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SAMBUTAN KETUA KPK

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas diluncurkannya Buku “Bunga 
Rampai Praktik Baik Penyuluhan Antikorupsi: Menyuluh Antikorupsi Itu Keren!” yang merupakan 
karya kolaborasi dari para Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi LSP KPK. Buku ini menghadirkan cerita 
pengalaman terbaik dari kegiatan penyuluhan, pengembangan dan pemanfaatan media, pembentukan 
komunitas, serta pembiasaan dan pembudayaan antikorupsi yang telah dilakukan oleh para Penyuluh 
Antikorupsi dari seluruh Indonesia sejak 2018 hingga 2020.

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah mengapresiasi para Penyuluh Antikorupsi yang telah aktif 
melakukan penyuluhan antikorupsi dan melaporkannya kepada LSP KPK. Selain itu, penulisan dan 
penerbitan buku ini bertujuan memfasilitasi kolaborasi penyuluh antikorupsi dalam menyusun dan 
menyebarluaskan pengetahuan dari pengalaman-pengalaman terbaik kepada penyuluh antikorupsi 
lainnya sebagai bagian dari upaya mengakselerasi kualitas dan capaian penyuluhan antikorupsi agar 
semakin efektif, menarik, berdampak, dan meluas.

Berbagai cerita dan pengalaman terbaik dari para penyuluh antikorupsi telah berhasil dikumpulkan, 
meliputi:

•   Adopsi dan pemanfaatan materi penyuluhan dari KPK yang telah dimodifikasi dan   
 dikembangkan lebih lanjut disesuaikan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan sesuai  
 ruang lingkup dan target sasaran penyuluhan
• Kegiatan penyuluhan yang menggunakan strategi, metode dan media yang inovatif berupa  
 diklat inovatif, deklarasi gerakan, pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, permainan  
 interaktif, storytelling, vlog, kampanye di media sosial, webinar yang memiliki keunikan dan  
 kebaharuan.
• Pengembangan media penyuluhan antikorupsi inovatif seperti video interaktif, kanal youtube,  
 boardgame, poster, dan aplikasi multimedia.
• Pengembangan komunitas antikorupsi secara mandiri di organisasi pemerintah, swasta,   
 perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat.
• Kisah sukses prestasi penyuluh dalam pengembangan diri, peningkatan karir dan penghargaan  
 yang berkorelasi dengan sertifikasi penyuluh antikorupsi.

Cerita, pengalaman terbaik, dan lesson learned yang telah disusun ini diharapkan dapat mencerahkan, 
memantikkan ide dan memijarkan inspirasi bagi para penyuluh antikorupsi lainnya agar dapat merancang 
dan melaksanakan penyuluhan antikorupsi yang berdampak sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran 
antikorupsi yang ada. Kolaborasi penulisan dan penyebaran praktik baik penyuluhan antikorupsi seperti 
ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) 
dari LSP KPK agar pengetahuan dapat disimpan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan lebih baik untuk 
mewujudkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi.

Akhir kata, semoga ikhtiar mulia dalam penyebarluasan pengalaman terbaik dan inspirasi penyuluhan 
antikorupsi ini dapat bermanfaat dan memberi dampak pada penurunan tingkat korupsi di Indonesia di 
masa mendatang.
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KATA PENGANTAR
Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui upaya penindakan pelaku korupsi 

(strategi represif), perlu dilengkapi dengan upaya perbaikan sistem (strategi pencegahan) dan melalui 
pembelajaran dan pendidikan antikorupsi (strategi edukasi dan kampanye). Dalam upaya mendukung 
pencegahan korupsi yang lebih efektif, profesional, dan berdampak KPK mendorong dan melibatkan 
seluruh elemen masyarakat untuk berpartispasi. 

Untuk memastikan para pemangku kepentingan antikorupsi memiliki kompetensi dalam melakukan 
program-program pencegahan, KPK telah bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk membangun standar kompetensi di bidang antikorupsi. Kegiatan 
kerjasama tersebut meliputi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan 
pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sertifikasi 
kompetensi di bidang antikorupsi.

Dari tahun 2017 hingga 20 November 2020, telah tersertifikasi sebanyak 1095 orang dan jumlahnya 
akan terus bertambah seiring dengan kegiatan sertifikasi yang  diselenggarakan hingga Desember 2020. 
Pasca sertifikasi, sudah banyak para peserta yang dinyatakan kompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi 
bergerak melakukan kegiatan penyuluh antikorupsi di lingkungan/organisasi/tempat kerjanya masing-
masing. Bukan hanya itu, para penyuluh juga menunjukkan kreativitasnya dengan mengembangkan 
sendiri media penyuluhan antikorupsi. Dan yang tak kalah membanggakan, mereka juga telah terhimpun 
dalan forum penyuluh antikorupsi baik online maupun offline.

Buku ini merangkum sebagian dari berbagai upaya yang telah dilakukan para Penyuluh Antikorupsi 
sebagai salah satu contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Harapannya, praktik-
praktik baik yang ada dalam buku ini dapat menginspirasi para Penyuluh Antikorupsi lainnya untuk 
tetap semangat dan kreatif dalam melakukan penyuluhan antikorupsi sejalan dengan visi KPK: “Bersama 
masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Jakarta,   November 2020

LSP KPK
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Mengawal Pemberantasan 
Korupsi di Lampung melalui 
KOalisi Masyarakat Peduli 
Antikorupsi (KOMPAK)

LSP-KPK TAHUN 2020

Pada Tahun 2015, 
masyarakat Pesawaran, Lampung 
mengalami dampak buruk dan 
berbagai kerugian seperti masalah 
material, kerusakan infrastru-
kur, dan kerusakan alam akibat 
adanya aktivitas alat berat dalam 
kegiatan pertambangan yang 
berlangsung di wilayah tersebut. 
Kegiatan ini memberikan dampak 
fisik yang nyata, selain dampak 
psikologis dari keselamatan, 
pencemaran lingkungan yang 
secara langsung masyarakat 
rasakan. Berbagai usaha dalam 
menjembatani komunikasi 
antara masyarakat dengan pihak 
pengelola pertambangan yang 
terindikasi di-backup oleh seorang 

yang berpengaruh, yang juga 
merupakan anggota  legislatif 
tertinggi di negeri ini merupakan 
perjuangan yang panjang dan 
melelahkan. Perjuangan ini sangat 
berat dan memakan waktu karena 
mendapatkan banyak intervensi 
dari berbagai pihak.

Hal inilah yang kemudian 
awal dari perjuangan kami 
dalam membentuk KOMPAK 
untuk melawan praktik-praktik 
korupsi yang sangat merugikan 
masyarakat Lampung.

Deklarasi KOalisi Masyarakat Peduli Antikorupsi 
KOMPAK Provinsi Lampung

Noor Ahmad Aziz
Reg. PAK. 915.1.00098 2018

Anggota DPW KOMPAK 
Lampung, Penyuluh 
Antikorupsi Lampung
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STRATEGI PERMASALAHAN

Agar usaha dalam memperjuangkan 
hak masyarakat dapat diwujudkan maka 
dengan dukungan Lembaga Bantuan 
Hukum, relawan dan masyarakat 
membentuk sebuah wadah resmi agar 
suara dan perjuangan ini dapat dilakukan 
secara nyata dan mendapatkan  perhatian 
dan dukungan. Untuk itu melalui akta 
notaris Nomor 00-1800/0002/VI/2015, pada 
02 Mei 2015, para relawan antikorupsi 
mendirikan Organisasi KOMPAK (KOalisi 
Masyarakat Peduli Anti Korups) Lampung. 

