting lain juga mundur, meski mereka
tidak terlibat korupsi. Alasannya pun beragam, mulai bertemu koruptor hingga merasa
kinerjanya tidak sesuai target.
Salah satunya, Menteri Human Services
Australia Ian Campbell. Campbell mundur
dari jabatannya, karena tak sengaja bertemu
B rian Burke sewaktu menjabat Menteri
Lingkungan Federal. Burke, orang paling berpengaruh di Negara Bagian Australia Barat
(WA), tetapi juga dipenjara karena terbukti
korupsi beberapa tahun lampau. Campbell
memilih mundur, demi menyelamatkan in-

tegritas pemerintah Howard di mata publik.
Di Inggris, Estelle
Morris yang baru satu
tahun menjabat sebagai Secretary of State for
Education and Skills,
juga mengundurkan diri.
Alasan Morris, karena tidak berhasil menjalankan
tugas seperti yang seharusnya. Sebelumnya, dia
berkomitmen bahwa bila
target literasi di Inggris
tidak tercapai, dia akan
mundur.
Di Taiwan, Menteri
Kesehatan Chiu Wen-ta
mundur di tengah karena
minyak untuk makanan
terkontaminasi. Sebelum
mundur, Chiu meminta
maaf kepada publik dan
menjamin bahwa tidak
ada lagi produk terkontaminasi di pasaran.
Di Rumania, Wali
Kota Bucharest Cristian
Popescu Piedone mundur
akibat kebakaran di klub malam, November 2015. Dia merasa bersalah secara moral, terhadap kasus yang menewaskan lebih dari 30 orang.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Jangan berkecil hati. Karena ternyata, ada juga pejabat di negeri ini yang
mengundurkan diri karena merasa gagal menjalankan tugas. Keduanya adalah, Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito
dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono. Sigit
mundur sebagai tanggung jawab karena
tak mencapai target penerimaan pajak 2015, sementara Djoko merasa tak
mampu mengendalikan kemacetan panjang yang terjadi saat libur Natal. l

2.

3.

4.
1.
2.
3.
4.

Anneli Tuulikki
Jäätteenmäki
Ian Campbell
Estelle Morris
Chiu Wen-ta
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teladan
Mohammad Hatta

Berangkat Satu Koper,
Pulang Satu Koper
Aku mengenang negarawan jenius ini
dengan rasa penuh hormat karena
rangkaian panjang mutiara sifat: tepat
waktu, tunai janji, ringkas
bicara, lurus jujur, hemat serta bersahaja
Angku Hatta, adakah garam sifat-sifat
ini masuk ke dalam sup kehidupanku?
Kucatat dalam puisiku, Angku lebih suka
garam dan tak gemar gincu.
Tujuh windu sudah berlalu, aku
menyusun sebuah senarai perasaan
rindu,
Rindu pada sejumlah sifat dan nilai, yang
kini kita rasakan hancur
bercerai-berai.

B

ait menggetarkan itu adalah penggalan puisi karya Taufiq Ismail.
Judulnya, Rindu Pada Stelan Jas
Putih dan Pantalon Putih Bung
Hatta. Dibacakan 10 November
2003, puisi tersebut mengupas nilai-nilai dan
keteladanan mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta atau yang lebih dikenal sebagai
Bung Hatta.
Tak dimungkiri, kerinduan Taufiq Ismail
adalah kerinduan kita semua. Di tengah korupsi yang kian menggurita, negeri ini seperti
kehilangan nilai-nilai yang diteladankan Hatta.
Seperti disampaikan Jakob Oetama,
pendiri salah satu koran nasional. Menurut
Jakob, segala yang dilakukan Hatta mencer
minkan bahwa dia tidak hanya jujur, namun
juga berintegritas dan antisuap. “Kejujuran
hatinya membuat dia tidak rela untuk
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menodainya dengan melakukan tindak
korupsi,” tegas Jakob.
Pascakemerdekaan, Hatta pernah meng
em
ban beberapa jabatan penting. Mulai
wakil presiden, perdana menteri, hingga
wakil perdana menteri. Tetapi berbeda
dengan kebanyakan pejabat sekarang yang aji
mumpung, Hatta tidak mau memanfaatkan
jabatan dan fasilitasnya untuk kepentingan
pribadi dan keluarga.
Dalam kaca mata Hatta, integritas dan
kejujuran adalah nilai yang tak terkira. Meski
sebenarnya “mudah” saja memanfaatkan
jabatan, namun pantang baginya melakukan.
Hatta rela hidup sederhana ketimbang harus
menggadaikan kejujuran dan harga diri.
Dan semua itu, tentu saja membanggakan
keluarga. “Terutama kejujuran dan tidak
mengutamakan kepentingan sendiri dan ini
ditunjukkan bahwa beliau selalu membantu
orang, walaupun kondisinya beliau bukan
orang yang berkecukupan,” kenang Meutia
Hatta, putri sulung Hatta.
Terkait keteladanan, banyak contoh
dikisahkan. Termasuk di antaranya, ketika
Hatta harus bepergian ke luar negeri. Tidak
seperti pejabat sekarang yang mempergunakan untuk pelesir, berbelanja, dan bersenangsenang, Hatta sama sekali jauh dari sikap tersebut. Sebagaimana diceritakan sekretarisnya,
Wangsa Widjaja, jika Hatta berangkat dengan
satu koper, maka kembalinya pun membawa
satu koper pula. Artinya, Hatta murni bepergian untuk kepentingan negara.
Dalam Mengenang Bung Hatta, Wangsa
berkisah, Hatta memang tidak suka menghamburkan uang untuk belanja ini dan itu.
Kalaupun menghendaki liburan, satu-satunya
hiburan adalah mengunjungi toko buku. “Di
sana Bung Hatta membenamkan diri di antara rak-rak buku selama berjam-jam,” lanjut
Wangsa.
Hatta memang sangat berhati-hati. Dia

memisahkan, mana barang milik pribadi dan
mana pula fasilitas negara. Hal itu pula yang
terjadi pada 1950, ketika ibunda Hatta ingin
bertemu. Kemenakan tiri Hatta, Hasjim Ning,
diminta menjemput Mak Tuo, panggilan sang
ibunda, ke Sumedang, Jawa Barat. Hasjim
mengusulkan untuk memakai mobil dan sopir
Hatta. Alasannya, Mak Tuo pasti bangga karena dijemput mobil Perdana Menteri.
Bagaimana sikap Hatta? Dengan tegas dia
menolak. “Tidak bisa! Pakai saja mobil Hasjim.
Mobil itu bukan kepunyaanku, kepunyaan negara,” kata Bung Hatta seperti dikutip dalam
otobiografi Hasjim, Pasang Surut Pengusaha
Pejuang.
Gaji Sopir
Kesederhanaan Hatta adalah keseder
hanaan yang apa adanya. Bukan pura-pura
sederhana ketika menjabat, dengan tujuan
supaya kelak bisa dikenang orang. Faktanya,
seperti disampaikan Meutia, dari menjadi wakil presiden hingga menjadi rakyat biasa, sikap
sang ayah tidak berubah. “Jadi, dari saya lahir
sebagai anak wapres kemudian ayah saya tidak
menjabat, prinsipnya tetap, bukan berarti berubah. Banyak tawaran dari perusahaan asing,
ayah saya nggak mau. Hanya mau bekerja untuk Indonesia,” kata Meutia.
Tak heran, setelah mundur sebagai wakil
presiden, 1 Desember 1956, kondisi keuangan
rumah tangganya sempat memprihatinkan.
Itu terjadi, karena saat menjabat, Hatta
memang tidak memanfaatkan untuk menum
puk-numpuk harta. Hatta hidup hanya dari
uang pensiun yang sangat kecil. Bahkan saking
kecilnya, sampai-sampai hampir sama dengan
Dali, sopirnya yang digaji pemerintah.
Awal 1970-an, dia bahkan hampir tak
sanggup membayar Iuran Air Minum
dan Iuran Rehabilitasi Daerah. Hal ini
kemudian diketahui Gubernur DKI
Jakarta saat itu Ali Sadikin. “...terharu
saya mendengarnya,” kata Ali dalam
memoarnya, Demi Jakarta 1966-1977.
Hatta tidak putus asa. Dia semakin
rajin menulis untuk menambah penghasilan. Baginya, biarpun hasilnya sedikit,
yang penting diperoleh dengan cara
halal dan bermartabat. Itu sebabnya, Hatta menolak berbagai perusahaan asing yang menawarinya
jabatan komisaris. Dalam kaca
mata Hatta, martabat bangsa akan
jatuh, jika sebagai mantan wakil
presiden, dia bekerja untuk per-

“Jadi, dari saya lahir sebagai
anak wapres kemudian
ayah saya tidak menjabat,
prinsipnya tetap, bukan
berarti berubah. Banyak
tawaran dari perusahaan
asing, ayah saya nggak mau.
Hanya mau bekerja untuk
Indonesia,”
Mutia Hatta,
Anak Bung Hatta.
usahaan asing.
Dan, itu pula alasannya, mengapa Hatta
mengembalikan sisa uang pengobatan yang diberikan pemerintah. Ketika itu, pada usia senja,
sepulang dari berobat di Swedia, Hatta mendapati bahwa uang yang diberikan pemerintah
masih tersisa. Meski kondisi keuangan sedang
sempit, Hatta tak mau mempergunakan uang
tersebut, karena merasa bukan haknya.
Kecewakah pihak keluarga? Tidak. Karena
sejak awal, Hatta menekankan arti kejujuran
kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan ketika
nyaris tak meninggalkan warisan, keluarga pun
menanggapi dengan sangat positif.
“Warisan terbesar bukan benda,
tetapi pemikiran
dan
perasaan,”
Meutia
mengenang. l
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komunitas

Cinema Lovers Community (CLC)

Menyampaikan
Kritik Lewat Film
“Melalui film, kami peka
terhadap lingkungan. Melalui
film, kami juga menyampaikan
kritik terhadap berbagai
kebijakan pemerintah yang
tidak prorakyat.”
Bowo Laksono,
Direktur Cinema Lovers Community (CLC)

