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@rizalnyak
KPK itu profesional, kalau seorang cukup bukti untuk dijadi-
kan tersangka tanpa perlu didemo pun akan jadi TSK.

@syarifjafar
@KPK_RI KPK harus buka kantor di seluruh Kabupaten Kota 
dan Provinsi agar urusan yang benar jadi lempeng.

@TeriakanAnak 
Kalau ingin berantas korupsi mulailah dari yang kecil-kecil 
dulu seperti pungli-pungli dijalanan. Korupsi besar berawal 
dari yang kecil.

@darbulax
Semoga KPK,Kepolisian dan Kejaksaan bisa menyeret para 
koruptor atau apalah yang menyebabkan kerugian negara.

@FaridYiyit
Kebenaran harus di tegakkan meski itu pahit dan sakit karena 
nilainya kemuliaan.

@amatlatif58
Maju terus KPK walaupun banyak suara negatif buatmu. Tun-
jukan kerjamu yang baik buat masyarakat dan negaramu.

@frozen_4my
KPK maju terus pantang mundur tak peduli jika ada segelintir 
yang ingin kalian menyerah.

@alihartato
Rakyat bersama KPK dalam memerangi korupsi yang meng-
grogoti NKRI.

@amatlatif58
@KPK_RI kerja terus KPK walaupun ada yang tidak suka.
Kita buat sebaik apapun pasti ada yang tidak suka.

@danisshaa88
Semoga KPK selalu dilancarkan dalam memberantas dan ce-
gah korupsi di negeri ini!

pelaporan kasUs 
Pertanyaan:  Sendto Ronald
Kemana saya dapat mengadukan indikasi korupsi?

Jawaban:
Lembaga penegak hukum yang berwenang menindak 
pidana korupsi adalah KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. 
Jika ingin membuat Pelaporan Pengaduan ke KPK, dapat 
langsung datang ke Gedung KPK atau menghubungi 
nomor 021-2557 8389

cara Mendapatkan data 
kasUs korUpsi
Pertanyaan: Arfadhia Mahardika
Apakah dapat meminta informasi data lengkap terkait 
individu-individu yang telah berhasil diproses oleh KPK 
secara hukum mulai dari tahun 2009 sampai dengan 
saat ini atau tahun 2016?

Jawaban:
Data yang dimaksud dapat dibaca di Laporan Tahunan 
KPK, yang dapat diunduh pada website resmi www.kpk.
go.id

penggUnaan logo kpk
Pertanyaan: Fatia Shaliha
elamat sore, saya mahasiswi Jurnalistik Fikom Unpad. 
Dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Jur-
nalistik Cetak dalam pembuatan majalah, kami ingin 
meminta izin / meminta kerjasama kepada lembaga 
atau perusahaan untuk pemasangan logo di majalah 
yang sedang kami buat. Barangkali proposal yang kita 
ajukan menarik, saya akan cantumkan proposalnya. 
Kami sangat mengharapkan balasan pesan ini, terima 
kasih.

Jawaban:
Bersama ini kami informasikan bahwa pemasangan logo 
KPK di suatu media publikasi haruslah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di KPK. Pada proposal pun kami 
memperhatikan bahwa KPK tidak melakukan kerjasama 
dengan majalah yang saudari buat. Jadi logo KPK ti-
dak dapat ditambahkan/dicantumkan pada majalah 
Saudari. Atas pengertiannya diucapkan terimakasih.
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tajuK

Nyata di era kini, perilaku buruk Togog masih dipertontonkan oleh para pejabat 
publik dan penyelenggara negara. Mereka rakus dan tak mengukur diri.

togog

apa jadinya jika pewayangan tak 
menghadirkan tokoh antagonis? 
Hambar dan kurang greget. Tentu 
bukan semata-mata karena ke-

beradaan tokoh tersebut membuat cerita 
menjadi menarik. Lebih dari itu, juga seba-
gai peringatan, bahwa perilaku buruk hanya 
akan membawa petaka. Karenanya kehadiran 
tokoh ini bisa menjadi cermin kehidupan ma-
nusia, bukan sekadar bumbu cerita.   

Dalam wayang purwa, salah satu tokoh 
antagonis itu adalah Togog. Berbatik slobog, 
berkeris, dan berwedung, Togog kerap mem-
buat penonton gemas. Maklum saja, Togog 
adalah pamong bagi para tokoh berkarakter 
jahat. Ia tak punya hati dan perasaan. Ciri 
fisiknya khas pun mencerminkan karakter ja-
hatnya. Bermulut besar menggambarkan naf-
su yang seakan ingin menelan dunia. Bermata 
kerang, seperti selalu mencari kesempatan 
untuk melampiaskan angkaranya. 

Di dunia nyata, karakter Togog masih 
banyak ditemui. Lihat saja perilaku para ko-
ruptor dan orang-orang di sekitar mereka, be-
tapa persis dengan Togog. Watak (karakter) 
tamak, rakus terhadap kekua-
saan dan materi, seolah-olah 
ingin menelan jagat bulat-
bulat. Jika terdapat rekan 
mereka yang berbuat 
jahat, bukan dinasehati 
malah sebaliknya semakin 
dijerumuskan. 

Sayang, untuk menang -
kap mereka, tidak semu-
dah di dunia pewayangan. 
Dalam pewayangan, ber-
laku pakem yang sudah 
disepakati sehingga 
alur kisah pun sudah 
bisa diduga sejak awal. Namun 

dalam dunia nyata, tak ada  alur cerita baku 
bagi para penjahat. Yang ada hanya tren dan 
kecenderungan yang bisa dipelajari upaya 
pencegahannya. 

Itulah sebabnya, perjuangan melawan 
para “Togog” saat ini,  menjadi tugas besar 
dan perlu bersama-sama. KPK memang garda 
terdepan. Akan tetapi para koruptor tak ha-
nya satu-dua, bahkan mereka bisa melakukan 
secara bersama-sama secara rapi. Lihat saja 
kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara, 
Riau, dan Banten. Di tiga daerah ini, para pe-
jabat negara justru memainkan peran pen-
ting dalam ragam praktik korupsi. Mulai dari 
penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan 
kewenangan untuk kepentingan pribadi dan 
kroni, hingga praktik politik dinasti.  

Untuk mencegahnya, KPK perlu mela-
kukan pendekatan riil. Sebut saja  koordinasi 
dan supervisi yang dilakukan secara terinteg-

rasi antara pencegahan
dan penin-

dakan. Tujuan-
nya satu, agar 
pemberantasan 

korupsi bisa lebih 
cepat dan tepat. Agar 

tidak ada lagi “Togog-
Togog” lain yang selalu 
berkeliaran, mencari 
kesempatan melampi-
askan nafsu jahatnya. 
Agar tak ada lagi se-
macam tokoh peway-

angan bermata kerang, 
berbatik slobog, berkeris 

dan berkedung, yang selalu 
membisikkan kata-kata ja-
hat. Seperti ungkapan khas 

Togog kepada koleganya, 
“Bilung...Bilung!” (*)
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IntegrIto

NGAMEN ANTIKORUPSI-Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama grup
musik Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks menyanyi bersama dalam 
kegiatan Ngamen Antikorupsi di Stasiun Gambir, Jakarta Jumat (13/5).
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kpk inisiasi 
kerja saMa 
peMprov sUMUt 
dan sUrabaya 
tentang 
peManFaatan tik

berItalImacom

IntegrIto

kawal dana desa dengan
jUrnalisMe warga

MaHasiswa Untirta belajar 
antikorUpsi di kpk

IntegrIto

Puluhan mahasiswa dari 
Fakultas Hukum Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa (Un-

tirta) menyambangi gedung Komisi 
Pemberantasan Korupsi pada Rabu 
(11/5). Kedatangan mereka bertujuan 
untuk mendalami tentang wewenang 
dan berbagai upaya pemberantasan 
korupsi yang telah dilakukan KPK.

Sebanyak 52 peserta mengikuti 
kegiatan workshop Jurnalisme 
Warga untuk Mengawal Dana 

Desa pada Jumat-Sabtu (20-21/5) di 
Yogyakarta. Mereka berasal dari be-
ragam komunitas, antara lain radio 
komunitas, pers mahasiswa, blogger, 
komunitas antikorupsi, komunitas 
penulis dan komunitas pembuat film. 
Selama dua hari, mereka tak hanya 

dibekali materi jurnalisme, tetapi juga 
materi tentang tindak pidana korupsi, 
hingga seluk-beluk tata kelola desa.

Selain di Yogyakarta, kegiatan 
serupa juga digelar KPK pada Jumat-
Sabtu (27-28/5) di Batu, Malang, Jawa 
Timur. Melalui kegiatan tersebut, 
KPK berharap akan lebih banyak ma-
syarakat yang peduli dengan pem-
bangunan desa. (*)

Sejumlah mahasiswa ini melak-
sanakan audiensi bersama tim dari 
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat (Dikyanmas) KPK. me-
reka berharap, kegiatan tersebut bisa 
menambah wawasan dan pengeha-
tahun, khususnya terkait pemberan-
tasan korupsi di Indonesia. (*)

Sebagai tindak lanjut dari pro-
gram Koordinasi, Supervisi, Pe-
nindakan dan Pencegahan (Kor-

supdakgah) terintegrasi yang tengah 
dikembangkan di Sumatera Utara, 
KPK menginisiasi kerja sama Pemprov 
Sumut dan Pemkot Surabaya yang 
dilaksanakan pada Selasa (24/5). 

Acara yang dilaksanakan di Kan-
tor Walikota Surabaya ini, dihadiri oleh 
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Plt. 
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, 
Walikota Surabaya Tri Rismaharani, 
para Bupati dan Walikota Sumut 
dan jajaran Pemkot Surabaya. Kese-
pakatan bersama ini menyangkut 
tentang pemanfaatan teknologi in-
formasi dan komunikasi antar kedua 
daerah, khususnya terkait berbagai 
sistem online yang telah dikembang-
kan Pemkot Surabaya. (*)
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langkaH pasti 
sektor properti 
Hindari praktik 
korUpsi

Setelah Festival Antikorupsi suk-
ses digelar di Bandung pada 
2015 lalu, KPK bersama Konsor-

sium Komunitas FAK melaksanakan 
rapat evaluasi sekaligus tindaklanjut 
kegiatan serupa ke depan. Dalam 
kegiatan tersebut Konsorsium Komu-

rapat evalUasi, 
prinsip transparansi Festival 
antikorUpsi

Sebagai upaya memberikan 
pemahaman tentang transpa-
ransi dan akuntabilitas operasi 

produksi migas, KPK menggelar 
Workshop Pemeriksaan dan Penilaian 
Akuntabilitas Operasi Produksi Hulu 
Migas di Gedung KPK pada Rabu-
Jumat (1-3/6).

Adapun, peserta workshop terdiri 
dari sejumlah perusahaan minyak, di 
antaranya PT BSP, Total EP Indonesia, 
PHE WMO, Pertamina EP, CNOOC SES, 
Exxon Mobile, MEPI, Petronas, Vico, 
Pertamina, dan Chevron.

gerakan sektor 
Migas bangUn 
akUntabilitas

ISt

ISt

ISt

KPK mengelar workshop Anti Ko-
rupsi dan Anti Pencucian Uang 
bersama puluhan anggota 

Asosiasi Pengusaha dan Pengembang 
Properti pada Senin (23/5). Workshop 
tersebut diisi oleh Jaksa Penuntut 
Umum KPK dan Direktur Pengawasan 
dan Kepatuhan PPATK.

Melalui kegiatan ini pengusaha 
diharapkan dapat berperan aktif da-
lam mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang bersih dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (KKN). (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mendukung Lembaga 
Ketahanan Nasional (Lemhan-

nas) menerapkan Zona Integritas di 
lingkungan kerjanya. Hal itu diwujud-
kan dengan penandatanganan Pakta 
Integritas terkait Zona Integritas Be-
bas Korupsi di Gedung Lemhannas di 
Jakarta, pada Senin (30/5).

leMHannas terapkan 
Zona integritas 

nitas melaporkan penyelenggaraan 
kegiatan FAK 2015.

Laporan ini diharapkan dapat 
mentransfer pemahaman kepada 
komunitas di kota-kota lain sebagai 
calon tuan rumah Festival  Anti-
Korupsi 2016. (*)

Ketua KPK Agus Rahardjo yang 
hadir dalam pencanangan zona integ-
ritas bebas korupsi ini mengapresiasi 
langkah Lemhannas untuk menguat-
kan komitmen antikorupsi. Turut hadir 
dalam acara tersebut Gubernur Lem-
hanas Agus Widjojo dan Menteri Pem-
berdayaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. (*)

ISt

. (*)
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belajar sejarah itu penting! Karena se-
jarah mengajarkan pengalaman dan 
kebajikan umat manusia. Lewat seja-
rah, kita  mengetahui kesalahan-ke-

salahan manusia di masa lalu atau mengetahui 
kunci keberhasilan pendahulu kita. 

Melongok upaya pemberantasan korupsi, 
sejarah telah menoreh catatan panjang dari 
setiap pemerintahan di banyak wilayah dalam 
menekan potensi dan praktik korupsi. Sejarah 
mengenai political will pemerintah atau pe-
mimpin untuk memberantas korupsi 
telah jauh terbentang beribu tahun 
yang lalu. Dimulai pada 634 Mase-
hi di kawasan Madinah, zaman 
kekhalifahan Umar Bin Khattab.  

Peristiwa penting yang dicatat 
sejarah adalah percakapan antara 
Khalifah Umar Bin Khattab dengan 
Abu Hurairah. Kala itu Umar Bin Khattab  me-
manggil Abu Hurairah untuk meminta kesedi-
aanya menjadi Gubernur Bahrain. Setelah Abu 
Hurairah menerima jabatan tersebut, Umar 
Bin Khattab memerintahkan juru hitung un-
tuk menghitung dan mencatat kekayaan Abu 
Hurairah.

Apa yang dilakukan Umar Bin Khattab 
bukan tanpa alasan. Umar bin Khattab kha-
watir melihat kekayaan pejabatnya mening-
kat drastis sejak menjabat. Maka dia mem-
buat kebijakan mencatat harta kekayaan se-
orang pejabat saat diangkat dan saat berhenti. 
Catatan itu menaksir yang berhak si pejabat 
miliki secara adil dan menyerahkan kelebihan-

nya ke baitul mal atau kas negara.
Di zaman Khalifah Umar ini pula tercatat 

sejumlah gubernur yang bersih, jauh dari prak-
tik korupsi. Di antaranya adalah Said Bin Amir, 
Gubernur Himsh, Syiria. Pada suatu masa, 
Umar mengunjungi Hims untuk mencari tahu 
bagaimana Said mengemban amanah. Betapa 
terkejutnya Umar saat mendapati gubernur 
yang diangkatnya itu masuk dalam daftar fakir 
miskin di wilayah Syiria. 

Gubernur Said hidup jauh dari 
materi. Setiap bulannya, ia hanya 
mengambil beberapa keping uang 
gaji yang dia rasa cukup untuk me-
menuhi kebutuhan harian rumah 

tangganya. Sisanya dia sedekahkan 
kepada fakir miskin. 

Lain lagi kisah Iyadh Bin Ghonam, 
Gubernur Hism. Ia dicela keluarganya 

karena sebagai gubernur hanya memberi uang 
sepuluh dinar untuk bekal perjalanan mereka 
pulang. Iyadh mengatakan hanya uang ter-
sebut yang sanggup diberikannya dari hasil 
menjual budak dan barang-barang miliknya. 

Nilai-nilai kejujuran, kepedulian, ke-
mandirian, disiplin,  tangguh, kerja keras, se-
derhana, berani dan adil ternyata dicatat se-
jarah sebagai perilaku pemimpin besar yang 
sukses membentengi pemerintahanan dan 
rakyatnya dari tindakan koruptif. (*)

inspirasi raMadHan

belajar sejarah di Zaman khalifah

prograM waktU tayang

inspirasi ramadhan tiap hari jam 9.00-17.00 wiB
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ngaMen bareng antikorUpsi

berdendang Melawan korupsi

Tetangge gue, orangnye gile 
Tajir abis duitnye kagak beseri
Kerjanye gak jelas, kantornye gak ade 
Tapi die bilang semue bisa diatur…

penggalan lantunan lagu “Tetangge 
Gue” bergema di ruang tunggu pe-
numpang Stasiun Gambir. Jumat 
siang (13/5) itu, stasiun yang me-

layani kereta jurusan Jakarta ke kota-kota di 
Jawa Barat hingga Jawa Timur 
itu memang terasa meriah. Di atas 
panggung sederhana, grup musik 
dangdut OM Pancaran Sinar Pet-
romaks (PSP) membawakan lagu-
lagu yang populer di era 1970-an. 
Di antaranya, Tetangge Gue, Fati-
mah, My Bonnie, dan Bapak Dapat Lotere. 

Mengenakan kaos berwarna hijau, OM 
PSP saat itu tidak sekadar menghibur. Di te-
ngah penampilan memukau yang membuat 
pengunjung dan calon penumpang turut ber-
joget, mereka juga menjadi bagian dari ke-
giatan sosialisasi antikorupsi. Tajuk acara yang 
diselenggarakan antara KPK  dan PT Kereta 
Api Indonesia (KAI) itu, persis seperti tulisan 
yang tertera di kaos mereka: Ngamen Bareng 
Antikorupsi. “Musik memang menjadi salah 
satu media sosialisasi yang cukup efektif,” kata 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. 

Pesan-pesan antikorupsi memang kental 

mewarnai acara tersebut. Kepada pengunjung, 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang hadir 
bersama Wakil Ketua KPK Alexader Marwata,  
berpesan mengenai pentingnya upaya pembe-
rantasan korupsi di Tanah Air. Itulah sebab-
nya, Saut juga meminta masyarakat agar turut 
aktif mencegah korupsi. 

“Kami pimpinan cuma lima orang, penyi-
diknya cuma seratusan orang. Karena itu kita 
berantas bersama-sama. Korupsi harus dike-
royok tak bisa dilawan sendiri,” ujar Saut. 

Senada dengan Saut, OM PSP 
juga mengajak masyarakat untuk 
menyatakan perang terhadap ko-
rupsi. Dan cara paling mudah un-
tuk melawan korupsi, adalah di-
mulai dari diri sendiri. Misalnya 
tidak memberi uang pelicin saat 

berhubungan dengan pelayanan publik atau 
ketika melanggar lalu lintas. “Mari berantas 
korupsi sejak dini. Korupsi adalah perbuatan 
yang sangat tidak terpuji,” ucap Ade Anwar, 
penabuh gendang OM PSP di sela-sela mem-
bawakan lagu. 

Selain pentas musik, kegiatan sosialisasi 
juga dimeriahkan dengan kuis seputar anti-
korupsi. Setelah itu, Wakil Ketua KPK Saut 
Situmorang membagikan majalah Integrito 
kepada penumpang kereta api tujuan Malang. 
Selain itu, KPK juga membagikan pin dan stik-
er antikorupsi. (*)
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u t a m a

Sumut, Riau, dan Banten menjadi daeRah yang tingkat 
koRupSinya Sangat tinggi. dengan kooRdinaSi dan 
SupeRviSi teRintegRaSi, kpk mendampingi.

menghapus merah 
tiga daerah
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j
ika tingkat korupsi ditandai 
warna merah, bisa jadi peta 
ketiga provinsi akan sangat 
menyala. Sumatera Utara, 
Riau, dan Banten, saat ini da-
lam kondisi ‘membara’. Kasus 
demi kasus korupsi menerpa 
pejabat di ketiga provinsi. 

KPK pun mencatatnya sebagai daerah de-
ngan darurat korupsi.

Untuk level eksekutif misalnya, ketiga 
provinsi tersebut merasakan bahwa guber-
nur mereka mendekam di dalam bui. Bahkan 
tidak hanya satu, namun setidaknya dua. Be-
lum lagi pada level DPR/DPRD dan swasta. 
Semua menjadi bukti, bahwa ketiga provinsi 
tersebut benar-benar membutuhkan penye-
lamatan.

Dalam konteks itulah, KPK melaku-
kan koordinasi dan supervisi. Namun 
tidak seperti korsup pencegahan 
tahun-tahun sebelumnya,  agar lebih 
efektif maka kali ini korsup dilakukan 
terintegrasi antara bidang pencegahan 
dan penindakan. “Yang tahu persoalan 
utama sebuah kasus adalah bidang penin-
dakan. Nah, hasil temuan bidang penindakan 
tersebut, akhirnya menjadi acuan bidang 
pencegahan,” kata Ketua Tim Korsup KPK 
Wilayah Sumut Adlinsyah M. Nasution.

Perbedaan pola korsup tentu menim-
bulkan perbedaan pelaksanaan. Pada korsup 
pencegahan sebelumnya, KPK hanya mela-
kukan satu kegiatan, yakni bekerja sama de-
ngan Badan Pengawas Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP). Ketika itu, BPKP yang me-
lakukan review dan menyampaikan rencana 
aksi dari hasil review tersebut masing-masing 
wilayah.

Bagaimana sekarang? Menurut Adlin-
syah M. Nasution, pada korsup kali ini yang 
melakukan review adalah KPK. Dari review 
awal tersebut, KPK mengeluarkan rekomen-
dasi dan rencana aksi. Selanjutnya, Pemprov 
harus melaksanakan rencana aksi dan KPK 
memonitor pelaksanaannya.

BPKP bukan tidak dilibatkan. Hanya saja, 
lanjut Adlinsyah, peran BPKP kali ini adalah 
dalam rangka memonitor rencana aksi ter-
sebut. Dan setiap tiga bulan sekali, tim dari 
KPK akan me-review ulang, apakah renaksi 
sudah dilakukan sesuai dengan yang seharus-
nya.

“Jadi, sekarang peran KPK betul-betul 

sebagai leader. Kalau kemarin KPK lebih 
melakukan koordinasi dan menyerahkan pe-
laksanaan ke BPKP, maka sekarang KPK yang 
melaksanakan,” kata dia. 

Tidak hanya terintegrasi antara bidang 
penindakan dan pencegahan. Pada korsup 
kali ini, KPK juga menggandeng kemen-
terian/lembaga. Selain BPKP, yang juga di-
libatkan adalah Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri), Lembaga Kebijakan Peng-
adaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 
dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-
PAN–RB). 

Zona Merah
Selalu berulangnya kasus korupsi, bu-

kan satu-satunya alasan KPK melakukan 
program korsup terintegrasi di Sumut, 

Riau, dan Banten. Seperti disampaikan 
Deputi  Bidang Pencegahan KPK Pa-
hala Nainggolan, alasan lain adalah: 
belum adanya dampak signifikan ke-

giatan pencegahan korupsi. Hal ini bisa 
dilihat dari rendahnya tingkat pelaporan 

LHKPN, belum adanya dampak Program Pe-
ngendalian Gratifikasi (PPG), serta belum 
terlihatnya dampak program Tunas Integri-
tas dan Komite Integritas.

Mengenai rendahnya pelaporan LHK-
PN, Pahala menyebut bahwa sebanyak 93,75 
eksekutif di Sumut ternyata belum melapor-
kan LHKPN. Sedangkan legislatif berjumlah 
97,96%. Sementara di Riau, wajib lapor LH-
KPN eksekutif yang belum melaporkan harta 
kekayaan sebanyak 49,25% dan legislatif 
65,57%. Di Banten, 80,27% eksekutif belum 
melaporkan LHKPN, sedangkan 65,88% le-
gislatif belum melapor.

KPK menilai, pada dasarnya ketiga dae-
rah tersebut memiliki permasalahan yang 
sama. Yaitu, adanya intervensi pihak luar 
yang masih kuat dalam hal perencanaan ke-
giatan dan penganggaran; pengadaan barang 
dan jasa; serta terkait alokasi bantuan sosial 
dan bantuan keuangan. Selain itu, belum ada-
nya komitmen dari pemerintah daerah untuk 
memperbaiki sistem dan prosedur yang me-
madai dan transparan; masih maraknya sikap 
permisif terhadap perilaku koruptif; serta 
pengendalian dan pengawasan yang kurang 
efektif.

Tidak hanya itu. KPK juga menilai, bahwa 
komitmen pimpinan daerah di Sumut, Riau, 
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Pahala Nainggolan, 
Deputi Bidang Pencegahan KPK.

1.

“Kurang efektifnya pengawasan 
masyarakat luas terhadap 
pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan, turut 
mempengaruhi tingginya 
korupsi di daerah” 

Dok. pemprov banten

dan Banten terkait pencegahan korupsi ma-
sih sangat minim. Selain itu, juga kurang opti-
malnya peran Aparat Pengawas Intern Peme-
rintah (APIP). “Lainnya, terkait kurang efek-
tifnya pengawasan masyarakat luas terhadap 
pelaksanaan tata kelola pemerintahan,” kata 
Pahala.

Khusus Sumut dan Riau, kedua provinsi 
juga menghadapi persoalan, yakni belum 
adanya kepastian hukum dalam perencanaan 
peruntukan kawasan hutan. Sedangkan Ban-
ten, juga menghadapi permasalahan terkait 
buruknya tata kelola pemerintahan. Hal itu, 
antara lain terlihat dari Laporan Hasil Peme-
riksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Hasil LHP memberikan opini dis-

claimer kepada Pemprov Banten.

Lebih Efektif
Terintegrasinya korsup penindakan dan 

pencegahan memunculkan harapan baru. 
Bagi Rektor Universitas Sultan Ageng Tir-
tayasa (Untirta) Sholeh Hidayat, misalnya, 
dengan integrasi tersebut, tentu pemberan-
tasan korupsi akan lebih baik dan efektif. 

 “Saya sepakat dengan korsup terintegrasi 
ini. Pencegahan sedini mungkin memang sa-
ngat perlu, supaya potensi pelanggaran dapat 
dideteksi sejak awal. Dengan demikian, di-
harapkan korupsi dapat diminimalisasi atau 
bahkan kalau bisa ditiadakan sama sekali,” 
kata dia.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi op-
timistis, korsup terintegrasi bisa menurun-
kan tingkat korupsi di Sumut. Tentu saja, se-
mua harus didukung Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). Kalau memiliki komitmen 
kuat, pasti jadi.  

Itu sebabnya, Pemprov Sumut juga ber-
komitmen untuk melaksanakan rekomen-
dasi dan rencana aksi yang diberikan KPK. 
Termasuk di antaranya terkait peningkatkan 
pelaporan LHKPN. Saat ini, lanjut Erry, Pem-
prov Sumut tengah menggalakkan kepatuhan 
aparatur pemerintahan daerah untuk pela-
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“Kalau sistem kita sudah 
jalan semua, mungkin 
semuanya ada zona 
integritas,”

Arsyadjuliandi Rachman, 
Gubernur Riau.

1. KOORDINASI-  Gu-
bernur Banten Rano 
Karno (tengah) 
bersama Tim 
Korsupdakgah KPK 
(barisan kiri) dan 
jajaran SKPD Banten 
(barisan kanan) te-
ngah rapat bersama.

2. JEMbATAN- Bebe-
rapa siswi SD Negeri 
Picung, melewati 
jembatan bambu 
saat berangkat 
ke sekolah untuk 
mengikuti Ujian 
Akhir Sekolah di 
Kampung Kaludan, 
Kadubera, Picung, 
Pandeglang, Banten, 
Senin 19/5/14

3.

2.
ISt

poran LHKPN. Bahkan, salah satu syarat bagi 
aparat pemda agar bisa mengikuti uji kompe-
tensi, adalah pelaporan LHKPN ke KPK.  