Pasca mendapatkan legalitas 
organisasi, KOMPAK bersama dengan 
Lembaga Bantuan Hukum serta 
bergandengan tangan dengan Koran-
mas.com, sebuah  media online aspirasi 
masyarakat Sumatera, terus mendorong 
kegiatan mediasi dan rekomendasi 
tentang  permasalahan pertambangan 
dapat dilakukan ke jenjang yang lebih 
tinggi.

LANGKAH KEGIATAN

Dalam proses mediasi permasalahan 
pertambangan, KOMPAK melakukan 
pendekatan secara nyata melalui 
pengumpulan data secara rinci, otentik 
dan terdokumentasi dengan membuka 
ruang pengaduan warga di lokasi 
terdampak, melakukan wawancara 
dampak, sampai melakukan pooling untuk 
menampung kebutuhan dan keinginan 
warga terdampak. 

Dalam melakukan proses 
pengawasan tindakan antikorupsi, 
investigasi, dan pencarian data otentik 
di wilayah Lampung,  pihak KOMPAK 
tidak melakukannya secara sendiri. Ada 
lembaga bantuan hukum, organisasi 
kemasyarakatan, dan juga media dalam 
mengawal proses tersebut sampai 
disusunnya rekomendasi bahkan kritik 
yang disampaikan kepada pihak ber-
wajib. Dengan menggandeng media 
massa sebagai corong terdepan dalam 
menyuarakan aspirasi dan menggali 
dukungan dari masyarakat dalam 
melawan kasus-kasus korupsi yang nyata 

di wilayah lampung. Hal ini sangat efektif 
dalam usaha mengontrol praktik-praktik 
yang mengarah kepada tindak pidana 
koruptif pemangku kebijakan.

Dengan dukungan berbagai pihak 
dan yang paling utama adalah dukungan 
dari masyarakat terdampak maka proses 
mediasi dan rekomendasi ini berlanjut 
sampai kepada badan legislatif daerah 
(DPRD), dan sampai sekarang proses 
mediasi dan hasil rekomendasi yang telah 
diberikan belum mendapatkan jawaban 
dan jalan keluar/solusi dari Lembaga 
tertinggi daerah tersebut. Dengan 
menggandeng banyak pihak keefektifan 
dalam proses pengawasan dan pelaporan 
kepada pihak terkait, organisasi KOMPAK 
Lampung juga telah melakukan proses 
audiensi sampai kepada lembaga tertinggi 
di Komnas HAM di Jakarta.

DAMPAK

Meskipun dampak secara nyata 
terhadap masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat dan sudah dilakukan 
pengawasan bahkan telah disampaikan 
nota kritik kepada pihak yang berwajib 
masih belum menemukan titik temu 
bahkan ditindak lanjuti, kepercayaan dari 
masyarakat terhadap hadirnya KOMPAK 
ditengah-tengah mereka memberikan asa, 
bersama-sama dengan lembaga bantuan 
hukum, lembaga social masyarakat dan 
media menjadikan sebagai pilar ke empat 
demokrasi dalam proses pengawasan, 
kritik, bahkan sebagai corong masyarakat 
dalam mengemukakan aspirasi.

Tumbuhnya kepercayaan 
masyarakat terhadap hadirnya lembaga 
pengawas independen seperti KOMPAK 
memberikan pelaku kepentingan yang di-
backup oleh pemangku kebijakan menjadi 
lebih berhati-hati dalam melakukan aksi 
untuk memperkaya diri sendiri dengan 
memanfaatkan sumberdaya alam yang 
ada di Provinsi Lampung.

Penyuluhan Antikorupsi 
bersama generasi muda 
SMA Negeri 3 Bandar 
Lampung

Deklarasi Antikorupsi 
antara KOMPAK Provinsi 
Lampung dan SMA 
Al-Azhar

Buku saku nilai 
Antikorupsi sebagai 
penyuluhan bagi siswa 
dan masyarakat

Tantangan, penolakan, 
dan tidak adanya 
penindaklanjutan 
proses perkara terutama 
di wilayah Lampung 
tidak membuat KOMPAK 
menjadi lembek dalam 
melawan sikap-sikap 
Koruptif, segala 
upaya akan terus 
akan dilakukan untuk 
melawannya.

-Noor Ahmad Aziz-
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KENDALA DAN SOLUSI

Meski upaya pencegahan korupsi 
yang dilakukan oleh KOMPAK belum 
mendapatkan titik terang karena belum 
ditindak lanjuti oleh pihak berwajib, 
namun KOMPAK terus berjuang dengan 
mengalihkan fokus pengawasan menjadi 
proses edukasi melalui pendidikan           
antikorupsi untuk masyarakat.

Dimulai tahun 2016, KOMPAK 
berhasil mengadakan kegiatan 
penyuluhan pertama di SMK Analis 
Kesehatan Trijaya Lampung setelah 
berulang kali adanya penolakan dari 
beberapa sekolah. 

Berdasarkan pengalaman tersebut,  
bersama Penyuluh Antikorupsi laiinya 
di Lampung yang berjumlah 12 orang, 
dilakukan audiensi dengan pihak 
pemda Provinsi lampung yang dime-
diasi oleh LSP KPK. Audiensi tersebut 
menghasilkan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pendidikan Antikorupsi  
No 35 Tahun 2019. Regulasi tersebut 
belum ditandatangani oleh Gubernur 
sehingga Dinas Pendidikan Provinsi  
belum memasukkan materi antikorupsi 
dalam kurikulum pembelajaran di sekolah 
sebagai implementasi dari pendidikan 
antikorupsi.

Meskipun menghadapi berbagai 
masalah, KOMPAK mendapat dukungan 
dari berbagai kalangan. Pendidikan 
antikorupsi yang dilakukan oleh KOMPAK 
dapat diterima lambat laun oleh sekolah-
sekolah melalui pendekatan-pendekatan 
secara personal. Salah satu faktor 
pendukung dalam proses ini karena salah 
satu anggota KOMPAK merupakan seorang 
guru dan telah mengikuti sertifikasi 
Penyuluh Antikorupsi. 

RENCANA DAN PENGEMBANGAN

Pendidikan antikorupsi yang 
dilaksanakan KOMPAK di lingkungan 
sekolah merupakan sebuah proses 
regenerasi agen-agen perubahan an-
tikorupsi generasi sentinial. Mereka 
mendeklarasikan “LASKAR KOMPAK” 
saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 
Tahun 2019. Laskar  ini beranggotakan 12 
orang yang terdiri dari para siswa siswi 
SMA yang terpilih dari 150 orang yang 
diseleksi. 

Selain pembentukan LASKAR 
KOMPAK yang terdiri dari generasi 
muda tersebut, KOMPAK juga berinisiatif 
membuat buku saku yang berisi tentang 
nilai-nilai karakter antikorupsi sebagai 
sosialisasi dan pegangan yang dibagikan 
secara gratis di kalangan pelajar dan 
masyarakat. Buku ini merupakan 
pendamping dalam kegiatan penyuluhan 
antikorupsi kepada masyarakat dan 
generasi muda penerus bangsa. Semoga 
dengan kegiatan-kegiatan tersebut, 
masyarakat menyadari bahaya korupsi 
yang mungkin menurut pandangan 
masyarakat awam merupakan hal biasa. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tantangan, penolakan, dan tidak 
adanya tindak lanjut proses perkara 
terutama di wilayah Lampung tidak 
membuat KOMPAK menjadi lembek dalam 
melawan sikap-sikap yang menjurus KKN, 
segala upaya akan terus akan dilakukan 
baik dalam hal pengawasan, maupun 
edukasi terhadap masyarakat. Tetapi tidak 
menafikkan bahwa peran dan dukungan 
terus harus dicari dan dibutuhkan.