M

alam menyelimuti Desa Kabasen yang dingin. Bunyi jangkrik serupa puji-pujian, dilantunkan dari celah rerumputan.
Ratusan warga menyatu, memenuhi sebidang tanah lapang di desa itu.
Udara yang menusuk, memang tidak
membuat warga yang terletak di Kecamatan
Kabasen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggigil. Duduk beralas tikar, tatapan mereka tertuju pada layar besar yang
tertancap kokoh di pinggir lapangan. Mereka
merasa hangat, bukan lantaran sinar poyektor yang disorotkan
ke layar. Melain-

kop Kita, ketika itu CLC hanya berkesempatan memutar film sebanyak dua kali. Pada
pemutaran ketiga, mereka sudah tidak diizinkan mempergunakan gedung tersebut.
Bukan mematahkan semangat, pelarangan tersebut justru menjadi pemompa
semangat bagi CLC untuk terus memutar
1.
film hasil karya para pelajar tadi. Tentu saja,
dengan strategi yang sedikit berbeda, yakni
bergerilya dengan menggelar layar tancap
itu tadi. “Hanya satu bulan sejak pelarangan
itu, kami sudah memutar film melalui layar di
tujuh desa dari empat kecamatan di Purbalingga,” lanjut Bowo.
Upaya tersebut terus berlanjut, bahkan
kemudian CLC memperluas area gerilya ka2.
bupaten-kabupaten tetangga, seperti Cilacap
dan Banyumas. Termasuk di antaranya, Desa
Kabasen.

kan, karena cerita pada layar memang begitu
membakar semangat.
Betapa tidak tersulut. Kisah dalam beberapa film yang ditampilkan memang cukup
mengusik rasa keadilan. Film berjudul “Segamas,” misalnya, mengkritisi kebijakan Pemkab Purbalingga terkait pemindahan lokasi pasar. Film yang disutradai Nanki Nirmanto itu,
menyoroti pro dan kontra, karena pasar lama
yang diubah menjadi taman kota, ternyata dijadikan tempat karaoke dan judi billiard.
Kegiatan tersebut, memang menjadi salah satu program Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga, komunitas film yang
cukup ternama di Purbalingga. Dari desa ke
desa, CLC menayangkan film dokumenter
hasil karya pelajar di kota itu.
Menurut Direktur CLC Bowo Leksono,
sinema gerilya semacam itu merupakan
bagian dari strategi CLC untuk terus mengkampanyekan film pendek sebagai tontonan
edukatif. Strategi tersebut muncul, setelah
mereka dilarang menggunakan sebuah gedung untuk memutar film. Melalui program Bios-

1.
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Karya Pelajar
Berdiri 4 Maret 2006, CLC merupakan
wadah yang menampung berbagai kreativitas
para pelajar dari berbagai sekolah di Purbalingga, khususnya dalam memproduksi filim
3.
dokumenter. Tak heran, jika film yang kemudian diputar di berbagai desa tadi, juga merupakan film-film dokumenter hasil karya pelajar tersebut.
Bowo menambahkan, tujuan utama
dibentuknya komunitas tersebut adalah untuk memfasilitasi para pelajar yang memiliki
keahlian dan keinginan untuk membuat sebuah film. CLC pun semakin diminati, seiring
dimasukkannya film sebagai bagian ekstrakurikuler di beberapa sekolah di Purbalingga.
“Karena masih anak-anak muda, tentu di
awal masih bikin film tentang persahabatan,
cinta, atau kebudayaan. Tapi dalam perkembangannya, kami kemudian berpikir bahwa
film juga bisa menjadi suatu kritik dan kepekaan kami terhadap lingkungan kami,” ujar
Bowo.
Hingga saat ini, CLC mengkhususkan diri
pada kerja-kerja kreatif. Yaitu workshop film,
produksi film, pemutaran film, database film,
dan bahkan festival film. Sampai akhir 2011,
saja, sudah ratusan judul film yang berhasil
diproduksi. “Dan CLC akan terus melakukan
kerja-kerja kreatif demi kemajuan perfilman
di Purbalingga dan di Indonesia,”kata Bowo.
Bowo menambahkan, anggota yang ter-

2.

3.
foto-foto: dok. CLC

gabung dalam CLC sebagian besar terdiri dari pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Meski dibuat dengan cara-cara
dan peralatan sederhana, namun karyakarya anggota CLC telah banyak meraih
penghargaan. Film “Coblosan,” misalnya, menjadi salah satu hasil karya SMK
Kutasari Purbalingga yang juga merupakan anggota dari komunitas ini. Film
tersebut berhasil menjadi juara dua
dalam Festival Film Pendek Indonesia
(FFPI) 2015 kategori pelajar, yang digelar di Jakarta oleh salah satu stasiun TV
swasta pada Januari 2016 lalu.
Bukan tanpa kendala, Bowo dengan
tegas menyebut bahwa pembiayaan memang menjadi salah satu tantangan. Namun demikian, Bowo juga mengaku, hal
tersebut tidak menjadi hembatan berarti karena sudah terpenuhi dari dana
swadaya. “Kalau kami membuat film,
yang banyak justru biaya untuk konsumsi. Ya, kita bareng-bareng saja. Artinya, uang tidak menjadi kendala berarti
bagi komunitas ini,” ujar Bowo. l

1.

Nonton
barengSuasana pagelaran layar tancap
di Desa Kabasen
Banyuwangi.
2. EkstrakurikulerPara pelajar di
SMA Karangreja
Purbalingga
saat melakukan
ekstrakurikuler
sinematografi.
3. 	penghargaanAnggota
komunitas CLC
saat menerima
penghargaan sebagai juara dua
FFPI 2015 atas
film berjudul
“Coblosan”.
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Kerja Sama Bappenas-OECD

PELUNCURAN Peta Interaktif Greenpeace Indonesia

Gandeng OECD, Bappenas Lakukan Review

Tata Kelola Lebih Transparan,
Mencegah Kebakaran Hutan

S

ebagai salah satu indikator pencegahan korupsi, Sistem Integritas Nasional (SIN) memiliki peran sangat penting dalam memberangus korupsi dari Bumi Pertiwi. Dengan
SIN, pencegahan dan pemberantasan
korupsi tidak hanya terbatas pada ranah eksekutif, yudikatif, dan legislatif,
namun juga masyarakat, swasta, dan
pemangku kepentingan lain.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah
menerima konsep SIN dari KPK Agustus 2014 lalu. Sebagai tindak lanjut,
sekaligus untuk menyempurnakan
pengembangan kerangka pengukuran integritas nasional, Bappenas
kemudian menggandeng Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD). Kerja sama
dilakukan untuk menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka Review
Integritas Sektor Publik di Indonesia.
“Kerja sama ini sudah disiapkan kurang lebih satu tahun. Indonesia cukup progresif dalam melakukan upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Direktur Analisa Peraturan
Perundang-undangan Bappenas Diani

“Review diharapkan
dapat berkontribusi
pada proses
pengembangan
kerangka pengukuran
integritas nasional,
yang hingga saat ini
terus disempurnakan
Bappenas dan KPK,”
Diani Sadia Wati,
Direktur Analisa Peraturan
Perundang-undangan Bappenas.
Sadia Wati.
Berbicara dalam seminar bertajuk Pendahuluan Review Integritas
Sektor Publik, di Jakarta (22/3), Diani
menambahkan, pelaksanaan review
melibatkan berbagai stakeholders. Selain Bappenas dan KPK, tim inti yang
terlibat adalah Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri), Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur NegaraReformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Diani menambahkan, review
tersebut sejalan dengan Perpres
No.55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang 2012-2025
serta Jangka Menengah 2012-2014.
Melalui kegiatan tersebut, lanjut Diani, diharapkan dapat berkontribusi
pada proses pengembangan kerangka pengukuran integritas nasional,
yang hingga saat ini terus disempurnakan Bappenas dan KPK.
Director of Global Relation
Secretariat OECD Marcos Bonturi
juga menyikapi positif. Menurutnya, meski belum mencakup semua
komponen yang sedang dikembangkan Pemerintah Indonesia, namun
agenda tersebut sangat berguna
dalam menyempurnakan kerangka
pengukuran integritas nasional. “Ini
akan sangat membantu dalam pencegahan korupsi Indonesia,” kata
Marcos. l

T

ata kelola yang buruk membuat hutan-hutan di Indonesia
terancam punah. Lebih dari 20
tahun, kebakaran hutan dan lahan pun
seakan menjadi ritual tahunan yang
mayoritas dipicu pembabatan hutan
dan pengeringan gambut secara tidak
bertanggung jawab.
Berangkat dari kondisi demikian,
Greenpeace Indonesia meluncurkan
peta interaktif Kepo Hutan. Peta berbasis online tersebut, merupakan peta
yang memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk melihat informasi rinci
tentang konsesi perusahaan serta kaitannya dengan lahan gambut, titik-titik
api, dan peringatan deforestasi.
“Kami membuka informasi ini untuk memacu perkembangan Satu Peta
(One Map) yang tersendat. Juga, agar
publik turut membantu mencegah
bencana kebakaran berulang, dengan
memantau titik-titik api pada hutan
dan gambut, ” ujarnya Teguh Surya,
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, saat peluncuran Kepo Hutan
di GOR Bulungan Jakarta, (15/03).

Turut hadir dalam acara tersebut,
antara lain Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Hamid Dipo Pramono,
Direktur Forest Indonesia Kristian Purba, mantan Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto, dan Direktur Inventarisasi
dan Pemantauan Hutan Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Ruanda Agung Suadirman.
Bambang Widjojanto menilai, platform peta online mengungkap banyak
hal tentang tata kelola hutan Indonesia yang belum sepenuhnya terbuka.
Melalui peta itu, kata Bambang, akan
mampu mencegah kerugian sumber
daya negara yang timbul dari korupsi
dalam hal konsesi dan meningkatkan
kepatuhan dalam tata kelola lahan.
“Tidak perlu seseorang masuk
dalam proses hukum dan menunggu
hingga berbulan-bulan dan bahkan
bertahun-tahun, hanya untuk mendapat akses data. Pemerintah yang terbuka seharusnya menyediakan akses
yang transparan untuk seluruh data.
(Kepada) semua orang, kapan pun,”
ujar Bambang.