Begitu pula Riau. Gubernur Riau Arsy-
adjuliandi Rachman bertekad untuk mendu-
kung sepenuhnya upaya KPK.Terkait unit pe-
ngendalian gratifikasi, misalnya, Arsyadjuli-
andi setuju dilakukan di lingkungan Pemprov 
Riau. Apalagi, lanjut dia, sebenarnya sudah 
ada Peraturan Gubernur untuk hal itu. Hal 
itu, merupakan bukti bahwa Pemprov Riau 
juga fokus terhadap pemberantasan korupsi.

Salah satu bukti, kata Arsyadjuliandi, 
bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Pemprov Riau juga sudah 
memiliki zona integritas. Sedangkan tahun 
ini, Pemprov Riau menargetkan penambahan 
lima SKPD lagi. Dengan menjadi zona integ-
ritas, lanjut gubernur, tentu akan menjadi 
pendorong bagi aparatur pemerintahan un-
tuk berbuat lebih baik. “Kalau sistem kita su-
dah jalan semua, mungkin semuanya memi-
liki zona integritas,” kata dia.

Pemprov Banten juga memiliki tekad 
yang sama. Seperti disampaikan Sekda Ban-
ten Ranta Soeharta, kesalahan yang selalu 
berulang harus diperbaiki. Apalagi, Banten 
memiliki potensi yang luar biasa. 

Potensi tersebut antara lain diperlihat-
kan dari besarnya anggaran yang dimiliki 
Pemprov Banten. Dalam usia relatif muda, 
Banten yang terdiri atas empat kota dan de-
lapan kabupaten, memiliki anggaran sekitar 
Rp 8-9 triliun serta PAD Rp 5 triliun sehingga 
masuk delapan besar dari seluruh provinsi 
di Indonesia. “Selain itu juga pertambangan 
dan investasi. Investasi Banten bahkan selalu 
berada pada urutan tiga besar di Indonesia. 
Terdapat 16 ribu perusahaan di Banten,” kata 
Ranta.

Banten juga optimistis bisa keluar dari 
zona merah. Terlebih Pemprov Banten sudah 
melaksanakan beberapa rencana aksi yang di-
rekomendasikan KPK. Sebut saja soal peng-

adaan. Menurut Ranta, Pemprov 
Banten sudah mengimplementasi-
kan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
dalam proses pengadaan barang dan 
jasa dan melepaskan diri dari ber-
bagai intervensi.  

Begitu pula dengan implemen-
tasi sistem informasi yang terinteg-
rasi dalam pengelolaan APBD, per-
baikan sistem sumber daya manusia 
(SDM), dan pengelolaan aset, semua 
sudah dilakukan. 

“Saya optimistis. Saya meminta 
dua tahun, yang dibenahi selesai. In-
syaa Allah. Kalau tidak mampu, saya 
mengundurkan diri. Dua tahun men-
jadi percontohan, asal KPK mem-
back up,” tegas Ranta. (*)
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tiga guBeRnuR teRjeRat kaSuS 
koRupSi, jelaS Bukan keBanggaan 
Bagi Riau. untuk mempeRBaiki 
tata kelola pemeRintahan, kpk 
melakukan koRSup teRintegRaSi di 
pRovinSi teRSeBut.

prioritas 
riaU pada 
seMUa

legenda Lancang Kuning adalah hik-
mah masyarakat Riau. Dalam mena-
khodai pemerintahan, seorang pe-
mimpin hendaknya bersikap arif dan 

bijaksana agar tidak tenggelam sebagaimana 
terjadi dengan Lancang Kuning.

Ironisnya, Riau seakan melupakan le-
genda mereka sendiri. Dalam satu dekade ter-
akhir, misalnya, banyak pemimpin di wilayah 
tersebut, justru terperosok ke dalam kasus 
korupsi. 

DI DALAM MObIL TAHANAN-  Mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang terjerat kasus penyuapan pembahasan RAPBD Provinsi Riau Tahun 
Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.
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Sejak Gubernur Riau periode 1998-
2003, SD, terjerat kasus tindak pidana 
korupsi terkait pengadaan 20 unit 
mobil pemadam kebakaran pada 2007, 
kasus demi kasus serupa seakan silih 
berganti. Tercatat 25 kasus korupsi 
terjadi, dengan dua pelaku di antaranya 
adalah gubernur, 12 anggota DPR/DPRD,  de-
lapan PNS/pegawai eselon/kepala dinas, dua 
pegawai swasta/BUMN, dan seorang dosen. 
Dua gubernur yang juga terseret adalah RZ 

dalam kasus dana PON/izin pemanfaatan 
hutan Pelalawan dan AM dalam kasus alih 
fungsi hutan. 

Masuknya Riau ke dalam zona “merah” 
tentu disayangkan. Itulah sebabnya, KPK 
melakukan koordinasi supervisi yang terin-
tegrasi antara penindakan dan pencegahan. 
Melalui upaya tersebut, diharapkan bisa 
memperbaiki tata kelola pemerintahan, se-

hingga pada akhirnya bisa pula mence-
gah terjadinya tindak pidana korupsi di 
Provinsi Riau. 

Menurut Wakil Ketua KPK Saut 
Situmorang, kegiatan tersebut di-

selenggarakan karena sejumlah latar 
belakang. Di antaranya, karena berulang-

nya kasus korupsi yang terjadi di provinsi 
ini, yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan 
swasta. KPK juga menyoroti rendahnya ke-
sadaran para penyelenggara negara di Riau 
dalam melaporkan hartanya.

Menurut Saut, ini bisa dilihat dari tingkat 
kepatuhan melaporkan LHKPN. Yang sudah 
melapor, baru 50,75 persen di tingkat ekseku-
tif dan 34,43 persen tingkat legislatif.

Sebagai bagian dari korsup terintegrasi, 
KPK kemudian memberikan rekomendasi. 
Pertama, agar Pemprov Riau melaksanakan 
rencana aksi yang sudah disepakati; Kedua, 
segera melaksanakan tata kelola pemerin-
tahan yang baik . Antara lain dengan penggu-
naan teknologi informasi (pengelolaan APBD, 
PBJ, PTSP), pengelolaan SDM, penerapan 
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), 
serta peningkatan pengawasan dan pengen-
dalian; Dan ketiga, mendorong partisipasi 
publik yang lebih luas termasuk tokoh agama, 
tokoh masyarakat, akademisi, dan komunitas 
masyarakat dalam gerakan pemberantasan 
korupsi di Riau.

Menurut Ketua Tim Korsup KPK Wila-
yah Riau, Wawan Wardiana sejauh ini res-
pons Pemprov Riau terkait rekomendasi 

KPK, cukup baik. Namun demikian, KPK 
memang akan terus melakukan penga-
walan, terutama dalam hal pengangga-
ran. Selain itu, juga perencanaan dan 
pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa. “Harus dikawal, karena memang 
semua berhubungan,” kata Wawan. 
Selanjutnya, KPK akan terus mendorong 

Pemprov Riau untuk menjalankan reko-
mendasi dan memantau keberlangsungan 
rencana aksi. KPK juga berharap, masyara-

ISt
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HUTAN GUNDUL- Akibat tata kelola kehutanan tidak dijalankan dengan baik, keberlangsungan hutan di Riau kian 
terancam. 

ISt

kat bisa ikut melakukan pengawasan dengan 
efektif dan tidak permisif pada tindak pidana 
korupsi sekecil apapun.   

Sikap Pemprov
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rach-

man mene gas kan, Pemprov Riau tidak ingin 
meng ulang kesalahan sebelumnya dan ber-
tekad memperbaiki tata kelola pemerin-
tahan. Upaya perbaikan tersebut akan dilaku-
kan menyeluruh, mulai dari aparat tertinggi 
hingga pegawai paling rendah. “Bahkan, 
termasuk pula pegawai tidak tetap (PTT) yang 
ada di Pemprov Riau,” kata Arsyadjuliandi.

Pemprov Riau sendiri, lanjut Arsyadju-
liandi telah membahas secara internal re-
komendasi KPK. Begitupun Arsyadjuliandi 
mengaku, rekomendasi tersebut tidak kaku 
sehingga akan disesuaikan dengan perkem-
bangan peraturan, UU dan, PP. 

Arsyadjuliandi mengatakan, guna 
mendukung pelaksanaan rencana aksi, 
Pemprov Riau membentuk tim khusus 
dan juga mengeluarkan Peraturan Gu-
bernur. “Artinya kalau pergub sudah 
keluarkan dan sudah menentukan ren-
cana aksi kita, maka wajib bagi 

semua untuk melaksanakan,” kata Arsyadju-
liandi.

Itu pula sebabnya, Arsyadjuliandi meng-
anggap bahwa dari sekian banyak rekomen-
dasi, semua adalah prioritas yang perlu dila-
kukan segera. Bahkan kalau bisa, lanjut dia, 
pelaksanaannya dilakukan secara paralel. Se-
bab, jika satu per satu, dikhawatirkan justru 
tidak selesai. “Semua sektor penting. Kalau 
di Riau, SDM penting, perkebunan penting, 
pekerjaan umum, Bina Marga, Cipta Karya, 
pendidikan, semua penting di Riau.  Saya 
mengimbau agar tema-teman SKPD melak-
sanakan Pergub tentang rencana aksi yang 
sudah dibuat,” kata Arsyadjuliandi.

Sementara terkait maraknya intervensi 
pengadaan barang dan jasa, Arsyadjuliandi 
mengaku sudah mengumpulkan Pokja. Inti-

nya, melarang adanya intervensi, baik  yang 
datangnya dari luar maupun dari da-
lam, termasuk jika terdapat intervensi 
dari kepala dinas. Baik dalam peng-
aturan tender, sampai pada penentu-
an pemenang. “Itu sudah saya tegas-
kan lagi. Saya kumpulkan semuanya, 

termasuk dalam dialog terbuka,” kata 
gubernur.
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-  eka dharma putra, pnS dinas 
pemuda dan olah raga prov.
riau

-  rahmat Syahputra, Karyawan 
pt pembangunan perumahan 
(persero) 

-  taufan andoso yakin, 
 wakil Ketua dprd riau
-  lukman abbas, 
 Staf ahli gubernur riau 
-  m faisal aswan, m.dunir, adrian 

ali, abu Bakar Siddik, tengku 
muhazza, Zulfan heri, Syarif 
hidayat, mohd.roeim Zein, 
turoechan asy’ari, (anggota 
dprd riau)
penyuapan dalam peningkatan 
dana anggaran tahun jamak 
pon XViii

-  Suparman, Bupati 
rokan hulu

- johar firdaus, 
mantan anggota 
dprd riau

 pembahasan 
rapBd riau 2014 
dan 2015

-  annas maamun, 
gubernur riau

-  a.Kirjuhari, anggota 
dprd prov. riau periode 
2009-2014

-  edison marudut, 
wiraswasta (dirut 
pt.Citra hokian triutama)

-  penyuapan pembahasan 
rapBd riau 2014 dan 
2015

-  penyuapan revisi alih 
fungsi hutan prov. riau 
2014

2007 2009
2012

2014

2008
2011 2013 2015

sejaraH korUpsi riaU

tersangkaketerangan: modus Kerugian negara

-  tengku azmun 
jaafar, Bupati 
pelalawan

 rp1,2 triliun
 perizinan 

penerbitan iup 
hhK-ht/ipK 2001-
2006

-  asral rachman, Kepala 
dinas tenaga Kerja 
prov. riau 

-  Burhanuddin husin, 
mantan Kadishut prov. 
riau

 rp1,2 triliun
 perizinan penerbitan 

iup hhK-ht/ipK 2001-
2006

-  Burhanuddin 
husain, Kepala 
dinas Kehutanan 
provinsi riau

 rp 1,2 triliun
 perizinan 

penerbitan iup 
hhK-ht/ipK 
2001-2006

-  rusli Zainal, gubernur riau, 
 (3 Kasus)
 rp265,9 miliar
-  dua kasus penyuapan dalam 

peningkatan dana anggaran 
tahun jamak pon XViii

-  perizinan iup hasil hutan 
kayu hutan tanaman hhKht 
Siak 2004

-  gulat medali 
emas manurung, 
dosen pnS riau

-  annas maamun, 
gubernur riau 

 (2 Kasus)
penyuapan revisi 
alih fungsi hutan 
riau 2004

-  Syuhada 
tasman, pnS

 rp1,2 triliun
 perizinan 

penerbitan iup 
hhK-ht/ipK 
2001-2006

2016

Terkait sistem aplikasi online, Pemprov 
Riau sebenarnya sudah melakukan perenca-
naan sejak 2005. Menurut Arsyadjuliandi, 
sekarang penerapan aplikasi sudah dilaku-
kan di Badan Keuangan dan Aset Pemprov 
Riau. Sedangkan di Bappeda, juga sudah ada 
e–planning dan e-bujeting. 

Hanya saja, berbagai sistem tersebut me-
mang belum menyatu. Aplikasi e-planning di 
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), 
Bappeda, serta Badan Keuangan dan Aset, 
misalnya, belum terintegritasi. Menurut gu-
bernur, hal ini memang membutuhkan waktu 
dalam membangun sistem. 

“Sekarang tinggal menyatukan. Kita men-
cari sistem yang bisa menggabungkan ini,” 
kata dia. Jadi, data e-planning mulai dari pra 

RKA sudah input di e-planning.  Itu sudah 
bisa ekspor di sistem helpdesk di SPKD. Itu 
bisa diolah dan dilanjutkan proses pengang-
garannya. Jadi memadukan sistem perenca-
naan dan penganggaran,” papar Arsyadjuli-
andi. 

Sedangkan terkait rekomendasi menge-
nai tata kelola rencana tata ruang tata wilayah 
(RT/RW), Arsyadjuliandi mengatakan bahwa 
sudah ada realisasi, yakni dengan adanya 
Kepmen LH nomor 314. RT/RW ini penting, 
karena menjadi tempat awal dalam memberi 
izin kepada masyarakat. Karena RT/RW yang 
menentukan penggunaan ruang dan tem-
pat untuk melakukan investasi, pembangun. 
“Dan semua ini sekarang kita hentikan, kita 
tidak mau terulang lagi,” pungkasnya. (*)



18 | integrito | vol 51/vii/mei-jun 2016

utama

perbaiki 
Mental, 
sUMUt FokUs 
tiga Hal

maRaknya koRupSi, mencoReng 
Sumut SeBagai Salah Satu daeRah 
yang cukup peSat peRkemBangannya. 
peRlu pRogRam khuSuS untuk 
mengeluaRkan daRi zona meRah.

ini Bansos, Bung! Pelesetan slogan itu 
pernah terdengar di Medan beberapa 
waktu lalu. Maklum, orang nomor satu di 
Provinsi Sumatera Utara tersebut, baru 

saja ditangkap KPK terkait dugaan korupsi 
dana bansos. 

Seperti api membakar kayu, kasus itu ke-
mudian merebak kemana-mana. Banyak pi-
hak terseret dan bahkan memunculkan pula 
kasus-kasus baru. Di antara yang terseret, 
sebut saja pengacara senior yang namanya 

sudah sangat dikenal publik, anggota DPR RI, 
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Istri gu-
bernur juga. 

Kasus tersebut melengkapi kasus-kasus 
sebelumnya, termasuk pengadaan mobil pe-
madam kebakaran pada 2007 silam dan pe-
ngelolaan dana penanggulangan bencana 
alam Nias Tahun 2007. 

Guna mengangkat Sumut dari zona daru-
rat korupsi itulah, KPK melakukan koordi-
nasi dan supervisi (korsup), yang terintegrasi 
antara penindakan dan pencegahan. KPK 
juga melakukan pendampingan terhadap tata 
kelola pemerintahan daerah guna mencegah 
terjadinya tindak pidana korupsi di provinsi 
tersebut. 

Terintegrasinya korsup penindakan dan 
pencegahan, antara lain juga ditandai dengan 
rekomendasi dan rencana aksi yang diberi-

MENJALANI PERSIDANGAN-  Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang terjerat kasus penyuapan kepada anggota DPRD Pro-
vinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.
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kan KPK kepada daerah terkait. Termasuk 
Sumut. Bahkan, rekomendasi itu pun disusun 
atas masukan dari penindakan. Tidak ber-
henti sampai di sini, KPK akan terus men-
dorong Pemprov Sumut untuk menjalankan 
rekomendasi dan memantau keberlang-
sungan rencana aksi. 

 Menurut Ketua Tim Korsup KPK 
Wilayah Sumut Adlinsyah M. Nasu-
tion, dari berbagai rekomendasi ke-
pada Pemprov Sumut, KPK fokus 
pada tiga hal. Yaitu penganggaran 
APBD, pengadaan barang dan jasa, dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Ketiga objek 
tersebut adalah tujuan utama kita. Yang lain 
merupakan tambahan. Nah, ketiganya har-
us-betul betul menggunakan sistem aplikasi 
elektronik,” kata Adlinsyah.

 Pada pemasalahan perencanaan dan pe-

ngelolaan APBD, rencana aksi yang ha-
rus dilakukan Pemprov Sumut di an-
taranya, implementasi aplikasi e-plan-
ning, e-budgeting, e-project planning, 

e-procurement, e-delivery, e-controlling, 
e-payment, dan e-performance. 
Terkait pengadaan barang dan jasa, ren-

cana aksi yang harus dilakukan adalah pe-
nguatan kedudukan, struktur organisasi, dan 
sumber daya ULP; penguatan infrastruktur 
dan sistem pengadaan; dan pemusatan peng-
adaan jaringan internet di Diskominfo. 

Sedangkan terkait pelayanan terpadu 
satu pintu, rencana aksi yang harus dilakukan 
adalah penguatan tugas, fungsi, kedudukan, 
dan keorganisasian BPPT serta implementasi 
sistem perizinan dan non perizinan berbasis 
elektronik.

Dukungan Pemprov
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi 

menyikapi positif. Menurutnya, pelaksanaan 
korsup memang sebaiknya dilakukan secara 
terintegrasi antara penindakan dan pence-
gahan. Pasalnya, meski selama ini KPK ba-
nyak melakukan penangkapan, namun tetap 
saja tindak pidana korupsi tidak berkurang.

“Kami mendukung pelaksanaan korsup 
terintegrasi ini. Namun untuk pencegahan, 
alangkah baiknya jika tidak hanya sebatas 
sosialisasi, tetapi terus berkelanjutan,” kata 
Erry. 

Di sisi lain menurut Erry, Pemprov Su-
mut juga ingin melaksanakan tata kelola pe-
merintahan yang baik. Tata kelola yang baik 
sendiri, sejatinya sudah diamanahkan sejak 
2000 lalu. Hanya saja, lanjut Erry, implemen-
tasinya memang tidak mudah karena banyak 
hal yang harus dilakukan. “Termasuk masa-
lah sistem dan lingkungan kita. Hal itu yang 
antara lain mempengaruhi sehingga good go-
vernance tidak terlaksana,” kata dia. 

Tetapi memang tidak mudah. Salah satu 
kendala adalah belum adanya sistem 

dan aturan yang mendukung. Padahal 
tanpa sistem yang mendukung, tentu 
Pemprov Sumut tidak bisa bekerja 
melaksanakan tata kelola dimaksud. 

Erry mencontohkan, bahwa pada good 
governance terdapat beberapa poin yang 

harus dilaksanakan,  seperti transparansi dan 
akuntabilitas. 

Terkait sistem online yang ditujukan agar 
pelayanan bisa lebih transparan, misalnya, 
Erry mengaku, bahwa hal itu justru sedi-
kit “bertentangan” dengan tradisi Tapanuli. 
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MoU-  Wakil Ketua 
KPK Laode M. 
Syarief (belakang), 
menyaksikan 
penandatanganan 
MoU antara Pem-
prov Sumut dan 
Pemkot Surabaya 
Selasa (24/5).

“Artinya, kami sangat 
mendukung program 
tersebut. Kita 
harapkan program 
ini bisa lancar dan 
di lapangan bisa 
terwujud sesuai yang 
kami buat,”
Arsyad Lubis,  
Kepala Bappeda Sumut.

ISt

Terutama, terkait silsilah atau tarombo. Pa-
salnya, sesuai tarombo pula, seharusnya ter-
dapat pertemuan antara pelayan publik dan 
masyarakat. Dan ini, tentu saja berbeda de-
ngan sistem teknologi informasi yang justru 
meminimalisasi pertemuan tersebut. 

“Kalau di sini, sistem tersebut kesan-
nya jadi kurang hormat, karena tidak ketemu 
orang per orang. Meski demikian, perbaikan 
tadi tetap harus kita dorong agar meminimal-
isasi permainan harga. Misalnya dengan ten-
der proyek secara online atau dengan e-cata-
log,” kata dia. 

Tetapi memang tidak hanya sistem. Tak 
kalah penting adalah mental birokrat para 
penyelenggara pemerintahan. Erry meng-
akui, persoalan mental tersebutlah yang se-
sungguhnya menjadi kendala terbesar. Untuk 
itu, mau tidak mau, para aparatur negara pun 
harus segera melakukan reformasi mental 
terhadap diri masing-masing. 

Begitupun Erry tetap optimistis. Guber-
nur Sumut itu yakin bahwa rekomendasi 
KPK bisa mengeluarkan provinsi tersebut 
dari daerah “merah” korupsi. Menurutnya, 
semua tergantung  Satuan Kerja Perang-
kat Daerah (SKPD)  dan pimpinan dae-
rah. Kalau mereka punya komitmen 
kuat, pasti bisa melaksanakan reko-
mendasi tersebut. 

Tidak hanya Pemprov Sumut. Ba-
dan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Sumut juga merespons positif. 
Untuk itu menurut Kepala Bappeda Sumut 
Arsyad Lubis, pihaknya siap mendukung agar 
rencana aksi bisa dilaksanakan secepatnya. 

Arsyad mencontohkan, Bappeda su-
dah mengadakan penganggaran aplikasi e-

planning. Hanya saja, karena menurut KPK 
aplikasi tersebut bisa didapatkan gratis dari 
Surabaya, maka pihaknya membatalkan pele-
langan. Begitupun, perencanaan tersebut, se-
benarnya sudah merupakan bukti dukungan 
terhadap perbaikan sistem. 

 “Artinya, kami sangat mendukung pro-
gram tersebut. Kita harapkan program ini 
bisa lancar dan di lapangan bisa terwujud se-
suai yang kami buat,” kata Arsyad. 

Terkait rekomendasi KPK, Arsyad me-
nilai bahwa harus disesuaikan dengan kondisi 
daerah setempat. Untuk itu Arsyad berharap, 
bahwa ke depan akan ada banyak pertemuan 
antara Bappeda dan KPK. Pertemuan itu pen-
ting, karena yang akan dipergunakan adalah 
e-planning Pemkot Surabaya, yang sudah ba-
rang tentu harus disesuaikan dengan kondisi 
Sumut. 

Untuk Sumut misalnya, kita bicara ma-
salah aplikasi elektronik untuk pengelolaan 
APBD. Kita sudah siapkan, kita ajak mereka 
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-  abdillah, walikota medan
-  ramli, wakil walikota medan

rp3,8 miliar
pengadaan mobil pemadam keba-
karan 2005 dan penyalahgunaan 
apBd 2002-2006

-  muh.hidayat Batubara, Bupati mandailing natal (madina) non aktif
-  Khairul anwar daulay, plt Kepala dinas pu mandailing natal
-  Surung panjaitan, direktur pt.Bumi lestari energi

penyuapan dana bantuan bawahan dari prov. Sumut kepada pemkab 
mandailing natal apBd 2013

-  tripeni irianto putro, Ketua majelis hakim ptun medan
-  dermawan ginting, hakim ptun medan
-  amir fauzi, anggota majelis hakim ptun medan
-  Syamsir yusfan, panitera ptun
 penyuapan permohonan pengujian kewenangan Kejati Sumut.

-  moh yagari Bhastara guntur, pengacara/advokat
-  otto Cornelis Kaligis, pengacara/advokat
-  gatot pujo nugroho, gubernur Sumut
-  evy Susanti, Swasta
 penyuapan majelis hakim ptun medan, Sumut.

-   gatot pujo nugroho, gubernur Sumut
 penyuapan dana Bansos, BoS, dBh dan penyertaan modal Bumd.

-  evy Susanti, Swasta
 penyuapan anggota dpr

-  patrice rio Capella, anggota dpr ri periode 2014-2019
-   gatot pujo nugroho, gubernur Sumut
 penyuapan dana Bansos, BoS, dBh dan penyertaan modal Bumd.

-  Saleh Bangun, Ketua dprd Sumut 2009 - 2014
-  Kamaludin harahap, wakil Ketua dprd Sumut 2009 - 2014
-  Chaidir ritonga, wakil Ketua dprd Sumut 2009 – 2014
-  Sigit pranomo asri, wakil Ketua dprd Sumut 2009 - 2014
-  ajib Shah, anggota dprd Sumut 2009 – 2014
 penyuapan apBd Sumut 2012 - 2015, persetujuan pertanggungjawaban 

pemprov Sumut 2014, dan penolakan penggunaan hak interpelasi Sumut 2015

2007 2013

2011 2015

sejaraH korUpsi sUMUt

tersangkaketerangan: modus Kerugian negara

- Syamsul arifin, Bupati langkat
 rp31,8 miliar

Suap penyalahgunaan 
pengelolaan kas daerah & apBd 
2000-2007

- robert edison Siahaan, 
 mantan walikota
 rp3,8 miliar
 penyalahgunaan Bansos & 

pemeliharaan dinas pu apBd 
2007

- Binahati B Beha, Bupati nias 
pematang Siantar

 rp8,7 miliar
 pengelolaan dan 

penanggulangan bencana alam 
2007

- fahuwusa laila, Bupati nias 
Selatan

 penyuapan pn nias Selatan

untuk melakukan pembelajaran dan bisa 
langsung diterapkan di masing-masing dae-
rah. nah, proses di daerah itu lah yang nanti-
nya akan dipantau oleh BPKP.

KPK memang mengadopsi konsep Pem-
kot Surabaya untuk diterapkan ke daerah 
lain, termasuk Sumut. Salah satunya, men-
dorong daerah untuk melaksanakan e-gover-
nance , eprocurement , dan segala macam tata 
kelola pemerintahan yang baik. 

Seperti dijelaskan Adlinsyah, KPK meng-
ajak Sumut untuk belajar penerapan program 

aplikasi elektronik dari Surabaya. Begitupun, 
dalam proses belajar tersebut, tetap KPK 
yang menjadi leader. Sebab jika tidak, justru 
dikhwatirkan tidak efektif. Ini seperti yang 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sampai-
kan, bahwa selama ini banyak yang melaku-
kan studi banding ke Surabaya, tapi hasilnya 
tidak kelihatan. Penyebabnya, karena mereka 
berjalan sendiri-sendiri. “Kalau sekarang 
KPK langsung yang memonitor. Itu sesuatu 
hal yang positif dan lebih efektif,” kata Adlin-
syah. (*)
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dinaSti politik menyeRet Banten 
ke dalam zona meRah. dengan 
koRSup teRintegRaSi, Siap BeRpeRang 
melawan koRupSi.

MeMbongkar 
dinasti, dari 
nol diMUlai 

rumah di Jalan Bhayangkara 51, 
Cipocok, Serang itu berdiri megah 
di atas tanah hampir seluas 3 hek-
tare. Dilengkapi 16 kamera pengin-

tai, bangunan utama tersambung dengan 
aula yang membentuk huruf U. Di depan ba-
ngunan utama, berdiri Masjid Baitussholihin, 
yang merupakan masjid pribadi si pemilik ru-
mah. 