Dukungan dan pendampingan 
LSP KPK sebagai secara periodik dalam 
membangun semangat, inisiasi bersinergi, 
dan memberikan masukan mengenai 
kasus yang dihadapi maupun dalam 
proses edukasi sangat diperlukan. Selain 
itu, kerjasama dengan para Penyuluh 
Antikorupsi lainnya di Lampung telah 
memberikan nilai tambah dalam 
proses mediasi dan mencari dukungan 
pemerintah daerah dalam penerapan 
antikorupsi di Lampung.

Dialog Interaktif Koalisi Masyarakat Peduli Antikorupsi KOMPAK Provinsi Lampung

Deklarator Koalisi Masyarakat Peduli 
Antikorupsi KOMPAK Lampung
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Integrity Work Book 
Peserta Pelatihan Dasar 
CPNS

Mardiana Arsjad
Reg. PAK. 915.1.00043 2019

Widyaiswara Ahli Madya 
BPSDM Kalimantan Utara, 
Agen SPAK Kaltara

Bukan hanya itu, kebiasaan-ke-
biasaan yang masih dilakukan sebagian 
ASN baik di dalam lingkungan kantor 
maupun di luar  lingkungan kantor 
terkadang  masih dianggap sebuah 
kewajaran. Misalnya, pada pagi hari 
ketika masuk kantor. Seharusnya, 
mereka melakukan aktivitas pekerjaan 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
Namun terkadang setelah melakukan 
presensi  fingerprint, ada saja yang 
masih melakukan kegiatan di luar tugas 
dan tanggung jawabnya. Contohnya, 
nongkrong di  kantin untuk makan atau 
sarapan, setelah itu baru melakukan 
kegiatan. Atau pada saat mendekati 
jam istirahat siang, lebih awal sudah 
menyelesaikan pekerjaan dan kemudian 
pulang walaupun waktu istirahat masih 
kurang beberapa belas menit lagi. 
Kurangnya integritas terhadap tanggung  
pekerjaan ini menjadi sebuah masalah 
yang sering terjadi. Oleh karena itu, perlu 
tindakan nyata dalam menumbuhkan 
integritas pegawai di lingkungan ASN 
tersebut.

Dalam beberapa kasus, rentetan 
permasalahan tersebut menyebabkan 
dampak yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Contohnya ketika 
ASN bersinggungan langsung dengan 
kepentingan publik, seperti tertundanya 
suatu urusan. Konflik kepentingan 
inilah yang menjadikan sumber dari 
tindak pidana korupsi, seperti suap-
menyuap, gratifikasi, perbuatan curang, 
tindak pidana korupsi lainnya, demi 
melancarkan urusan kepentingan 
perseorangan maupun kelompok.

Berdasarkan pengalaman dan 
permasalahan yang ditemui penulis karena 
berada di lingkungan Aparatur Sipil Negara, 
peluang praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme)  di lingkungan ASN  (Aparatur 
Sipil Negara ) masih sangat luas, tidak hanya 
terbatas  dalam jajaran jabatan struktural 
bahkan juga dalam jajaran jabatan fungsional. 
Praktik-praktik yang mengarah kepada tindak 
pidana korupsi terkesan abu-abu karena masih 
dianggap sebagai sebuah kewajaran oleh 
sebagian individu di lingkungan ASN. Misalnya 
praktik mark-up barang dan jasa, masih 
adanya praktik Gratifikasi dalam pelaksanaan 
pelayanan publik, dan beberapa hal yang 
mengarah kepada perbuatan tujuh delik/tindak 
pidana korupsi. 

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari permasalahan praktek  KKN yang 
sudah biasa dilakukan dan telah mengakar, 
diperlukan tindakan nyata untuk memutus 
rangkaian dan mengurangi tindak pidana 
korupsi  di lingkungan Aparatur Sipil 
Negara khususnya di wilayah Kalimantan 
Utara. Salah satunya melalui Dikjartih 
(Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan) 
dalam Latihan Dasar CPNS (Latsar CPNS)
sebelum mereka masuk dan beraktualisasi 
dalam lingkungan kerja. Kegiatan Latsar 
CPNS dilaksanakan dengan model ANEKA 
(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 
Komitmen Mutu, dan Antikorupsi).

Dalam pelaksanaan Latsar CPNS, 
penulis sebagai widyaiswara pengampu 
mata diklat Antikorupsi dan juga  sebagai  
Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi, mem-
fasilitasi Mata Diklat Antikorupsi dengan 
berbagai metode dan media pembelajaran. 
Inovasi dalam kegiatan penyampaian 
materi latsar CPNS akan memudahkan 
pencapaian tujuan pelatihan.

LANGKAH KEGIATAN

Berbagai kegiatan penyuluhan dan 
pelatihan, baik dalam ranah Aparatur Sipil 
Negara maupun masyarakat, perlu diatur 
penjadwalannya dan membaginya ke 
dalam beberapa angkatan pelatihan agar 
penyuluhan berjalan dengan efektif dan 
efisien. 

Dalam Latsar CPNS ini, materi 
Antikorupsi diberikan dengan berbagai 
metode  dan media pembelajaran. Selain 
melalui ceramah singkat, dilakukan 
diskusi dampak korupsi dengan  presentasi 
model Windows Shooping. Diskusi ini 
untuk menumbuhkan sikap, analisa kritis 
dan menemukan solusi pada saat peserta 
dihadapkan pada tindakan yang mengarah 
pada praktik tindak pidana korupsi di 
tempat kerja. Peserta juga diajak untuk 
bermain peran (Role Play) dengan tema 
cerita antara lain tema gratifikasi, suap-me-
nyuap, dan pemerasan. Kemudian, penu-
gasan story telling tokoh tokoh integritas, 
penugasan membaca peraturan-peraturan 
terkait tindak pidana korupsi, pembahasan 
antikorupsi, penugasan aksi antikorupsi 

berupa lagu, puisi, dan yel-yel yang dibuat 
dalam  bentuk video pendek yang menarik. 
Untuk mengurangi kejenuhan peserta,  
pengampu menyampaikan ice breaking dan 
energizer yang disesuaikan dengan tema 
yang sedang dibahas. Hal ini memudahkan 
alur penyuluhan serta mencoba mengajak 
peserta pelatihan agar berpikir kritis 
terhadap masalah-masalah yang akan 
ditemukan dan bahkan sudah pernah 
dialami oleh sebagian peserta yang sudah 
beraktualisasi sebelumnya di tempat kerja.

Bagian dari proses pengaktualisasian 
dalam Latsar CPNS, peserta diberikan tugas 
untuk mengisi dan menyelesaikan Work-
book Integrity (Buku Kerja Integritas) yang 
diadopsi dari Integrity Story Book yang 
diterbitkan KPK. Buku ini  berguna sebagai 
properti atau media tulis dalam proses Lat-
sar CPNS  setelah kegiatan Dikjartih, agar 
nilai-nilai antikorupsi seperti integritas, 
kejujuran, keberanian dalam menyuarakan 
gerakan pemberantasan korupsi tertanam 
dalam diri peserta. Penyelesaian 
tugas  mengisi Workbook Integrity ini 
dilaksanakan secara berkelompok dengan 
pendampingan dari pengamu.  Bagian-
bagian yang menarik dari Workbook 
ini berisi tentang  impian Indonesia 
bebas dari korupsi, menganalisa kasus 
“mengapa Korupsi bikin miskin” dengan 
SDG’s , resume tugas baca buku buku 
tentang korupsi, menyusun kliping-kliping 
artikel tentang korupsi, opini demokrasi, 
menemukan definisi korupsi dalam artikel 
yang disajikan, menuangkan aturan 
aturan, undang-undang pemberantasan 
korupsi, survey delik korupsi, curhat dari 
kantor tentang birokrasi dan pelayanan 
publik, mengamati dan beropini tentang 
korupsi melalui GONE Theory, menuliskan 
tokoh integritas yang menjadi role model, 
menuliskan artikel pendek dan  membuat 
poster. Karya IG Story Book ini juga di-
viralkan kepada teman-teman kantor yang 
kemudian akan memberikan apresiasi. Dari 
proses yang dilakukan dengan Workbook 
itu memberikan sebuah cerita perjalanan 
dalam terus menyerukan perlawanan 
terhadap korupsi terus tercatat sepanjang 
masa, terus dikenang dan menjadi 
pelajaran hingga anak-cucu.