“Kami telah
melakukan upaya
terbaik untuk
mengumpulkan
seluruh data yang
tersedia dalam satu
platform interaktif,”
Teguh Surya,
Juru Kampanye Hutan Greenpeace
Indonesia.
Kepo Hutan dirancang menggunakan teknologi open source dari Global
Forest Watch. Peta tersebut menyediakan kumpulan data komprehensif dari
perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pengusahaan kayu
alam, serta izin pertambangan batu
bara. Dukungan fitur-fitur baru, memungkinkan publik mengunduh data
dengan format shapefiles. Kemudahan
ini, sangat membantu organisasi masyarakat dan peneliti untuk melakukan
analisis spasial sendiri. l
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dok. icw

Rakernas II Himpaudi

ICW Luncurkan “Lagu Anak Hebat”

Tanamkan Kejujuran Generasi Masa Depan

Dengan Lagu, Sebarkan Nilai Antikorupsi

K

ejujuran yang ditanamkan sejak usia dini akan memperkuat
bangunan karakter anak ketika
kelak dewasa. Selayaknya pondasi
pula, nilai tersebut akan kokoh, menjadi bekal untuk meneruskan perjuangan bangsa.
Himpunan Pendidikan Anak Usia
Dini (Himpaudi) pun sependapat. Untuk itu, dalam Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) II di Jakarta (5/3), Himpaudi
berkomitmen, turut menanamkan
nilai tersebut kepada anak-anak sejak
usia mereka teramat belia.
Rakernas bertema “Menyongsong
Himpaudi Profesional dan Mandiri Dalam Gerakan Nasional PAUD Berkualitas,” memang diselenggarakan dalam
rangka Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur. Turut hadir dalam
acara yang dibuka Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies
Baswedan, tersebut, Ketua Umum
Himpaudi Netty Herawati dan Wakil
Ketua KPK Basaria Panjaitan.
Netty menegaskan, kejujuran
harus ditanamkan seawal mungkin,
karena 80 persen karakter pribadi
seseorang dimulai sejak usia dini.
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“Nanti seluruh PAUD
akan menjadi agen
Aku Anak Jujur.
Setelah dikukuhkan,
kita akan bergerak
dalam satu aksi,
memotivasi, dan
mendengarkan
dari bawah untuk
membangun anak
usia dini,”
Herawati,
Ketua Umum Himpaudi Netty.

Dan untuk menanamkan kejujuran
itu, pendidik mempunyai peranan
penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. “Oleh karena itu,
kita juga harus dapat mempraktikkan
kejujuran kepada mereka (anak didik),”
lanjut Netty dalam sambutannya.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
memberi apresiasi. Kegiatan tersebut,

menurutnya, merupakan upaya
pencegahan korupsi yang selama
ini juga dilakukan KPK.
Lebih jauh Basaria mengatakan,
anak-anak biasanya lebih berani
dalam mengakui kesalahan secara
jujur. Namun hendaknya, lanjut dia,
sikap tersebut harus terlebih dahulu
dicontohkan orang tua maupun
para pendidik. “Harus dibenamkan
dalam hati, apakah kita berani jujur
atau tidak? Kalau dalam hati saja sudah ragu-ragu, bagaimana mengimplementasikannya,” jelas Basaria.
Dalam konteks itu pula, Basaria
menyampaikan, ke depan KPK akan
menggandeng Kemendikbud untuk
membuat satu sistem pencegahan
korupsi di dunia pendidikan. Sistem
tersebut, nantinya akan disalurkan
ke sekolah-sekolah di berbagai daerah. Sekolah tersebut, lanjut dia, diwajibkan mengisi jumlah pendidik,
pegawai, kegiatan sekolah, jumlah
anggaran yang akan disampaikan kepada khalayak umum. Dengan demikian, masyarakat dapat
mengecek dan memantau dengan
baik. l

S

ebagai penyampai pesan, tak dimungkiri bahwa efektivitas lagu
begitu tinggi. Lagu yang sering
diperdengarkan, liriknya bisa melekat
hingga dasar ingatan. Kalau masih
meragukan, simak saja lagu-lagu yang
dulu begitu sering terdengar semasa
kecil. Sebut saja Balonku karya Ibu
Sud, Pelangi ciptaan AT Mahmud, atau
Lihat Kebunku buah karya Pak Kasur.
Hampir semua masih hafal, bukan?
Mengingat efektivitasnya yang
luar biasa itulah, Indonesia Corruption
Watch (ICW), berupaya memanfaatkan lagu sebagai piranti antikorupsi.
Bekerja sama dengan Komunitas
Mari Nyanyi, KPK, serta Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ICW meluncurkan album
antikorupsi yang diperuntukkan bagi
anak-anak negeri. Tajuknya, “Lagu
Anak Hebat.”
Koordinator Divisi Fundraising
ICW Sely Martini, menjelaskan, album
yang berisi 10 judul lagu tersebut,
dapat menjadi alat penting untuk
menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.

“Pendidikan
antikorupsi tak
hanya didapat dalam
pendidikan formal
dan bangku di
sekolah, namun juga
harus dikemas secara
ringan dan mudah
diingat,”
Sely Martini,
Koordinator Divisi Fundraising ICW
Pasalnya, meski lirik dan syair yang
terkandung di dalamnya memuat
pesan-pesan antikorupsi, namun disajikan dengan sangat sederhana karena sering ditemui dalam keseharian.
Misalnya, saat bermain di rumah, belajar di sekolah, bahkan di lingkungan
sosial sekitar. “Pesan-pesan tersebut
lalu dikemas dalam balutan musik dan
lagu yang mudah dicerna anak-anak,”

tutur Sely Dalam peluncuran di Senayan Jakarta (12/3),
Melalui lagu-lagu tersebut, ICW
mencoba menanamkan, bahwa anak
yang hebat adalah anak yang berintegritas. Pemahaman tersebut perlu
disampaikan, karena saat ini sudah
jamak ditemui bahwa anak yang jujur
justru kerap dikucilkan.
Dalam acara yang sama, ICW juga
menggelar Mini Talkshow dengan
menghadirkan sejumlah narasumber.
Selain Sely Martini, pembicara lain
adalah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, produser dan pencipta lagu
Djoto Susilo, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud
Haris Iskandar, dan psikolog Khamsa
Noory.
Saut menanggapi positif peluncuran album tersebut. Dia juga mengatakan bahwa pembentukan karakter anak usia dini memang sangat
penting. “Karakter dan integritas dari
kecil harus kita bentuk, supaya karakternya tidak berubah ketika di masa
depan jadi pejabat,” kata Saut. l
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tahukah?

Gerakan Antikorupsi (GAK)

Minim Tahanan, Kelebihan Sipir

Adab Kotor Seekor Koruptor

S

elepas shalat Jumat, pelataran
Gedung KPK (22/4) mendadak
riuh. Spanduk putih membentang sepanjang 10 meter, menutupi
sisi bawah gedung. Tak jauh dari situ,
panggung musik kokoh berdiri, ingarbingar seakan tiada henti.
Seperti itulah suasana, ketika para
seniman beraksi mendukung KPK.
Mereka adalah masyarakat Gerakan
Antikorupsi (GAK) yang berkolaborasi
dengan para seniman berbagai kelompok. Di antaranya, Sanggar Lukis
Gelanggang Remaja Jakarta Selatan
(Garajas), Kelompok Dapur Sastra Cisauk, Kelompok Karikatur dan Kartunis,
kelompok mural dan grafiti Indonesian
Street Art Database (ISAD), dan kelompok fotografer dari Asosiasi Fotografer
Indonesia (AFI). Turut hadir, seniman
mural asal Amerikat Sonic Bad.
Dalam aksinya, para seniman melakukan berbagai kegiatan. Antara lain
menyindir para koruptor melalui mural
bergambar tikus berbaju tahanan

“Melalui aksi ini kami
berekspresi. Kami
melecehkan, bahkan
menghina para
koruptor di negeri
ini,”
Ruddy Johanes,
Ketua Gerakan Antikorupsi (GAK).
KPK, membacakan puisi, pantomim,
hingga mengumandangkan lagu-lagu
bertemakan antikorupsi. Para seniman
tersebut juga secara simbolis menyerahkan hasil lukisannya kepada KPK.
Seperti disampaikan Ketua
Gerakan Antikorupsi (GAK) Ruddy
Johanes, aksi tersebut merupakan
inisiatif para seniman untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi
di Indonesia. “Kami merasa perlu untuk terus memberikan semangat. Kami

menunjukkan kepada KPK, bagaimana
kepercayaan rakyat diberikan,” kata
Ruddy.
Menurut dia, aksi bertemakan
“Adab Kotor Seekor Koruptor,” itu, bertujuan untuk memvisualisasikan tentang kondisi korupsi di Indonesia. Aksi
tersebut diharapkan mampu menyadarkan masyarakat agar turut berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.
“GAK mendukung sepenuhnya upaya
KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi. Kali ini kita memberikan
kesempatan pada seniman untuk
mengekspresikan dan bagaimana
menyindir koruptor dengan karyanya,”
kata Ruddy.
KPK mengapresiasi. Direktur
Pembinaan Jaringan Kerja Sama AntarKomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Dedie
A. Rachim mengatakan, kegiatan
tersebut diharapkan mampu menggugah seluruh lapisan masyarakat
untuk turut peduli dalam upaya pemberantasan korupsi. l
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T

ahukah? Jika di negeri kita tercinta selsel tahanan melebihi kapasitas, kondisi
sebaliknya terjadi di Negeri Kincir Angin,
Belanda. Di sana, angka kriminalitas yang
terus menurun ternyata berimbas pada tingkat hunian tahanan yang dari hari ke hari makin kosong
melompong.
Sebagaimana dirilis Kementerian Kehakiman
Belanda, Senin (21/3/2016), angka kejahatan di negeri itu turun 0,9 persen setiap tahun hingga lima
tahun ke depan. Karena itu, sepertiga dari 13.500
sel di seluruh Belanda tak terisi dan sedikitnya lima
penjara akan benar-benar ditutup.
“Dari sudut pandang sosial, tentu saja, hal ini
sangat bagus karena menunjukkan angka kejahatan yang rendah. Namun, jika Anda bekerja di
penjara, ini bukan kabar bagus,” ujar Oosterveer,
juru bicara Kementerian Kehakiman Belanda.
Kekhawatiran senada juga diungkap Serikat
Pegawai Penjara (FNV). Organisasi ini memperkirakan, 1.900 karyawan lembaga pemasyarakatan
akan kehilangan pekerjaan. Sekitar 700 orang akan
menjadi karyawan “mobile” karena mereka harus
bekerja di beberapa penjara sekaligus.
Pemerintah Belanda sebenarnya tak tinggal
diam untuk mencari solusi. Belanda bahkan sudah “menyewakan” penjaranya untuk Belgia dan
Norwegia. Saat ini, sebanyak 300 narapidana asal
Belgia ditahan di LP Tilberg. Sementara itu, 240
narapidana asal Norwegia ditampung di LP Nogerhaven, di kota Drenthe.
Direktur Lapas Belanda Karl Hillesland, kepada

stasiun televisi RTV Drenthe, mengatakan, ada
“antrean” kecil untuk masuk ke penjara Drenthe karena suksesnya penayangan sebuah film promosi
di Norwegia. Namun, langkah menyewakan penjara ini tidak menyelesaikan “masalah mendasar”,
yaitu menurunnya kejahatan yang berujung pada
penutupan penjara dan PHK. l

foto-foto: ist
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(TAK) jauh kesehatan
dari harapan
Sistem Jaminan Kesehatan
Nasional (SJKN), harusnya
membuat masyarakat tidak
lagi takut berobat. Faktanya,
pelayanan yang diberikan
BPJS Kesehatan justru sering
berujung keluhan.