Rumah tersebut milik mantan gubernur 
perempuan pertama Banten, yang sekarang 
mendekam di bui karena korupsi. Rumah itu 

USAI DIPERIKSA-  Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah yang terjerat kasus pengadaan alat kesehatan di lingkungan Pemprov Banten 
tahun 2011 s/d 2013 serta sejumlah kasus lainnya.
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begitu megah, sangat kontras dibandingkan 
kondisi masyarakat yang banyak didera ke-
miskinan dan minim fasilitas. Saking timpa-
ngnya, media massa pernah memasang foto 
anak-anak sekolah yang bertaruh nyawa me-
niti jembatan kayu yang rusak berat di Kam-
pung Tanjung, Lebak, Banten. 

Korupsi memang memperkaya pelaku di 
satu sisi, namun menghancurkan masyara-
kat di sisi berbeda. Dan ironisnya, di Banten, 
bukan hanya mantan gubernur yang melaku-
kan korupsi tetapi juga legislatif, swasta, ter-

masuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. 
Kasusnya juga beragam. Mulai pembangunan 
Dermaga Trestle Kubangsari, sengketa Pe-
milihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten 

Lebak, hingga pengadaan sarana dan pra-
sarana alat kesehatan Pemprov Banten. 

Salah satu penyebab, adalah pe-
ran dinasti politik yang sangat kental 
dan berpengaruh besar di provinsi itu. 

Padahal dinasti politik yang kuat, jelas 
Ketua Tim Korsup KPK Wilayah Banten  

Asep Suwandha,  sangat berpengaruh pada bi-
dang tata kelola. Tak heran, tata kelola peme-
rintahan Banten pun termasuk paling buruk, 
sehingga memudahkan terjadinya korupsi. 

Selain maraknya kasus korupsi, KPK juga 
melihat bahwa tingkat kesadaran para penye-
lenggara negara di Banten untuk melaporkan 
harta, sangat rendah. Seperti disampaikan 
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, baru 
19,73 persen di tingkat eksekutif, dan 34,12 
persen di tingkat legislatif yang melaporkan 
hartanya. 

Pendampingan
Guna memerangi korupsi di Banten, KPK 

melakukan pendampingan. Di antaranya, 
melalui koordinasi dan supervisi yang terin-
tegrasi antara penindakan dan pencegahan. 

Dalam pendampingan tersebut, KPK juga 
menyampaikan rekomendasi kepada Pem-
prov Banten. Rekomendasi tersebut adalah, 
agar Pemprov Banten melaksanakan rencana 
aksi yang sudah disepakati. Termasuk di an-
taranya, segera melaksanakan tata kelola pe-
merintahan yang baik , antara lain melalui: 
penggunaan teknologi informasi untuk pe-
ngelolaan sumber daya manusia (SDM), pe-
nerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan 
(TPP), dan peningkatan pengawasan dan pe-
ngendalian.

Menurut Asep Suwandha, Pemprov Ban-
ten harus membangun dari nol. Ini terjadi, ka-
rena memang tidak ada yang bisa dipertahan-
kan dari sistem lama. Sistem kepegawaian, 
misalnya, Banten belum memiliki sistem 
untuk mengukur analisis perubahan kerja. 
Bahkan, terkait jumlah pegawai honorer, 
Pemprov juga tidak memiliki. “Sekarang ke-
bayang nggak, sama sekali tidak punya data 
tentang honorer dan dari mana uang (untuk 
membayarnya),” kata Asep.  

Contoh lain terkait pengelolaan aset. Me-

ISt
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JALANAN RUSAK- Para pengendara melewati jalanan rusak di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Banten. 

nurut Asep, juga sangat kacau-balau. 
Misalnya, aset yang dulu diberikan 
ke Pemprov Jabar Banten, menurut 
Asep, tidak diurus. Belum lagi aset 
yang tersebar di kabupaten/kota juga 
belum diurus. Begitu pula dengan 
banyaknya kendaraan inventaris yang 
dipakai pegawai atau mantan pejabat, na-
mun sampai sekarang belum dikembalikan. 
Jumlahnya, menurut Asep hingga mencapai 
angka 700-an.  

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Banten Yusnadewi mengatakan, salah satu 
aspek yang harus mendapat perhatian Pem-
prov Banten adalah Satuan Pengawas Inter-
nal (SPI). Mengapa? Karena lemahnya sektor 
pengawasan yang antara lain menjadikan La-
poran Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Banten 
terhadap Pemprov Banten beberapa waktu 
lalu adalah disclaimer.

Disclaimer diberikan, lanjut Yusnadewi, 
karena BPK Banten menganggap terdapat 
pembatasan ruang lingkup pemeriksaan. Ar-
tinya BPK Banten tidak mendapatkan doku-
men yang cukup meyakinkan bahwa nilai 
yang disajikan pada laporan keuangan adalah 
nilai yang wajar. “Hal itu karena SPI-nya le-
mah,” kata dia. 

 
SK Gubernur Banten

Pemprov Banten menyikapi rekomen-
dasi dengan baik. Hal itu terlihat, dengan 
terbitnya Surat Keputusan Nomor 703.05/ 

Kep232-Huk/2016 tentang Penetapan 
Rencana Aksi Program Pemberantasan 
Korupsi Terintegrasi Pemerintah Pro-
vinsi Banten Tahun 2016 dan Satuan 
Tugas Pelaksana Rencana Aksi.

Terkait rekomendasi mengenai pe-
ngelolaan APBD, misalnya, rencana aksi 

antara lain membangun dan mengintegrasi-
kan sistem aplikasi e-planning dan e-budget-
ing; membangun sistem aplikasi e-SPPD da-
lam rangka penatausahaan perjalanan dinas 
PNS; dan membangun sistem aplikasi e-surat 
dalam pengendalian SPD dan SP2D.

Menurut Sekda Banten Ranta Soeharta, 
Pemprov Banten memang harus memper-
baiki diri agar kesalahan masa lalu tidak ber-
ulang. Untuk itu  Banten bergerak cepat agar 
sesegera mungkin melaksanakan rekomen-
dasi KPK. Bahkan, hingga saat ini sudah lima 
butir yang dilaksanakan. Begitu pula dengan 
tingkat pelaporan kekayaan, Banten meng-
alami kemajuan. “Lumayan, sudah 600 lebih. 
Dari bulan kemarin 200, sekarang 625. Doain 
saja. Saya tidak mengatakan itu bagus, tapi 
ada niat baik,” kata Ranta. 

Mengenai perkembangan perbaikan sis-
tem SDM, Pemprov Banten memisahkan an-
tara persoalan PNS dan non-PNS. Untuk PNS, 
dilakukan antara lain melalui assessment un-
tuk eselon 3 dan 4. Melalui assessment,  di-
ketahui potensi pegawai bersangkutan ter-
masuk penempatan posisi yang tepat. 

Sedangkan terkait non-PNS, Pemprov 

ISt
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-  tB aat Syafa’at, mantan 
walikota Cilegon

 perizinan pembangunan 
dermaga trestie 
Kubangsari 2010

- ratu atut Chosiyah, gubernur Banten 2012-2017, (2 Kasus)
- pengadaan Barang dan jasa alkes prov. Banten 2011 - 2013
- pemerasan terhadap pn prov. Banten 2012-2017

- tB Chaeri wardana Chasan, Komut pt Bali pasific pragama (2 Kasus)
- pengadaan Barang dan jasa alkes prov. Banten 2011 - 2013
- pencucian uang (tppu)

- amir hamzah, wakil Bupati lebak 2008-2013
- Kasmin, anggota dprd Banten 2009-2014
  penyuapan sengketa pilkada lebak

- ricky tampinongkol, dirut pt Banten global development
- tri Satrisa Santiya, anggota dprd Banten 2014-2019
- Sri mulya hartono, anggota dprd Banten 2014-2019
 penyuapan pengesahan apBd pemprov Banten ta 2016

-  m. akil mochtar, mantan Ketua mK
-  Susi tur andayan, Swasta
-  tB Chaeri wardana Chasan, Komut pt Bali pasific 

pragama
-  ratu atut Chosiyah, gubernur Banten 2012-2017
 penyuapan sengketa pilkada lebak di mK 2013

2012 2014

2013 2015

“Banten itu kaya. Selain 
anggarannya besar, PAD-
nya sudah Rp5 triliun dan 
masuk delapan besar dari 
seluruh provinsi di 
Indonesia untuk PAD,”
Ranta Soeharta, 
Sekda Banten.

Banten melakukan pendataan ulang un-
tuk mengetahui jumlah secara pasti. 
Melalui upaya tersebut, akan dike-
tahui apakah benar angka 5.300 se-
perti disampaikan KPK atau jangan-
jangan jumlahnya justru berlipat-lipat 
lagi. “Saya sudah mendata ulang yang 
ada di matrik itu. Saya buat dan sudah saya 
kirim ke SKPD. Sekarang sepertinya masih 
di-input. Saya meminta, misalkan SKPD ini 
berapa jumlahnya. Tahun berapa dia masuk 
ke dinas, siapa yang menandatangani SK-nya, 
penggajiannya dari mana,” urai Ranta.

Pelaksaan rencana aksi juga dilakukan 
terhadap kendaraan inventaris. Menurut 
Ranta, dari 3.000 kendaraan dinas, 600 tidak 
tercatat sejak 2001. Tetapi sekarang, sedikit 
demi sedikit Pemprov membuat gebrakan. 
Hasilnya, sekarang sudah 25 mobil inventaris 
bisa diambil kembali. Memang, lanjut Ranta, 
belum signifikan. Namun terpenting Pem-
prov sudah berbuat. 

Hal yang sama juga dilakukan terhadap 
aset tanah.  Pendataan dilakukan, termasuk 
dengan menandatangani nota kesepahaman 
dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Dengan cara itu, sedikit demi sedikit Pempov 
Banten melakukan sertifikasi terhadap aset 
tanah yang mereka miliki dan mengambil alih 
yang dikuasai pihak lain. “Tanah itu bagian 
dari Provinsi Banten. Berarti kita harus bul-
doser,” kata dia. (*)

sejaraH korUpsi banten

tersangkaketerangan: modus Kerugian negara
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jejaK Kasus
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aksi
main mata 
anak-bapak
   kasUs:
pengadaan proyeK laBoratorium Komputer 
dan penggandaan al-Quran tahun 2011-2012 
di Kementerian agama.

pidana penjara: 15 tahun
denda: rp 300 juta, SuBSider 3 
Bulan Kurungan
Uang pengganti: 
rp 5,745 miliar. 
jiKa tidaK, ditamBah huKuman 
penjara Selama 2 tahun.

vonis Ma

tersangka 1
naMa: ZUlkarnaen 
djabbar
jaBatan: anggota 
dpr ri periode 
2009-2014
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jejak kaSuS lainnya BiSa diakSeS di poRtal 
www.acch.kpk.go.id
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•  Pengajuan banding Zulkarnaen Djabbar dan Dendy Prasetia ditolak Pengadilan Tinggi (19 September 
2013). majelis hakim menguatkan putusan pengadilan tindak pidana Korupsi pada pengadilan negeri 
jakarta pusat.

• Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia (3 Maret 
2014).

1. tiga bidang tanah 
seluas 3.396 meter 
persegi senilai rp 
7,131,606,000 di sebuah 
perumahan di Bogor.

2. 1 unit toyota Camry 
3. uang tunai dalam 

beberapa mata uang:
• Rp 743.884.000
• 55 Euro
• 5 Poundsterling
• 10 Franc
• 61 Riyal
• SGD 2.147 
• USD 46.000

Fakta lain

aset yang diraMpas

pidana penjara: 
8 tahun
denda: rp 300 juta, 
SuBSider 1 Bulan 
Kurungan
Uang pengganti: 
rp 5,745 miliar. 
jiKa tidaK, ditamBah 
huKuman penjara 
Selama 2 tahun.

vonis Ma

tersangka 2
naMa: dendy prasetia 
ZUlkarnaen pUtra
jaBatan: wiraSwaSta

  kerUgian negara:
total uang korupsi yang diterima 
Zulkarnaen djabbar dan dendy 
prasetia mencapai rp 14,3 miliar.

Rp14
,3

milia
r
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gagas

dr. jekyill, Mr. Hyde, dan
korupsi Masa kini 

Melalui karyanya, 
Strange Case of 
Dr. Jekyll and 
Mr Hyde, Robert 

Louis Stevenson menyampai-
kan banyak pesan moral. Novel 

yang terbit sekitar 1886, tersebut, 
mengisahkan seseorang yang memi-

liki kepribadian ganda. Pada satu sisi ia 
tampak seperti orang baik, jujur, sopan, 

dan sarat kesantunan. Pada sisi berbeda, 
dia jahat, amoral, dan penuh angkara. 

Tiga belas dekade kemudian, pesan itu 
menjelma menjadi kenyataan. Bangsa ini 

tiba-tiba sadar, bahwa karakter da-
lam kisah fiksi Dr. Jekyll dan Mr 
Hyde, tersebut, ternyata begitu 

dekat dan teramat nyata. Dia bisa menjadi wa-
kil rakyat yang kasus korupsinya di sana-sini 
menjerat, birokrat berwibawa yang tiba-tiba 
muncul di televisi mengenakan baju tahanan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau 
penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan ad-
vokat) yang justru tersandung kasus hukum. 

Ya, Dr. Jekyll dan Mr. Hyde adalah cer-
minan koruptor masa kini. Dalam keseharian, 
mereka selalu menunjukkan sikap prorakyat. 
Namun di balik itu, sesungguhnya mereka 
adalah penjarah uang rakyat. 

Dalam konteks koruptor di Indonesia, 
ranah Dr. Jekyll dan Mr. Hyde begitu luas di-
temui. Mulai eksekutif, legislatif, hingga pe-
negak hukum. Lihat saja kasus-kasus korupsi 
yang melibatkan menteri, seperti kasus Ham-
balang dan kasus dana haji; yang melibatkan 
anggota DPR seperti kasus korupsi anggaran; 
dan yang melibatkan penegak hukum, seperti 
sengketa Pilkada. Lainnya, masih banyak lagi.  

Untuk ranah eksekutif, korupsi yang me-
reka lakukan sering disebut bribery of na-
tional public official yakni penyuapan pada 
pejabat negara. 

Pada ranah legislatif, terdapat dua jenis 
korupsi mereka lakukan, yakni political brib-
ery dan tradding in influence. Political bribery 
adalah korupsi pada saat suatu peraturan 
perundang-undangan dibuat yakni terjadi 
praktik jual beli pasal atau sengaja melaku-
kan “kudeta redaksional” terhadap suatu 
rancangan undang-undang sehingga teks 
undang-undang ada yang hilang pada saat 
disahkan. Kasus pasal tembakau dalam un-
dang-undang kesehatan adalah contoh nyata 
political bribery. 

Sedangkan tradding in influence adalah 
upaya untuk memperdagangkan pengaruh 
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ISt

oleh: Hariman satria 
Staf pengajar FH Univ muhammadiyah kendari/

mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Ugm

sehingga memperoleh keuntungan materil. 
Dalam hal ini, kasus reklamasi Teluk Jakarta 
adalah contoh.

Untuk korupsi di pengadilan, mereka me-
lakukan judical corruption. Bentuknya illegal 
corruption, yakni korupsi yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum dengan sengaja salah 
menerapkan undang-undang pidana dengan 
tujuan menguntungkan koruptor. 

Terkait dengan itu, Edwin H. Sutherland 
kriminolog Amerika Serikat, dalam Principle 
of Criminology (1960:82) memperkenalkan 
istilah white collar criminals. Terminologi ini 
dibuat oleh Sutherland untuk membedakan 
antara kejahatan kelas atas (crime in the up-
per or white collar class) dan kejahatan kelas 
bawah (crime in the lower class). 

White collar class digambarkan sebagai 
pelaku kejahatan yang terhormat, dihargai, 
para pebisnis dan pekerja profesi. Termasuk 
dalam kelompok ini adalah koruptor. Sedang-
kan crime in the lower class bercirikan sese-
orang yang memiliki status sosial ekonomi 
rendah. 

Kata JE Sahetapy, koruptor sebagai white 
collar class bercirikan: mengunakan pena, 
berdasi, berparfum, menggunakan mobil me-
wah dalam melakukan kejahatan. Transaksi 
korupsi mereka semakin lancar, karena didu-
kung fasilitas jabatan ditambah kewenangan 
yang sangat besar. Tidak mengherankan ka-
lau Lord Acton mengemukakan sebuah pos-
tulat: kekuasaan itu cenderung korup, kekua-
saan yang absolut korupsinya juga mutlak.

Guna menghindari dan menghapus sam-
pai ke akar-akarnya fenomena Dr. Jekyll and 
Mr. Hiyde tersebut, penulis memiliki bebe-
rapa catatan. Pertama, ibarat ikan busuk, bau 
busuk terletak di kepala ikan, bukan ekor. 

Jadi, pemberantasan korupsi harus dimulai 
dari atas tanpa pandang bulu. Dengan kata 
lain, yang harus dibersihkan terlebih dahulu 
adalah hulu dan akan berakhir di hilir. 

Kedua, harus ada metode in house clean-
ing dalam segala bidang, yakni gerakan mem-
bersihkan institusi dari mental-mental yang 
korup dan rakus. Ketiga, kaitannya dengan 
poin kedua – khusus pada penyelenggara ne-
gara dan aparat penegak hukum, perlu dila-
kukan fit and proper test yang terbuka, jujur 
dan akuntabel dengan memperhatikan nilai 
intelektual dan integritas sebagai pedoman 
utama. 

Keempat, atau yang terakhir adalah pe-
ningkatan kualitas kesejahteraan aparatur 
negara tidak terkecuali aparat penegak hu-
kum yang tentu saja hal ini merupakan tugas 
legislatif dan eksekutif untuk memikirkan-
nya. 

Pepatah Belanda mengatakan, “Zachte 
Heelmester Maken Stinkende Wonden.” Ar-
tinya, luka  bernanah harus dibersihkan de-
ngan tegas kendatipun akan berdarah, agar 
tidak berbau busuk dan menjadi  lebih besar. 
Dalam konteks pemberantasan korupsi, jika 
terdapat aparat penegak hukum dan peme-
rintah yang kotor karena terjamah korupsi, 
maka harus segera ditindak agar tidak men-
jangkiti yang lain. 

Terakhir, mengutip argumentasi Denny 
Indrayana dalam Cerita di Balik Berita: Jihad 
Melawan Mafia, penulis sampaikan bahwa 
tulisan ini bertujuan untuk Indonesia yang 
lebih baik, lebih adil, lebih antikorupsi, dan 
lebih antimafia. Harapannya, agar tidak ada 
lagi koruptor masa kini, selayaknya fenomena 
Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Salam anti korupsi. 
(*)
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dalam Rangka RefoRmaSi BiRokRaSi, 
tujuh tahun lalu pemkot denpaSaR 
menjalin keRja Sama dengan kpk. 
kini, iBukota pRovinSi Bali teRSeBut 
telah meneRapkan tata kelola 
pemeRintahan yang Baik (good 
goveRnance) dalam pelayanan 
pada maSyaRakat.

AnAk-AnAk kAndung 
RefoRmAsi BiRokRAsi

ptsp kota denpasar & Ulp badUng 

1.

tiada yang istimewa dari gedung tiga 
lantai berwarna putih itu. Seperti 
umumnya bangunan milik pemerin-
tahan di kawasan Lumintang, Den-

pasar, beragam ukiran dan motif tradisional 
Bali menghias setiap sudutnya seperti atap 
dan pilar. Dari sisi luar, gedung itu memang 
sangat “biasa,” cenderung lengang, dan tidak 
terlihat aktivitas apapun. 

Lain di luar, lain di dalam. Ramai, dinamis, 
dengan petugas pelayanan yang sibuk melay-
ani masyarakat dan dunia usaha. Sementara 

Foto-Foto: IntegrIto
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“Mereka tinggal datang ke 
sini. Semua sudah jelas, 
mulai waktu pengurusan, 
persyaratan, hingga biaya 
yang harus dikeluarkan,”
Ib Rai Dharmawijaya Mantra, 
Walikota Denpasar.

1.  MELAYANI-  
 Customer service 

tengah melayani 
masyarakat yang 
mengurus perizinan 
di kantor Pemerin-
tah Kota Denpasar.

2.  MObIL PERIZINAN 
KELILING-  

 Seorang warga 
tengah mengurus 
perizinan melalui 
mobil perizinan 
keliling. 

puluhan lain, sembari menunggu nomornya 
dipanggil, duduk nyaman di kursi-kursi yang 
telah disediakan. Sambil duduk, mereka bisa 
melihat layar besar di berbagai sudut, yang 
berulang kali menayangkan prosedur dan 
syarat-syarat pelayanan. Sementara pada 
sudut berbeda, suara nada panggil mesin oto-
matis menggema dari pengeras, suara diikuti 
panggilan nomor antrean.

Gedung itu adalah Sewaka Dharma. Ar-
tinya, kewajiban untuk melayani. Setiap hari 
kerja, gedung dipadati  warga dan peng-
usaha yang hendak mengurus segala 
macam perizinan. Mulai izin usaha 
hingga kependudukan. 

Diresmikan 2013 lalu, hampir se-
mua layanan izin bisa diurus di sini 
dengan konsep satu pintu hingga disebut 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota 
Denpasar. Terdapat tujuh perwakilan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkantor 
di tempat tersebut. Ini melengkapi empat 
kantor Dinas yang memang menempati ge-
dung itu.  Mereka membuka setidaknya 12 
konter pelayanan seperti Izin Tenaga Kerja, 
Reklame, Kesehatan, SIUP, TDP, catatan sipil 
dan lain sebagainya.

Wali Kota Denpasar, IB. Rai Dharmawi-
jaya Mantra mengatakan, dengan konsep 
PTSP ini masyarakat dan dunia usaha tak 
perlu lagi mondar-mandir ke lokasi berbeda 
jika ingin mengurus suatu perizinan. “Me-
reka tinggal datang ke sini, semuanya sudah 
jelas. Dari mulai waktu pengurusan, per-
syaratan, hingga biaya yang harus dikeluar-
kan,” urainya. 

Kemudahan dan kejelasan yang ditawar-
kan, jelas menghemat waktu, tenaga, dan 
biaya yang dikeluarkan masyarakat serta me-
rangsang minat dunia usaha. Selain itu, sa-
ngat efektif untuk pengawasan pelayanan da-
lam mencegah praktik korupsi. “Kami 
buka hotline pengaduan masya-
rakat yang bisa saya baca 
langsung. Namanya Peng-
aduan Rakyat Online atau 
PRO Denpasar. Macam-
macam (pengaduan) yang 
masuk dari mulai soal ke-
pendudukan sampai lalu 
lintas macet,” kata dia, sam-
bil menunjukkan layar pon-
sel miliknya. 

“Dari (pengaduan) ini kita 
teruskan ke Dinas terkait, 
biasanya langsung ditindak 
lanjuti,” tambahnya.

Masyarakat Denpasar sa-
ngat senang dengan PTSP ter-

sebut, mereka menyebutnya sebagai 
terobosan dari birokrasi perizinan 
yang sebelumnya rumit dan mele-
lahkan. Sudiasih, seorang warga me-
ngatakan, kemudahan dan kejelasan 
ini membuat dirinya tak lagi malas 
mengurus soal catatan sipil yang bia-
sanya memakan waktu lama. “Di sini 
cepat, pelayanannya juga ramah dan 
jelas. Tempatnya nyaman,” sebut-
nya. “Nanti kalau ada masalah bisa 
langsung ditanya ke petugas, Pak 
Wali (Walikota) juga bisa di-sms,” 
tambah pedagang makanan ini.

Namun terobosan pelayanan 
tersebut tak berhenti sampai disitu. 
Pemkot Denpasar juga menyediakan 
mobil keliling Pelayanan Terpadu 
yang terjadwal. Meskipun pelayanan 
di mobil tersebut tak selengkap di ge-
dung Sewaka Dharma, 
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3.

Penghematan anggaran daerah 
mencapai 15–20% per tahun. Sejak 
sepuluh tahun terakhir, APBD 
Bangli naik dari Rp 600 miliar 
menjadi Rp 4 triliun.

namun kehadirannya selalu ditunggu masya-
rakat di setiap kantor kecamatan dan kelu-
rahan yang dikunjungi. “Sangat membantu, 
terutama soal perpanjangan izin reklame se-
karang tidak perlu jauh-jauh pergi ke pusat 
kota,” tutur seorang pemilik butik bernama 
Nugraha. 

Buah dari Reformasi Birokrasi
Lebih lanjut Dharmawijaya Mantra men-

jelaskan, penggabungan pengurusan izin 
usaha dengan kependudukan di kota Denpasar 
adalah yang pertama diterapkan di Indonesia. 

Untuk bisa meningkatkan kualitas pe-
layanan itu, pihaknya memulai dari pem-
bentukan sisi filosofis. Setelah bekerjasama 
dengan KPK, Pemerintah kota Denpasar 
membuat suatu roadmap yang dilandasi oleh 
kesadaran ketuhanan. 

“Filosofi Sewaka Dharma ini yang kita 
bentuk dulu. Dari sinilah kita membuat road-

map transformasi dan perubahan-perubahan 
yang ada di dalam pemerintahan,” jelasnya. 

Setelah roadmap tersebut jadi, dilaku-
kan sosialisasi secara gencar tentang efisiensi 
kewenangan di masing-masing bagian serta 
perbandingan dengan praktik serupa di kota 
lain.

“Kita juga melihat bagaimana reformasi 
birokrasi ini bisa berjalan di kota-kota lain, 
bagaimana komunikasi rakyat dengan peme-
rintah bisa terjalin,” ujarnya. Dari berbagai 
studi tersebut Pemkot Denpasar memutus-
kan konsep pelayanan satu atap seperti yang 
ada pada sebuah hotel, di mana ada front office 
dan back office. “Setelah konsep ini matang 
kita bikin lay out gedungnya. Jangan sampai 
konsep bagus, tetapi sarananya tidak men-
dukung sistem yang harus kita jalankan,” 
tambahnya. Dalam hal ini dipilih tata ruang 
yang terbuka untuk memudahkan peng-
awasan.

Upaya untuk menjalankan tata kelola 
yang baik ini membuahkan penghargaan bagi 
Pemkot Denpasar. Ombudsman Republik In-
donesia memberikan Predikat Kepatuhan 
Standar Pelayanan Publik kepada PTSP pada 
tahun 2014. “Harapan kami ke depan bisa 
memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” 
jelas Mantra.
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3.  PENGHARGAAN-  
 Piagam kepatuhan 

pelayanan publik 
dari Ombudsman 
terpampang di 
ruang resepsionis 
gedung PTSP 
Pemerintah Kota 
Denpasar.

4.  PUSAT LAYANAN-  
 Seorang warga 

memasuki pusat 
pelayanan publik 
Pemerintah Kota 
Denpasar.

5.  SIAP MELAYANI- 
Ruang Sekretariat 
ULP Badung siap 
melayani ke-
butuhan masyara-
katnya.

4. 5.

Tender tanpa kertas
Penerapan tata kelola yang baik juga di-

lakukan Pemerintah Kabupaten Badung, 
Provinsi Bali. Sejak dibentuk 2011 lalu, Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bangli 
telah melakukan berbagai terobosan dalam 
hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 
Tak hanya itu, mereka juga memperbaiki pe-
ngelolaan serta pengawasan pegawai ULP. 
Menurut Kepala ULP Kabupaten Badung, 
Anak Agung Bayu Kumara, biasanya pegawai 
ULP di tingkat Kabupaten masih rangkap 
jabatan dengan pekerjaan utamanya seba-
gai PNS. “Kalau disini dari 45 orang pegawai 
ULP, 38 orang sudah jadi pegawai tetap hanya 
(bekerja) di ULP. Itu sebabnya kami disebut 
sebagai ULP mandiri,” jelasnya.

Penerapan sistim ‘mandiri’ ini sangat 
menolong ULP bekerja maksimal sehingga 
mampu melayani sampai proaktif. 