CPNS harus 
mempunyai sikap 
dalam beradaptasi di 
lingkungan kerjanya 
dengan tetap menjaga 
integritas yang tinggi, 
serta mempunyai 
komitmen dalam 
usaha mengubah dan 
mengurangi praktik 
koruptif

-Mardiana Arsjad-

Tindak lanjut setelah Latsar 
CPNS, peserta diberikan formulir berisi 
rencana tindakan kegiatan yang akan 
dilakukan peserta ketika masuk ke 
dalam lingkungan kerja terkait dengan 
nilai-nilai dasar ANEKA, diantaranya 
nilai dasar Antikorupsi. Hal ini dilakukan 
untuk menjaga nilai-nilai integritas tetap 
terbangun dalam diri peserta.

DAMPAK

Dari hasil pengamatan dalam 
lingkup kegiatan Latsar CPNS, terdapat 
perbedaan sikap dari peserta angkatan 
pertama yang belum masuk ke dalam 
lingkungan kerja yang merupakan 
CPNS baru dan mendapatkan SK (Surat 
Keputusan) dengan angkatan berikutnya 
yang sudah beraktualisasi  beberapa 
bulan di lingkungan kerja, kemudian 
masuk ke dalam kelas antikorupsi sebagai 
peserta. 

Peserta Angkatan Pertama yang 
sudah mendapatkan pemahaman dan 
pengetahuan, akan mudah melakukan 
internalisasi mengenai potensi-potensi 
yang akan dihadapi di dalam lingkungan 
kerja, yang kemudian menjadi pan-
duan bagi peserta Latsar CPNS tatkala 
mengalami kondisi yang mengarah 
kepada tindakan koruptif. Hal ini 
berbeda dengan Angkatan Latsar yang 
sudah beraktualisasi di dalam proses 
pekerjaan selama beberapa bulan dan 
kemudian menerima materi antikorupsi. 
Mereka mendapatkan pengalaman yang 
berbeda karena mendapatkan kasus dan 
hambatan secara nyata yang kemudian 
menjadi pengetahuan baru bahwa 
mereka pernah berada dalam situasi 
yang mengarah kepada tindak pidana 
korupsi, seperti markup barang dan jasa,  
dan beberapa hal yang mengarah kepada 
tujuh delik tindak pidana korupsi.
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Dalam praktik secara nyata, 
tentu dampak yang ditimbulkan tidak 
semuanya mencapai kesempurnaan, 
karena perubahan sikap, sifat, dan 
komitmen dipengaruhi oleh banyaknya 
faktor mulai dari resistensi dan intervensi 
pimpinan sehingga peserta Latsar CPNS 
tidak bisa menolak, kelompok pegawai 
yang berseberangan, dan faktor lainnya. 
Dari tantangan yang dihadapi tersebut, 
dapat dilihat lulusan peserta Latsar CPNS 
mempunyai sikap dalam beradaptasi 
di lingkungan kerjanya dengan tetap 
menjaga integritas yang tinggi, serta 
mempunyai komitmen dalam usaha 
mengubah dan mengurangi praktik 
tindakan koruptif

KENDALA DAN SOLUSI

Kegiatan Latsar CPNS sebagai upaya 
awal memberikan bekal pengetahuan 
tentang nilai-nilai integritas ketika 
ditempatkan di lingkungan kerja bukan 
tanpa kendala. Ada perubahan waktu 
pendampingan yang tereduksi dalam 
kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada 
tahun 2015 alokasi waktu untuk agenda 
ANEKA  dilaksanakan selama 15 hari, 3 
hari untuk materi Antikorupsi berjumlah 
27 Jam Pelajaran. Kemudian pada tahun 
2017 -2018,  materi Antikorupsi diberikan 
selama 24 Jam Pelajaran. Dari kurikulum 
terdahulu  banyak inovasi dan keleluasaan 
bagi penyuluh untuk memberikan ruang 
berekspresi bagi peserta pelatihan dengan 
berbagai studi kasus yang diangkat dalam 
prosesnya, ruang diskusi lebih banyak 
sehingga peserta banyak diberikan kasus-
kasus yang sudah mereka rasakan selama 
ini. Dari kegiatan tersebut peserta banyak 
disadarkan terhadap penyimpangan 
yang bersinggungan dengan peserta yang 
mengarah kepada tindakan koruptif.

Pada tahun 2019 durasi LAtsar 
CPNS untuk agenda ANEKA direduksi 
menjadi 5 hari, dengan 1 hari materi 
Antikorupsi berjumlah 12 Jam Pelajaran. 
Hal ini menjadikan pola pertemuan 
efektif menjadi terbatas, sehingga pola 
penyelenggaraan latsar dimaksimalkan 
kepada inti dari materi-materi yang 
sudah tersusun dalam kurikulum. Ada 
dampak positif dari pengurangan waktu 
latsar ini, yaitu efisiensi keuangan negara 
yang cukup besar dengan selisih waktu 
beberapa hari dari pelaksanaan yang telah 
dilaksanakan sebelumnya pada tahun 
2015 sampai dengan tahun  2018.

Dari tantangan tersebut maka perlu 
dilakukan sebuah terobosan-terobosan 
dalam metode penyampaian inti materi 
antikorupsi dengan memperbanyak studi 
kasus dan permainan yang dilakukan 
dalam latsar. Tugas mandiri di luar 
pelatihan sebagai tindak lanjut yang 
terkontrol oleh panitia pelaksana, dengan 
membuat Workbook Integrity yang berisi-
kan tulisan pribadi yang berhubungan 
dengan nilai-nilai PNS, membuat video 
penyuluhan yang berisikan aksi an-
tikorupsi, membuat poster, meme, dan 
kreatifitas peserta lainnya dalam proses 
penyuluhan antikorupsi, yang kemudian 
dipublikasikan pada media online pribadi 
maupun grup media sosial.

RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam usaha untuk terus melakukan 
kampanye Antikorupsi rencana 
pengembangan ke depan bukan hanya 
pada lingkup Aparatur Sipil Negara 
saja tentunya kepada masyarakat luas 
akan melakukan inovasi-inovasi yang 
sudah terencana. Keterbatasan penyuluh 
yang hanya berjumlah 3 orang Provinsi 
Kalimantan Utara ini membuat usaha 
penyuluhan sedikit terhambat, karena 
semangat dan dorongan yang kurang kuat 
untuk dirasakan maka dengan membuat 
komunitas Antikorupsi di Kalimantan 
Utara yang lebih luas agar penyuluhan An-
tikorupsi dapat lebih kuat kembali untuk 
disuarakan. 

Pembuatan materi ajar dengan video 
pembelajaran yang berbeda sesuai dengan 
topik materi yang akan di ajarkan pada 
mata diklat Antikorupsi tentunya akan 
diperbanyak, melihat pada kebutuhan 
yang semakin dirasakan karena kondisi 
ke depan pembelajaran yang efektif 
dapat dilakukan dengan model blended 
learning, baik sebagai solusi dari waktu 
yang kurang atau karena masa pandemi 
covid-19.