K

linik Hematologi dan Onkologi di sebuah rumah sakit. Terkulai lemah,
Haifa Chairunisa terperangkap dalam antrean super panjang. Mulai
mendaftar pukul 06.00 WIB, belum
juga diperiksa dokter sembilan jam kemudian.
Ditambah dua jam saat mengantre obat, total
waktu bisa lebih lama dibandingkan perjalanan
darat Jakarta-Semarang.
“Seharusnya berobat membuat kesehatan lebih baik. Namun, aturan BPJS Kesehatan malah
berpotensi memperburuk kondisi,” keluhnya.
Menurut Chairunisa, aturan BPJS Kesehatan
yang tidak memperkenankan penderita leuke-

membludak- Suasana antrean pendaftaran BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta
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mia seperti dirinya berobat di luar RS rujukan, adalah salah satu penyebab. Harusnya,
di antara masa pengobatan yang bisa dijalani
seumur hidup itu, sesekali pasien dibebaskan
berobat ke RS lain. Tentu saja dengan catatan,
ketika sedang berobat di RS lain, BPJS Kesehatan tidak menanggung seluruh biaya
medis yang ditimbulkan. BPJS Kesehatan
kembali memberi jaminan, ketika si pasien
berobat lagi di RS yang menjadi rujukan tersebut. “Itu kan lebih fair, namun tidak dilakukan BPJS Kesehatan. Pantas saja antreannya
sangat parah,” keluh mahasiswi di salah satu
perguruan tinggi negeri di Jakarta itu.
Bukan hanya pasien rawat jalan, keluhan
juga datang dari pasien rawat inap. Seorang
pegawai bank yang pernah punya pengalaman
tak terlupakan. Karena penyakit yang diderita, suatu saat dia harus menjalani rawat
inap. Berbekal kartu BPJS Kesehatan plus
prosedur komplet, dia pun mengurus administrasi rawat inap.
Sesuai golongan iuran yang dibayar setiap
bulan, seharusnya dia berhak atas layanan kamar kelas satu. Namun pria itu harus kecewa.
Menurut pihak rumah sakit, kamar yang dimaksud sedang penuh terisi. Akhirnya dia
pun memutuskan mencari rumah sakit lain,
dengan harapan bisa memperoleh layanan
kelas satu. Namun, di tengah perjalanan, pria
tersebut mencoba kembali ke rumah sakit
yang sama. Bedanya, kali ini dia tidak mengeluarkan kartu BPJS Kesehatan, namun kartu
asuransi dari perusahaan lain yang jauh lebih
ternama.
Aneh bin ajaib, pihak rumah sakit langsung mengatakan bahwa kamar yang diinginkan, tersedia. Dan, di saat petugas rumah sakit
mempersiapkan kamar dimaksud, si pria hanya bisa geleng-geleng kepala.
Kajian KPK
Tak ada asap kalau tiada api. Berbagai keluhan tersebut, sejatinya merupakan sinyal
bahwa banyak yang harus dibenahi dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN),
yang pelaksanaanya dilakukan BPJS Kesehatan.
Dan sinyal tersebut, jauh sebelumnya sudah dilihat KPK, bahkan sebelum sistem baru
itu diluncurkan awal 2014. Seperti disampaikan Fungsional Fungsional Penelitian dan
Pengembangan KPK Niken Ariati, fokus KPK
terhadap SJKN itu sendiri, tak lepas dari Renstra KPK pada 2013 terkait national interest,
yang di antaranya menyangkut kesehatan.

Dari sanalah, menurut Niken, pada 2013
KPK kemudian melakukan kajianguna memastikan bahwa sistem tersebut sudah tersusun dengan benar. Apalagi, karena lembaga
yang mengelola, yakni BPJS Kesehatan, juga
baru dibentuk dan memiliki sistem yang baru
pula. “Awalnya, ujar Niken, KPK menyasar
program pemerintah yang namanya SJKN,”
kata Niken.
Kajian dilakukan, karena KPK melihat
adanya potensi penyelewengan terkait pelaksanaan SJKN oleh BPJS Kesehatan. Maklum, selain sistem masih baru, juga karena
uang yang dikelola dalam jumlah teramat besar. Bayangkan, selain memiliki aset sekitar
Rp10 triliun, BPJS Kesehatan juga mengelola
dana jaminan sosial Rp38-40 triliun rupiah
per tahun.
Dana sebesar itu, berasal dari dana iuran
mandiri peserta, modal awal APBN sebesar
Rp500 miliar, dan bantuan pemerintah lebih
dari Rp19 triliun. Dana itulah yang berpotensi
dinikmati orang yang tidak berkepentingan.
Bagaimana hasil kajian tersebut? KPK
menemukan beberapa potensi masalah dalam
pelaksanaan BPJS Kesehatan. Antara lain,
pertama, adanya konflik kepentingan dalam
penyusunan anggaran dan rangkap jabatan.
Kedua, perihal adanya potensi kecurangan
(fraud) dalam pelayanan. Dan ketiga, lanjut
Niken, terkait pengawasan yang masih lemah.
Rekomendasi
Dari berbagai potensi permasalahan itu,
KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan sistem. KPK, lanjut Niken telah
menyampaikan kepada pemerintah dalam hal
ini ke Kementerian Kesehatan, Kementerian
Keuangan, dan BPJS yang waktu itu masih
Askes. “Jadi, memang ada beberapa hal yang
harus segera diperbaiki oleh pemerintah,”
kata Niken.
Menyangkut regulasi, rekomendasi KPK
adalah terkait mulitafsir peraturan perundangan terhadap pelaksanaan Jamkesda dan
SJKN. Rekomendasi tersebut adalah, pertama, Kemenkes melakukan sosialisasi dan
persuasi pada daerah yang memiliki program
Jamkesda agar segera melakukan integrasi
dengan JKN BPJS. Kedua, apabila ada daerah yang ingin tetap melaksanakan program
Jamkesda, maka program yang diperbolehkan
adalah yang bersifat suplementer dan komplementer dengan JKN.
Menyangkut pelayanan, KPK melihat
bahwa belum semua dokter memahami cara
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KPK menyampaikan
kepada pemerintah
dalam hal ini ke
Kementerian Kesehatan,
Kementerian Keuangan,
dan BPJS yang waktu
itu masih Askes. Ada
berapa hal yang harus
segera diperbaiki oleh
pemerintah.”
Niken Ariati,
Fungsional Litbang KPK.
menyusun diagnosis yang sesuai untuk sistem
(Indonesia Case Base Groups) INA-CBGs. Untuk itu, rekomendasi KPK adalah, menyusun
program sosialisasi pada dokter seluruh Indonesia mengenai implementasi INA-CBGs dan
diagnosis yang tepat.
Selain itu, terkait penetapan tarif INACBGs yang belum sesuai kondisi riil, rekomendasi KPK adalah: Pertama, Tim National
Casemix Center (NCC) mengevaluasi kesenjangan tarif antar RS swasta dan Pemerintah
juga kesenjangan antara tipe RS yang menangani penyakit dengan severity level sama;
Kedua, perlu menyusun target penurunan
jumlah kasus severity level rendah yang bisa
masuk ke RS tipe atas dari tahun ke tahun agar
BPJS tidak mengalami kerugian karena harus
membayar mahal penanganan kasus severity
level rendah di RS tipe atas.
INA-CBGs, merupakan satu dari dua

skema pembayaran atas layanan fasilitas kesehatan kepada peserta BPJS. Sistem pembayaran INA-CBGs merupakan sistem pembayaran pelayanan kesehatan berdasarkan
tarif pengelompokan diagnosis yang mempunyai kedekatan secara klinis dan homogenitas
sumber daya yang digunakan. Sementara skema lain adalah sistem kapitasi, yakni metode
pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan
dimana dokter atau rumah sakit menerima
sejumlah tetap penghasilan per peserta, per
periode waktu (bulanan).
Sedangkan terkait potensi fraud, lanjut Niken, KPK merekomendasikan, bahwa
Kemenkes harus membangun sistem pencegahan fraud.
Tidak berhenti sampai rekomendasi,
KPK juga melakukan pemantauan. Dari pemantauan didapatkan, bahwa kementerian/
lembaga sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Terhadap rekomendasi bahwa
Kemenkes harus membangun sistem pencegahan fraud, misalnya. Pada 2015 Kemenkes
mengeluarkan Permenkes Nomor 36 tahun
2015 tentang pencegahan fraud di SJKN. Dalam hal ini, RS harus memiliki IT yang baik,
harus mempunyai dewan komite medis, harus melakukan review analisis tehadap data
klaim, dan sebagainya.
Berbagai tindak lanjut tersebut, diharapkan bisa memperbaiki sistem yang ada. Muaranya, tidak hanya menekan potensi terjadi
tindak pidana korupsi dan fraud. Lebih dari
itu, juga diharapkan bisa meningkatkan pelayanan, sehingga tak ada lagi keluhan seperti
disampaikan Haifa Chairunisa dan peserta
lain BPJS Kesehatan.
Semoga! l

1.
Integrito

Memperbaiki Pelayanan,
Meningkatkan Kepercayaan
Tujuan mulia Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional (SJKN) harus
mendapat dukungan semua pihak.
Fraud harus dihilangkan, pelayanan
wajib ditingkatkan.

T

Dok. rsud.sukoharjo
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meracik
obatDua petugas
bagian Farmasi
RSUD Sukoharjo
tengah meracik
dan mempersiapkan obat.

ak perlu berlama-lama Sutini mengurus administrasi di sebuah rumah
sakit di Yogyakarta. Hanya memperlihatkan kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,
buah hatinya yang baru berusia dua tahun
langsung mendapat perawatan intensif.
“Dokter IGD bilang, suhu tubuhnya sudah mencapai 40 derajat. Harus diopname,”
kata perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci, tersebut.
Sutini tentu bersyukur. Pasalnya, dia
sempat takut membawa anaknya berobat.