Selain memperbaiki tata kelola kepega-
waian, fokus kedua adalah menerapkan stra-
tegi proaktif atau ‘jemput bola’. Dalam hal ini, 
ULP tidak hanya diam menunggu permintaan 
pengadaan dari setiap Dinas. Sebaliknya, ULP 
justru secara aktif menanyakan keperluan 
barang dan jasa untuk segera diadakan. “Bah-
kan kami juga ingatkan kalau ada target peng-
adaan yang belum tercapai,” tambahnya. 

Seluruh proses lelang di Kabupaten Ba-
dung menggunakan sistem online lewat in-
ternet. Yaitu, sejak pengumuman awal, pe-
nawaran, prakualifikasi, hingga penentuan 
pemenang. Menurutnya, sistem tersebut 
mampu mencegah korupsi karena vendor tak 

berhubungan dengan petugas secara 
langsung. Selain itu, juga menghemat 
kertas karena semua dokumen tak 
perlu diperbanyak. 

Menurut Bayu, penghematan 
anggaran daerah yang berhasil di-
lakukan melalui metode pengadaan 
barang dan jasa yang efisien ini men-
capai 15–20% pertahun. “Sejak sepu-
luh tahun terakhir, APBD Bangli naik 
dari awalnya Rp.600 milyar jadi Rp.4 
Trilyun,” pungkasnya.

Made Yoga, seorang penyedia 
jasa bidang konstruksi mengaku sa-
ngat senang dengan cara kerja ULP 
Kabupaten Bangli. Menurutnya, 
dulu dia harus mondar-mandir jika 
ikut tender. Banyaknya dokumen 
yang harus di-foto copy, memperbe-
sar risiko hilangnya dokumen atau 
sengaja dihilangkan. ” Dengan sistem 
online, segala persoalan tersebut bisa 
dihindari dan meningkatkan keun-
tungan vendor.  Bahkan kalau kalah, 
kita masih bisa terima karena semua-
nya transparan, tidak ada kolusi,” 
lanjutnya.

Berkat upaya kerasnya, ULP 
Kabupaten Badung akhirnya men-
dapat penghargaan dari Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) serta menetap-
kannya menjadi ULP percontohan 
nasional. (*)

Foto-Foto: IntegrIto
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PEMbALAKAN 
LIAR- Salah 

satu hutan di 
Riau terancam 
kelestariannya 

karena  
pembalakan liar.

blogSpot

initiative Meeting pelakU UsaHa sektor keHUtanan

agar bisnis kehutanan lebih transparan

“Selain menjadi 
salah satu sumber 
pendapatan 
negara, sektor 
kehutanan juga 
menyangkut hajat 
hidup orang banyak 
sehingga penting 
untuk dilakukan 
perbaikan.”

basaria Panjaitan,
Wakil Ketua KPK.

kontribusi hutan terha-
dap negara sungguh luar 
biasa. Sekitar Rp78,6 
triliun pendapatan ne-

gara disumbangkan sektor ini. 
Namun sayang, lemahnya tata ke-
lola membuat sektor kehutanan 
rawan disalahgunakan.

Oleh karena itu, dalam men-
jalankan fungsi trigger mecha-
nism, KPK mendorong penuh 
upaya perbaikan tata kelola di 
sektor kehutanan. Antara lain, de-
ngan menggandeng pihak swasta 
untuk menerapkan sistem bisnis 
yang berintegritas. Upaya ter-
sebut dilakukan melalui Initia-
tive Meeting Pembangunan In-
tegritas Praktik Bisnis di sektor 
Kehutanan, yang dilaksanakan di 
Jakarta, Selasa (10/5). 

Seperti disampaikan Wakil 
Ketua KPK Basaria Panjaitan, 
keterlibatan pihak swasta da-
lam perbaikan tata kelola sektor 
kehutanan penting dilakukan. 
Pasalnya, selain berperan terha-

dap pendapatan negara, agenda 
tersebut juga menyangkut hajat 
hidup orang banyak. Sebagai gam-
baran, lanjut dia, dari 543 perka-
ra korupsi yang ditangani KPK 
(2004-31 Maret 2016), 134 perka-
ra melibatkan pihak swasta. “Oleh 
karena itu mari kita perbaiki agar 
bapak-ibu juga merasa tenang da-

lam menjalankan bisnis,” kata Ba-
saria.

Acara tersebut diikuti oleh 
perwakilan dari puluhan kor-
porasi, asosiasi serta entitas para 
pebisnis sektor kehutanan. Turut 
hadir pula, antara lain Direktur 
Pendidikan dan Pelayanan Ma-
syarakat KPK Sujanarko, mantan 
Komisioner KPK Bambang Wi-
djojanto dan Guru Besar Institut 
Pertanian Bogor (IPB) Hariadi 
Kartodihardjo.

Para pengusaha juga meman-
faatkan acara tersebut untuk sa-
ling berbagi. Termasuk di antara-
nya, mengenai berbagai kendala 
dan tantangan dalam menjalan-
kan proses bisnisnya masing-ma-
sing. 

Setelah itu KPK bersama para 
pelaku bisnis akan membentuk 
Working Group Antikorupsi un-
tuk merumuskan langkah-lang-
kah konkret untuk mencegah ko-
rupsi secara komprehensif, siste-
matis, dan berkelanjutan. (*)
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“Seluruh elemen 
masyarakat, 
termasuk 
para penerbit 
mempunyai peran 
strategis dalam 
pemberantasan 
korupsi di 
Indonesia.”

kerja saMa kpk-ikapi

Melawan korupsi lewat dunia pustaka

bUKU 
bERINTEGRITAS- 
Melalui buku-buku 
bernilai antikorupsi, 
masyarakat dapat 
belajar berintegritas. 

IntegrIto

Laode M. Syarief,
Wakil Ketua KPK.

guna mendorong  para 
penerbit untuk mener-
bitkan buku bertema 
antikorupsi, KPK dan 

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) 
meluncurkan program Indone-
sia Membumi. Artinya, Indone-
sia Menggagas dan Menerbitkan 
Buku Melawan Korupsi. 

Peluncuran program tersebut 
dilaksanakan tepat pada Hari 
Buku Nasional, Selasa (17/5) di 
Gedung Dwi Warna. Turut hadir 
dalam acara tersebut, Wakil Ketua 
KPK Laode M. Syarief, Ketua Ika-
pi Rosidayati Rozalina, Direktur 
Pendidikan dan Pelayanan Ma-
syarakat KPK Sujanarko, mantan 
pimpinan KPK Bambang Widjo-
janto, dan puluhan penerbit dari 
berbagai daerah. 

Dalam agenda itu pula, KPK 
bersama Ikapi menyelenggarakan 
sanggar kerja (workshop) selama 
tiga hari.

Dalam sambutannya, Laode 
M. Syarief mengatakan, masya-
rakat umum memiliki peran 

strategis dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi di Indo-
nesia. “Oleh karena itu, agenda 
ini sangat relevan. Kami ingin 
melanjutkan periode pimpinan 
sebelumnya untuk memperkuat 
pembelajaran antikorupsi,” kata 
Syarief.

Dia menilai, keterlibatan para 
penerbit dalam penerbitan buku 
yang berkualitas sangat penting. 

Menurutnya, saat ini banyak buku 
yang beredar di pasaran belum 
digarap secara optimal. “Karena 
saya suka membaca, maka saya 
juga sering membandingkan kua-
litas buku. Perlu sekali kita me-
ningkatkan kualitas buku yang 
terbit di Indonesia,” ujar Syarief.

Sementara itu, Ketua Ikapi 
Rosidayati Rozalina mengatakan, 
kerjasama antara Ikapi dan KPK, 
merupakan suatu langkah besar. 
Menurutnya, sebagai bagian dari 
organisasi yang turut serta dalam 
membantu pemerintah untuk 
mencerdaskan bangsa, pihaknya 
bersama lebih dari sekitar 1.300 
anggotanya di Indonesia, juga me-
miliki komitmen untuk mener-
bitkan buku-buku bertema anti-
korupsi.

“Kita berharap buku-buku 
ini nantinya bisa menginspirasi 
masyarakat. Bukan hanya buku 
anak, tapi juga buku-buku untuk 
kalangan dewasa secara umum. 
Itu yang kami harapkan dari acara 
ini,” ungkapnya. (*)
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initiative Meeting bisnis sektor inFrastrUktUr

Menggagas bisnis infrastruktur berintegritas

Karena berperanan 
penting sebagai 
roda penggerak 
pertumbuhan 
ekonomi nasional, 
bisnis sektor 
infrastruktur 
harus dijalankan 
dengan baik. Para 
pelaku bisnis harus 
berintegritas.

PEMbANGUNAN- 
Salah satu proyek 
infrastruktur jalan 

di daerah Kuningan 
Jakarta Selatan 

tengah dalam 
pengerjaan.

IntegrIto

infrastruktur menjadi salah 
satu sektor yang berkontribu-
si tinggi dalam meningkatkan 
laju perekonomian nasional. 

Terlepas dari perannya yang sa-
ngat vital, sektor infrastruktur 
menjadi salah satu lahan basah 
yang rawan diselewengkan. 

Indonesia Corruption Watch 
(ICW) akhir tahun lalu merilis 
tren penyidikan kasus korupsi 
yang dilakukan oleh lembaga pe-
negak hukum pada semester 1 ta-
hun 2015, dengan membagi  jenis 
korupsi menjadi dua bidang, yakni 
infrastruktur dan non-infrastruk-
tur. Hasilnya, meski perkara yang 
ditangani relatif lebih sedikit, 
potensi kerugian negara dari ka-
sus korupsi bidang infrastruktur 
jauh lebih besar, yakni mencapai 
Rp832,3 miliar.

Adanya berbagai kasus ko-
rupsi di bidang infrastruktur, 
tentu tak lepas dari peran oknum 
pejabat negara dan para pelaku 
usaha di sektor tersebut. Oleh 
karena itu, KPK melalui peran 

pencegahannya mendorong pihak 
swasta untuk menjalankan prak-
tik bisnis yang berintegritas.

Upaya tersebut dimulai de-
ngan melakukan Initiative Meet-
ing Pembangunan Integritas 
Praktik Bisnis Sektor Infrastruk-
tur pada Kamis (02/6) di Hotel 
Manhattan, Jakarta. Acara ter-
sebut dibuka oleh Wakil Ketua 
KPK Saut Situmorang dan diisi 
oleh narasumber KPK, Novel Bas-
wedan. Adapun, para pesertanya 
merupakan perwakilan dari se-
jumlah perusahaan kontraktor.

Dalam sambutannya, Saut 
menyatakan, selama ini pihak 
swasta juga menjadi salah satu 
bagian dari perkara tindak pidana 
korupsi yang ditangani KPK. Ke-
terlibatan para pengusaha dalam 
kegiatan tersebut, kata Saut, men-
jadi penting dan relevan. “Mari 
bersama-sama kita cipatakan 
praktik bisnis yang baik dan ber-
integritas,” kata Saut.

Melalui pertemuan tersebut, 
KPK juga mengajak para pelaku 

usaha di bidang insfrastrukur un-
tuk berkomitmen dan membuat 
beberapa kesepakatan bersama. 
Antara lain membuat program 
pembangunan integritas dan 
antikorupsi di tingkat korporasi 
maupun asosiasi bisnis, melaku-
kan aksi kolaborasi pencegahan 
korupsi, dan membentuk working 
group antikorupsi. (*)
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“Upaya pencegahan 
korupsi menjadi 
fokus utama kami 
untuk perbaikan 
dan tata kelola 
pemerintah. 
Selanjutnya, kami 
berharap KPK 
menjadi trainer 
bagi SKPD, DPRD,
dan dinas lainnya di 
Provinsi Banten.”

Rano Karno, 
Gubernur Banten

tUnas sisteM dan koMite integritas

komitmen banten berantas korupsi

AKTIVITAS- Para 
peserta  Workshop 
Tunas Integritas 
saat melaksanakan 
salah satu 
rangkaian 
kegiatannya di 
Gedung KPK Selasa 
(17/5).

IntegrIto

kPK menjadikan Banten 
sebagai salah satu dae-
rah yang mendapatkan 
perhatian khusus da-

lam pencegahan tindak pidana 
korupsi. Langkah tersebut dila-
kukan dengan langsung melaku-
kan pendampingan terhadap tata 
kelola pemerintahan di Banten. 
Pendampingan dimulai dengan 
mengumpulkan seluruh kepala 
daerah dan Ketua DPRD se-Bant-
en melalui workshop Tunas Sis-
tem dan Komite Integritas di Ge-
dung KPK Jakarta, Selasa (17/5).

Dalam konteks pemberan-
tasan korupsi, papar Gubernur 
Banten Rano Karno, Pemrov Ban-
ten akan memaksimalkan pe-
laksanaan tata kelola dana desa, 
penguatan aparat pengawasan 
internal pemerintahan, memper-
kuat sistem integritas pemerin-
tahan melalui pembentukan ko-
mite integritas, serta unit pengen-
dalian gratifikasi dan pengelola 
laporan hasil kekayaan pejabat ne-
gara. Selain itu, juga memperbaiki 
manajemen aset daerah dan op-
timalisasi PAD dengan dukungan 
sistem prosedur dan aplikasi yang 

transparan dan akuntabel.
“Yang terpenting adalah 

membangun sinergitas dan parti-
sipasi seluruh lapisan masyarakat 
terhadap penguatan tata kelola 
pemerintahan, dan melaksanakan 
rencana aksi dalam program pem-
berantasan korupsi terintegrasi 
secara konsisten dan berkelan-
jutan,” ujar Rano.

Rano berharap workshop yang 
berlangsung dua hari di KPK ter-
sebut dapat memberikan nilai le-
bih pada pembangunan di Banten. 
“Upaya pencegahan korupsi men-
jadi fokus utama kami untuk per-
baikan dan tata kelola pemerin-
tah. Selanjutnya, kami berharap 
KPK menjadi trainer bagi SKPD, 
DPRD, dan dinas lain di Provinsi 
Banten,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang 
Pencegahan KPK Pahala Naing-
golan menyatakan, KPK bekerja 
sama dengan Banten dalam pen-
cegahan dan pemberantasan ko-
rupsi terintegrasi, karena Banten 
menjadi pilot project KPK. Setelah 
melakukan pendampingan di Pro-
vinsi Banten, pihaknya mengakui 
saat ini mulai banyak perubahan 

dan perbaikan.
“Sekarang sedang kami de-

sain, mulai dari SDM, perbaikan 
sistem, dan pengelolaan aset. Un-
tuk pengelolaan aset, progresnya 
sudah 50 persen termasuk pem-
benahan kendaraan dinas yang 
bermasalah. Kita harapkan, de-
ngan pelatihan ini mereka men-
jadi tunas integritas di daerahnya 
masing-masing,” ujarnya. (*)
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SINERGI- 
Pimpinan KPK 

ketika melakukan 
kunjungan 

kerja ke Anti-
Corruption & 

Civil Rights 
Commission 

(ACRC) of Korea 
Selasa (17/5). 

ISt

kerja saMa kpk-acrc korsel

bersinergi Hingga ke negeri ginseng

Dimulai sejak 2006, 
kerja sama KPK dan 
ACRC terus terjalin 
dengan baik hingga 
kini. Berbagai 
program bersama 
dijalankan.

sebagai lembaga pembe-
rantasan korupsi, KPK 
gencar melakukan kerja 
sama dengan berbagai pi-

hak. Tak hanya di dalam negeri, 
namun juga hingga ke manca ne-
gara. Salah satunya, dengan The 
Anti-Corruption & Civil Rights 
Commission (ACRC) of Korea.

Untuk mengoptimalkan si-
nergi tersebut, tahun ini KPK 
melakukan kunjungan kerja ke 
Korea Selatan, pada 16-20 Mei 
2016. Kunjungan tersebut dila-
kukan oleh dua pimpinan KPK, 
yakni Ketua KPK Agus Rahardjo 
dan Wakil Ketua KPK Basaria 
Panjaitan.

Di Negeri Ginseng, Ketua KPK 
melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman bersama (Me-
morandum of Understanding/
MoU) dengan ACRC di Istana Ke-
presidenan Cheong Wa Da, Korea 

Selatan pada Selasa (17/5). Meski 
memiliki agenda berbeda, Presi-
den Jokowi menyempatkan hadir 
dalam acara penandatanganan 
nota kesepahaman tersebut. 

Kerja sama yang dijalin, meru-
pakan perluasan dari sinergi yang 
sudah dilakukan tahun-tahun se-
belumnya. Kerja sama tersebut, 
antara lain meliputi perbaikan 
kapasitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) dalam lembaga penegakan 

hukum di bidang pemberantasan 
korusi. Selain itu, penguatan ten-
tang sistem informasi berbasis 
teknologi, aplikasi-terapan lain, 
dan tentang best practice yang me-
mungkinkan untuk dikembang-
kan di KPK. 

Agus berharap, dengan ada-
nya nota kesepahaman bersama 
(MoU) ini, hubungan antar kedua 
lembaga yang bersama-sama con-
cern terhadap pemberantasan ko-
rupsi menjadi lebih efektif. “Ba-
nyak yang kita lakukan dengan 
ACRC. Kami berharap, sinergi ini 
bisa memperkuat pemberantasan 
korupsi di kedua negara,” kata Ke-
tua KPK Agus Rahardjo. 

Menurut Agus, kerja sama 
antara KPK dan ACRC sendiri, 
sudah dijalin sejak 2006 lalu. Se-
lama itu pula, lanjut dia, kedua 
lembaga sudah banyak memetik 
manfaat dari sinergi tersebut. (*)
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“Melalui lokakarya, 
kami berharap 
media sebagai 
sarana anti korupsi, 
betul-betul kuat 
dan berkomitmen 
dalam memberantas
korupsi, khususnya 
di daerah Riau.”

lokakarya Media

peran strategis Media antikorupsi

WAWANCARA- 
Melalui 
media yang 
berintegritas 
pemberitaan kian 
berkualitas.

IntegrIto

Priharsa Nugraha, 
Kabag Pemberitaan dan 
Publikasi KPK

kebebasan pers sejak era 
reformasi, membuat 
media massa berkem-
bang menjadi kekuatan 

yang luar biasa. Pers Tanah Air 
yang semula hanya corong peme-
rintah, mendadak berubah men-
jadi media yang kritis dan inde-
penden. 

Dari sanalah KPK perlu men-
dorong, agar media massa turut 
berperan dalam pemberantasan 
korupsi di negeri ini. Salah sa-
tunya, melalui lokakarya media 
yang digelar di Provinsi Riau pada 
Kamis (16/4). Hadir dalam ke-
giatan itu, puluhan pewarta yang 
sehari-hari bertugas di daerah 
tersebut, baik media nasional, 
mapun media lokal.

Lokakarya tersebut merupa-
kan salah satu tindak lanjut dari 
rencana aksi Koordinasi Supervisi 
Pencegahan dan Penindakan Ko-
rupsi Terintegrasi yang dilaku-
kan KPK bersama Pemprov Riau. 
Acara tersebut juga diisi sejumlah 

pemateri. Antara lain anggota De-
wan Pers Imam  Wahyudi, praktisi 
pers Dandhy Laksono, dan Ketua 
Tim Koordinasi Supervisi dan 
Pencegahan (Korsupgah) KPK 
Wawan Wardiana.

Menurut Kepala Bagian Pem-
beritaan dan Publikasi KPK Pri-
harsa Nugraha, lokakarya media 
antikorupsi bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada 
para jurnalis di Riau. Khusus-
nya, tentang berbagai isu korupsi 
di Indonesia. “Fokus kita akan 
membahas korupsi sebagai akar 
permasalahan sumber daya alam. 
Kita akan melihat bagaimana per-
soalan-persoalan korupsi dalam 
pemerintahan atau sumber daya 
alam,” katanya, saat membuka ke-
giatan tersebut. 

Priharsa mengatakan, me-
dia harus mengerti bahwa ko-
rupsi merupakan bencana. Tidak 
saja bagi kehidupan perekono-
mian nasional, tetapi juga pada 
kehidupan berbangsa dan ber-
negara. Menurutnya, dalam hal 
pemberantasan korupsi, media 
massa memiliki peran strategis 
sebagai fungsi kontrol. “Dengan 
terselenggaranya lokakarya ini 
kami berharap, media sebagai sa-
rana antikorupsi betul-betul kuat 
dan komitmen dalam memberan-
tas korupsi, khususnya di daerah 
Riau,” ujar Priharsa.  (*)
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worksHop pendanaan partai politik

parpol berintegritas untuk indonesia sejahtera

Laode M. Syarief,
Wakil Ketua KPK.

“Untuk 
memperbaiki 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik, salah 
satu pilar yang 
tidak bisa 
dilupakan adalah 
partai politik.”

WORKSHOP- 
Direktur 

Gratifikasi KPK 
Giri Suprapdiono 

(paling kiri)
bersama  sejumlah 

narasumber 
dalam Workshop  

Pendanaan Partai 
Politik di KPK Rabu 

(25/5).
IntegrIto

lemahnya sistem tata ke-
lola partai politik turut 
berimbas pada buruknya 
tata kelola pemerintahan 

di negeri ini. Maklum, sebagian 
besar pemilik kursi jabatan me-
rupakan produk parpol dan men-
jadi penentu kebijakan. Masih 
lemahnya tata kelola parpol juga 
terlihat dari banyaknya anggota 
DPR dan DPRD yang terlibat da-
lam kasus tindak pidana korupsi.

Data pelaku korupsi berdasar-
kan jabatan (2004-30 April 2016) 
yang dimiliki KPK menyebutkan, 
dari jumlah keseluruhan 560, se-
banyak 112 merupakan anggota 
DPR dan DPRD. Berangkat dari 
fenomena itu, KPK berinisiatif 
dengan membuat program per-
baikan tata kelola partai politik 
berintegritas. 

Seperti disampaikan Deputi 
Bidang Pencegahan KPK Pahala 
Nainggolan, kegiatan tersebut 
merupakan salah satu program 
KPK dalam rangka mendorong 
perbaikan tata kelola partai pol-
tik di Indonesia. “KPK menggagas 
program ini sebagai lanjutan dari 
studi pada 2014,” ujar Pahala. 

Pahala menjelaskan, setidak-
nya terdapat tiga hal yang akan 
KPK dorong untuk perbaikan 
tata kelola parpol tersebut. An-
tara lain, terkait pendanaan par-
pol yang sustainable, penerapan 
etik, serta pola rekrutmen dan 
kaderisasi yang sehat. “Nanti pada 
waktunya tiga komponen ini akan 
kita gabungkan menjadi semacam 
rekomendasi yang akan dibicara-
kan dengan semua pemangku ke-
pentingan. Kemudian akan kita 
usulkan ke pemerintah untuk 
implementasi dan pembuatan 
regulasinya,” papar Pahala, da-
lam pembukaan Workshop  Pen-
danaan Partai Politik di gedung 
KPK, Rabu (25/5).

Khusus workshop penda-
naan parpol, dua hal yang diba-
has  adalah dari sisi regulasi dan 
pengumpulan best practices. 
Selain dari pimpinan KPK, ke-
giatan tersebut diisi oleh sejum-
lah pengamat politik, di antaranya 
Saldi Isra (Universitas Andalas), 
Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Philips 
J Vermonte (CSIS Indonesia), 
Donal Fariz (ICW), dan Yunarto 
Wijaya (Charta Politika). 

Wakil Ketua KPK Laode M. 
Syarief mengatakan, parpol men-
jadi salah satu pilar penting un-
tuk memperbaiki tata kelola 
pemerintahan yang baik. “Mau 
diapakan juga negara ini, tanpa 
parpol yang berintegritas dan me-
miliki tata kelola yang baik, maka 
cita-cita mewujudkan demokrasi 
bermartabat dan Indonesia adil 
sejahtera susah untuk diwujud-
kan,” ujarnya. (*)



portaL

vol 51/vii/mei-jun 2016 | integrito | 41

Salah satu upaya 
KPK dalam 
menyebarkan nilai-
nilai antikorupsi 
adalah dengan 
membuat berbagai 
modul 
pembelajaran
antikorupsi bagi 
masyarakat luas. 
Melalui sistem 
online, 
pembelajaran lebih 
efektif.

pelUncUran portal aclc

Media pembelajaran Masa kini 
sarat nilai antikorupsi

ACLC- Materi 
pembelajaran 
Antikorupsi bisa 
dengan mudah 
diakses oleh 
masyarakat melalui 
portal ACLC.

IntegrIto

di era globalisasi, per-
kembangan teknologi 
informasi dan komu-
nikasi (TIK) membawa 

dampak positif dalam dunia pen-
didikan. Pun dalam hal pendi-
dikan antikorupsi. Semakin fa-
miliarnya masyarakat dengan du-
nia teknologi, menjadikan pem-
belajaran antikorupsi lebih efektif 
dikembangkan melalui sistem IT.

Oleh sebab itu, KPK mengini-
siasi peluncuran Portal ACLC 
(Anti-Corruption Learning Cen-
ter) pada Jumat (10/6), di gedung 
KPK Jakarta. Portal pembelaja-
ran antikorupsi bertajuk “INSPI-
RASI: Inovasi Portal Pembelaja-
ran Antikorupsi”, itu merupakan 
salah satu cara KPK dalam mela-
kukan inovasi menyusun materi 
secara komprehensif ke dalam 
bentuk media daring (online).  

Dalam peluncuran tersebut 
KPK sekaligus mengujicobakan 
portal ACLC sebagai bahan pe-
mahaman kepada para peserta 

atas konten yang dibuat ACLC 
KPK. KPK juga meminta saran 
dan masukan terkait isi, tam-
pilan, dan berbagai hal dalam por-
tal tersebut. Turut hadir dalam 
peluncuran tersebut, antara lain 
Pimpinan KPK Laode M. Syarief, 
pelajar, mahasiswa, komunitas, 
pegawai negeri sipil (PNS) dan 
perwakilan dari sejumlah lem-
baga.

Inspirasi, yang diperuntukkan 
bagi masyarakat ini tentu terbuka 
dan dapat dengan mudah diakses. 
Portal ini dapat diakses langsung 
via online dan juga tersedia offline. 

Adapun materi yang terdapat 
dalam portal pembelajaran ini, 
terdiri dari materi yang ada dalam 
kurikulum antikorupsi yang diba-
ngun dan dikelola oleh ACLC de-
ngan sasaran pembelajaran lintas 
usia.

Peresmian tersebut juga di-
sertai dengan talkshow  bertema 
“Media Online Sebagai Sarana 
Pembelajaran Antikorupsi”. Ada-

pun, narasumbernya antara lain 
Pimpinan KPK Laode M. Syarief, 
Direktur Pendidikan dan Pela-
yanan Masyarakat KPK Sujanar-
ko Walikota Bandung Ridwan Ka-
mil dan Najeela  Shihab Founder 
inibudi.org. (*)
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eduKasi

peRmainan digital “SahaBat 
pemBeRani” mendidik anak-anak 
untuk BeRpeRilaku SpoRtif dan 
menjunjung tinggi kejujuRan. 
edukaSi antikoRupSi memanfaatkan 
peRkemBangan teknologi.

“Gawat, robot jahat mencuri barang-
barang milik warga dan menyembu-
nyikannya di taman. Ayo bantu Saha-
bat Pemberani mencari jejak barang 

yang hilang!” Di tengah konfigurasi dua belas 
bidang rumah dan empat bidang sudut ta-
man, pesan pembuka itu muncul. Tak lama, 
pada deretan rumah sebelah kiri, tiba-tiba ro-
bot jahat mengambil dan menyembunyikan 
barang dimaksud. 