Penerbitan buku “JUPE MANDI TA 
KENA BEDIL” yang merupakan akronim 
dari JUjur, PEduli, MANdiri, DIsiplin, 
TAnggung jawab, KErja keras, sederhaNA, 
BErani, dan aDIL. Yang berisikan tulisan  
dari pikiran peserta pelatihan kegiatan 
Antikorupsi, sebagai wadah penyuluhan 
dan literasi kepada masyarakat umum. 
Dan menerbitkan buku antologi 
puisi tentang Antikorupsi yang telah 
dikumpulkan dari peserta pelatihan latsar 
CPNS yang berjumlah ratusan judul. 

Membuat merchandise dengan 
berbagai quote Antikorupsi yang bisa 
dibagikan pada saat event-event An-
tikorupsi yang dilakukan diberbagai 
instansi negara, swasta, dan masyarakat 
umum. Dari berbagai hal penyuluhan 
tersebut diharapkan dapat memberikan 
manfaat terutama mengikis praktik ko-
ruptif yang membudaya dan sudah ada di 
masyarakat. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Budaya Antikorupsi yang sudah 
mengakar sampai ke tingkat bawah 
diawali dari kebutuhan kepentingan 
baik individu maupun kelompok untuk 
melancarkan niatnya, hal ini tentunya bisa 
di tanggulangi apabila dalam diri aparatur 
negara atau yang mengampu kepentingan 
mempunyai integritas yang tinggi. Maka 
usaha pelatihan Antikorupsi di kalangan 
Aparatur Negara, penyuluhan-penyulu-
han di masyarakat, pengawasan media 
yang obyektif, LSM yang independen 
melakukan pengawasan diharapkan dapat 
mengubah dan menghilangkan praktik 
Antikorupsi disemua bidang.

Sebagai bagian dari Aparatur Sipil 
Negara dan menjadi penyuluh Antikorupsi 
dalam latsar CPNS, kita perlu diberikan 
dukungan yaitu berupa penguatan 
kompetensi penyuluh dengan kolaborasi 
lembaga-lembaga yang kompeten 
dalam bidang pelatihan terutama untuk 
berbagai dalam bidang teknik penyuluhan 
seperti yang pernah dilakukan di Temu 
Penyuluh Antikorupsi seperti penggunaan 
Board Game, penggunaan teknologi, 
teknik story telling, dan sebagainya. Hal 
ini dibutuhkan karena keterbatasan 
pengetahuan yang terus harus selalu 
di upgrade melihat dari perkembangan 
jaman dan obyek peserta pelatihan yang 
terus berganti generasi, maka diperlukan 
terobosan baru disesuaikan dengan 
generasinya.

Pembelajaran antikorupsi pada 
peserta 

Aktualisasi budaya antikorupsi pada 
Tenaga Kesehatan Provinsi Kaltara

Integrity Work Book karya para 
peserta Latsar CPNS
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Menanamkan Nilai-Nilai 
Antikorupsi Dalam 
Pembelajaran Melalui 
Permainan Benteng Besut

Iin Purwanti
PAK. 915.1.00105 2018

Guru MTs Terpadu Misykat 
Al-Anwar, Anggota FORGUPI 
(Forum Guru Penggerak 
Integritas), dan Pendiri 
BERGAS( Belajar Integritas 
Cara Asyik) 

Pembelajaran Kurikulum 
2013 pada semua muatan 
pelajaran  harus menyisipkan 
nilai-nilai Antikorupsi. Belum 
adanya panduan guru dalam 
mengajarkan nilai-nilai An-
tikorupsi pada mata pelajaran 
yang diampu, terlebih mata 
pelajaran matematika yang lebih 
banyak berhitung dibandingkan 
mengajarkan nilai karak-
tek menjadikan guru harus 
berpikir bagaimana merancang  

pembelajaran yang didalamnya 
termuat nilai-nilai Antikorupsi.  
Selain itu pendidikan Antikorupsi 
yang ada saat ini masih konsep-
tual bukan kontekstual, sehingga 
mereka hanya menguasai konsep 
tetapi belum mampu teraplikasi-
kan dengan baik.

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Ketika sausana hati anak senang, 
maka pikiran pun akan terbuka.  
Atas dasar itulah perlu rancangan 
pembelajaran yang membuat anak 
senang sehingga kita bisa dengan 
mudah memasukkan nilai-nilai kara-
kter pada anak.  Permainan Benteng 
Besut merupakan salah satu rancangan 
Pembelajaran Matematika interaktif 
dan menyenangkan. Dalam permainan 
Benteng Besut bukan hanya mereka 
senang, namun terdapat muatan nilai 
yang harus dikuasai. Salah satu nilai 
yang terdapat pada permainan itu yaitu  
menanamkan nilai-nilai Antikorupsi pada 
anak, maka jadilah “Matematika Integri-
tas”

LANGKAH KEGIATAN

Permainan Benteng Besut dimainkan 
secara berkelompok. Setiap kelompok 
memiliki leader atau pemimpin 
bertugas mengarahkan anggotanya. 
Untuk menyelesaikan permainan ini 
tiap kelompok harus bergerak melewati 
titik-titik koordinat sampai kepada titik 
bendera yang sudah ditentukan oleh guru. 
Kelompok yang menang yaitu  mampu 
menemukan bendera dengan cepat. Nilai 
Antikorupsi pada permainan ini terletak 
pada evaluasi pasca permainan. Guru 
bersama siswa merefleksikan kegiatan 
melalui tanya jawab.  Refleksi dimulai 
dari strategi yang digunakan oleh tim, 
setiap anggota patuh pada leader, sampai 
dipastikan tidak terjadi kecurangan dalam 
permainan itu. Kemudian ditutup kegiatan 
intropeksi diri menggali kesalahan sendiri.

DAMPAK

Perubahan yang terjadi pada siswa 
setelah melakukan permainan Benteng Be-
sut yaitu mereka menyadari harus patuh 
pada aturan, timbul rasa menghargai 
orang lain, dalam bekerja dalam tim 
sangat efektif ketimbang bekerja sendiri. 
Kemudian perubahan yang nampak pula 
adalah mereka mengetahui hak dan 
kewajiban.

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala dalam permainan Benteng 
Besut ini harus menyediakan tempat yang 
luas,  kemudian dalam keamanan siswa 
harus diperhatikan dan kemampuan 
mengevaluasi dan refleksi permainan. 
Kemampuan mengevaluasi dan 
merefleksikan permainan bersama siswa 
akan menentukan, untuk mengetahui nilai 
yang sudah masuk kepada siswa. 

Solusi dari ketiga dampak itu adalah 
merancang kembali evaluasi yang sudah 
dibuat, kemudian menyiapkan lokasi yang 
aman buat siswa.

RENCANA PENGEMBANGAN

Rencana pengembangan menjadikan 
Permaian Benteng Besut menjadi Board-
game atau Game Kecil yang dibuat pada 
lembar spanduk atau papan yang mudah 
dimainkan dimana saja.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Permaian Benteng Besut merupakan 
permainan Matematika Integritas untuk 
meningkatkan pengetahuan titik koor-
dinat kartesius sekaligus menanamkan 
nilai Antikorupsi. Menamkan nilai 
karakter kepada siswa  harus dalam 
suasana mereka senang, ketika perasaan 
mereka senang, maka fikiran akan 
terbuka sehingga dengan mudah dapat 
menanamkan nilai apapun kepada 
mereka. Permainan Benteng Besut bukan 
hanya siswa senang, tapi benar kemudian 
baru pintar.

Harapan kepada semua pihak 
terutama guru matematika bisa menco-
bakan Permainan Benteng Besut ini, untuk 
menanamkan nilai karakter Antikorupsi 
kepada siswa melalui permainan.