Keterbatasan biaya yang dimiliki, membuatnya tak yakin akan mendapat pelayanan yang
baik.
Namun demi sang buah hati, akhirnya
dia memberanikan diri mendatangi IGD rumah sakit tersebut. Dan, benar, bahwa dokter
IGD akhirnya merekomendasikan agar anak
tersebut menjalani perawatan inap. Sutini
tak perlu melalui fasilitas kesehatan tingkat
pertama. Temperatur badan sang anak yang
tinggi, sudah cukup memenuhi syarat kedaruratan untuk mendapatkan pelayanan langsung di IGD rumah sakit.
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SosialisasiSejumlah
perwakilan perusahaan farmasi
saat melakukanFGD bersamaDikyanmas KPK di
Hotel Grand Melia
Jakarta.
SosialisasiDikyanmas KPK
tengah melakukan sosialisasi hasil kajian Litbang
KPK mengenai
BPJS Kesehatan di
Bus ACCH.

Pelayanan BPJS yang memuaskan
seperti itu, tentu menjadi harapan
semua masyarakat. Maklum, selama
ini imej yang banyak terdengar adalah mengenai buruknya pelayanan
kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Padahal, banyak pula warga
yang tertolong, tidak terkecuali dari
kalangan masyarakat bawah, seperti
Sutini.
Peran Sosialisasi
Rekomendasi hasil kajian KPK,
tak dimungkiri turut berperan dalam
memperbaiki sistem BPJS Kesehatan.
Terlebih, paska kajian, KPK juga melakukan sosialisasi di berbagai daerah
dan melakukan pemantauan terhadap
implementasi hasil kajian itu sendiri.
Pada 2015, misalnya, KPK melakukan
sosialisasi di tiga kota. Bandung, Kupang, dan Yogyakarta.
Banyak hal disampaikan dalam sosialisasi. Seperti dikatakan Fungsionalis Dikyanmas KPK Paulin Arifin, termasuk di antaranya untuk memperkecil potensi fraud yang ada. Apalagi,
fraud tidak hanya bisa dilakukan oleh
penyelenggara, namun juga peserta.
“Perlu banyak sosialisasi, edukasi, dan
diskusi. Jangankan masyarakat, dokter juga harus banyak disosialisasikan
mengenai sistemnya,” kata Paulin.
Begitupun Paulin tidak menampik, bahwa tantangan terbesar
memang berasal dari masyarakat.
Contoh, banyak di antara masyarakat

yang kurang mengerti mengenai sistem pelayanan kesehatan berjenjang yang berlaku
pada BPJS Kesehatan. Akibatnya, tidak jarang pasien menginginkan segera dirujuk ke
rumah sakit favorit, meski hanya menderita
sakit kepala yang seharusnya bisa ditangani
Puskesmas. Tentu saja, sosialisasi juga terkait pengecualian, semisal kedaruratan yang
dialami pasien seperti yang dialami Sutini.
Dengan kondisi darurat seperti itu, pasien
bisa langsung memperoleh pelayanan pada
rumah sakit.
Terkait hal itu, KPK juga menyampaikan
kepada masyarakat, mengenai pentingnya
partisipasi dalam mendukung pelaksanaan
SJKN. Misalnya saja, pembayaran iuran. Pasalnya, ada juga masyarakat yang hanya membayar uang pendaftaran, dengan tujuan memperoleh pelayanan maksimal.
Paulin mencontohkan, ketika terdapat
anggota masyarakat yang kecelakan dan patah tulang. Pada saat itulah dia mendaftarkan
diri ke BPJS lantas mendapatkan pelayanan,
semisal operasi. Setelah semua pelayanan
medis yang tergolong mahal itu selesai diterima, dia kemudian tidak membayar lagi iuran. “Itu kan fraud,” kata Paulin.
Sementara terkait kemungkinan fraud
yang dilakukan rumah sakit, Paulin mencontohkan pemberian obat yang berbeda dari
hasil diagnosis. Semisal, pasien yang sakit
maag, ternyata diberi obat untuk penderita
jantung. “Obatnya kan bermacam-macam
dan diklaimnya juga lebih mahal. Jadi upcoding sehingga klaimnya lebih besar. Tetapi bagaimana dampaknya ke pasien? Jadi, salah
minum obat kan?” kata Paulin.
Begitu pula dengan pemanfaatan dana
kapitasi. Memang, tidak mudah bagi Puskesmas untuk mengelola dan merencanakan
penggunaan dana kapitasi, terutama bagi
Puskesmas di daerah. Jika mereka ingin meningkatkan pelayanan dengan membeli peralatan, maka harus mengelola dana tersebut
dengan baik. Apalagi, harga peralatan medis,
tergolong mahal.
Namun di situlah peran KPK dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada penyelenggara, agar mereka meningkatkan kapasitas, termasuk dalam melakukan perencanaan. Faktanya, ada juga Puskesmas yang bisa
memanfaatakan dana kapitasi dan mampu
membeli peralatan yang lebih baik. Puskemas

di Kampung Tengah, Jakarta Timur adalah
contoh, bahwa Puskesmas juga bisa memberi pelayanan yang tidak kalah baik dibandingkan rumah sakit. Tidak hanya dari sisi
peralatan medis, namun juga ketersediaan
tenaga media yang cukup, termasuk adanya
dokter spesialis.
Gratifikasi Dokter
Peningkatan pelayanan juga dilakukan
dari sisi pelayanan para dokter. Di antaranya, rekomendasi KPK kepada Kementerian
Kesehatan, agar melarang dokter menerima
gratifikasi dari Medical Representative. Melalui upaya tersebut, diharapkan dokter akan
memberikan obat sesuai kondisi penyakit
pasien, bukan berdasarkan “pesanan” perusahaan farmasi melalui Medical Representative.
“Gratifikasi kepada dokter akan menimbulkan inisiatif dokter untuk menganjurkan pembelian obat paten tertentu kepada
pasien,” kata Fungsional Penelitian dan Pengembangan KPK Niken Ariati.
Sebagai tindak lanjut rekomendasi, KPK,
Kementerian Kesehatan, organisasi profesi
dokter, dan asosiasi perusahaan farmasi menyepakati aturan main. Dalam hal ini, maka
pemberian sponsorship dari perusahaan farmasi tidak diberikan langsung kepada dokter.
Namun, harus melalui rumah sakit bagi dokter pegawai negeri sipil (PNS) dan organisasi
profesi bagi dokter swasta.
Sedangkan sponsorship itu sendiri, menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, masih sangat diperlukan. Pasalnya,

para dokter harus menghadiri seminar-seminar dan pelatihan untuk menambah ilmu dan
kredit profesinya. Sebagai profesi khusus, jika
dalam lima tahun tidak mencapai 250 kredit,
maka izinnya bisa dicabut. “Yang kita atur
adalah, jangan sampai sponsor jatuh sebagai
suap dan gratifikasi,” tegas Pahala.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi positif. Itulah sebabnya, IDI pun akan
melakukan pengaturan, sembari mempertimbangkan status dokter bersangkutan.
Dalam hal ini, dokter swasta menjadi tanggung jawab organisasi profesi dan dokter
PNS menjadi tanggung jawab Kementerian
Kesehatan. Sedangkan dokter PNS yang berpraktik sesudah jam kerja, dikategorikan pula
sebagai dokter swasta.
Ketua IDI Oetama Marsis mengatakan,
yang perlu diatur adalah mekanisme sponsorship-nya. Contohnya, pihak sponsor tidak
boleh bertemu langsung dengan dokter langsung, tetapi melalui organisasi profesi. Organisasi profesi, dalam hal ini memberikan
standard operating procedure (SOP), arahan,
dan pengawasan. Dan, agar tidak semua berpusat pada IDI, lanjut Marsisi, IDI juga berbagi peran dengan perhimpunan dokter spesialis.
“Beberapa hal yang diatur dalam SOP,
adalah mekanisme sponsorship. Misalnya
saja pembagian untuk dokter yang bekerja di
rumah sakit swasta. Pengaturan dilakukan,
untuk menghindari uang dari sponsor tidak
sampai pada dokter yang bersangkutan,” kata
dia. l

	dokterPraktik gratifikasi
kepada dokter
akan menimbulkan inisiatif
dokter untuk
menganjurkan
pembelian obat
paten tertentu
kepada pasien.
IST
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kabar Wp

KPK,” kata Novel.
Kedua, WP KPK adalah sebagai mitra
strategis ketika KPK menjalin hubungan
dengan lembaga lain dan masyarakat. Sebagaimana diketahui, selama ini pimpinan
menjalin hubungan dengan pihak luar secara
formal. Entah dalam penandatanganan nota
kesepahaman, melakukan koordinasi dan supervisi, dan sebagainya.
Namun ada kalanya, lanjut dia, ketika
berhubungan masyarakat, komunikasi tersebut menjadi tidak lancar dan mengalami
sumbatan. Dan jika itu terjadi, di sinilah peran WP KPK, yakni menjalin hubungan secara informal, untuk memperlancar komunikasi yang tersumbat tadi. “Ketika kita melihat
ada potensi ketidaklancaran komunikasi dengan eksternal,maka WP KPK bisa turun, dan
akan menjalin komunikasi itu,” kata Novel.

1.

Mitra Strategis Bernama
Wadah Pegawai
Sebagai mitra strategis, WP KPK
harus menjalin hubungan yang
baik, entah secara internal
maupun eksternal. Perbaikan
komunikasi tak bisa ditawartawar lagi.