Tombol “mulai” disentuh. Keempat Sa-
habat Pemberani: Panji, Krisna, Kirana, dan 

Kumbi pun bergantian mencari barang-ba-
rang yang dicuri robot jahat. 

Susah-susah gampang. Tidak asal me-
nyentuh layar, pemain juga harus pintar 
mengatur strategi. Sekali saja keliru, robot 
jahat akan kembali datang dan mencuri lagi 
barang-barang yang sebenarnya sudah dite-
mukan itu. Selain itu, tidak semua pencarian 
mendatangkan hasil. Terkadang, pencarian di 
taman, tidak menghasilkan apa-apa, kecuali 
tiupan angin kencang. 

Tetapi, di situlah asyiknya permainan ter-
sebut. Untuk menjadi pemenang dalam per-
mainan ini, pemain memang harus mengem-
balikan keenam barang yang hilang. Namun, 
di tengah-pencarian, pemain bisa disuguhi 
beberapa pertanyaan terkait nilai-nilai anti-
korupsi. Jika pemain menjawab dengan te-
pat, akan diberi apresiasi. tidak sesuai dengan 
nilai-nilai, muncul kembali pesan suara, “Ih, 
kamu kok gitu sih?” 

Permainan petualangan tersebut, me-
rupakan inovasi terbaru KPK. Namanya: 
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bERMAIN- 
Wakil Ketua 
KPK Laode M. 
Syarief melihat 
siswa SD saat 
mencoba salah 
satu permainan 
antikorupsi di 
gedung KPK 
Jumat (15/4).

boardgame Sahabat Pemberani. Sesuai na-
manya, permainan itu merupakan serial ani-
masi yang bercerita tentang sekelompok anak 
yang berani memegang nilai luhur kejujuran 
dalam aktivitas sehari-hari.  

Meski sebuah permainan, namun board-
game Sahabat Pemberani menggunakan me-
kanisme kooperatif.  Artinya, setiap pemain 
perlu berkomunikasi dan bekerja sama de-
ngan pemain lain untuk memecahkan ma-
salah dan memenangkan pertandingan ber-
sama-sama . Selain itu, tentu saja bahwa me-
lalui  permainan tersebut, anak-anak diajak 
untuk menyelesaikan permasalahan dengan 
jujur. 

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief me-
ngatakan, gagasan pembuatan boardgame 
adalah sarana mendidik masyarakat untuk 
antikorupsi. Karena itu, lanjut Syarife, KPK 
akan terus mengembangkan permainan se-
perti ini.

Rencananya, aplikasi boardgame tersebut 
akan digunakan ke berbagai elemen, mulai 
dari preschool hingga mahasiswa. KPK beren-
cana menjadikan aplikasi tersebut di seluruh 
elemen sekolah dan menjadi bagian ekstraku-
likuler.

“Jadi pendidikan informal nanti  intro-
duce  ke sekolah-sekolah seperti ekstrakuli-
kuler. Tujuannya, agar nilai antikorupsi itu 
betul-betul dihayati,” ujar Syarief saat pelun-
curan permainan tersebut.

Jika melihat karakteristiknya, Syarief 

meyakni, permainan digital  tersebut memi-
liki potensi signifikan untuk mendukung ber-
bagai perubahan positif yang dapat diman-
faatkan sebagai sarana edukasi dan kampanye 
antikorupsi. “Game digital Sahabat Pembera-
ni diperuntukkan bagi generasi muda. Maka, 
cara penyajian pesan betul-betul diperhati-
kan,” ujar Syarief. 

Boardgame itu 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 berbasis windows. Sebelumnya, board-
game ini juga telah dibuat dalam versi kon-
vensional dengan nama yang sama.

Pelaksana Harian Direktur Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK 
Sandri Justiana mengatakan, permainan ter-
sebut dibuat semenarik mungkin karena me-
nyasar berbagai segmen masyarakat. Mulai 
dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, para po-
litisi, hingga kalangan pengusaha.

Bagi KPK, menghadirkan boardgame 
antikorupsi seperti ini bukanlah pengalaman 
pertama. Pada Desember 2015, KPK juga te-
lah meluncurkan empat game saat perayaan 
Hari Antikorupsi di Bandung. “Setiap game 
yang diproduksi KPK itu ada proses uji coba, 
sehingga nanti ketika sudah diproduksi bisa 
sesuai dengan harapan masyarakat dan semi-
nimal mungkin tidak ada kesalahan,” kata 
Sandri. (*)
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lHkpn versi online

KLiniK LhKpn

Pertanyaan: 
Salam anti-korupsi!
Saya seorang PN dan baru saja me-

nyampaikan LHKPN saya untuk kali 
kedua. Dibandingkan formulir A 
yang pertama kali saya isi, formulir 
B cukup membingungkan. Apakah 
ada rencana untuk membuat satu 
jenis formulir dan sebelumnya per-
nah tersiar LHKPN akan dibuat versi 
online-nya. Kapan kira-kira akan dilun-
curkan? Karena menurut saya, salah 
satu alasan tidak melaporkan LHKPN 
seperti dikarenakan kesulitan mema-
hami atau melengkapi formulir dan juga 
untuk memenuhi dokumen kelengkapan 
cukup menyita waktu. Mohon penjelasan de-
tailnya. Terima kasih.

Fairel - Bali 

Jawaban
Sdr Fairel yang kami hormati,
Terima kasih atas perhatian yang Saudara 

berikan. Saat ini kami masih dalam tahap 
pengembangan aplikasi e-LHKPN. Karena 
terbilang cukup kompleks mengelola laporan 
harta melalui aplikasi, dibutuhkan kehati-
hatian agar sistem didesain semudah mung-
kin digunakan oleh para wajib lapor maupun 
pengelola LHKPN di instansi masing-masing. 
Jika sesuai dengan rencana, diharapkan tahun 
2017 sudah dapat digunakan. Mudah-mudah-
an aplikasi LHKPN online kami lebih mudah 
dipahami dan diisi daripada formulir cetak 
(hardcopy).

LaTaR BELaKanG Dan ManFaaT 
E-LHKPn

Selain mengikuti perkembangan zaman 
yang serba elektronik, LHKPN online juga 
diharapkan dapat menjadi solusi atas ba-
nyaknya kekeliruan dalam pengisian formulir 
cetak. Berikut beberapa manfaat yang ingin 

dicapai dari pembangunan sistem LHKPN 
online:
1. PN dapat melaporkan LHKPN secara le-

bih mudah, aman, cepat dan efisien karena 
sudah tidak menggunakan formulir;

2. Monitoring kepatuhan menjadi lebih mu-
dah dan pasti, karena periode pelaporan 
ditetapkan secara kolektif; 

3. Proses pengolahan LHKPN dapat lebih 
cepat, akurat dan efisien karena datanya 
sudah dalam bentuk digital, tidak memer-
lukan banyak tempat untuk arsip; 

4. Analisis awal atas data kekayaan dapat di-
lakukan secara sistematis;

5. Informasi pengumuman kekayaan bisa 
diperoleh dengan lebih cepat.

PERBanDinGan SiSTEM ManuaL 
DEnGan E-LHKPn

Beberapa perubahan dalam sistem pela-
poran LHKPN dari sistem manual (saat ini) 
menjadi sistem e-LHKPN yaitu: 

1. Metode Pengisian
Kondisi saat ini (Manual):  Pengisian LH-

KPN menggunakan formulir cetak yang ditu-
lis dengan tangan atau dengan aplikasi spread 
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Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK

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

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

sheet (excel) yang di ketik kemudian hasilnya 
dikirimkan kepada KPK;

e-LHKPN: Menggunakan aplikasi yang 
berbasis web (web based), sehingga data yang 
di-input oleh PN secara otomatis tersimpan 
dalam server yang ada di KPK;

2. Jenis Form
Kondisi saat ini (Manual): Menggunakan 

dua jenis formulir yaitu formulir A untuk pe-
laporan yang pertama dan form B untuk pela-
poran selanjutnya;

e-LHKPN: Tidak menggunakan formulir 
cetak, user interface yang digunakan juga ber-
beda dengan form LHKPN yang sudah ada, 
namun akan disusun user interface  yang lebih 
sederhana, memudahkan PN namun tidak 
mengurangi informasi yang diperlukan.

3. Periode Pelaporan
Kondisi saat ini (Manual): Setiap PN me-

miliki tanggal lapor LHKPN berbeda-beda 
mengikuti perubahan jabatan atau setiap 2 
(dua) tahun, sehingga hal tersebut membuat 
laporan harta kekayaan antar PN sulit untuk 
diperbandingkan;

e-LHKPN: Periode pelaporan LHKPN 
akan diseragamkan untuk semua PN yaitu 
setiap tahun dengan periode pelaporan 1 Ja-
nuari s.d  31 Desember, kecuali untuk PN yang 
pertama kali lapor atau yang mengakhiri masa 
jabatannya.

4. Pelaporan Perubahan Harta
Kondisi Saat ini (Manual): Untuk peru-

bahan harta menggunakan formulir B. Da-
lam pengisiannya, PN harus merujuk pada 
data kumulatif atas pelaporan sebelumnya, 
sehingga PN memerlukan waktu dan rawan 
terjadi kesalahan pengisian. Selanjutnya dari 
formulir tersebut, perlu diolah terlebih da-
hulu untuk dapat menghitung posisi harta 
yang terakhir.  

e-LHKPN: Untuk perubahan harta, sis-
tem aplikasi secara otomatis akan menam-
pilkan akumulasi data kekayaan yang sudah 
ada pada pelaporan sebelumnya, sehingga 
PN dapat mengedit (menambah, mengurangi 
atau mengubah) dari data yang ditampilkan. 
Selanjutnya sistem secara otomatis akan me-
nampilkan posisi harta kekayaan PN setelah 
perubahan.

5. Dokumen Pendukung
Kondisi saat ini (manual): Pada setiap pe-

nyampaian dokumen LHKPN, PN diminta un-
tuk melampirkan dokumen pendukung antara 
lain berupa data pribadi (KTP/KK) sertifikat 
tanah, BPKB/STNK, Buku tabungan, AD/ART, 
Polis Asuransi, Bilyet Surat Berharga, Perjan-
jian Kredit dan Dokumen Penghasilan. Pada 
praktiknya hal tersebut justru menghambat PN 
dalam melaporkan LHKPNnya.

e-LHKPN: Pada setiap pengisian data 
LHKPN, PN tidak diharuskan melampirkan 
dokumen pendukung. Selanjutnya dokumen 
pendukung berupa bukti kepemilikan harta 
pada lembaga keuangan dan Surat Kuasa harus 
dikirimkan secara fisik kepada KPK. Dokumen 
pendukung lainnya akan diminta untuk keper-
luan pemeriksaan yang bersangkutan.

6. Cara Pelayanan Penerimaan LHKPn
Kondisi saat (manual): Penyampaian LHK-

PN dilakukan secara manual yaitu secara lang-
sung bertemu dengan Customer Service LHKPN 
ataupun melalui pos. Karena faktor geografis 
penerimaan dokumen secara manual via pos 
lambat diterima.

e-LHKPN: Penyampaian LHKPN dapat 
dilakukan secara online. Namun untuk bebe-
rapa dokumen pendukung yang diwajibkan 
seperti Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tetap 
dikirimkan secara manual. Pada awal pene-
rapan sistem e-LHKPN, proses manual tetap 
berjalan dan secara bertahap berupaya untuk 
mendorong PN melaporkan LHKPNnya dengan 
menggunakan sistem online.

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

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan 
hubungi Direktorat PP LHKPN KPK dengan:
1. Datang langsung ke CS LHKPN di Kantor 

KPK Jl HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta Se-
latan

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/pendaf-

taran.lhkpn@kpk.go.id
Salam Anti-Korupsi!
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Sejak RatuSan tahun lalu, leluhuR 
deSa penglipuRan menanamkan adat-
iStiadat dan Budaya. waRga deSa 
teRuS menjaga.

pelataran Nista Mandala atau Jaba 
Pisan, di Desa Penglipuran, riuh. 
Gending Sekar Jagad mengalun 
lewat pengeras suara kecil di sisi 
pelataran berlantai batu hitam 

itu. Seluruh penonton tertuju kepada lima 
penari cilik yang memainkan tarian Sekar 
Sandat. Lima gadis kecil terlihat mahir dan 
kompak, seorang lagi terbata-bata dan tak 
bisa mengikuti gerakan dengan benar. Te-
tapi penonton tetap terhibur. Sepuluh menit 
kemudian pertunjukan selesai, tepuk tangan 
riuh terdengar.

Sarah, gadis kecil yang sulit mengikuti ge-
rakan tarian, tetap bergembira. Dia senang, 

karena berkesempatan memainkan tarian tra-
disional Bali.  Bagi Sarah, inilah pengalaman 
yang tak mungkin bisa dilupakan. “Aku tak 
bisa mengikuti gerakan di bagian tengahnya, 
tapi aku senang sekali,” ujar Sarah.

Sarah memang bukan penari sesungguh-
nya. Gadis kecil itu adalah wisatawan asal 
Lyonn, Prancis, yang sangat tertarik dengan 
kehidupan masyarakat Desa Penglipuran, 
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Paier, ibu 
Sarah, mengaku, secara keseluruhan, budaya 
di desa tersebut masih sangat kuat. Bukan ha-
nya tarian yang masih dipertahankan, namun 
hampir di setiap sendi kehidupan. “Banyak 
hal kami pelajari dari sini. Mereka (warga 
desa) punya banyak keunikan. Saya sangat 
terkesan dengan tata bangunan dan keber-
sihan di sini, benar-benar desa yang indah,” 
tutur Paier, ibu Sarah. 

Kekuatan budaya dan adat istiadat ma-
syarakat Penglipuran memang kental. Hal itu 
terlihat dari tata bangunan dan lingkungan. 
Desa seluas 112 hektare tersebut dibelah ja-

1.
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lan utama yang terbuat dari batu hitam sele-
bar dua meter. Di sisi jalan sepanjang empat 
ratusan meter itu, berderet 76 rumah warga 
yang jumlahnya tak berubah sejak ratusan ta-
hun lalu. Artinya, terdapat tujuh puluh enam 
kepala keluarga yang sejak awal menetap di-
sini. 

Ketua Adat Desa Penglipuran I Wayan 
Supat menegaskan bahwa memang tidak ada 
penambahan rumah di jalan utama. Setiap ru-
mah diberi nomor urut sesuai senioritas para 
penghuni. Nomor satu adalah yang paling 
dituakan. Kemudian terus berurutan sampai 
nomor 76. “Jika terdapat anak dan cucu, maka 
dibuat rumah di belakangnya,” jelas Supat.

Pelanggaran dan Hukuman
Supat mengaku, masyarakat 

Penglipuran terus memperta-
hankan budaya  yang diwarisi 
dari nenek moyang. Itu sebab-
nya, meski memiliki banyak 
aturan, namun masyarakat su-
dah terbiasa dengan aturan ter-
sebut, sehingga roda kehidupan 
masyarakat terus berjalan har-
monis. 

Di antara aturan yang ada, 
dari keharusan mengenakan pa-
kaian tertutup dan sopan bagi 
para wanita hingga larangan po-
ligami dan selingkuh bagi semua 
orang. “Kalau ketahuan seling-
kuh atau poligami, diasingkan 
dan harus keluar dari desa,” te-
gas Supat. 

Hukuman, memang dise suai kan dengan 
berat-ringannya pelanggaran. Jika sering ti-
dak hadir dalam acara desa, misalnya, maka 
sanksi yang diberikan adalah pengucilan dari 
masyarakat adat. Jika pengucilan sudah sele-
sai, maka warga tersebut akan disambut kem-
bali dengan gamelan.  

Begitupun, keteguhan menegakkan 
adat tidak membuat Desa       Penglipuran 
menutup diri dari dunia luar. Sepan-
jang minggu selalu ada turis yang datang 
berkunjung bahkan hingga bermalam 
di sini, jumlahnya bisa berkali lipat 
pada akhir pekan. Warga desa sa-
ngat ramah dan akrab dengan 
wisatawan, interaksi dengan bu-
daya asing tak membuat perge-
seran budaya secara serius. 
Mereka bahkan mengajak 

“Kalau ketahuan 
selingkuh atau 
poligami, 
diasingkan dan 
harus keluar dari 
desa,”
I Wayan Supat, 
Ketua Adat Desa Panglipuran.

para turis ikut terlibat dalam kegiatan 
sehari-hari seperti membersihkan ling-
kungan, berkesenian, memasak, mem-
buat kerajinan tangan, atau bahkan 
menari bersama seperti yang dilakukan 
Sarah. 

1. KESENIAN- Se-
jumlah gadis di 
desa Pengli-
puran memper-
tunjukkan tarian 
Sekar Sandat

2. RAMAH- Se-
orang warga 
asli Penglipuran 
menyambut 
siapapun pe-
ngunjung yang 
lewat untuk 
mampir masuk 
ke rumahnya.

3. bERMAIN- Se-
orang anak 
tengah bermain 
layang-layang 
di Desa Pengli-
puran.

2.

3.
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“Memang ada yang ikut-ikutan gaya 
wisatawan, tetapi itu cuma soal hand-
phone dan internet. Kalau soal pa-
kaian dan perilaku masih biasa-biasa 
saja,” cerita Wayan Supat. 

Itu sebabnya, Supat mengaku tidak 
khawatir akan adanya pergeseran nilai dan 
budaya. Sebab, dia  meyakini,  warga  Desa 
Penglipuran akan bisa bertahan dari gem-
puran budaya yang dibawa wisatawan. Lagi 
pula, lanjut dia,  tidak setiap gaya hidup bisa 
diikuti mengingat pertumbuhan ekonomi 
desa yang tak secepat di kota besar. 

Kabag Administrasi Kemasyaraka-
tan Humas Setda Pemkab Bangli, Cok 
Bagus Gede Gaya Dirga, mengatakan, 
warga Penglirupan memang masih 

kuat menjaga adat istiadat dan ling-
kungan. Selain bermanfaat sebagai ben-

teng budaya, lanjut Dirga, kondisi tersebut 
juga menjadi sumber Pendapatan Asli Dae-
rah (PAD) yang tak sedikit. “Pemasukan ke 
daerah cukup besar. Kami kembalikan lagi 
untuk membangun daerah ini. Adat istiadat 
itu adalah kekayaan yang harus dipelihara,” 
ujar Dirga. (*)

“Pemasukan ke
daerah cukup besar. 
Kami kembalikan 
lagi untuk 
membangun daerah 
ini. Adat istiadat itu 
adalah kekayaan 
yang harus 
dipelihara,”

Cok bagus Gede Gaya Dirga, 
Kabag Administrasi 
Kemasyarakatan Humas Setda 
Pemkab Bangli.

Foto-Foto: IntegrIto

4.

5.

4. IbADAH- Se-
orang  warga 
melaksanakan 
sembahyang 
pagi sebelum 
melaksanakan 
aktivitas sehari-
hari.

5. PELANCONG- 
Suasana desa di 
saat akhir pekan 
selalu ramai 
oleh pengun-
jung lokal dan 
asing. Warga 
sudah terbiasa 
bersentuhan de-
ngan beragam 
budaya.
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KLiniK gratifiKasi Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK

Pertanyaan:
Saya Nurhayati, ibu rumah tangga asal 

Pandeglang, Banten. Mohon penjelasannya, 
apakah bingkisan souvenir yang diberikan para 
peserta pameran kepada pejabat daerah yang 
berkunjung merupakan gratifikasi? Walaupun 
si pemberi memberikannya dengan ikhlas.

 
Nurhayati, Pandeglang

 
Jawaban:

Salam hormat Ibu Nurhayati,
Pemberian souvenir yang diberikan oleh 

para peserta pameran kepada pengunjung 
secara umum termasuk pejabat daerah 
yang berkunjung termasuk dalam defenisi 
gratifikasi. Dalam konteks ini defenisi 
gratifikasi mengacu pada Penjelasan Pasal 12B 
UU No. 20/2001 yang menunjukkan gratifikasi 
bermakna netral sebagai pemberian terhadap 
pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Untuk menentukan apakah sebuah 
gratifikasi dianggap suap atau tidak, dapat 
dilihat apakah terdapat hubungan jabatan dan 
penerimaan tersebut merupakan penerimaan 
yang bersifat khusus, memiliki konflik 
kepentingan, atau dilarang oleh peraturan 
yang berlaku. Dalam hal ini, pemberian yang 
berlaku umum di sebuah pameran bukanlah 
gratifikasi yang dianggap suap sehingga dapat 
diterima.

Akan tetapi, apabila souvenir yang 
diberikan memiliki nilai yang signifikan, tidak 
wajar, diberikan secara khusus kepada pejabat 
daerah atau tidak berlaku umum, maka 
pejabat daerah seharusnya menolak sejak awal 
atau jika diterima maka wajib melaporkan 
gratifikasi yang diterimanya kepada KPK 
paling lambat 30 hari kerja atau melalui Unit 
Pengendali Gratifikasi di instasinya maksimal 

7 hari kerja sejak penerimaan.
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah 

pejabat daerah tersebut terjerat pidana 
gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 12 B UU 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(UU Tipikor) bahwa  “Setiap gratifikasi 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
Negara dianggap pemberian suap, apabila 
berhubungan dengan jabatannya dan yang 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Pejabat daerah memang diarahkan 
oleh Undang-Undang agar menghindari 
pemberian-pemberian yang sarat dengan 
konflik kepentingan, apalagi ditujukan 
untuk mempengaruhi dirinya. Diharapkan 
masyarakat juga dapat memahami dan tidak 
memberikan pejabat daerah suatu pemberian 
yang bersifat khusus dan tidak sesuai dengan 
batas kewajaran.

Demikian penjelasan yang kami 
sampaikan, semoga bermanfaat.

Salam anti korupsi. (*)

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

melalui surel : integrito@kpk.go.id

soUvenir dan bingkisan 
bagi pejabat
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FOOD COMbINING 

DI bULAN RAMADAN

secara umum, pelaku puasa di bulan Rama-
dan menyadari bahwa tujuan utama men-
jalani perintah Tuhan ini terkait dengan 
masalah kesehatan. Sayangnya, persepsi 

yang mendasari sering dipahami secara keliru.
Umumnya para pelaku puasa mengonsumsi 

makanan dengan semangat “membabi-buta” seakan 
dipenuhi rasa takut bahwa mereka akan kelaparan 
sepanjang hari. Itu sebabnya, saat berbuka pun di-
penuhi semangat “membalas dendam,” seakan me-
reka telah kelaparan selama berhari-hari.

Di sinilah Ramadan menjadi saat yang tepat 
untuk memulai hidup sehat. Dan, hal itu bisa dilaku-
kan, melalui metode “food combining”.  Melalui buku 
ini, pembaca diajak untuk menghentikan kebiasaan 
“balas dendam” saat berbuka puasa dan menyantap 
makanan dan minuman yang tak berkualitas. Food 
combining menempatkan pola makan sebagai cara 
untuk mendapatkan kondisi ideal tubuh. Food com-
bining mencaritahu apa yang diperlukan tubuh, lalu 
mengonsumsinya yang sesuai dengan kebutuhan 
tersebut. 

Melalui buku ini Erikar Lebang memberi ber-

tidak jaRang pelaku puaSa melakukan “BalaS dendam” Saat BeRBuka 
puaSa dan menyantap makanan dan minuman tidak BeRkualitaS. 
dengan metode “food comBining,” Ramadan menjadi Saat yang tepat 
untuk memulai hidup Sehat.

bagai kiat berpuasa. Melalui food combining, 
pembaca diajak memulai bersantap sahur dengan 
mengonsumsi buah segar, dan baru setelah itu 
dilanjutkan menu karbohidrat/pati. Selain itu jauhi 
makanan dan minuman yang sekadar manis saat 
berbuka. Hasilnya, tubuh tetap segar dan sehat wa-
laupun saat berpuasa. 

Banyak sekali pelaku food combining yang 
mempraktikkan pola makan sehat ini dan terkejut 
dengan hasil yang mereka dapatkan. Umumnya, 
mereka mendapati kualitas kesehatan dan waktu 
beribadah menjadi lebih maksimal akibat tubuh 
yang terasa semakin sehat.

Puasa secara benar, menghentikan masuknya 
makanan dan minuman yang berpotensi sebagai 
pembentuk sampah dalam tubuh. Termasuk saat 
berbuka tidak makan dengan kalap, atau malah 
makan dan minum hanya sedikit, tetapi tidak ber-
kualitas. Jadi, perhatikan apa yang dimakan saat 
sahur dan buka, waktu makan, dan bagaimana cara 
memakannya. Keajaiban food combining selama Ra-
madan memang nyata. Ibadah puasa terasa leluasa 
karena tubuh menjadi sehat dan kuat. (*)
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JENDELA HATI

hidup adalah ladang pemBelajaRan yang Sangat luaS. pada Setiap 
kejadian kecil, Sejatinya teRSimpan pemBelajaRan SaRat makna.

Hidup sesungguhnya bisa selalu kita 
pilih untuk berujungkan kebahagiaan. 
Asalkan kita tepat memosisikan diri di 
tengah-tengahnya. Sesulit apa pun per-

soalan hidup, bila kita senantiasa membuka jendela 
hati, pasti akan menemukan kebahagiaan di dalam-
nya. Di dunia ini tidak ada yang sungguh-sungguh 
gelap dan jahat, karena di balik setiap kegelapan 
selalu bersemayam pelita kecil yang kalau kita be-
sarkan akan membuat gelap itu sirna.

Menemukan “pelita-pelita kecil” dalam hidup 
membutuhkan keinsyafan diri yang tulus, bahwa 
hidup ini akan selalu membawa hikmah asalkan kita 
membuka hati kita seluas-luasnya. Lewat jendela 
hati inilah semua persoalan akan tampak sebagai 
satu paket dengan berbagai solusinya.

Buku Jendela Hati merupakan refleksi keseha-
rian Wijayanto Samirin, sang penulis. Di dalamnya, 
berisi hasil pergulatan menatap hidup dengan 
segala pernak-perniknya. Judul buku tersebut, me-

rupakan pesan utama dari seluruh tulisan. Bahwa 
lewat jendela hatilah kita bisa menemukan mutiara 
hikmah dari berbagai persoalan hidup, baik ataupun 
buruk.  

Banyak cerita menarik yang ditulis di dalamnya. 
Melalui empat bagian buku, yaitu Mutiara Kebaikan 
Sehari-hari, Jejak-Jejak Kearifan, Merajut Hikmah, 
Membingkai Kesadaran dan Pernak-Pernik Ke-
sadaran, pembaca diajak untuk membuka jendela 
hati dan menemukan ‘pelita kecil’ di dalamnya. 

Berbagai persoalan hidup sehari-hari dibahas 
dengan bahasa yang mengalir dan ilustrasi yang 
menarik. Melalui pesan-pesan sederhana, buku ini 
mencoba menyadarakan pembaca bahwa Tuhan se-
lalu menitipkan ayat-ayat tersembunyi bagi hamba-
hamba-Nya yang berpikir. Buku ini bukanlah buku 
agama yang mengajari orang cara menjalani hidup. 
Ini hanyalah usaha kecil penulis dalam memperke-
nalkan sisi lain kehidupan. (*)
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Kerja keras Ribadu 
itu membuat hidup 
sangat tidak nyaman 
pemerintah – yang 
sejatinya belum 
berhenti dari praktek 
kotor ini. 

ISt

peRlawanan teRhadap geRakan 
antikoRupSi haRuS Selalu diwaSpadai. 
indoneSia SemeStinya BelajaR daRi 
BeRBagai negaRa, ketika koRuptoR 
melakukan SeRangan Balik.

caKrawaLa

perlu dua orang untuk menari 
Tango, begitu kata pepatah Latin. 
Maksudnya, untuk berkolaborasi 
kotor alias korupsi perlu kerja 
sama “kedua” belah pihak. 