Pendidikan Antikorup-
si haruslah terinte-
grasi dengan materi 
pembelajaran, dan 
bukan hanya sekedar 
konseptual tetapi 
lebih kepada kontek-
stual, agar anak dapat 
mengimplementasikan 
nilai-nilai Antikorupsi 
dalam kehidupan 
bukan hanya sekedar 
memahami konsep.

-Iin Purwanti-
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Indoktrinasi Nilai-Nilai 
Antikorupsi Bagi ASN Dan 
Masyarakat Melalui 
Komunitas Peduli Edukasi 
Antikorupsi (KOPIE@KSI) 
Jawa Barat

Nanang Nugraha  
Reg PAK. 915.00094.2018

Widyaiswara BKPSDM 
Kab.Purwakarta,                                                            
Pendiri dan Ketua  
KOPIE@KSI Jawa Barat

Sudah 75 tahun bangsa 
Indonesia telah menikmati 
kemerdekaannya, namun dalam 
melaksanakan pembangunan di 
setiap sektor mengalami pasang 
surut.  Pengertian pembangunan 
itu sendiri  adalah  suatu proses 
menuju pada perbaikan yang lebih 
baik. Proses pembangunan ini 
dapat  menimbulkan  kemajuan 
bagi kehidupan bangsa dan dapat 
mengakibatkan perubahan kondisi 
sosial masyarakat dari masyarakat 
yang tradisional menjadi 
masyarakat modern. Dampak sosial 
yang ditimbulkan oleh perubahan 

ini ternyata tidak hanya dampak 
positif, namun juga menimbulkan 
dampak negatif.

Korupsi adalah gejala atau 
pertanda yang menunjukkan 
adanya ketidakberesan dalam 
sistem penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan 
dari suatu negara (Rose Ackerman, 
1999 : 9). Korupsi di Indonesia 
sudah menjadi fenomena yang 
sangat mencemaskan, karena 
telah semakin luas dan merambah 
pada lembaga eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif. Kondisi tersebut 
telah menjadi salah satu faktor 

LSP-KPK TAHUN 2020
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penghambat utama dalam pelaksanan 
pembangunan di Indonesia. 

Sejak tahun 2008 setelah malang 
melintang di Jabatan Struktural mulai dari 
Eselon V sampai dengan Eselon III diling-
kungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan 
suka dan dukanya, beralih profesi ke 
Jabatan Fungsional Widyaiswara yang 
maknanya Widya = Kebenaran, Iswara= 
Suara jadi menyuarakan kebenaran. 
Pertama kali jadi Widyaiswara ditugaskan 
untuk mengampu materi Pemberantasan 
Korupsi bagi peserta Prajabatan CPNS 
yang sekarang berubah menjadi Latsar 
CPNS.

Terdapat permasalahan juga pada 
pembelajaran materi pemberantasan 
Korupsi yang sangat kaku di awal 
karena modul dan bahan ajar yang 
jadi rujukan sebagian besar  mengulas 
sanksi ancaman pemindanaan bagi 
pelaku korupsi sedangkan materi yang 
mengulas upaya upaya pencegahan 
korupsi sangat minim. Tahun 2018 saya 
secara resmi mendapatkan kegiatan 
Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi yang 
diselenggarakan oleh LSP KPK. Perubahan 
yang dirasakan setelah mengikuti 
Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi 
menjadikan saya lebih fleksibel dalam 
memberikan penyuluhan karena konten 
materi pembelajaran Antikorupsi lebih 
bervariasi dan tidak monoton, penyebab 
dan dampak korupsi tergambar jelas. 

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Pada tahun 2018 bersama Isteri dan 
Anak membentuk Komunitas Peduli Edu-
kasi Antikorupsi (KOPIE@KSI) Jawa  Barat 
agar jangkauan dalam penyuluhan lebih 
luas dan Komunitas yang kami bentuk 
secara resmi sudah berbadan hukum 
Menkumham RI Nomor AHU-0015654.
AH.01.07 Tahun 2018  dengan Visi : Satu 
Pikiran Satu Aksi Cegah dan Lawan 
Korupsi. 

Dari mulai berdiri sampai saat ini 
KOPIE@KSI Jawa Barat, belum banyak 
dikenal masyarakat seperti KOMPAK Prov 
Lampung, Obat Manjur Makasar, Dompet 
Duafa dan PAKSI Jabar karena KOPIE@KSI 
Jawa Barat  masih menjadi sarana saya 

untuk berkoordinasi dan berkolaborasi 
dalam melakukan edukasi antikorupsi 
kepada seluruh ASN dan Masyaratakat 
serta lebih khusus memotivasi diberbagai 
kesempatan kepada ASN khususnya Guru, 
APIP, Dosen, Widyaiswara, Mahasiswa 
untuk mengikuti Sertifikasi Penyuluh 
Antikorupsi LSP KPK, yang seringkali 
selalu mereka tanyakan kepada Saya “ Pa 
Nanang, kalau jadi penyuluh antikorupsi 
berapa honornya..dll..”. Untuk mengatasi 
biaya operasional KOPIE@KSI Jawa Barat 
menyisihkan dari penghasilan berupa 
gaji, tunjangan, honor ngajar Saya sebagai 
Widyaiswara dan Dosen Luar Biasa.

Dengan berjalannya waktu hingga 
tahun 2020 Syukur alhamdulillah  KOPIE@
KSI  Jawa Barat  melalui berbagai kegiatan 
Latsar  CPNS, Diklatpim, Pelatihan Teknis 
Substantif, Talkshow Radio Pro 93,1 FM, 
Roadshow OPD, Narasumber Seminar  
PERGUN U Jawa Barat, Pekan Orang 
Tua Siswa SDIT Cendikia ICMI Orsat 
Purwakarta, Bintek  Camat, Pelatihan 
Barang Dan Jasa, Orientasi Mahasiswa  
Baru FH Unsika, Orintasi Anggota DPRD, 
Pelatihan Praktek Penanggulangann 
Korupsi bagi Praja Madya IPDN, Pelatihan 
Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan  
(PKB) “Implementasi Pendidikan 
Antikorupsi Berbasis 7 Poe Atikan  
Purwakarta Istimewa” bagi Guru dan 
Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten 
Purwakarta  telah berusaha keras 
menanamkan  nilai Antikorupsi yang 
sampai dengan bulan Maret 2020  target 
sasaran yang telah dicapai sebanyak. 
7.653 orang ( terbilang: Tujuh Ribu Enam 
Ratus Lima Puluh Tiga Orang ). Dengan 
pengalaman yang terus berjalan, strategi-
strategi dalam penyuluhan tentu tidak 
akan berhenti karena tantangan semakin 
besar kedepan, strategi pencegahan 
korupsi lebih mendominasi proses 
pembelajaran/penyuluhan, data yang 
ditayangkan lebih up date ditambah 
adanya boardgame, jadi strategi dan 
metode pengajaran lebih menyenangkan 
dan peserta sangat aktif berdikusi serta 
memberikan ide ide baru dalam upaya 
edukasi pencegahan korupsi. 

Sosialisasi Sertifikasi PAK PerguNU 
di Aula PC NU Kabupaten Garut

Pelatihan Kepemimpinan 
Berkelanjutan Bagi Guru Dan 
Kepala Sekolah Kec. Cibatu

Talk Show KOPIE@KSI  
Radio Pro 39,1 FM (Pro 89 FM) 

Pemkab Purwakarta

Pemberantasan 
Korupsi seharusnya 
bukan hanya sekedar 
ancaman dan sanksi 
pidana, tetapi upaya 
pencegahan yang lebih 
dikedepankan melalui 
pendidikan Antikorupsi 
dengan materi yang 
bervariasi dan tidak 
monoton, penyebab dan 
dampak korupsi dapat 
tergambar dengan jelas. 