S

tigma usang itu tidak laku berlaku
untuk Wadah Pegawai (WP) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika
selama ini banyak wadah pekerja
hanya berperan sebagai “jembatan” antara
kepentingan pekerja dan pimpinan/manajemen, hal itu tidak berlaku bagi WP KPK.
WP KPK membuktikan bahwa mereka bisa
berperan jauh lebih penting, di antaranya
sebagai mitra strategis lembaga antikorupsi
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tersebut.
Inilah yang diungkapkan Ketua WP KPK
yang baru saja terpilih, Novel Baswedan. Menurut Novel, WP KPK akan terus meningkatkan perannya sebagai mitra strategis.
Terkait hal itu, lanjut dia, setidaknya terdapat dua peran penting WP KPK. Pertama,
lanjut Novel, WP KPK adalah sebagai mitra
kerja pimpinan. Dalam hal ini, WP merupakan pemberi saran pada setiap kebijakan yang
terkait langsung dengan pegawai, melakukan
perbaikan komunikasi untuk soliditas internal, dan mendukung setiap kegiatan guna
meningkatkan kualitas hubungan pegawaipimpinan.
“Pimpinan berkomitmen bahwa segala
kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan pegawai, maka pimpinan akan memerintahkan kepada struktural untuk mengomunikasikan terlebih dahulu dengan WP

Antara Komunikasi dan Rumah Kedua
Harapan WP KPK untuk bisa meningkatkan peran sebagai mitra strategis tentu layak
diapresiasi. Namun hal lain yang juga harus
mendapatkan perhatian adalah perbaikan
komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik,
mustahil WP KPK bisa menjalin hubungan
yang selaras, baik dengan pimpinan maupun
secara eksternal dengan lembaga lain.
Untuk itu Novel juga bertekad, akan
memperbaiki kualitas komunikasi yang dilakukan WP KPK. Karena jika terjadi kesalahan
komunikasi, lanjutnya, maka akan berdampak sangat luas. “Tentu saja hal itu tidak kita
harapkan. Apalagi KPK merupakan lembaga
yang menjadi tumpuan harapan masyarakat,”
kata Novel.
Berbagai tekad WP KPK tentu harus
didukung. Terlebih, kepengurusan Ketua WP
KPK terpilih melalui proses demokrasi yang
luar biasa.
Dalam pemilihan yang digelar pada 28
Maret 2016, tersebut, Novel meraih suara terbanyak, yakni 423 suara. Dengan demikian,
Novel merupakan Ketua WP periode kelima.
Ketua WP pertama dijabat oleh Johan Budi
SP pada periode 2008-2010, dilanjutkan tiga
periode berikutnya oleh Adlinsyah Nasution,
Nanang Farid Syam, dan Faisal.
Usai serah terima jabatan pada 6 April
2016, ia bergegas bergegas membentuk kepengurusan dan menyusun program kerja dalam
waktu 10 hari. Ada tujuh bidang yang menjadi
fokus kerja, antara lain Bidang Advokasi, Bi-

2.

3.

4.
foto-foto: integrito

dang Sosial, Bidang Konseling, Bidang
Humas & Eksternal, Bidang Kesejahteraan, Bidang Pengembangan Organisasi, serta Bidang Umum.
“Kami ingin WP jadi rumah kedua
bagi setiap pegawai,” katanya.
Tentu saja, hal itu bukan pekerjaan
mudah. Dibutuhkan lebih dari sekadar
niat dan semangat untuk melakukan
perubahan. “Untuk mencapai sebuah
kebenaran butuh keberanian. Karena
WP bukan sekadar tempat berkumpul,
tapi juga tempat perjuangan,” katanya.

1-3 Peran aktifBerbagai kegiatan yang diinisiasi oleh WP
dan melibatkan
seluruh anggota.
4. Ketua wp
terpilihNovel Baswedan
menerima
seragam WP
sebagai simbol
keterpilihannya
menjadi Ketua
WP KPK.
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tatap muka

Tri Rismaharini, WALIKOTA SURABAYA

Hidup Bukan
untuk Diri Sendiri

J

ulukannya
Singa
Betina. Julukan diberikan, karena banyak gebrakan Wali
Kota Surabaya itu,
yang dilakukan dengan teramat berani. Termasuk di
antaranya, ketika dengan
tegas menutup lokalisasi
prostitusi terbesar di
Asia Tenggara, Dolly.
Tri Rismaharini,
sang wali kota, memang tidak memiliki rasa takut. Dalam
bekerja, dia seperti
tidak peduli dengan
risiko
yang akan

ditemui. Semua dilakukan, karena perempuan kelahiran Kediri, 20 November 1961,
tersebut, ingin membuat warga Surabaya sejahtera.
Itulah sebabnya, ketika bersedia kembali
memimpin Surabaya, bukan semata-mata
karena desakan publik. Lebih dari itu, karena sesungguhnya panggilan jiwanya adalah
panggilan perjuangan. Sang kakek dan sang
ayah, adalah para pejuang Kota Pahlawan,
yang tak gentar mempertaruhkan nyawa.
Maka, tak heran jika dia pun ingin mengabdikan hidupnya untuk meneruskan perjuangan
itu.
Lantas, bagaimana sejatinya perjuangan
Risma? Apa pula yang melatarbelakangi keberaniannya, termasuk saat melakukan terobosan e-governance? Dalam suasana penuh
keakraban, di dalam ruang kerjanya yang
nyaman, Risma bercerita banyak kepada Integrito. Berikut petikan wawancaranya.
Anda seorang wanita. Keberanian itu dari
mana?
Yang saya tahu bahwa saya punya amanah. Saya harus pertanggungjawabkan
ke warga Surabaya dan nanti kalau
meninggal, saya (sebagai pemimpin) dimintai pertanggungjawaban
terlebih dahulu.

Pasti banyak sekali yang akan Anda lakukan. Bagaimana dengan keluarga sendiri?
Sebetulnya sejak PNS, saya seperti ini dan
tak ada yang berubah. Ketika menjadi Kabag
Bina Pembangunan, saya mengembangkan
e-procurement, saya tidak pulang hampir tiga
bulan. Jam kerja, sampai pukul dua-tiga pagi.
Di rumah hanya bisa satu jam dan saya kerap
tidur di kantor. Namun demikian, setiap pagi
atau malam saya berusaha bertemu keluarga.
Waktu anak-anak masih kecil, kalau saya pulang malam, mereka saya bangunkan untuk
bermain dengan saya. Pada saat bermain itu,
saya mencoba memberitahukan bahwa kita
hidup bukan untuk diri kita sendiri. Hidup
harus bermanfaat untuk sesama.
Sebenarnya apa arti Kota Surabaya bagi
Anda, terutama setelah Anda dipercaya
menjabat kembali?
Sebetulnya ada yang bertanya, mengapa
saya sampai rela bela-belain Surabaya seperti
ini. Bahkan, sampai-sampai ditawari posisi
apa pun tidak mau. Sebetulnya, kakek saya
dulu tokoh di Surabaya. Rumah kakek menjadi tempat para pejuang. Dan Bapak saya
saat itu, juga membawa senjata untuk perang.
Bahkan, Bapak mencuri senjata dari markas
Jepang saat itu.
Nah, itu yang membuat saya pikir bahwa
saya harus melanjutkan perjuangan beliaubeliau itu. Jadi, kalau Tuhan sekarang memberikan amanah kepada saya, artinya dulu
kakek dan bapak melakukan perjuangan dan
saya melanjutkan perjuangan tersebut. Komitmen itu membuat saya total dalam bekerja. Saya bahkan “tidak peduli”, ketika tangan saya sampai patah. Saat itu, saya membersihkan got. Nah, ketika melompat, saya
tergelincir dan akhirnya patah tangan.
Surabaya terkenal dengan e-government.
Dimulai sejak kapan?
Pertama kali saat saya Kabag Bina Pembangunan, saya membuat e-budgeting, eprocurement, dan e-controling. Setelah itu, di
mana pun saya ditugaskan selalu membuat
sistem baru. Tujuannya, untuk mempermudah layanan bagi masyarakat. Mempermudah
dengan mengembangkan sistem elektronik.
Selain memudahkan, sistem ini membuat le-
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foto-foto: dok. pemkot surabaya

tegas- Menjadi Walikota Surabaya Tri Rismaharini dikenal tegas dan berkomitmen dalam menjalankan aturan.

bih transparan, lebih cepat, dan menghemat
biaya.
Secara umum, apa manfaat e-government
bagi Surabaya?
Banyak sekali. Misalkan Izin Membangun
Prasarana (IMP). Saat ini, dalam satu hari
bisa lebih dari 100 pengajuan. Bayangkan,
kalau setiap hari harus mengontrol tentu tidak mungkin. Jumlah staf Dinas Cipta Karya
saja tidak sampai 100 orang. Selain itu, izin
juga harus simultan dengan dinas lain. Dalam
keadaan demikian, tentu berkas tidak bisa
dikontrol kalau tidak memakai elektronik.
Tapi dengan elektronik, tidak ada berkas yang
tidak bisa dikontrol, karena semua dalam
bentuk softcopy, sehingga bisa dikirim ke dinas lain dalam waktu bersamaan. Tentu saja,
ini akan menghemat waktu dan biaya.
Melalui elektronik juga mencegah tatap
muka. Ini sangat berguna, jika terdapat perbedaan persepsi antara dinas yang satu dan
dinas lain. Tanpa tatap muka, tidak ada rasa
sungkan, karena yang bekerja adalah mesin.
Dengan demikian, kinerja tidak terhambat
dan akan sesuai dengan yang kita inginkan.
Bagaimana tanggapan warga Surabaya?
Mereka pastinya senang. Pengembangan
e-gov ini juga membuat anggaran lebih hemat
sehingga Pemkot bisa memberikan alokasi
dana ke bidang lain. Satu tahun, misalnya,
kami membangun jalan kampung 500-600
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tatap muka

lokasi. Itu, karena penghematan yang kami
lakukan. Di kampung-kampung, sekarang
juga sudah terang dengan PJO, saluran drainase kami perbaiki dengan standar di jalanjalan kota. Kemudian, anak-anak yatim dan
cacat, bisa bersekolah secara gratis. Selain
itu, jika ingin berobat, warga juga tidak perlu
membayar.
Diperlukan dana besar untuk membuat
e-government. Apakah sepadan dengan
kebutuhan daerah?
Tidak mahal. Kami membuat sendiri lewat PNS programer. Jadi, secara anggaran
sebenarnya tidak banyak. Kalau pun ada yang
cukup besar, hanya untuk peralatan hardware. Namun, dibandingkan secara manual
masih, biaya itu pun masih lebih murah.
Di sisi lain, manfaatnya sangat luar biasa.
Selain layanan yang jauh lebih baik, juga bisa
melakukan penghematan. Contohnya, peng-

Semua lapisan- Tri Rismaharini di salah satu acara dengan
anak-anak. Semua lapisan masyarakat menjadi perhatiannya.
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gunaan kertas. Waktu saya membuat e-budgeting, biaya penggunaan kertas bisa turun
hingga Rp300 juta pada 2002. Apalagi sekarang. Kami sudah paperless semua, sehingga
jarang sekali membeli kertas.
Ada yang mengatakan, e-government bisa
menghambat komunikasi. Anda sependapat?
Saya juga mendengar seperti itu. Katanya,
e-government akan membuat aparatur daerah
menjadi seperti robot, sama sekali tidak ada
komunikasi.
Namun saya sudah membuktikan, bahwa
pendapat itu keliru. Sebab, e-government
justru membuat waktu kerja menjadi lebih
singkat. Akibatnya, selain kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan
pekerjaan lain, juga bisa dimanfaatkan untuk
bertemu dan saling berkomunikasi.
Di Pemkot Surabaya, itulah yang terjadi.
Misalnya, ketika terjadi kebakaran. Dulu,
yang datang ke lokasi hanya petugas pemadam kebakaran. Namun sekarang, begitu
terjadi kebakaran, selain petugas pemadam
kebakaran, instansi lain juga hadir. Dinas
Pendidikan datang untuk mengantisipasi jika
ada rapor yang terbakar. Begitu pula Camat,
langsung datang untuk mempersiapkan surat
seandainya terdapat KTP yang terbakar. Jadi,
e-government justru membuat lebih banyak
waktu untuk memperhatikan orang lain. Hal
ini tidak kita jumpai sebelumnya. Dulu kita
jarang sekali memiliki waktu seperti itu.
Menurut Anda, Pemda lain mampu menerapkan e-government?
Mengapa tidak? Tidak ada yang sulit,
kok. Yang penting bagaimana memberi pemahaman kepada PNS. Di Surabaya, contohnya, kalau mereka tidak mau (bekerja dengan
e-governance), silakan minggir. Mereka tahu
akhirnya. Mereka sekarang bahkan merasa,
bahwa pekerjaan menjadi lebih mudah. Karena penduduknya semakin besar, tantangannya juga sebagai besar.
Saya selalu sampaikan kalau dulu ga ada
KPK, sekarang ada KPK. nak kalau menggunakan ini saya ga bsia ikut campur kepada
mereka karena semua sudah tersistem. Misalkan dipengaruhi, semuanya akan berubah.