Yang menerima suap dan memberi, yang 
melakukan korupsi dan mendukung, serta 
masih banyak bentuk “kerja sama” lain.

Tak heran, ketika koruptor tertangkap, 
diadili, dan dijebloskan ke dalam bui, 
perlawanan demi perlawanan muncul. Sebab, 
yang merasa terancam bukan hanya satu, 
namun banyak pihak. Berbagai serangan dan 
intimidasi pun dilakukan untuk melemahkan 
gerakan antikorupsi. 

Di beberapa Negara, serangan balik para 
koruptor juga terjadi. Paling mengerikan 
terjadi di Nigeria.  

Ya, Nigeria merupakan salah satu negara 
di Afrika yang memiliki  permasalahan 
korupsi mendarah daging. Negara tersebut 
sebenarnya punya pendapatan besar, karena 

menjadi satu negara penghasil minyak 
terbesar di dunia, bersama Arab Saudi dan 
Uni Emirat Arab. Sayangnya, nasib Nigeria 
bertolak belakang dengan kebanyakan negara 
penghasil minyak lain. Penyebabnya korupsi. 

Nigeria pernah berusaha keras, dan 
hampir berhasil memberangus korupsi. Di 
negara ini dulu ada  Economic and Financial 
Crimes Commission (EFCC), semacam KPK 
di Indonesia. EFCC sangat disegani ketika 
dipimpin Nuhu Ribadu, mantan pensiunan 
perwira tinggi kepolisian. 

Kiprah EFCC ber mula setelah berakhir-
nya kekuasan militer yang otoriter. Sejak 
itu, Nigeria menjadi demokratis pada 1999. 
Sayangnya, negara ini dibebani  utang luar 
negeri lebih dari $35 miliar kepada kreditor 
asing.  Pihak pemberi pinjaman memberi 
syarat memotong utang bila ada keseriusan 
memerangi korupsi.  

Pemerintah pun setuju, dan menunjuk  
Ribadu sebagai pemimpin EFCC. Tak 

Ribadu, 
Pemimpin EFCC.
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butuh lama,  Ribadu mulai menangkap 
dan menuntut para pejabat pemerintah 
yang korup.  Ribadu sukses mengubah 
pandangan  internasional. Nigeria dianggap 
berhasil memerangi korupsi serius.  Selain 
itu, pemerintah juga mem percepat pelu-
nasan utang  ke Paris Club (kumpulan 
Negara-negara yang memberi pinjaman). 
Kepercayaan internasional itu sebagian 
berkat kerja keras perang antikorupsi Ribadu.

Berbalik
Hanya saja, kerja keras Ribadu itu 

membuat hidup sangat tidak nyaman 
pemerintah – yang sejatinya belum berhenti 
dari praktik kotor ini. 

Ya, situasi mulai berbalik 
ketika Ribadu menjerat bosnya 
sendiri Inspektur Jenderal 
Polisi Tafa Balogun. EFCC 
menangkap Balogun dengan 
tuduhan menerima upeti 
sampai  US$150 juta. 
Balog un disidik dengan 
enam dakwaan korupsi, 
pemberhentian dari jabat-
an, dan dipenjara pada 2005.  

Dari sanalah gerakan per-
lawanan terhadap antikorupsi 
mulai terjadi. Pemerintah 
menurunkan pangkat Ribadu dua posisi 
lebih rendah. Tak hanya itu, seorang penyidik 
EFCC ditangkap. 

Bukan hanya serangan kepada Ribadu. 
Secara sistematis EFCC juga dilemahkan dan 
ditempatkan di bawah Menteri Kehakiman. 
Karena itu, EFCC harus meminta persetujuan 
sebelum menangkap tersangka. Kehakiman 
juga mempersoalkan penangkapan konglo-
merat Mike Adenuga yang dianggap tidak 

sesuai dengan prosedur. Bahkan, ada satu 
kasus dakwaan terhadap seorang gubernur 
yang dibatalkan Kehakiman dengan alasan 
yang tidak jelas.  

Nigeria tidak sendirian. Serangan 
terhadap gerakan antikorupsi pernah pula 
terjadi di Hongkong. Pada Oktober 1977, 
ribuan polisi Hongkong  turun ke jalan. 
Mereka mendemo kantor Independent 
Commission Against Corruption (ICAC) 
Hongkong, merusak gedung, dan melukai 
para pegawainya. Tindakan ini sebagai reaksi 
dari  Komisi Antikorupsi Hongkong yang 
telah menangkapi dan menyeret ribuan 
polisi yang terlibat dalam korupsi dan 
pemerasan ke pengadilan. Bahkan, ICAC 

berhasil menangkap dan membawa 
pulang Peter Fitzroy Godber, 

kepala polisi yang punya aset 
4,3 juta dollar Hongkong dan 

menyembunyikan 600.000 
dollar AS di sebuah bank di 
Kanada.

Selain itu, perlawanan 
juga terjadi di Meksiko. 

Perlawanan terhadap gerak-
an antikorupsi dilaku kan 

kartel narkotika yang berkuasa. 
Mafia narkotika tersebut, mem-

bantai 35 mahasiswa sebagai teror 
kerena kepentingan mereka terganggu. 

Selama ini, mereka nyaman karena 
dilindungi polisi. Tak heran bila  pemerintah 
lantas memecat 900 anggota polisi karena 
kongkalikong dengan bandar narkoba. 
Gubernur Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
mengatakan keputusan untuk membubarkan 
kepolisian adalah bagian dari program 
nasional reformasi polisi. Membersihkan 
polisi dari korupsi. (*)

ISt
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teLadan

dalam memimpin pepeRangan, 
cik di tiRo Selalu 
mengoBaRkan Semangat 
peRang di jalan allah. gaRang 
di medan laga, luhuR Budi di 
keSehaRian.

teUngkU cik di tiro

Pengobar 
Semangat 

Fi Sabilillah

tahun 1874 adalah awal masa kekela-
man bagi Aceh. Saat itu, penjajah kolo-
nial Belanda pada ekspedisi keduanya 
yang dikomandoi Jenderal Van Swieten 
mampu menundukkan keraton Kes-

ultanan Aceh yang dipimpin Raja Mahmud Sjah. 
Jatuhnya keraton menjadi sinyal merangseknya 
Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaan. 

Para pejuang yang pada ekspedisi pertama Be-
landa mampu memukul mundur Jenderal Kohler 
dan pasukannya, terpaksa menepi ke pedalaman 
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untuk menghindar. Mereka mencari wila-
yah yang belum dikuasai Belanda, yakni ke 
pedalaman di Kemala, Pidie bahkan hingga 
ke Biram Lamtamot, di kaki Gunung Selawah. 
Bergerilya menjadi wujud keteguhan para 
pejuang yang tak mau menyerah. Biar mati 
dalam hutan, asal jangan ditangkap musuh. 

Namun, semakin lama, penjajah terus 
menancapkan kekuasaannya lebih luas. Para 
pejuang Aceh pun  harus terus ke dalam hu-
tan. Akan tetapi beratnya medan dan persedi-
aan logistik yang menipis membuat pejuang 
di kaki Gunung Selawah tak bersabar. Tak 
hanya karena perbekalan, mereka juga men-
derita karena menahan gigitan nyamuk ma-
laria. Perpecahan tak terhindarkan. Ada yang 
terpaksa menyerah pulang ke kampung. Ada 
pula yang terus menembus Selawah menuju 
Pidie, mencari bantuan untuk meneruskan 
perjuangan. 

Tidak sia-sia. Pada 1881, mereka tiba di 
Tiro, menjumpai Tengku Tjik Muhammad 
Amin, seorang ulama Tiro yang berpenga-
ruh besar. Kedua pihak pun sependapat un-
tuk melakukan perlawanan. Melalui dua kali 
musyawarah, mereka sepakat mengangkat 
Tengku Syeh Saman yang kemudian dikenal 
dengan gelar “Teungku Cik (Tjik) Di Tiro” 
menjadi panglima perang. 

Teungku Cik Di Tiro pun segera menyiap-
kan pasukan dan berangkat ke Aceh Besar, 
berperang merebut kembali Tanah Air dari 
kekuasaan Belanda. Pertempuran sengit ter-
jadi. Dengan gigih para pejuang di bawah ko-
mando Cik Di Tiro pantang menyerah. Apa-
lagi dalam memimpin peperangan, Cik Di 
Tiro selalu mengobarkan semangat perang fi 
sabilillah: perang di jalan Allah. 

Bagi Cik Di Tiro, perang melawan penja-
jah adalah perang melawan kaum kafir. Maka 
memeranginya adalah menjalankan perintah 
Allah, berperang di jalan Allah. Siapa pun 
yang menjadi korban, dia akan menjadi syu-
hada karena meninggalnya adalah mati sahid. 

Tak kurang 10 tahun, Cik Di Tiro ber-
jibaku memimpin pasukan Aceh melawan 
penjajah. Pada tahun kesepuluh itulah, yakni 
1891, pasukan Cik Di Tiro berhasil memu-
kul Belanda dari wilayah sekitar Aceh Besar. 
Belanda pun mundur kembali ke sekeliling 
Kutaradja dan hanya menyisakan kekuasaan 
empat kilometer persegi saja. 

Dalam memimpin pertempuran, Cik Di 
Tiro memang tangguh. Kolonial Belanda di-

buat kerepotan dan terus terdesak. Bahkan, 
untuk menghadapi perang sengit yang ditun-
jukkan pasukan fi sabilillah, gubernur Belan-
da untuk Aceh pada 1881-1891 sampai harus 
bongkar pasang hingga 4 kali. Yaitu, Abraham 
Pruijs van der Hoeven (1881-1883),  Philip 
Franz Laging Tobias (1883-1884), Henry 
Demmeni (1884-1886), dan Henri Karel 
Frederik van Teijn (1886-1891). 

Merasa terjepit, Belanda bersiasat mem-
bunuh Cik Di Tiro tidak melalui peperan-
gan. Dengan strategi “liuk”, Belanda berhasil 
membujuk seseorang yang bersedia bekerja 
sama yang diangkat menjadi kepala sagi. Ke-
mudian, orang itu menyuruh seorang wanita 
memasukkan racun ke dalam makanan dan 
diberikannya kepada Cik Di Tiro. Akibatnya, 
Cik Di Tiro jatuh sakit dan meninggal dunia 
di benteng Aneuk Galong pada bulan Januari 
1891.

Sosok Sederhana
Di medan perang, Cik Di Tiro memang 

garang. Namun, jiwa kesatria itu tak tampak 
di keseharian Cik Di Tiro. Apalagi jika ia te-
ngah menjalankan amanah menyebarkan 
ilmu agama. Budi bahasanya baik dan luhur. 
Karena itu, dia juga dihormati dan disenangi 
dalam pergaulan.

Santun, demikian sosok mujahid dari 
Aceh ini. Dalam kehidupan dia tidak mau 
berkhayal yang bukan-bukan. Muhammad 
Saman kecil bahkan tak pernah meminta se-
suatu yang melebihi kemampuan orang tua-
nya. Selain “tahu diri”, Cik Di Tiro juga ber-
prinsip bahwa gila akan kemewahan adalah 
bujukan iblis. 

Laksana padi, semakin berisi semakin 
merunduk. Ini pula perumpaan sosok Cik Di 
Tiro.  Sampai dewasa dia masih haus akan 
ilmu. Di selalu merasa kurang ilmu dan kare-
nanya mesti berguru ke mana-mana. Ketika 
usianya sudah mencapai empat puluh tahun, 
dia masih berguru berguru di Lamkrak, di ka-
wasan Aceh Besar.

Keluhuran sikap dan kesalehan Cik Di 
Tiro memang tak lepas dari pendidikan dan 
lingkungan agama yang cukup kuat. Ia me-
rupakan putra dari Teuku Syekh Ubaidillah. 
Ibunya bernama Siti Aisyah, putri Teungku 
Syekh Abdussalam Muda Tiro. Ia lahir pada 
tahun 1836, bertepatan dengan 1251 Hijriah 
di Dayah Jrueng kenegerian Cumbok Lam Lo, 
Tiro, Pidie. (*)
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gerakan riaU antikorUpsi (grasi) riaU

Menjauhkan riau dari jerat korupsi

ISt

“Grasi akan menjadi 
mata dan telinga 
penghubung Komisi 
Yudisial dan Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (KPK) di 
Kepulauan Riau.”

Suci Lestari, 
Presidium Grasi

Berbagai kasus tindak pidana 
korupsi yang kerap terjadi di 
wilayah Provinsi Riau membuat 

masyarakatnya resah. Berangkat dari 
kegundahan itu, sekelompok masya-
rakat Riau dan Kepulauan Riau me-
nunjukkan kepedulian. Mereka mem-
bentuk jaringan pengawas peradilan 
bersih dan antikorupsi yang yang 
dibentuk dan dideklarasikan pada 
Kamis (26/5). Namanya, Gerakan Riau 
Antikorupsi (Grasi)

Seperti disampaikan Presidium 
Grasi, Suci Lestari, latar belakang 
dibentuknya Grasi adalah keprihati-
nan mereka atas berbagai kasus ko-
rupsi, yang membuat wilayah mereka 
tercatat sebagai salah satu terkorup 
di Indonesia. “Grasi akan menjadi 
mata dan telinga penghubung antara 
Komisi Yudisial Riau, Komisi Yudisial 
Republik Indonesia, dan KPK di Ke-
pulauan Riau dan berbagai daerah di 
Riau tempat kawan-kawan Grasi ber-

ada,” ungkap Suci.
Grasi merupakan gabungan 

jaringan yang terdiri atas akademisi, 
mahasiswa, lembaga swadaya masya-
rakat, serta organisasi mahasiswa dan 
masyarakat yang tersebar di Riau dan 
Kepri. Aksi bersama tersebut diharap-
kan mampu menjadi gerakan yang 
aktif memantau peradilan di Riau dan 
Kepulauan Riau guna mencegah tin-

dak pidana korupsi. “Kami merasa se-
mua di sini hadir disatukan oleh satu 
kepentingan yang sama, yaitu sema-
ngat menjauhkan Riau dan Kepri dari 
tindak pidana korupsi,” tegas Suci.

Suci mengatakan, Grasi memiliki 
perwakilan serta koordinator daerah 
yang tersebar di empat wilayah di 
Riau dan Kepri, yakni Batam, Tanjung 
Pinang, Inhil, dan Rohil. Nantinya, 
lanjut dia, jaringan tersebut akan 
terus dikembangkan sehingga bisa 
menyebar di setiap kabupaten dan 
kota se-Riau.

Setelah dideklarasikan, anggota 
Grasi kemudian mendapat materi 
pelatihan untuk memantau peradi-
lan dari perwakilan KY dan materi 
advokasi peradilan dari perwakilan 
KPK dan Indonesia Corruption Watch 
(ICW). Tak hanya itu, mereka juga 
dibekali ilmu jurnalisme profesional 
dan jurnalisme warga oleh Tim Ma-
jalah Tempo. (*)
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yayasan kaMpUng HalaMan

enam perempuan di tengah 
spektrum persoalan

Dok. yayaSan kampUng Halaman

“Bagi kami remaja 
perempuan adalah 
warga negara yang 
memiliki peran 
penting dalam 
menentukan masa 
depan Indonesia.”
Rachma Safitri, 
Direktur Eksekutif Yayasan 
Kampung Halaman.

Agnes Asso, perempuan  17 ta-
hun warga distrik Asolokobal 
Wamena, Papua, setiap hari 

bekerja keras. Mengandalkan keter-
ampilannya menganyam noken (tas 
tradisional Papua), dia tidak saja ber-
usaha untuk menyambung kehidupan 
keluarganya, namun juga tekadnya 
untuk mengejar mimpinya kembali 
bersekolah. 

Agnes memang sempat putus se-
kolah. Saat kelas 1 SMA, dia mengan-
dung dan harus menunggu kelahiran 
anak pertamanya. Karena sampai saat 
ini belum juga  dinikahi  pasangannya,  
maka  sebagai orangtua tunggal, Ag-
nes mencari nafkah seorang diri de-
ngan mengandalkan keterampilannya 
menganyam dan menjual noken. 

Kisah Agnes tersebut menjadi sa-
lah satu isu yang diangkat melalui film 
dokumenter berjudul Agnes, Pewaris 
Budaya Dunia? Disutradarai Arief 
Hartawan, film tersebut merupakan 
satu dari enam judul film dokumenter 

Kembang 6 Rupa. 
Kembang 6 Rupa dibuat secara 

kolaboratif antara  Yayasan Kampung 
Halaman, para remaja di sejumlah 
daerah, dan pembuat film yang sudah 
berlangsung sejak Juli 2014. 

Film berdurasi sekitar 15 menit 
tersebut, bercerita tentang berbagai 
tantangan yang dihadapi anak-anak 
perempuan di masa transisi. Judul film 
lain adalah Karatagan Ciremai, Harus-
kan ke Negeri Lain?, Bangun Pemuda! 
Pemudi Sudah, Miang Meng Jakarta 
(Aku ingin ke Jakarta), dan Bintang di 
Pelupuk Mata (Tak Tampak). 

Keenam film tersebut, ma-
sing-masing mengangkat satu remaja 
perempuan dari wilayah berbeda. 
Keenam wilayah tersebut adalah 
Sumedang, Kuningan, Indramayu, 
Sleman, Sumbawa, dan Wamena. 
Wilayah tersebut dipilih berdasarkan 
riset, dengan melihat unsur demografi 
remaja dan anak muda di Indonesia, 
perubahan yang terjadi. 

Rachma Safitri, Direktur Eksekutif 
Yayasan Kampung Halaman mengata-
kan, Kembang 6 Rupa bukan hanya 
mengangkat suara remaja perem-
puan, tetapi juga memperlihatkan 
pemetaan situasi keseharian remaja 
perempuan Indonesia kebanyakan. 
“Kembang 6 Rupa memberikan gam-
baran luasnya spektrum persoalan, 
yaitu pendidikan, keluarga, mobilitas, 
kebebasan berkeyakinan, ketenaga-
kerjaan, kebebasan berpendapat, dan 
keadilan gender,” ujarnya. (*)
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tidak mudah meninggalkan 
kemapanan demi SeBuah 
pengaBdian. kecintaan pada 
iBu peRtiwi jauh di ataS Segala-
galanya.

UtaMakan 
pengabdian, 
tinggalkan 
keMapanan

Khusus

ISt

lelaki itu resah. Jiwanya gundah. 
Setiap hari, terutama di tengah ma-
lam, pertanyaan besar selalu meng-
hantui dirinya. Itu sebabnya, lelaki 
tersebut berkeluh kesah kepada 

Dahlan Iskan, yang kala itu menjabat sebagai 
Menteri BUMN. ”Adakah peluang bagi saya 
untuk mengabdi di BUMN?” tanyanya. ”Agar 
tidak terus mengabdi ke perusahaan asing,” 
tambahnya.

Sosok yang diterpa kegundahan itu ada-
lah Dr. Suyoto Rais. Dia berkeluh kesah, bu-



 DEKLARASI FORMASI G- Suyoto menyerahkan piagam kepada 
peserta Formasi G.
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“Beasiswa Habibie itulah 
yang terus menghantui 
jiwanya. Suyoto tidak 
ingin dianggap sebagai 
anak durhaka,”

ISt

kan karena kesengsaraan semasa kecil yang 
selalu melekat dan membelenggunya. Dia ge-
lisah, karena ketika sudah mencapai kemap-
anan, dia justru ingin meninggalkannya dan 
berganti mengabdi pada Ibu Pertiwi.

Suyoto memang sukses dalam karier-
nya. Dalam perjalanan hidupnya, anak desa 
dari pedalaman Tuban, Jatim, tersebut ber-
hasil mencapai jabatan direktur sebuah per-
usahaan Jepang yang besar. Kiprahnya sangat 
diakui. Tak heran, ketika akan ditugaskan 
memimpin perusahaan Jepang di Indonesia, 
Suyoto berani mengajukan syarat begini: asal 
statusnya di Indonesia adalah ekspatriat Je-
pang yang ditempatkan di Indonesia. Bukan 
orang Indonesia yang menjadi direktur di 
perusahaan Jepang di Indonesia.

Dengan posisi tawar yang kuat, Jepang 
memenuhi syarat tersebut. Itu karena pres-
tasi Dr Suyoto memang istimewa. Maka, jadi-
lah Dr Suyoto orang pertama dalam sejarah 
perusahaan Jepang: orang Indonesia yang di-
tugaskan ke Indonesia dalam statusnya seba-
gai orang asing. Dalam status seperti itu, 
Suyoto bisa mendapat semua fasilitas 
yang diperoleh seorang presiden di-
rektur asal Jepang. Termasuk bisa 
mendapatkan hak libur ”pulang” 
ke Tokyo bersama istrinya yang asli 
Mojokerto dan anak-anaknya.

Dalam kacamata Dahlan Iskan, 
Suyoto memang luar biasa. Bahkan, dia 
termasuk ke dalam kelompok from zero to 
hero. Ini bisa dimaklumi, karena sejak kecil 
dia memang tak pernah lepas dari belenggu 
kemiskinan. Setamat SMP, misalnya, Suyoto 
hampir saja tidak bisa meneruskan ke SMA. 
Tidak ada SMA di dekat desanya. Juga tidak 
ada biaya untuk mengirimkannya ke Jatirogo, 
sebuah kota kecamatan yang ada SMA-nya. 

Untung kakek yang mengasuhnya punya ide: 
menitipkan Suyoto ke Kiai Mawardi untuk 
bisa tinggal secara gratis di Pondok Pesantren 
NU Sugihan di dekat SMA Jatirogo. Bahkan, 
ketika kuliah di ITS Surabaya, dia sempat 
menjadi pembantu serabutan seorang dosen-

nya. 
Salah satu penyebab ingin kemba-

linya Suyoto mengabdi pada Ibu Per-
tiwi, karena dia mendapat bea siswa 
S-1 dan S-2 dari BPPT yang di-
pimpin BJ Habibie. Maklum, sejak 

SD Suyoto memang mengidolakan 
Prof. Dr. BJ Habibie. Lulus. Dia pun 

berangkat ke Jepang, menyelesaikan 
S-1. Lalu mendapat bea siswa dari Jepang un-
tuk S-3. “Beasiswa Habibie itulah yang terus 
menghantui jiwanya. Dr. Suyoto tidak ingin 
dianggap sebagai anak durhaka,” urai Dahlan.

Sayangnya, Dahlan Iskan belum meres-
pons keluh kesah Suyoto. Terlebih, akhirnya 
program mobil listrik yan sebenarnya diidam-
kan Suyoto, memang berjalan kurang lancar. 

Tetapi Suyoto tidak lantas patah arang. 
Singkat kata, dia “kembali” ke Indonesia dan 
mendirikan wadah perjuangan atas fasili-
tas perusahaannya. Namanya: Formasi-G. 
Kependekan dari Forum Komunikasi Masya-
rakat Indonesia Berwawasan Global. Dia him-
pun anak-anak muda kita di berbagai keah-
lian. “Dia himpun apa pun yang jadi unggulan 
Indonesia. Agar tidak jadi bangsa kalah,“ kata 
Dahlan yang juga hadir saat pendeklarasian 
Formasi-G.
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“Saya pernah diusir oleh orang tua 
siswa. Dia bahkan mengancam 
akan memecahkan kepala saya jika
terus-terusan mendekati anaknya,”

Sokola Rimba 
Selain Suyoto, kita juga mengenal sosok 

lain yang tak kalah luar biasa. Namanya Saur 
Marlinang Manurung. Butet Manurung, be-
gitu dia akrab dipanggil, meninggalkan hiruk-
pikuk Jakarta dan suasana nyaman yang bisa 
saja dia raih di ibukota. Sempat bekerja di se-
buah lembaga penelitian, Sarjana Antropolo-

gi Universitas Padjadjaran itu justru memi-
lih masuk hutan, agar orang-orang yang 
tidak bisa membaca dan menulis, bisa 
melek huruf, angka, dan ilmu. 

Karena dedikasinya sebagai 
guru bagi suku pedalaman di Jambi 
itulah, majalah Time menganugera-
hinya “Heroes of Asia Award 2004.” 
Selain itu, Butet juga masuk ke dalam 
jajaran wanita berpengaruh versi majalah 
Globe Asia edisi Oktober 2007, menempati 
peringkat 11 dari 99 perempuan paling ber-
pengaruh di Indonesia dengan skor 94,7. Di 
atas Yenny Wahid yang memiliki skor 94,5. 
Sementara itu, peringkat pertama dipegang 
Megawati Soekarnoputri dengan skor 98,5.

Butet memang bisa merasakan ketidak-
berdayaan suku pedalaman yang buta aksara. 
Mereka seringkali dimanfaatkan dan ditipu 
“orang terang”. Orang terang adalah sebutan 
yang diberikan Orang Rimba terhadap sese-
orang di luar komunitas mereka.

Tanah mereka kerap dirampas lewat 
selembar surat perjanjian. Para perampas itu 
sering mengatakan, jika selembar kertas itu 
adalah penghargaan dari kecamatan. Mereka 
diminta untuk membubuhkan cap jempol 
dan setelah itu diberi uang yang jumlahnya 
sangat sedikit. Karena buta huruf, mereka tu-
ruti saja apa kemauan orang terang. Mereka 
tidak menyadari, bahwa itu adalah penipuan.

Sudah sejak 1999 Butet mengabdi. Selama 
itu pula Butet berhasil mengajar baca-tulis 

bagi suku Anak Dalam di Taman Nasional 
Bukit 12 (TNBD) dan Bukit 30, Jambi. Per-
juangan itu semakin tidak mudah, karena 
Butet sempat mendapat penolakan dari ma-
syarakat Rimba. Mereka menganggap, pendi-
dikan merupakan budaya luar dan bukan bu-
daya Orang Rimba. “Saya pernah diusir oleh 
orang tua siswa. Dia bahkan mengancam akan 
memecahkan kepala saya jika terus-terusan 
mendekati anaknya,” ujar Butet.

Namun Butet yang selalu optimis dan 
pantang menyerah ini berhasil meyakinkan 
masyarakat rimba bahwa pendidikan dapat 
melindungi mereka dari ketertindasan du-
nia luar. Para anak-anak Suku Dalam pun su-
dah dapat lebih teliti. Ketika akan melakukan 
proses jual-beli, membaca akta perjanjian, 
dan dapat menghitung sehingga tidak lagi 
menjadi korban penipuan.

Sokola Rimba (sekolah rimba) yang 
dia bangun bukanlah sekolah formal 

yang lazim dikenal di masyarakat. 
Tidak ada bangunan tembok dan 
beratap genteng. Sokola itu ha-
nya berbentuk dangau kecil tak 

berdinding yang bersifat nomaden. 
Jadi jika tak dibutuhkan lagi bisa se-

gera ditinggalkan.
Jika ditanya, dimana alamat Sokola 

Rimba itu, maka dengan mudah Butet men-
jawab, “Pada koordinat 01’ 05’ LS - 102’ 30’ 
BT.” Karena sentra sekolah itu tak pasti desa 
maupun kecamatannya.

Saat mengajar, Butet membagikan buku 
tulis bergaris, pensil, dan pena. Bagi murid 
yang tidak kebagian alat-alat sekolah, mereka 
mengambil ranting dan menggarisi di atas 
tanah. Tak jarang, saat tiba waktunya meng-
gambar, salah satu murid menangkap seekor 
kijang kecil. Binatang itu ditidurkan dan mu-
lailah sang murid menggambar ruas-ruas tu-
buh kijang tersebut.