- Nanang Nugraha -
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LANGKAH KEGIATAN 

Kalau korupsi di Indonesi dianggap 
telah membudaya, itu berarti bahwa 
ketidakberesan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di 
Indonesia juga sudah membudaya. Karena 
budaya merupakan  kreasi manusia yang 
terbentuk melalui interaksi antar individu 
dan kelompok yang berlangsung dalam 
tenggang waktu yang cukup panjang, 
maka itu berarti, bahwa ketidakberesan 
dalam penyelenggaran pemerintahan 
dan pembangunan itu telah berlangsung 
selama masa yang panjang dan terdapat 
dalam berbagai segi kehidupan (Abidin, 
2006).

Oleh karena  langkah-langkah 
kegiatan KOPIE@KSI Jawa Barat kede-
pan sebagaimana Maksud dan Tujuan 
Komunitas adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, 
kemampuan dan kemandirian 
masyarakat untuk mencegah perilaku 
koruptif.

2. Menumbuhkan kesadaran 
masyarakat untuk berani melakukan 
perlawanan terhadap Tindak Pidana 
Korupsi.

3. Pemberdayaan penyuluh antikorupsi 
dan membantu memfasilitasi kegiatan 
Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI di 
wilayah Jawa Barat. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan 
tersebut, maka kegiatan komunitas : 

1. Melakukan penyebaran informasi 
yang meliputi penyebarluasan 
berbagai pengetahuan yang berkaitan 
dengan pencegahan, perlawanan 
dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, termasuk peraturan pe-
rundang undangan yang berkaitan 
dengan upaya pencegahan korupsi.

2. Melakukan kerjasama dengan 
Lembaga Penegak Hukum dan 
Instansi terkait meliputi pertukaran 
informasi mengenai pencegahan 
korupsi dan penyuluhan antikorupsi.

3. Memberikan penyuluhan akan 
bahaya dan dampak korupsi, edukasi 
pencegahan, semangat perlawanan 
dan pemberantasan korupsi.

4. Memberdayakan penyuluh antikorup-
si yang sudah bersertifikasi LSP KPK 
yang saat ini berjumlah 5 orang.

5. Membantu memfasilitasi kegiatan 
Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI di 
wilayah Jawa Barat dan Stakeholder.

6. Mengkampanyekan pencegahan 
korupsi berkoloborasi dan 
bekerjasama dengan Komunitas seje-
nis, Sekolah, Kampus, Radio Daerah, 
Intansi Pemerintah khususnya Inspe-
ktorat yang ada di Jawa Barat.

7. Pendampingan Pemerintahan Desa 
dalam mengelola Bantuan Desa, 
Bansos dsb.

8.     Pendampingan Sekolah dalam 
mengelola Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS).

9.     Pendampingan dan kerjasama dengan 
Inspektorat dan admin Kopsurgah 
dalam mengisi tertib Pelaporan 
LHKPN/LHKSN, operasional 
Unit Pelaporan Gratifikasi serta 
terwujudnya semua  Dinas/Badan/
Kantor di lingkungan Pemerintah 
Daerah se Jawa Barat menjadi Instasi 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani  (WBBM).

DAMPAK 

Dari langkah-langkah kegiatan 
yang telah dilaksanakan tersebut, secara 
bertahap sudah tumbuh kesadaran 
dan kepercayaan masyarakat dalam 
mencegah diri mereka berupaya 
melakukan usaha dalam menyuap, 
melakukan gratifikasi demi kepentingan 
pribadi. Timbul kepercayaan masyarakat 
terhadap Pemerintah Daerah, dan yang 
menjadi dampak paling besar khususnya 
profesionalisme ASN dalam melayani 
masyarakat muncul kesadaran untuk 
menjaga diri, memiliki integritas dan 
TIDAK MAU KORUPSI. Dari dampak 
yang dihasilkan dapat diketahui peran 
penting penyuluhan melalui pendeka-
tan pendidikan dengan memberikan 
informasi upaya-upaya pencegahan tindak 
pidana korupsi bukan hanya di kalangan 
ASN saja tetapi di lingkungan masyakarat.

KENDALA DAN SOLUSI 

Kendala dalam mengkampanyekan 
Pencegahan Korupsi bersama KOPIE@KSI 
Jawa Barat tentunya pasti ada yang paling 
urgen antara lain 

1. Komitmen Kepala Daerah dan 
Pimpinan Instansi/Unit Kerja dalam 
mengkampanyekan pencegahan 
korupsi masih rendah.

2. Kekhawatiran mutasi kerja dan 
dikucilkan rekan kerja apabila 
menjadi Penyuluh Antikorupsi (PAK).

3. Ketidakpercayaann pada APH (Polres 
dan Kejaksaan) dalam meninaklan-
juti laporan dugaan tindak pidana 
korupsi.

4. Tidak ada jaminan keamanan apabila 
ada tekanan, terror dan intimidasi 
dari oknum yang dilaporkan dugaan 
tindak pidana korupsi.

5. Ketidakpedulian dan kurang 
Profesional APIP dalam 
menindaklanjuti kasus dugaan Tindak 
Pidana Korupsi.
Solusi dari semua kendala tersebut 

tidak lain adalah mengoptimalkan strategi 
pencegahan korupsi melalui penguatan 
kelembagaan Kopsurgah di daerah dan 
pemberdayaan para Penyuluh Antikorupsi 
yang sudah tersertifikasi LSP KPK.

RENCANA PENGEMBANGAN

Sebagai sebuah komunitas yang telah 
berbadan hukum,  KOPIE@KSI Jawa Barat 
tentunya memiliki program kerja untuk 
rencana pengembangan kedepan antara 
lain:

1. Memperbaharui AD/ART, Misi dan 
penguatan kelembagaan.

2. Mengisi divisi yang ada di kelem-
bagaan KOPIE@KSI Jawa Barat oleh 
para Penyuluh Antikorupsi yang 
sudah sertifikasi.

3. Membentuk Koordinator KOPIE@KSI 
Jawa Barat di Kabupaten/Kota se Jawa 
Barat.

4. Lebih mengoptimalkan kegiatan yang 
sudah dilaksanakan KOPIE@KSI Jawa 
Barat selama ini. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Sampai saat ini korupsi merupakan 
salah satu masalah terbesar yang dihadapi 
bangsa Indonesia dan berdampak tidak 
saja merugikan keuangan negara tetapi 
juga merupakan pelanggaran hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat, 
menggerogoti kesejahteraan dan 
demokrasi, merusak aturan hukum, dan 
menghambat pembangunan. Kualitas 
Tindak Pidana Korupsi semakin sistematis 
& merasuki seluruh aspek kehidupan 
masyarakat Sehingga membawa bencana 
terhadap kehidupan perekonomian 
nasional & pada kehidupan berbangsa dan 
bernegara pada umumnya, pelanggaran 
terhadap hak-hak sosial dan hak-hak 
ekonomi masyarakat.

Dengan Strategi Edukasi pencegahan 
korupsi sejak dini pada simpul simpul 
rawan korupsi setidaknya dapat memini-
malisir tindak pidana korupsi yang akan 
terjadi dan perubahan pola pikir atau 
mindset dari Pimpinan sampai aparat 
terbawah untuk TIDAK MAU KORUPSI 
sebagai kebiasaan baru dilingkungan 
keluarga, kantor dan masyarakat .semoga.