Enak sekali, jadi saya juga ga ada fitnah kan.
Itu akan sangat membantu.
Staf saya saat masuk 8 ribu sekarang ringgal 6 ribu karena memang banyak yang pensiun dan penerimaan hanya sedikit. Yang 6 ribu
itu diluar guru. Nah saya ga mungkin bilangin
mereka satu per satu harus ini itu.
Mana yang Anda pilih: sistem bagus atau
manusia yang berintegritas?
Dua-duanya. Cuma untuk lebih cepat
membuat orang berintegritas adalah sistem.
Tak mungkin dengan enam ribu PNS, misalnya, saya perbaiki satu bagian demi satu
bagian. Karena jika itu yang saya lakukan,
maka ketika saya perbaiki satu bagian, maka
bagian yang bisa bisa lepas. Untuk itu, dengan sistem itu semua bisa diperbaiki dengan
waktu yang bersamaan.

E-government banyak menutup celah
korupsi. Namun jika masih ada yang ketahuan menerima suap, bagaimana tindakan Anda?
Biasanya langsung diperiksa oleh Inspektorat. Kami juga bekerja sama dengan BPKP,
termasuk ketika Pemkot butuh kepala Dinas
Pendapatan, ketuanya itu saya ambil, saya jadikan kepala Dinas Pendapatan yang memegang uang.
Kemudian saya mendengar, staf saya
waktu di Dinas Pertamanan suaminya orang
KPK. Langsung saya panggil. Saya minta melakukan pelatihan pemeriksa dan saya tempatkan di Inspektorat. Sengaja saya tempatkan di sana sehingga kalau saya mendengar
sesuatu dari masyarakat selalu dia yang saya
turunkan. Saya hanya memilih staf yang bisa
dipercaya.
Bagaimana kiat Anda mempertahankan
kepercayaan masyarakat?
Saya hanya harus berusaha, semua keputusan ada di maskayarakat. Tapi tentu sebagai
manusia, saya wajib berusaha. Saya melakukan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.
Misalkan daerahnya dulu banjir, saya harus
berusaha menyelesaikan bagaimana supaya
tidak banjir. Dulu daerahnya macet, saya harus bisa mencarikan solusi bagaimana supaya
tidak macet. l

BIODATA
NAMA
Tri Rismaharini

Tempat, tanggal lahir
Kediri, 20 November 1961

PENDIDIKAN
S-1 Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
(ITS) (1987), S-2 Manajemen Pembangunan ITS (2002)

PENGHARGAAN
Surabaya Academy Award kategori: Board Preference; 12 Tokoh
yang Mengubah Wajah Indonesia (Koran Tempo); Tokoh Seni
dan Arsitektur (Majalah Tempo); Walikota Terbaik Se-Asia
Pasifik versi Citynet (2012); Penghargaan Kota Berkelanjutan
ASEAN, Environmentally Award 2012; Nominator 10 wanita
paling inspiratif 2013 (Majalah Forbes); Meraih 2 kategori
penghargaan tingkat Asia Pasifik dalam ajang FutureGov
Award 2013, yakni data center melalui Data Center Pemerintah
Kota Surabaya dan Data Inclusion melalui Broadband Learning
Center (BLC); Taman Bungkul mendapatkan penghargaan
pada tahun 2013 The Asian Townscape Award dari PBB;
Penghargaan Mayor of the Month sebagai wali kota terbaik
(Februari 2014), Penghargaan Socrates Award kategori Future
City dari European Business Assembly (April 2014).
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Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

klinik pengadaan

Mencegah Kegagalan
Pelaksanaan Pengadaan

Pertanyaan:
Panitia pengadaan memutuskan untuk meneruskan proses pengadaan walaupun yang lulus
kualifikasi administrasi hanya 1 (satu) peserta
saja. Apakah itu dibenarkan? Bagaimana jika
tender ulang telah dilaksanakan, namun tidak
ada perusahaan lain (selain perusahaan yang
lulus kualifikasi) ikut mendaftar kembali? Apakah tender harus dibatalkan atau ada solusi
yang bisa dilakukan agar proses pengadaan
bisa berlangsung dan tidak menyalahi aturan?
Agus Iman, Yogyakarta
Jawaban:
Dalam hal proses pelelangan terjadi situasi
dimana hanya satu peserta yang memasukkan penawaran, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 109 ayat (7) huruf c Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke70 | integrito | vol 50/vii/MAR-APR 2016

empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, proses evaluasi tetap dilanjutkan.
Mengingat tidak terjadi persaingan, maka penawaran yang telah dievaluasi dimaksud, dilanjutkan melalui mekanisme negosiasi teknis
dan harga/biaya.
Apabila penawaran penyedia tersebut tidak lulus evaluasi administrasi, teknis, harga,
dan/atau tidak terjadi kesepakatan dalam
proses negosiasi, maka proses pelelangan dinyatakan gagal. Bilamana akan dilakukan proses pelelangan ulang, disarankan agar terlebih
dahulu dianalisis penyebab kegagalan proses
lelang sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai
upaya untuk meminimalkan potensi lelang gagal kembali.
Demikian disampaikan, semoga menjawab
pertanyaan Bapak. l

Menghindari Status
Peserta Tender Bermasalah

Pertanyaan:
Di tengah proses pengadaan barang dan jasa,
direktur salah satu perusahaan peserta lelang
tersebut terjerat kasus tindak pidana penipuan.
Bagaimana status keikutsertaan tender perusahaan tersebut? Apakah panitia harus menggugurkan peserta yang dimaksud?
Wahyudi, Pemalang
Jawaban:
Terkait dengan adanya personel pimpinan
perusahaan peserta lelang yang diduga terjerat
tindak pidana penipuan sementara proses
pelelangan masih berlangsung, maka harus
diperhatikan beberapa hal. Pertama, harus
dipastikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan merupakan direktur yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha peserta
pelelangan tersebut. Perlu diketahui, sebelum
proses pelelangan, peserta pelelangan seyogi-

yanya sudah menandatangani surat pernyataan tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana.
Kedua, status hukum yang bersangkutan.
Apabila belum ada putusan yang berkekuatan
hukum tetap (lncracht), maka penawaran perusahaan yang bersangkutan tidak gugur kualifikasi.
Dengan demikian, penawaran peserta pelelangan tersebut dapat digugurkan apabila
dalam kurun masa pelelangan tersebut, direktur yang bertindak untuk dan atas nama
badan usaha peserta pelelangan tersebut sedang dalam menjalani sanksi pidana (sudah
ada putusan yang berkekuatan hukum tetap/
incracht). l

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan
pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id
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ekspresi
Keserakahan sekaligus rasa ketidakpuasan atas apa yang telah didapatkan membuat manusia,
siapa pun, lupa akan hakikat hidup. Mereka lupa, bahwa dunia hanya persinggahan sementara
sebelum memasuki kehidupan kekal sebagaimana digariskan Tuhan. Kealpaan inilah yang
membuat mereka menjadi sosok yang selalu “lapar” untuk menghimpun pundi-pundi
keduniawian dengan cara apa pun, tak peduli melabrak norma dan hukum yang berlaku. Tak
pernah merasa cukup. Nafsu lebih menguasai mereka dibandingkan nalar hingga tak mampu
menimbang mana yang baik dan mana yang sebaliknya. Kepentingan sesaat begitu menggoda,
padahal kemaslahatan sama sekali nihil adanya.
Begitulah perilaku para koruptor yang begitu dengan mudah kita dapati di negeri ini. Hingga
wajar rasanya jika tak sedikit para penyair menumpahkan kekesalan dengan menamsilkan para
koruptor dengan metafor binatang, seperti pada karya-karya berikut…

BURUNG BANGKAI
Kemarin burung bangkai
Berebut tulang-tulang kehidupan
Matahari menatap nanar sudut kota
Meneriakan suara
Gemuruh
Menggulung seperti gelombang
Hari ini burung bangkai
Berebut iga-iaga masa lalu
Mendung menghadang matahari
Ada janji mengkristal di atas ranting

MANUSIA ATAU BABI
Manusia mengkilat sepatu berdasi
Pesta pora menapikan diri.
Istana kursi-kursi.
Atas nama nabi-nabi
Tingkah dan mulutnya mencaci.
Masih saja atas nama nabi.
Selayak nya mereka adalah babi.
Babi-babi yang mengkilap sepatu berdasi
Mobilnya mewah hasil menggusur sawah.
Atas nama kuasa dia menjajah.
Saat ketahuan karena ulah.
Bergagak jadi pahlawan yang gagah.
Menjual ayat suci untuk legitimasi.
Ujung-ujungnya membangun rumah dari korupsi.
Menjadi pelanggan tetap prostitusi.
Ternyata sama saja dengan babi.
Nganjuk,8 Januari 2013
Agus R. Subagyo

Esok burung bangkai
Mencuri telur-telur kehidupan
Membius impian semu
Bertransaksi kesepian
Mendulang kesunyian rasa pesimis.
Semarang, 12 Mei 1994
Aloet Pathi