Beberapa waktu lalu, Butet meluncurkan 
novel berjudul ‘Sokola Rimba’, yang berisi 
tentang catatan hariannya selama menjadi 
guru di rimba. Hasil penjualan novel yang 
juga diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan 
judul ‘The Jungle School’ ini, diakui Butet, 
tersebut, turut pula membantu aktivitasnya 
mengembangkan sokola. Bahkan, dari buku 
tersebut, kemudian Mira Lesmana mengang-
katnya menjadi sebuah film dengan judul 
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yang sama. 
“Melalui film dan buku Sokola 

Rimba, saya berharap pemerintah 
Indonesia bisa tergerak ikut mene-
ruskan perjuangan saya ini. Saya i-
ngin, setiap hutan di Indonesia me-
miliki jungle school agar kecerdasan 
tidak hanya milik anak-anak kota,” 
ujar Butet, penuh harap.

Dokter Tanpa Tarif
Kisah tentang pengabdian juga ditunjuk-

kan seorang dokter di Medan, dr. Aznan Lelo. 
Kepada para pasien, Aznan yang juga guru be-
sar Fakultas Kedokteran Universitas Suma-
tera Utara (USU), tersebut, tidak memasang 
tarif. 

Di kediaman yang sekaligus berfungsi se-
bagai tempat praktik, Aznan memang menye-
diakan amplop kosong. Ke dalam amplop itu-
lah pasien menyerahkan uang secara sukarela 
kepada Aznan. Namanya juga sukarela, jadi ja-
ngan coba-coba menanyakan tarif kepada sang 
dokter. Beberapa pasien mengaku kena sem-
prot karena berani mempertanyakan hal itu.  

Aznan memang tidak peduli berapapun 
dia dibayar. Bahkan ketika ada yang mengisi 
amplop dengan selembar uang Rp1.000 atau 
bahkan dalam keadaan kosong, dia tetap teri-
ma.  Tak ada sakit hati dalam dirinya. “Kalau 
dia mau datang jauh-jauh jumpai aku, berarti 
kan dia menghormati aku. Jadi, sama siapa 
aku harus sakit hati? Nggak mungkin,” kata 
Aznan. 

Luar biasanya, Aznan bukan dokter “sem-
barangan.” Sebagai guru besar univeritas ke-
namaan di Medan, kualitasnya sangat diakui. 
Bahkan, seorang biarawati dari Belanda sangat 
mempercayakan pengobatan kepada Aznan. 

Andi, warga Jalan Eka Rasmi, Gedung 
Johor Medan, juga mengaku, Aznan yang 
memperoleh gelar PhD di Australia tersebut, 
sangat mumpuni. Membandingkan dengan 
beberapa dokter di Medan, Andi bahkan me-
ngaku kalau kualitas Aznan di atas rata-rata. 
Dr. Aznan, kata dia, berhasil menyembuh-
kan penyakit kelenjar di leher yang diderita 
anaknya. Setelah menjalani pengobatan se-
lama enam bulan, buah hatinya sekarang su-
dah sembuh total. 

Tetapi begitulah Aznan. Kepiawaiannya 
di bidang medis, ternyata tidak membuatnya 

aji mumpung. Di saat banyak banyak 
dokter berlomba-lomba mematok 

tarif, terutama untuk dokter “ber-
kelas” seperti dirinya, Aznan justru 
menjadikan keahliannya itu seba-
gai wahana untuk mengabdi. Dia 

tidak mengejar materi, meski sebe-
narnya hal itu bisa dilakukan. 
“Yang datang ke dokter karena orang 

mau minta pengobatan. Jangan dibilang, eh 
sudah kutolong kau, mana duitnya? Itu ti-
dak boleh. Terkecuali, karena ilmu kita (lalu) 
dia pintar, lalu dia kaya, terus dia memberi-
kan sesuatu yang tidak kita minta. Itu baru 
boleh,”kata Aznan.

Karena pengabdian itulah, tak heran 
praktik dokter Aznan selalu dipadati pasien. 
Dan lagi-lagi, karena pengabdiannya pula, 
Aznan tidak membatasi waktu praktiknya. 
Karena baginya, tidak mungkin dia menolak 
warga yang hendak berobat kepadanya. Tak 
heran, sering sang dokter baru bisa menutup 
waktu praktik hingga dini hari, sekitar pukul 
01.30 WIB. 

Dan tentu saja, karena keterbatasan te-
naga, dr. Aznan pun dibantu beberapa dokter 
magang. Bukan hanya itu, jika sangat dibu-
tuhkan, sang istri bahkan anaknya yang juga 
dokter juga membantu. Semua bahu-mem-
bahu, karena sejak awal praktik tersebut 
ditujukan untuk pengabdian. “Bahkan, kalau 
ada pasien yang ingin bertanya melalui tele-
pon juga bisa,” kata Aznan.

Luar biasa sekali. Siapa berani meniru 
mereka?  (*/Berbagai sumber)

ISt
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maSyaRakat tidak haBiS pikiR mengapa 
paRa pengaBdi Rela meninggalkan 
kenyamanan dan kemapanan. SecaRa 
pSikoanaliSiS, teoRi aBRaham maSlow 
BiSa menjelaSkan.

apa yang terjadi dengan Dr. Suyoto 
Rais, Dr. Aznan Lelo, Butet Manu-
rung, dan beberapa orang seperti 
mereka? Mengapa mereka rela me-

ninggalkan kemapanan atau kenyamanan, 
hanya demi sebuah pengabdian?

Bagi masyarakat awam, pertanyaan-
pertanyaan seperti itu akan selalu terbersit. 
Bahkan, sebuah media massa sampai menju-
luki Butet Manurung sebagai orang gila, ka-
rena rela keluar masuk hutan demi mengajar 
warga Suku Dalam. 

Menurut psikolog Jasmadi Ali, feno-
mena para pengabdi itu bisa dijelaskan me-

lalui teori humanistik dan teori kebutuhan 
bertingkat Abraham Maslow. Dalam teori 
tersebut, Maslow menyebut, bahwa tingkah 
laku manusia dapat dipahami dengan melihat 
kecenderungan-kecenderungannya untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan sehingga ia 
dapat mendapat kepuasan. 

Teori Maslow juga menyebut, manusia itu 
tidak akan pernah merasa puas sepenuhnya, 
karena kepuasan itu bersifat sementara. Arti-
nya, ketika seseorang itu salah satu kebutuh-
annya telah terpenuhi dan terpuaskan, maka 
ia akan menuntut kebutuhan yang lain untuk 
dipenuhi dan dipuaskan, begitu seterusnya.

Dalam hal inilah, lanjut Jasmadi, Maslow 
membagi kebutuhan manusia menjadi lima 
tingkatan. Pertama, kebutuhan fisiologis. Ke-
butuhan ini merupakan kebutuhan paling 
mendasar, seperti makan, minum, udara, air, 
dan sebagainya; Kedua, kebutuhan akan rasa 
aman; Ketiga, kebutuhan dicintai; Keem-
pat, kebutuhan mengayomi: Dan kelima, ke-

tangga 
puncak 
para 
pengabdi
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adat seperti Suku  Baduy di Banten.
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butuhan aktualisasi diri.  
Teori tersebut menjelaskan, jika 

kebutuhan pada suatu tangga be-
lum terpenuhi, maka manusia tidak 
akan tergerak untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan yang di atas-
nya. Dengan demikian, ketika sese-
orang belum terpuaskan untuk meme-
nuhi tangga pertama, misalnya, dia tidak 
akan bergerak kepada tahapan berikutnya. 
Pengecualian terjadi, ketika orang tersebut 
berada dalam kondisi spiritual yang tinggi. 
Dalam kondisi demikian, lanjut Jasmadi, 
meski tahapan-tahapan di bawahnya belum 
juga dipuaskan, bisa saja orang tersebut me-
langkah pada tahapan selanjutnya.   

“Yang terjadi pada Butet Manurung dan 
lain-lain, mereka sudah melewati tangga per-
tama hingga ketiga. Mereka sedang mencapai 
tahapan keempat atau kelima,” kata Jasmadi 
yang juga Ketua Majelis Himpunan Psikologi 
Indonesia (Himpsi) Aceh. 

Pada tahapan keempat itulah, lanjut 
Jasmadi, sebenarnya individu sudah berke-
inginan memberikan sesuatu kepada orang 
lain. Dan ketika memasuki tangga kelima, 
maka pengayoman dan sumbangsih yang di-
berikan berjalan tanpa pamrih. Orang-orang 
tersebut sudah memenuhi tingkat kesehatan 
mental yang tinggi. Mereka tidak mengejar 
kebutuhan materi lagi, tetapi mengejar ke-
butuhan spiritual, yakni aktualisasi diri itu 
tadi. “Dan dia akan memberikan sumber daya 
yang dimiliki kepada orang-orang yang diayo-
mi dengan sepenuh hati,” kata Jasmadi. (*)

korUptor MasiH 
taHap Mencari 
kebUtUHan

berbeda dengan para pengabdi 
yang sudah memasuki tangga 
keempat atau kelima sesuai 

teori Abraham Maslow, koruptor 
paling banter baru memasuki ta-
hap ketiga. Itu terjadi, karena para 

koruptor masih terus memburu ke-
butuhan dan rasa aman, yang seakan-

akan tidak pernah terpuaskan pada taha-
pan-tahapan tersebut. Bahkan, pada tahapan 
ketiga pun, mereka masih juga ingin dihargai 
dan disanjung. 

Psikolog Jasmadi Ali menyebut, meski 
dari sisi jabatan atau materi sebenarnya para 
koruptor sudah berada di atas rata-rata ma-
syarakat, namun mereka terus mencari ke-
kayaan dan mencari rasa aman tersebut.” 
Fenomena yang terjadi di negara kita, pe-
mimpin belum cukup kenyang sehingga me-
reka tidak bisa mengayomi masyarakat. Itu 
sebabnya, ketika sudah bekuasa, mereka ma-
sih mencari kebutuhan sehingga terjadilah  
kasus korupsi,” kata Jasmadi. 

Jasmadi menambahkan, pencarian ke-
butuhan materi dan rasa aman, terjadi karena 
ketika mereka terpilih menjadi pimpinan 
dan penguasa, hal itu tidak dilakukan mela-
lui cara-cara yang benar. Sebaliknya, mereka 
melakukan dengan dana-dana yang diperoleh 
dari para konglomerat, yang pada gilirannya 
nanti  akan meminta kembali bantuan yang 
sudah mereka berikan. Akibatnya, lanjut Jas-
madi, ketika berkuasa, maka pejabat tersebut 
akan berusaha mengembalikan dengan segala 
cara, termasuk pemberian izin dan kebijakan 
yang menyimpang. 

Agar tidak terjerat korupsi inilah, para 
penguasa memang harus terpuaskan dahulu 
pada tangga ketiga. Dengan demikian, ketika 
menjadi penguasa, setidaknya mereka su-
dah memasuki tahap keempat atau bahkan 
kelima. “Dan, salah satu faktor yang cukup 
berpengaruh adalah masalah spiritual. Spiri-
tual di sini, bukan persoalan agama semata, 
karena banyak juga orang beragama namun 
spiritualnya kering,” kata dia. (*)
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Bagi Suyudi, pagi itu terasa berbeda. Udara 
terasa hangat walaupun waktu masih menunjuk-
kan pukul tujuh. Seperti biasa, sebelum berangkat 
bekerja menuju pengadilan negeri, Suyudi duduk-
duduk di teras rumah. Ia bersandar pada kursi kayu 
mahoni kesayangannya. Matanya berusaha meng-
arah ke depan kandang burung yang digantung 
dekat pagar rumahnya. Matanya berusaha meman-
dang dua ekor Pok Say kesayangannya yang sudah 
ramai bercengkerama. 

Sejak tiga tahun lalu, Suyudi tak bisa meman-
dang jelas dalam jarak pandang radius dua meter. 
Pandangannya buram, padahal usianya baru lebih 
dua tahun dari setengah abad. 

Suyudi memiliki kelainan bawaan pada kornea 
matanya. Kelainan ini sudah terdeteksi sejak dua 
tahun lalu ketika Suyudi akan menjalani operasi 
katarak. Dokter spesialis mata yang menanganinya 
mengatakan bahwa Suyudi memiliki kelainan pada 
endothelium, sebuah lapisan tipis di bagian dalam 
kornea yang berfungsi mengeluarkan cairan dari 
kornea. 

“Kornea mata Bapak harus menahan terlalu 
banyak cairan karena endothelium. Hal inilah yang 
jadi penyebab ketajaman penglihatan Bapak terus 
menurun. Jika dibiarkan, dalam kurun 5 tahun ke 
depan, ketajaman penglihatan bapak bisa turun se-
banyak 40 persen.” 

Ketika itu dokter mengatakan satu-satunya 
upaya penyembuhan yang dapat dilakukan adalah 
transplantasi kornea. Mendengar kata transplantasi, 
Suyudi bagai mendengar bunyi keras yang ber-
gaung masuk ke dalam sumur tanpa dasar. 

Terngiang ucapan dokter spesialis saat ia berta-
nya di mana tempat pengobatan mata yang dapat 
didatanginya.

“Bapak bisa mendapatkan pengobatan di 
Singapura, Australia, Jerman, atau Belanda. Ter-
utama di Rotterdam,  ada klinik pribadi khusus 
untuk kornea. Klinik tersebut milik ahli transplantasi 
kornea yang mengembangkan metode paling mu-
takhir dan reputasinya sangat bagus. Namun jika 
terlalu jauh, Bapak dapat pergi ke Singapura. Di sana 
juga ada profesor doktor ahli transplantasi kornea 
yang terkenal.” 

“Mengapa harus ke luar negeri, Dok? Apa di In-
donesia nggak ada yang mampu melakukannya?” 

“Sayang sekali Pak, di Indonesia belum ada 
transplantasi untuk jenis kelainan kornea seperti 
yang Bapak alami. Sebenarnya Bapak tidak usah 
terburu-buru. Usia Bapak kan terbilang masih muda. 
Lagi pula ini bukan kondisi darurat. Bapak bisa me-
nabung dulu sampai memiliki dana cukup untuk 
melakukannya.” Begitu dokter spesialis mata ter-
sebut menenangkannya. 

“Ah, biaya dari mana saya Dok. Biarlah nasib 
saja yang menentukan pandangan mata saya ini,” 
ucapnya pelan. 

Tidaklah berlebihan jika Suyudi bersikap seperti 
itu. Tidak masuk akal baginya berobat ke luar negeri 
yang biayanya bisa mencapai miliaran rupiah. Suyu-
di tidak memiliki uang sebanyak itu. Suyudi merasa 
tidak mampu. Gajinya sekarang sebagai hakim 
utama tingkat IA 
memang lebih 
tinggi dibanding-
kan tahun-tahun 
lalu, pemerintah 
menaikkan gaji se-
luruh hakim tahun 
lalu.  Namun, jika 
gajinya dikumpul-
kan dalam satu ta-
hun pun untuk ber-
obat ke luar negeri 
tetap masih jauh 
jumlahnya. Suyudi 
bersyukur dengan 
gajinya sekarang. 
Dengan gaji itu, dia 
pikir cukup untuk 
menyekolahkan ke-
empat putra putrinya 
hingga lulus sarjana dan menyenangkan istrinya. 

Suyudi bertekad untuk memendam semua ha-
rapan memiliki pandangan mata yang normal kem-
bali.  Lebih baik melupakannya dan membiarkan 
pandangannya tertutupi perlahan oleh usia yang te-
rus merambat. Biar saja, batin Suyudi. Ia pun segera 
beranjak dari tempat duduknya dan bersiap menuju 
pengadilan negeri. Matahari di hadapannya telah  
memancarkan sinarnya cerah.      

***

biaya pengobatan sang HakiM
Yulia Nursetyawathie



vol 51/vii/mei-jun 2016 | integrito | 65

Dengan baju kebesarannya, Suyudi bergegas 
memasuki ruangan sidang pengadilan tipikor. 
Diapit dua orang hakim anggota, Suyudi duduk di 
meja ketua majelis. Hari ini ia memimpin sidang ter-
pidana korupsi salah seorang pegawai negeri sipil 
yang tersangkut kasus bantuan sosial. 

“Sidang perkara nomor 21 atas nama terdakwa 
Didin Efendi, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk 
umum. Tok.. tok..tok...” 

Sidang pun berjalan dengan agenda utama 
pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di 
akhir tuntutan Suyudi selaku hakim ketua menutup 
agenda acara. 

“Saudara Didin, Anda telah mendengarkan 
uraian saudara Jaksa penuntut umum. Anda teran-
cam Pasal 3 No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 
2001 tentang pemberantasan tindak pidana ko-
rupsi. Anda telah menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang Anda kuasai untuk 
memanipulasi data bantuan sosial di Dinas Ke-
pendudukan DKI Jakarta. Dengan demikian, Anda 
dituntut hukuman penjara maksimal 20 tahun atau 
denda maksimal 1 milyar.”

Terdakwa Didin terlihat menunduk. Tubuhnya 
membungkuk. Entah apa yang ada dalam pikiran-

nya. Sementara 
jaksa menerus-
kan pembacaan 
tuntutan hingga 
tuntas. 

“Baiklah. 
Saudara terda-
kwa, apakah 
Anda memiliki 
sanggahan ter-
hadap tuntutan 
dari saudara 
jaksa penuntut 
umum?” tanya 
Suyudi pada ter-
dakwa. 

“Ya Bapak 
Hakim Ketua, 
saya memiliki 

sanggahan.” 
“Apakah Anda akan menyanggah secara lisan 

atau secara tertulis?”
 “Secara tertulis Bapak Hakim Ketua.”
“Baiklah, permintaan saudara terdakwa kami 

kabulkan. Kami tunggu berkas sanggahan Anda 7 
hari kemudian.” Sidang pun ditutup. 

*** 
Malam itu Istri Suyudi menepuk pundak suami-

nya yang baru saja menyelesaikan makan malam-
nya. 

“Yah, ada Pak Roy yang pengacara itu.” 
“Oh, ya? Ada apa Bu dia malam-malam begini?” 
“Aku tadi tidak menanyakan maksud kedatang-

annya Yah. Sebaiknya kau tanyakan saja langsung.” 
Suyudi bergegas menuju ruang tamu. Didapat-

inya Roy sang pengacara sedang menunggunya. 
“Selamat malam Pak Suyudi, boleh saya bicara 

sebentar?“ 
“Malam Pak Roy, silakan masuk. Ada apa nih 

hingga Anda datang ke mari?”
“Maaf Pak Suyudi, saya mendapat amanah dari 

keluarga Bapak Didin Efendi. Mereka menitipkan 
tiket terbuka pesawat menuju ke Rotterdam untuk 
Bapak. Di sana Bapak tinggal check in di hotel yang 
telah mereka pesan. Mereka sudah mendaftarkan 
nama Bapak agar Bapak dapat memeriksakan mata 
di tempat perawatan nomor wahid di dunia. Biay-
anya tak perlu dipikirkan. Di sana sudah dibuatkan 
janji dengan ahli transplantasi kornea yang me-
ngembangkan metode paling mutakhir. Kata Pak 
Didin, ini hanya bakti seorang anak kepada bapak-
nya. Besar pula harapan Pak Didin sekeluarga agar 
sidang besok akan berjalan aman.”

Suyudi seperti dihipnotis oleh sang pengacara 
yang berbicara dengan gestur ala Al Capone, kedua 
tangannya menjulur ke sepanjang bahu sofa yang 
didudukinya dan kaki kanannya bertumpang pada 
kaki kirinya. Suyudi terpana dibuatnya.

 “Maksud Anda sidang berjalan aman?” 
“Hahaha.. ya aman vonisnyalah Pak.... Buatlah 

vonis Pak Didin tidak lebih dari lima tahun. Saya 
nanti bisa bantu dengan saksi-saksi yang dapat 
mendukung skenario. Harap Bapak tenang saja. Hal 
ini sudah sepengetahuan ketua pengadilan.” Roy 
bangun dari duduknya dan berbicara dekat sekali di 
telinga Suyudi. Suaranya berat menekan. 

“Jika Bapak setuju, pihak keluarga akan segera 
mentransfer dananya kapan pun Bapak mau.” 

Suyudi terdiam. Kedua matanya mengarah ta-
jam pada sang pengacara. Tubuhnya menegang, 
lehernya terasa kaku. Seluruh jari tangannya 
menggenggam keras. Sejurus Suyudi seperti meli-
hat waktu berputar, kembali pada masa awal karier-
nya sebagai hakim hingga sekarang. 

Dalam rentang karier yang sudah dibangunnya 
bertahun-tahun, jalan manakah yang akan dipilih-
nya? Suyudi merasa berada dalam persimpangan 
jalan. 

“Saya putuskan besok saja. Beri saya waktu tuk 
berpikir dulu malam ini.” ujar Suyudi. 

“Tidak bisa, Pak. Anda harus memutuskannya 
sekarang juga. Saya tidak ada kesempatan lagi un-
tuk berkomunikasi dengan Bapak.” Roy mendesak. 

Sumber : Saujana Di Antara Pilihan
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Melawan korUpsi 
dengan bUdaya barU

daHnil anZar siManjUntak

Hipotesis Bung Hatta terkait ko-
rupsi pernah menjadi kontro-
versi. Banyak yang merasa risih 
ketika sang proklamator me-
nyebut korupsi sebagai budaya 

bangsa. 
Tetapi bagi Dahnil Anzar Simanjuntak, 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Mu-
hammadiyah, hipotesis tersebut justru men-
jadi jawaban atas fenomena korupsi saat ini. 
Fenomena  itu adalah, koruptor tidak pernah 
jera meski perang terhadap korupsi marak di-
lakukan. 

Dalam kaca mata Dahnil, di satu sisi ko-
rupsi telah membudaya di kalangan pejabat 

publik, dan di sisi berbeda masyarakat juga 
sangat toleran dengan praktik korupsi ter-
sebut. Selain itu, sebenarnya perang melawan 
korupsi juga belum bisa dikatakan masif. Pa-
sukan antikorupsi relatif sedikit, kalah jauh 
dibandingkan pasukan musuh yang luar biasa 
banyaknya. 

Karena itulah Dahnil berusaha mela-
wan keangkaraan tersebut. Bersama Pemuda 
Muhammadiyah dia melakukan berbagai 
gebrakan, termasuk mengampanyekan Ma-
drasah Anti-Korupsi (MAK) dan Gerakan 
Berjamaah Lawan Korupsi (BLK). Seperti 
apa konkretnya? Berikut penuturannya ke-
pada Integrito: 

ketUa UMUM piMpinan pUsat peMUda MUHaMMadiyaH

IntegrIto
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apakah alasan mengampanyekan Ma-
drasah anti-Korupsi (MaK) dan Gerakan 
Berjamaah Lawan Korupsi (BLK)? 

Madrasah Antikorupsi (MAK) yang saya 
inisiasi melalui Pemuda Muhammadiyah, 
adalah produk Gerakan Berjamaah Lawan 
Korupsi (BLK) yang saya deklarasikan ke-
tika terpilih sebagai Ketua Umum Pemuda 
Muhammadiyah. Gerakan ini berangkat dari 
pemikiran bahwa korupsi di Indonesia sudah 
menjadi budaya. Dan untuk melawannya, 
anak muda harus membangun budaya baru 
yakni budaya antikorupsi. Di sisi lain, mem-
bangun budaya baru tidak bisa nafsiy-nafsiy 
alias sendiri-sendiri, melainkan harus ber-
jamaah. Maka, kami pun mengajak seluruh 
jamaah Muhammadiyah untuk terlibat dan 
mengajak LSM untuk bersama-sama aktif 
membangun budaya baru, yakni budaya anti-
korupsi. 

Bagaimana konsep dasar yang dikem-
bangkan?

Gerakan ini tidak hanya deklaratif dan 
seremonial retorik. Tagline utama Gerakan 
Berjamah Lawan Korupsi adalah Ibda bin-
afsihi (dimulai dari diri sendiri). Jadi kami 
mulai dari tata kelola organisasi Pemuda 
Muhammadiyah. Dari pusat sampai ranting, 
misalnya, kami sudah mempraktikkan buda-
ya transparan dan akuntabel. Contoh seder-
hana, siapapun dan kapapun, bisa mengakses 
laporan keuangan kami via website. Bahkan, 
siapapun yang ingin melihat lebih lengkap, 
kami persilakan datang ke kantor Pimpinan 
Pusat Pemuda Muhammadiyah. 

Sementara terkait Madrasah Antikorupsi 
(MAK), kami mendirikan di 12 kota/kabu-
paten di seluruh Indonesia. Melalui MAK, 
Pemuda Muhammadiyah membangun bu-
daya antikorupsi. Melalui madrasah pula, 
kami ingin bisa menyemarakkan nilai-nilai 
kejujuran dan nilai antikorupsi. Kepada para  
santri di kelas madrasah, kami berikan pema-
haman tentang nilai-nilai antikorupsi supaya 
mereka bisa menjadi agen amar ma’ruf. 

Hanya pada tataran teori? 
Tidak sekadar itu. Dalam satu angkatan, 

kegiatan MAK dilakukan selama enam bu-
lan seperti perkuliahan biasa. Mereka juga 
diberikan bekal teknis melawan praktik 
korupsi, seperti membaca anggaran publik, 
tracking asset, membuat pelaporan kasus ko-
rupsi, dan sebagainya. Hal ini, agar mereka 
bisa menjadi aktivis antikorupsi yang berani 

melawan kemungkaran praktik korupsi. 

Siapa yang menjadi sasaran program 
MaK?  

Sasaran program MAK tidak hanya kader 
Pemuda Muhammadiyah tapi seluruh kompo-
nen anak muda yang mau bergabung. Di kelas-
kelas MAK di 12 kabupaten/kota, pesertanya 
beragam. Ada dosen, karyawan, aktivis kepe-
mudaan/agama, hingga guru yang tentu saja 
masih berusia di bawah 40 tahun.

 
Ketika mengampanyekan Pemuda Muham-
madiyah sebagai pelopor Gerakan BLK, 
apa tantangan sekaligus target anda?

Tantangan terbesar yang kita hadapi tentu 
skeptisme dan sinisme dari banyak kalangan. 
Tetapi show must carry on. Saya dan kawan-
kawan bertekad kuat memilih gerakan ini 
sebagai salah satu upaya meninggikan akhlak. 
Dakwah Pemuda Muhammadiyah bukan hanya 
kepada jamaah Muhammadiyah, tetapi umat 
beragama lain.

Perubahan bisa hadir, bila setiap bagian 
dari anak negeri ini melakukan peran ma-
sing-masing untuk meninggikan standar mo-
ral atau akhlak. Ini penting, karena masalah 
utama negeri ini bukan kekurangan orang 
pandai tapi kekurangan orang berakhlak mulia 
yang selalu menghadirkan kejujuran. 

Target kami, tentu adalah bisa mening-
gikan standar akhlak kader Pemuda Muham-
madiyah dan memperbanyak jamaah lawan 
korupsi, memperbanyak aktivis antikorupsi, 
dan membangun budaya antikorupsi.

Bagaimana dengan keanggotaan BLK?
Yang bergabung di gerakan ini, ada kawan-

kawan ICW, kampus-kampus Muhammadiyah, 
tokoh masyarakat seperti Mas Bambang Wi-
djajanto, Bapak Busyro Muqoddas, Bapak Dien 
Syamsudin, dan tokoh lainnya.

Foto: Dok. prI
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Gerakan Berjamaah Lawan Korpsi

Sedangkan MAK, setelah berjalan satu 
tahun dan sekarang sudah masuk angkatan 
kedua, alhamdulillah kelas MAK terus ber-
tambah. Awalnya terdapat enam MAK seka-
rang sudah 12 MAK di kabupaten dan kota 
seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tahun 
2016 bisa menjadi 20 MAK.

anda pernah menyatakan, MaK dan BLK 
merupakan ijtihad Pemuda Muhammadi-
yah dalam menafsirkan Teologi al Ma’un. 
apa maksudnya? 

Karakter utama Gerakan Muhammadi-
yah itu adalah amaliyah alias action, bukan 
retoris. Bahkan, Kiai Ahmad Dahlan dikenal 
sebagai Man of Action. 

Teologi Al Ma’un populer sebagai Ge-
rakan Amaliyah Muhammadiyah. Beragama 
adalah berbuat (amal) Al Quran. Dulu, Kiai 
Dahlan menafsirkan Surat Al Ma’un dengan 
membantu orang miskin, anak yatim dan 
mereka yang terdzalimi dengan cara mem-
bangun panti asuhan, panti jompo, sekolah 
dan rumah sakit. Dan hari ini, kami melihat 
bahwa akar kemiskinan dan keterbelakangan 
umat adalah korupsi. Korupsilah yang me-
nyebabkan hak-hak publik tidak terpenuhi, 
kemiskinan ramai.

Maka, tafsir terhadap Teologi Al Ma’un 
perlu diperbarui. Memulai  melawan kemis-
kinan dengan melakukan perlawanan terha-
dap korupsi. Inilah yang kami sebut sebagai 
tafsir baru Teologi Al Ma’un melalui Gerakan 
Berjamaah Lawan Korupsi. Karena korupsi 
adalah penyebab utama kemiskinan dan   
keterbelakangan.

apakah karena itu pula sehingga ormas 
berbasis agama memasukkan isu agama 
dalam melawan korupsi?

Sebagai organisasi Islam dengan dak-
wah amar ma’ruf nahi munkar, tentu kami 
menggunakan instrumen nilai- nilai Islam 
untuk membangun budaya antikorupsi. Ka-
rena kesejatian Islam adalah husnul khuluq 
atau akhlak yang baik. Tidak ada Islam sejati 
tanpa akhlak yang baik. Dan, membangun 
budaya jujur serta antikorupsi adalah perin-
tah utama akhlak Islam.

apakah relevan mengingat korupsi sudah 
menjadi kejahatan kemanusiaan?

Semua masalah kehidupan di dunia ini 
adalah masalah agama. Bagi kami, agama 
sudah memberikan instrumen tata cara hi-
dup yang baik dan benar, termasuk masalah 

kemiskinan dan kebodohan, yang dalam pan-
dangan saya disebabkan hak-hak publik yang 
tidak terpenuhi karena korupsi. Nah, itu 
sebabnya, mengapa kami melakukan tafsir 
baru terhadap Surat Al Ma,un, melalui Ge-
rakan Berjamaah Lawan Korupsi ini.

anda yakin berhasil?  
Saya dan Pemuda Muhammadiyah hanya 

ingin memulai, dengan harapan. Apa yang 
sudah kami mulai, bisa juga dimulai banyak 
pihak. Itu sebabnya, kami sebut sebagai Ge-
rakan Berjamaah Lawan Korupsi. Karena 
intinya memang harus berjamaah. 

Gerakan ini adalah gerakan kebudayaan, 
yang pasti membutuhkan waktu panjang, 
harus sabar dan tekun. Tentu dengan ha-
rapan, gerakan tersebut akan melahirkan 
budaya baru, yakni budaya antikorupsi dari 
generasi-generasi baru. Sehingga suatu saat 
kami denan bangga bisa mengatakan, “Kami 
meninggalkan warisan baik 
untuk masa depan.” (*)
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Kabar wp

wadah Pegawai (WP) KPK te-
rus berupaya mengoptimalkan 
fungsinya sebagai mitra stra-
tegis lembaga. Agar peran ter-

sebut berjalan sebagaimana mestinya, komit-
men dan pemahaman tentang keorganisasian 
penting ditanamkan dalam diri seluruh ang-
gota.

Untuk mewujudkan hal itu, WP KPK 
mengundang Mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi RI Mahfud MD untuk bersilah-
turahim dan memberikan wejangan kepada 
pengurus WP KPK yang baru. Turut hadir 
dalam pertemuan yang berlangsung Jumat 
(20/5), tersebut, pimpinan KPK, antara lain 
Saut Situmorang, Alex Marwata, dan Basaria 
Panjaitan. 

Dalam agenda tersebut, Mahfud me-
nyampaikan beberapa pandangan dan ma-

MeMperkaya wawasan 
pengUrUs barU

wadah pegawai kpk teRuS 
mempeRkaya diRi melalui 
maSukan-maSukan daRi 
BeRBagai Sudut pandang. 
pemBekalan kepada penguRuS 
BaRu, penting dilakukan.

sukan terkait upaya pemberantasan korupsi 
di negeri ini ke depan. Selain itu, Mahfud ber-
sama WP KPK juga sedikit menyinggung me-
ngenai isu-isu yang berkembang akhir-akhir  
ini.

Mahfud  mengatakan, bahwa dalam upaya 
pemberantasan korupsi, keterlibatan masya-
rakat menjadi salah satu bagian tak kalah 
penting. Oleh karena itu, dia menyarankan 
agar KPK tetap menjaga komunikasi publik 
yang baik kepada masyarakat. “Kami tentu 
tetap mendukung berbagai upaya pembe-
rantasan korupsi yang dilakukan KPK. Ke 
depan, KPK diharapkan semakin profesional 
sehingga semakin optimal dalam upaya pem-
berantasan korupsi,” kata Mahfud.

Setelah melakukan serah terima jabatan 
pada (6/4), dan membentuk kepengurusan 
baru, WP KPK telah melakukan sejumlah ke-
giatan. Selain pembekalan pengurus baru WP 
oleh Prof Mahfud MD, kegiatan lain di an-
taranya, pemberian bantuan kepada  pegawai 
LHKPN yang terkena banjir di Bekasi, Aman-
demen Perjanjian Kerjasama dengan Bank 
BJB dan Bank BRI, serta Seminar Cara Cer-
das Mengelola Keuangan. Selain itu, untuk 
menjaga kebugaran karyawan, WP KPK juga 
secara rutin menggelar sejumlah olahraga, 
seperti sepakbola, futsal, dan tenis meja. (*)

IntegrIto
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Komunitas

MalMiMe-ja

1.

trotoar sempit mengembuskan uap 
amarah. Lalu-lalang warga kota se-
perti laron yang tak jelas kemana 
mengarah. Berusaha menghindari 
kemacetan di jalan, pengendara 

sepeda motor yang menyerobot area tro-
toar nyaris menabrak pengguna kursi roda. 
Sementara pada kuadran lain, trotoar di se-
berang sana, sesama pedagang bahkan saling 
ricuh lantaran berebut lahan jualan.  

Klik…! Tata cahaya dan tata suara te-
rus dimainkan, adegan pantomim berlanjut. 
Hiruk-pikuk pada trotoar berlangsung tanpa 
kata-kata. Hanya dialog gestur, dan ekspresi 
wajah, bercerita banyak tentang karut-marut 
trotoar pada setiap jengkalnya. Tentang peja-
lan kaki dan kaum difabel yang terpinggirkan. 
Tentang hak atas trotoar yang hilang, disero-
bot pengendara sepeda motor, lahan parkir, 
dan para pedagang.   

Beberapa waktu lalu, penampilan “Tro-
toar” memang menyihir animo warga Yog-
yakarta. Maklum, selain aksi seni pantomim 
yang tajam mengritisi fenomena sosial, 
juga didukung aksi panggung  yang memang 
memukau. 

Benang merah kisah tersebut, bahwa 
pada trotoar, kehidupan beriak, tumbuh, dan 
tenggelam. Trotoar adalah representasi kota. 
Di sana, orang-orang bertemu, menyapa, dan 
saling berebut makanan. Kota menjadi rimba 
raya, manusia saling bertarung dengan sesa-
ma manusia. Sedangkan para pengurus rimba 
raya seperti singa yang tertidur lelap. Mereka 
kekenyangan dan tak bisa berbuat apa-apa. 

Adalah Malmime-Ja, komunitas yang 
memainkan seni pantomim tersebut. Ber-
diri pada 2013, Malmime-Ja memang kon-
sisten menyoroti berbagai fenomena sosial. 
Bahkan, menurut Jamaludin Latief, sang 
pendiri, Malmime-Ja lahir akibat banyaknya 
keresahan yang selama ini hanya bisa ter-
pendam. Melalui Malmime-Ja, diharapkan 
keresahan tersebut bisa diekspresikan, seka-
ligus menjadi kontrol sosial di masyarakat. 

Menariknya, meski berekspresi lewat 
seni pantomim, Malmime-Ja, tidak berisikan 
para profesional di bidang seni. Malmime-Ja, 
justru banyak menaungi kaum difabel yang 
selama ini banyak termarjinalkan di masya-
rakat.  

“Prinsipnya untuk menyuarakan as-

tidak Sedikit kaum diaBel 
mendapat diSkRiminaSi 
peRlakuan dan 
akSeSaBilitaS. malmime-
ja memBeRi Ruang 
mengekSpReSikan diRi.
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2.

pirasi, memberi ruang kepada teman-teman 
difabel untuk berkreasi. Persoalan yang me-
reka hadapi, terkait minimnya aksesabilitas 
yang mereka dapatkan. Persoalan itulah yang 
akhirnya kami suarakan. Menyuarakannya 
lewat seni,” ujar Jamal. 

Bahasa universal
Bukan tanpa alasan Malmime-Ja ber-

ekspresi melalui seni pantomim. Alasan 
mendasar, kata Jamal, karena komunitas 
Malmime-Ja memang tidak diisi pekerja 
seni. Dengan pantomim, maka latihan le-
bih mudah, karena tidak perlu menghafal 
naskah. Selain itu, pantomim adalah bahasa 
universal, sehingga bisa dimengerti semua 
kalangan. “Sedangkan jika memakai Bahasa 
Jawa,tentu tidak bisa diakses kawan-kawan 
di Sumatera,” kata dia. 

Walaupun begitu, Jamal mengaku tidak 
mau membatasi satu bentuk karya. Untuk 
itu Jamal berharap, ke depan bisa membuat 
karya yang lain. Misalnya, pertunjukan tari 
dan teater yang saat ini menjadi salah satu 
impiannya. 

Terkait tema yang diusung, menurut Ja-
mal tidak melulu tentang Yogyakarta. Artinya, 
meski isu yang diangkat bermula dari kota 
tersebut, namun substansinya bisa meluas. 
Misalnya karya “Beringharjo”, yang tidak ha-
nya menceritakan tentang pasar kebanggaan 
masyarakat Yogyakarta tersebut, namun su-
dah merambah perihal ekonomi kerakyatan, 
terkait fenomena antara mall dan pasar. Se-
lain itu, ada juga karya “Hello Kitty”, yang 
menyoroti tentang kekerasan yang terjadi 

pada pelajar di Yogyakarta. Karya tersebut, 
lanjut Jamal, merupakan hasil kolaborasi an-
tara Malmime-Ja dan dengan pelajar SMA.

Begitupun, Malmie-Ja bukan berarti tanpa 
hambatan. Kendala klasik, apalagi kalau bukan 
soal biaya. Namun sekali layar terkembang, 
pantang surut ke dermaga. Berbekal tekad 
yang kuat, termasuk keinginan agar para di-
fabel mendapatkan hak dan akses yang setara, 
Malmime-Ja terus bertahan hingga sekarang.  

“Selain anggaran, kendala lain adalah 
waktu. Kebanyakan mereka bekerja di LSM. 
Jadi, setelah selesai bekerja, baru mereka bisa 
latihan sampai malam. Malmime-ja itu tidak 
mengikat, jadi tidak ada anggota tetap. Yang 
terlibat dalam pementasan, adalah mereka 
yang waktunya sedang luang,” jelasnya. 

Made, salah satu anggota Komunitas 
Malmime-Ja, mengatakan, bahwa manfaat 
dengan tergabungnya ke dalam Malmime-Ja,  
antara lain, bisa memfasilitasi kaum difabel 
untuk memperjuangkan aspirasi mereka. 
“Hak kaum difabel harus diperjuangkan, ka-
rena sudah tidak zaman lagi melakukan per-
juangan dengan turun ke jalan,” kata Made. 

Selain itu, kata Made, Malmime-Ja juga 
menanamkan budaya antikorupsi. Antara 
lain, dengan menerapkan transparansi ke-
pada semua anggota. Sekecil apapun pema-
sukan atau pengeluaran komunitas, selalu 
disampaikan dengan terbuka. “Kita bersyu-
kur. Karena dengan demikian, semakin men-
dekatkan diri antara pengurus dengan ang-
gota,” kata Made, yang juga Ketua Persatuan 
Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 
Cabang Kabupaten Bantul. (*)

Foto-Foto: Dok. malmIme-ja
PENTAS TEATER- Beberapa adegan pantonim yang dipertunjukan oleh Teater Malmime-Ja saat mementaskan berjudul Trotoar.
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KLiniK pengadaan

Pertanyaan:
Dalam   pelaksanaan    pengerjaan   hasil   

tender   terjadi    keterlambatan penyelesaian  
dikarenakan  keadaan  kahar  ( force  majeur).  
Apakah  pihak penyedia barang/jasa tetap ha-
rus dikenakan sanksi? Atau adakah regulasi 
yang tidak memberatkan karena keterlambatan 
bukan karena kesengajaan? Bagaimana pula 
dengan pilihan adendum? 

Kurniasih, Bekasi 

Jawaban:
Terimakasih  Ibu Kurniasih, semoga  Ibu 

selalu  mendapat  limpahan karunia dari 
Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan per-
tanyaan Ibu, maka perlu dipastikan terlebih 
dahulu apakah penyebab terjadinya keterlam-

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

batan sebagaimana dimaksud 
memenuhi kriteria keadaan 

kahar.
Mengacu pada Pasal 91  ayat (1) 
Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 Tentang  Perubahan  

Keempat Atas  Peraturan  Presi-
den  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
beserta Penjelasannya, Keadaan Kahar 

adalah suatu  keadaan yang terjadi diluar 
kehendak para pihak dan tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya, 
sehingga kewajiban yang diten-
tukan dalam Kontrak menjadi 
tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal  kontrak  di-
laksanakan sebelum diberlaku-
kannya  Perpres No. 4 Tahun 
2015,   maka kriteria Keadaan 
Kahar mengacu pada doku-
men kontrak atau perubah-

annya apabila    keterlambatan    
penyelesaian    kontrak   disebabkan    

karena   kondisi/ keadaan   kahar   yang   
memang   secara   faktual   terjadi   di  

luar  kemampuan/kendali penyedia,    maka  
seyogyanya   penyedia  dimaksud  tidak  di-
kenakan  sanksi.  Mengacu pada   Pasal   87,   
terbuka    kemungkinan    untuk   dilakukan    
adendum    (perubahan kontrak).

Namun   demikian,   apabila   keterlam-
batan    penyelesaian   kontrak   disebabkan 
oleh kelalaian  penyedia  maka tentunya  di-
kenakan  sanksi sesuai dengan  kontrak  dan 
peraturan/perundangan yang berlaku.

Demikian  dapat disampaikan,  semoga  
dapat menjawab  keraguan  Anda. (*)

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

melalui surel : integrito@kpk.go.id

MencegaH kegagalan 
pengadaan
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tahuKah?

rekor “Matador” tangkap koruptor

lapor cepat 
lewat whatsapp

warung jujur, 
kultur jujur

Tahukah? Spanyol memiliki rekor yang be-
lum dilakukan negara mana pun. Rekor 
yang dicatatkan pada Oktober 2014 itu 
adalah petugas anti-korupsi Spanyol ber-

Tahukah? Ketika di negeri kita warung keju-
juran—sebagai sarana membangun sikap 
jujur—mulai diterapkan dalam beberapa 
tahun terakhir, di Negeri Matahari Terbit ter-

nyata sudah lama menjadi budaya. Biasanya, warung 
tanpa penjual yang hanya mengandalkan kejujuran 
pembeli ini berupa kios kayu sederhana. Asal cukup 
untuk memayungi barang dagangan berupa hasil 
bumi seperti kubis, sayur, bawang bombay, daun 
bawang, bahkan bunga. Warung kejujuran di Jepang 
dapat mudah ditemukan di daerah pedesaan. Satu 
lagi pelajaran yang bisa kita dapatkan, kejujuran 
menjadi salah satu hal yang penting dalam ke-
hidupan kita. Lewat warung, orang Jepang dengan 
sederhana mengajarkan jujur. (*)

Tahukah? Di India aplikasi WhatsApp ternyata 
bukan sekadar untuk mengobrol atau berbagai 
foto tetapi bisa digunakan untuk melaporkan 
tindak korupsi para oknum polisi. Kepolisian In-

dia mengembangkan aplikasi WhatsApp sebagai sarana 
dan akses bagi masyarakat jika ada oknum polisi yang 
bertindak korup. Peluncuran aplikasi dengan nomor 
bantuan 9910641064 dilakukan oleh Komisaris Polisi 
Delhi BS Bassi, Minggu (6/8) tahun lalu. Menurut Bassi, 
masyarakat bisa mengirim pesan, audio, dan video lewat 
layanan pesan cepat WhatsApp. “Jika polisi mana pun 
meminta suap atau melakukan pelecehan,” katanya.

Seminggu sejak peluncuran, nomor bantuan ini 
menerima lebih 3.700 pesan WhatsApp dan 622 telepon. 
Reaksi masyarakat pun menurut Kepolisian Delhi sampai 
sejauh ini sangat bagus. (*)

hasil mencokok 51 orang 
yang terdiri dari puluhan 
pejabat publik, birokrat, dan 
pemimpin bisnis karena di-
duga terlibat dalam kasus 
korupsi. Penangkapan dila-
kukan hanya berselang 24 
jam setelah Perdana Menteri 
Mariano Rajoy yakin kasus 
korupsi di Spanyol “hanyalah 
insiden kecil”. 

Setelah pernyataan 
Rajoy itu, kantor anti-korupsi 
melakukan penyelidikan ke 

daerah Madrid, Murica, Leon, dan Valencia. Hasilnya, 
ke-51 tersangka itu ditangkap dalam waktu kurang 
dari sehari. Termasuk petinggi dari partai yang di-
pimpin oleh Rajoy, Partai Rakyat (PP). (*)
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suLur

gratiFikasi

Untuk mengetahui kapan gratifikasi 
menjadi kejahatan korupsi, mari 
lihat rumusan sebagaimana ter-
cantum dalam Pasal 128 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: “Se-
tiap gratifikasi kepada pegawai ne-
geri atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap, 
apabila berhubungan dengan 
jabatannya dan yang berlawa-
nan dengan kewajiban atau 
tugasnya, dengan ketentuan 
sebagai berikut…”

Dari definisi di atas 
maka dapat ditarik kesim-
pulan bahwa suatu gratifikasi 
atau suatu pemberian hadiah 
berubah menjadi perbuatan 
pidana suap khususnya ke-
pada seorang penyelenggara 
negara atau pegawai negeri 
adalah pada saat pemberian 
tersebut berkaitan dengan ja-
batan atau pekerjaannya. 

Apalagi sudah menjadi kebiasaan yang 
berlaku umum di masyarakat, pemberian di-
lakukan sebagai tanda terima kasih atas jasa 
yang telah diberikan oleh petugas, baik da-
lam bentuk barang atau bahkan uang. Contoh 
lain kebiasaan pemberian yang kerap terjadi 
dan dapat dikategorikan gratifikasi  adalah 
pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat 
pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan 
atau bawahan; hadiah atau sumbangan pada 
saat pernikahan anak pejabat oleh rekanan 
kantor pejabat tersebut; pemberian tiket 

perjalanan kepada pejabat atau keluarganya 
untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma; 
pemberian biaya atau ongkos naik haji  dari 
rekanan kepada pejabat; pemberian souvenir 
atau hadiah kepada pejabat saat kunjungan 
kerja; dan lain-lain. Tentu praktik-praktik 

yang kerap dianggap lumrah itu 
menjadi preseden negatif dan 

dapat mengarah menjadi po-
tensi perbuatan korupsi di 

kemudian hari.
Potensi korupsi inilah 

yang berusaha dicegah me-
lalui peraturan undang-
undang. Oleh karena itu, 

berapa pun nilai gratifikasi 
yang diterima oleh seorang 
penyelenggara negara atau 
pegawai negeri, bila pem-
berian itu patut diduga 
berkaitan dengan jabatan/
kewenangan yang dimiliki 
maka sebaiknya penyeleng-

gara negara atau pegawai ne-
geri tersebut segera melaporkannya kepada 
KPK untuk dianalisis lebih lanjut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak be-
nar bila Pasal 12B dalam UU Nomor 31 tahun 
1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 telah 
melarang praktik gratifikasi atau pemberian 
hadiah di Indonesia. Sesungguhnya praktik 
gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan 
masyarakat tidak dilarang sejauh memperha-
tikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu 
larangan bagi penyelenggara negara atau 
pegawai negeri untuk menerima gratifikasi 
yang dapat dianggap suap. (*)
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jeda

“hidup bukan tidak boleh 
mewah, tapi jangan lebih dari 

batasnya. Karena orang 
korupsi itu, kebanyakan juga 
karena rakus.” once Mekel

G
emerlap panggung hiburan Tanah 
Air kerap menuntut pelaku seni  un-
tuk berpenampilan “wah”. Namun 
bagi Elfonda Mekel atau yang akrab 

dipanggil Once Mekel, hal tersebut sedikit ber-
tentangan dengan kepribadiannya yang memi-
liki prinsip hidup sederhana.

Bagi pria kelahiran Makassar 45 tahun lalu 
ini, hidup sederhana merupakan salah satu 

benteng untuk menghindari diri dari perilaku 
hedonis. Bukan hanya bagi dirinya, namun juga seluruh 
masyarakat. “Artinya kita bukan tidak boleh mewah, tapi 
tidak boleh lebih dari batasnya. Karena orang korupsi 
itu, kebanyakan juga karena rakus,” ujar pria yang iden-
tik dengan rambut panjang ini.

Sebagai artis, Once sadar betul bahwa di hadapan 
kamera, dirinya dituntut untuk berpenampilan oke. 
Namun begitu berada di balik layar berbeda lagi 
ceritanya. “Saya sadar bahwa saya punya tuntutan. 
Mungkin masyarakat juga nggak ngerti kenapa saya 
harus berpakaian jangan sederhana. Tapi kalau 
itu nggak perlu saya juga nggak pakai baju yang 
wah,” tuturnya.

Ya, lulusan Fakultas Hukum Universitas In-
donesia (UI) ini mengaku beruntung karena 

memiliki figur-figur yang baik dalam keluarga. 
Sedari kecil, kata Once, orang tuanya kerap 

mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan 
yang sampai saat ini masih melekat di 

benaknya meski hidup dalam dunia 
keartisan. Hal itu pula lah yang saat ini 

dia tanamkan dalam kehidupan ke-
luarganya. 

“Saya pikir kita perlu figur 
dalam keluarga. Apa yang kita 
katakan tidak lebih efektif daripada 

yang kita contohkan. Ibu saya 
dan bapak saya selalu mem-

berikan contoh bagaimana 
berperilaku jujur, disiplin, 

dan hidup sederhana,” 
ujar Once. (*)



76 | integrito | vol 51/vii/mei-jun 2016

KavLing c-1

saUt sitUMorang

tiM iMpian

dalam film spionase terkenal, James Bond 
mengapa selalu ditokohkan sebagai  so-
sok yang tidak mudah ditaklukkan? Bu-

kan karena jagoan, tetapi lebih pada kemampuan 
memecahkan masalah yang cepat dan dukungan 
tim yang tak kalah sigap. Sejagonya Bond, tanpa 
dukungan logistik, data, dan identifikasi masalah 
yang tepat, Bond tetaplah jagoan yang gampang 
menyerah. 

Begitupun KPK. Lembaga ini bukanlah kum-
pulan jagoan, tetapi satu tim yang solid. KPK 
merupakan gabungan kerja intelijen, reserse dan 
jaksa. Dari dunia intelijen, tim KPK dituntut un-
tuk mahir dalam banyak hal. Bukan kepandaian 
menyamar dan identifikasi, problem yang pen-
ting dikuasai. Ada pula kemampuan menganali-
sis dan menyatukan puzzle menjadi satu bingkai 
narasi yang harus segera diberikan rekomendasi 
pemecahan masalah. 

Sedangkan dari “dunia reserse”, KPK ditun-
tut mumpuni dalam kemampuan mencari ba-
rang bukti, pengakuan, dan menyusun dakwaan. 
Dua kemampuan ini menjadi kunci bagi KPK 
untuk terus bergerak, terus melakukan OTT, 
dan tak memberi kesempatan kepada koruptor 
untuk menghilangkan jejak. KPK harus “mena-
ruh lonceng” di leher-leher orang yang berusaha 
mengambil bukit kekayaan negara. KPK bukan 
hanya intelijen dan reserse, tetapi juga jaksa 
yang harus bisa membuat tuntutan, memperkuat 
barang bukti, perang argumen dengan pengacara 
di pengadilan. 

Tanpa tiga kekuatan di bidang ini, KPK akan 
sulit terus menjadi The Dream Team. Untuk bisa 
menjadi tim impian, KPK memerlukan orang-
orang yang tidak hanya mahir di bidangnya, 
tetapi juga mampu menjaga kekompakan tim. 
Tanpa kekompakan, dan soliditas, maka KPK  
akan mudah dibodohi para maling. Tim impian 

KPK, sudah memenuhi syarat itu. Semua lini 
merupakan orang-orang terpilih dengan kualitas 
nomor satu, itu kata Srikandi Pansel KPK

Akan tetapi, tim yang solid itu tidak ada daya 
guna bila tidak ada pelatih yang hebat. Bagai-
mana Real Madrid era Rafael Benites, melem-
pem. Tapi lihat bagaimana kumpulan pemain 
terbuang di Leicester City bisa juara di tangan 
Claudio Ranaeri. Pimpinan KPK adalah para 
pelatih dan staf adalah pemain dan pendukung. 
Tugas pelatih adalah menginspirasi tim guna 
memberi kesempatan kepada tim untuk menun-
jukkan kualitas terbaiknya. Selebihnya seperti 
ilmu manajemen, kita harus bisa membuat kepu-
tusan yang benar, keterbukaan informasi di in-
ternal tim, struktur yang sudah tepat, pimpinan 
memberikan motivasi yang jelas. Itu salah satu 
pesan Booz Allen Hamilton, seorang konsultan 
manajemen dunia. 

KPK bisa menjadi juara, bukan sekadar men-
jadi tim impian, bila semua insan di KPK bisa 
menunjukkan kualitas terbaik sambil memper-
hatikan kekompakan. Seperti kata pantun Batak 
Toba “Tinitip sanggar bahen huruhuruan, jolo 
sinungkun marga asa binoto patuturan”. Jika 
kita bahasakan, “Sangkar dibuat untuk pengera-
man, dimana kita harus bertegur sapa guna sa-
ling berkenalan”. Maksudnya, di dunia modern, 
janganlah kita satu lembaga tetapi tidak saling 
kenal. Sebab dengan kenal, akrab, maka semua 
pekerjaan yang sulit pun akan bisa diatasi.

Pengeraman atau inkubasi (incubation) 
dalam dunia Intelijen atau Reserse adalah ja-
lan panjang untuk saling mengenal dalam arti 
tanpa ruang dan waktu, utamanya persahabatan 
tim sejati yang dibangun di atas nilai-nilai ke-
agungan dari peradaban dimanakerjasama 
mengejar penjahat tanpa kenal lelah akan terba-
ngun, karena kita sebenarnya tidak sendirian. (*)
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