KASIDAH BURUNG HANTU

Lintah
Sebab engkau lintah. Senantiasa menjarah. Dengan
pakaian dasi dan sungging senyum. Seperti kaukulum
segala rahasia. Dan kau hisap apa yang ada di laci negeri.
Hingga musnah. Dan mencuci tangan tangan, seolah tak
pernah berbuat apa-apa. Betapa banyak yang masuk ke
perutmu, hingga engkau tersedak. Tapi tak pernah kau
puas. Sampai tubuh mu gelembung, terus kau hisap.
Tubuhmu yang bergelembung darah. Begitu kenyang
kau tamping pesakitan orang-orang.di tubuh mu adalah
seribu cemeti dan duri, dari harta yang kau miliki. Dan
mendadak engkau tertawa di singgasana. Begitu senang
menelan harta. Namun kau lupa, jika luka itu abadi. Dan
kelak bersenyamdi tubuhmu.
Sebab engkau lintah. Tak peduli di tanah becek atau
kering. Kau terus tumbuh di setiap belukar anggaran. Menelusup hingga kuyup. Berkubang uang. Terus saja kau
hisap selagi sempat. Selagitak ada yang tahu.
Sebab engkau lintah.
Edelweis, 2013
Alex R. Nainggolan

Memedi sawah entah kemana?
Sudah berkali-kali kugali
Kupasang di tegal (an)
Di tengah panen padi, warnakan kekuning (an)
Tetap saja puso, hama tikus, ular dan beburung (an)
Mengunyah habis sumber pang (an)
Oho, akhirnya kupelihara burung hantu
Supaya hama-hama perusak padi tewas tak membunuh
sawahku
Tapi, Ihadalah. Kemana burung-burung hantuku
Tanah-tanah bagai samudera darah berceceran
Ternyata, mereka racun turuti rekomendasi Mr.Setan
Di pengadilan hewan, burung hantu musuh bubuyutan
Dan para hama adalah penegak keadilan!!!
Singajaya, 10 Juli 2013
Abdul Aziz H. M. EL Basyroh

COCOT BEKICOT
Hei hei hei
Cot bekicot
Kamu hisap tulang belulang
Sampai copot
Rakyat datang
Kamu sewot
Rakyat hilang
Kamu ngebacot
Kamu bilang
Rakyat kolot
Eh, ternyata kamu idiot
Hei hei hei
Cot bekicot
Tarik dasimu
Lepas pelanamu
Yakinlah, kami bukan pembantumu
Rumahmu
Sekeras kepalamu
Membatu
Menusuk kalbu
Meski tak mampu
Di hantam palu
Waktumu berakhir
Bersama lender
Cot bekicot
Gedangan, 2013
Autar Abdillah
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JEDA

sulur

Operasi Tangkap Tangan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan KPK, memiliki dasar
hukum yang kuat. Diatur Dalam Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).

O

perasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan penangkapan terhadap
seseorang pada saat melakukan
tindak pidana, atau segera setelah
tindak pidana dilakukan. Selain itu, juga apabila sesaat kemudian kepada orang tersebut
ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut
yang menunjukkan bahwa orang itu yang
menjadi pelaku atau turut melakukan atau
membantu.
Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Menurut Pasal 1 butir
19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya
seorang pada waktu sebagai
berikut: (1) Sedang melakukan tindak pidana; (2)
Dengan segera sesudah
beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) Sesaat kemudian diserukan oleh
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau (4) Apabila sesaat kemudian
kepada yang bersangkutan ditemukan benda
yang diduga keras telah dipergunakan untuk
melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
Merujuk Pasal 40 KUHAP, diterangkan
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bahwa dalam hal tertangkap tangan, penyidik
dapat menyita benda dan alat yang ternyata
atau yang patut diduga telah dipergunakan
untuk melakukan tindak pidana atau benda
lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
Langkah OTT dalam praktiknya diikuti
dengan penahanan terhadap pelaku karena
terdapat alasan objektif dan subjektif. Alasan
objektif, karena tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun.
Sedangkan alasan subjektif adalah: pertama,
karena dikhawatirkan tersangka/terdakwa melarikan
diri; Kedua, dikhawatirkan
tersangka/terdakwa
akan
merusak atau menghilangkan
barang bukti; Ketiga, dikhawatirkan tersangka/terdakwa
mengulangi tindak pidana.
Penahanan itu sendiri,
sesuai Pasal 24 KUHAP.
Dalam hal ini, penyidik
KPK dapat menahan tersangka
paling lama 20 (dua puluh) hari. Jika dibutuhkan, dapat diperpanjang oleh penuntut
umum yang berwenang untuk paling lama 40
(empat puluh) hari. Di tingkat penuntutan,
Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 (dua
puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30
(tiga puluh) sebagaimana diatur dalam pasal
25 KUHAP. l
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“I

ni gila, sih. Ibarat nelayan mau nangkap dua paus,
semoga jaringnya kuat.” Cuitan @ernestprakasa
pada awal April, itu, terkait erat dengan dua Operasi
Tangkap Tangan (OTT) sekaligus, yang dilakukan KPK
pada hari yang sama. Salah satu OTT adalah kasus suap pada
pembahasan Raperda DKI Jakarta terkait reklamasi pantai.
Cuitan itu sendiri, seakan memperlihatkan jati diri Ernest.
Cuitan itu menunjukkan, peraih penghargaan Indonesia Box
Office Movie Awards 2016, tersebut,memang peduli terhadap
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dan, memang seperti itulah. Komika, aktor, sekaligus penulis
buku tersebut prihatin, bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya
melibatkan para pejabat namun juga kalangan pengusaha. Itu
sebabnya, alumnus Universitas Padjajaran Bandung tersebut
mengaku, dirinya akan terus mendukung lenyapnya korupsi dari
Bumi Pertiwi.
Terkait cuitan, Ernest mengatakan, dia memang kerap
mempergunakan media sosial sebagai piranti. Alasannya
sederhana, karena cara itulah yang sesuai dengan kondisinya
saat ini. “Kita berbuat sesuai dengan kapabilitas masing-masing.
Karena gue public figure, ya gue menggunakan media sosial
untuk menyebarkan sentimen positif tentang antikorupsi,” ujar
Ernest kepada Integrito.
Jika dilihat dari berbagai postingannya di Twitter, Ernest
yang memiliki sekitar 330-an ribu pengikut memang kerap
menebar kritik terhadap pejabat yang terjerat perkara.
Menurut Ernest, dia akan memposting jika terdapat kasus
yang mengemuka atau me-retweet postingan KPK. “Kalau
ada kegiatan atau misalnya ada pejabat yang tertangkap. Gue
sebatas ngasih informasi kalau perang melawan korupsi di
Indonesia ini terus berjalan,” ucap dia. l

Ernest Prakasa, Komika

Jaring Nelayan,
Paus, dan Sentimen
Antikorupsi
Integrito
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Kavling c-1

Unduh di Hape Kamu
aplikasi
Alexander Marwata

Berbenah dari Awal

T

uhan menciptakan selalu berpasangan.
Malam dan siang. Ada awal dan akhir.
Begitu pun dengan pimpinan KPK. Ada
yang datang, ada pula yang pergi. Kami
yang baru datang mesti bergegas. Meski terlihat
berat, dan tampak serba penuh kehati-hatian,
semua harus melangkah maju. Sangat wajar,
pimpinan baru, perlu penyesuaian di sana-sini.
Ibarat kata pepatah lama, “Di mana tanah di
pijak, di situ langit dijunjung”. Tujuannya, agar
kinerja tim makin terasa harmonis. Langkah
yang sama, gerak yang serentak, dan dengan satu
instruksi.
Dalam kisah pewayangan Mahabarata,
satu adegan yang membuat penikmat wayang
merenung sangat dalam ketika adegan
peperangan di Kuruserta sudah ditabuh. Di saat
itulah, Raja Pandawa Yudhistira merasa gundah.
Ia galau, risau dan ragu untuk melanjutkan
peperangan atau tidak. Sebab, Kurawa, lawan
yang akan dihadapi adalah keluarganya juga.
Satu darah, satu moyang yakni wangsa Bharata.
Di sinilah, penasihat spiritual dan ahli perang
Pandawa memberi wejangan. “Kewajiban
seorang ksatria, harus bisa membedakan
antara yang baik dan yang salah. Ksatria tidak
boleh ragu membela kebenaran,” ujar Kresna,
penasihat itu.
Sebagai orang KPK, bolehlah kita
mengibaratkan diri sebagai pihak Pandawa. Dan,
para personel KPK adalah pasukan Pandawa
yang harus siap membela kebenaran. Tidak
boleh ragu.
Tentu, sebagai pimpinan yang baru perlu
penyesuaian. Perlu merekonstruksi, dan
bisa dimulai dari diri sendiri. Dulu sebelum
bergabung dengan KPK, misalnya, bertemu
wartawan sudah sangat biasa. Sekarang, sudah
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tidak bisa. Bahkan angkat telepon dari wartawan
yang sudah akrab saja, harus hati-hati. Jika
perlu, tidak diangkat karena akan lebih baik
untuk menjaga kerahasiaan.
Bahkan, untuk menjaga integritas
personel KPK, sudah selayaknya membatasi
berhubungan dengan orang lain. Bukan berarti
lantas mengurung diri, tanpa pergaulan. Bukan
itu. Semua tetap harus menjaga koridor dan
kehati-hatian. Apalagi, jika teman tersebut
pejabat publik, orang politik, pengusaha, atau
apapun yang berpotensi menimbulkan konflik
kepentingan.
Berbenah di dalam KPK, menjadi suatu
keharusan. Iklim yang lebih baik, tidak ada
konflik dengan lembaga lain, membuat gerak
KPK lebih leluasa. Hanya saja, jangan pula kita
lengah dan merasa nyaman. Di tengah ancaman
balik koruptor, konsolidasi harus segera
dilakukan.
Untuk itu, bisa ditengok sejarah. Di
saat terdesak, Jenderal Douglas MacArthur
memboyong 3.000 pesawat Sekutu ke Morotai.
MacArthur memilih pulau itu, bukan tanpa
pertimbangan matang. Pulau ini posisinya sangat
dekat dengan Filipina dan berada di sisi Samudra
Pasifik, tak jauh untuk menyentuh pertahanan
Jepang. Dalam waktu tiga bulan Morotai
menjadi pulau militer. Dan ini tak kalah penting:
Mac Arthur menjadikan Morotai sebagai pusat
konsolidasi pasukan Divisi VII Angkatan Perang
Amerika Serikat. Hasilnya, Amerika dan Sekutu
berhasil melumpuhkan Jepang.
KPK memang bukan Pandawa. Bukan
juga pasukan Jenderal MacArhur. Tetapi, etos
kerja, membenahi internal, dan membangun
kekompakan, adalah semangat yang terus
digelorakan. l
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