Dari kesimpulan diatas KOPIE@
KSI Jawa Barat merekomendasikan agar 
upaya Pusat Edukasi Antikorupsi melalui 
LSP KPK terus melahirkan para Penyuluh 
Antikorupsi tersertifikasi lebih banyak 
lagi serta konsisten  memberdayakan, 
meningkatkan keterampilan para PAK yg 
sudah tersertifikas untuk menjadi Asses-
sor melalui berbagai even pelatihan.  
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Mewujudkan Tata Kelola 
Sekolah Berintegritas Dengan 
Keteladanan (Role Model) 
Pemimpin Yang Berintegritas

Rofiah  
Reg PAK. 915.1.00109.2018

Widyaiswara Ahli Muda 
BPSDMD Provinsi Kalsel,
Penyuluh Antikorupsi 
Sertifikasi LSP KPK-RI

Korupsi sudah menjadi 
sebuah bentuk kejahatan yang 
luar biasa (extra ordinary crime), 
yang menurut Penasihat KPK 
periode 2005-2013 Abdullah Heha-
mahua, ada tiga alasan mengapa 
korupsi dikatakan sebagai sebuah 
kejahatan luar biasa tersebut, 
yaitu yang pertama, karena 
korupsi di Indonesia sifatnya 
transsaksional, kedua karna 
pembuktian korupsi di Indone-
sia itu super sulit, yang artinya 
pembuktian sebuah kasus korupsi 

membutuhkan usaha ekstra keras 
dan yang ketiga, karena dampak 
korupsi itu yang sangat luar biasa, 
Dampak korupsi sangat luas dan 
banyak, mulai dari dampak bagi 
pribadi, keluarga, masyarakat, 
bangsa, negara, juga dampak 
untuk  organisasi, parpol, bahkan 
pemerintahan.

Berbagai cara dan strategi 
pemberantasan korupsipun 
sudah dilakukan, tetapi kenapa 
masih saja praktik-praktif korupsi 
tersebut masih banyak ditemukan, 

bahkan dengan berbagai modus yang 
semakin  canggih dan semakin variatif. 
Kenapa hal tersebut masih masif terjadi 
dan tentu saja ada berbagai alasan kenapa 
hal tersebut masih saja terjadi. Dan salah 
satu jawaban terhadap hal tersebut 
adalah adalahketiadaan atau  minimnya 
sosok pemimpin yang bisa dijadikan 
teladan (role model), pemimpin yang 
benar-benar bersih, jujur, sederhana, dan 

bersahaja sebagai penyelenggara negara 
atau pejabat publik, yang benar-benar 
mendidikasikan apa yang dikerjakannya 
adalah hanya untuk dan bagi rakyat. 
Ketiadaan atau minimnya sosok pemimpin 
berintegritas yang dapat dijadikan role 
model tersebut menyebabkan pula 
terhambatnya pendidikan karakter yang 
salah satunya mengajarkan kejujuran 
kepada para siswa diseluruh Indonesia. 

Perlu adanya sebuah komitmen dan 
contoh teladan yang kuat dari pimpinan 
tertinggi dari sebuah organisasi ataupun 
institusi, lembaga, korporasi dan lain-
lain, dalam hal ini kepala sekolah dan 
para guru untuk mewujudkan sebuah 
lingkungan kerja (sekolah) yang bersih, 
berintegritas dan Antikorupsi.

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Salah satu yang memiliki pengaruh 
besar dalam upaca pencegahan korupsi 
disekolah adalah keteladanan pemimpin 
dalam hal ini kepala sekolah dan para 
guru yang pasti memiliki pengaruh dan 
kewenangan yang besar dalam upaya 
mencegah perilaku korupsi yang terjadi 
dilingkungan sekolah. Oleh karena itu, 
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut 
pada  tanggal 11 – 16 November 2019 
bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaaan Kabupaten Tanah Laut, 
Provinsi kalimantan Selatan, mengadakan 
Bimbingan Teknis (Bimtek) Antikorupsi 
untuk para Kepala Sekolah Tingkat SD dan 
SMP se Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 
3 (angkatan), untuk tingkat SD 2 (dua) 
angkatan dan tingkat SMP satu angkatan, 
dengan jumlah peserta sebanyak 
kurang lebih total 300 orang. Dan Dinas 
Pendidikan Kota Banjarbaru pada tanggal 
28 November 2019 juga mengadakan Pela-
tihan Pendidikan Antikorupsi, yang diikuti 
oleh lebih dari 100 orang peserta yang 
terdiri dari Kepala sekolah TK,SD, dan 
SMP Negeri, guru, Ketua dan sekretaris 
MGMP, Ketua dan sekretaris KKG, serta 
bendahara SD dan SMP se Kota Banjar-
baru

Bimbingan teknis Antikorupsi ini 
merupakan bagian dari upaya pemerintah 
Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah 
Kota Banjarbaru melaui Dinas Pendidikan 
untuk membangun integritas serta kara-
kter Antikorupsi bagi kalangan kepala 
sekolah. Serta untuk mewujudkan sebuah 
tata kelola sekolah yang berintegritas 
sesuai dengan panduan dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik 
Indonesia.

LANGKAH KEGIATAN

Materi yang disampaikan dalam 
bimbingan teknis yang berangsung 
selama 6 hari untuk setiap angkatan 
ini, yang terdiri dari 3 angkatan untuk 
Kabupaten Tanah Laut dan satu hari 
untuk Kota Banjarbaru ini diantaranya 
adalah diantaranya pengenalan teori 
tentang korupsi itu sendiri, dampak dan 
bahaya korupsi, terutama pada sektor 
pendidikan, konsep integritas, dan bagian 
yang terpenting adalah penyampaian 
bagaimana sebuah konsep panduan untuk 
mewujudkan tata kelola sekolah/madrasah 
yang berintegritas.

Dibagian lain peserta bimtek juga 
diminta untuk mengisikan Instrumen 
penilaian tata kelola sekolah berintegritas 
yan berisi  Indikator tata kelola sekoah 
dan madrasah berintegritas ini terdiri 
dari butir pernyataan yang meliputi 9 
(sembilan) inisiatif antikorupsi dalam 
pengelolaan Pendidikan di sekolah dan 
madrasah dengan mengusung prinsip-
prinsip tata kelola yang baik, utamanya 
transparansi, akuntabilitas dan partisipa-
tif serta nilai-nilai antikorupsi dan Kue-
sioner Penilaian  Implementasi Tata Kelola 
Sekolah Dan Madrasah Berintegritas 
yang dapat digunakan menjadi acuan 
dalam melakukan perbaikan pengelolaan 
pendidikan di sekolah/madrasah dan 
semakin sesuai dengan prinsip-prinsip 
tata kelola sekolah yang berintegritas. 

Sekolah dan Madrasah Berintegritas 
merupakan suatu model pendekatan 
untuk mendorong terciptanya satuan 
pendidikan (sekolah dan madrasah) 
yang berintegritas dengan menerapkan 
prinsip-prinsip sesuai tata kelola yang 
baik (good governance) yaitu akuntabel, 

transparansi dan partisipatif sebagai 
unsur utamanya serta penegakan 
aturan; sehingga dapat menekan potensi 
tindak pidana korupsi di sekolah dan 
madrasah serta mendukung lingkungan 
pembelajaran yang kondusif dalam 
rangka proses internalisasi nilai-nilai An-
tikorupsi kepada peserta didik dan warga 
sekolah dan madrasah dengan dukungan                                      
semua pemangku kepentingan (stakehold-
er) terkait. Sedangkan tujuannya adalah 
terbangunnya tata kelola sekolah dan 
madrasah berintegritas, serta diterapkan-
nya pembelajaran Antikorupsi melalui 
penguatan nilai-nilai Antikorupsi dalam 
kehidupan sesungguhnya.

Dalam bimtek ini peserta juga      
dikenalkan dan bisa bermain langsung 
dengan berbagai media pembelajaran 
Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK-RI) yang berbasis board 
game seperti TERAJANA, MAU DIBANTU, 
KSATRIA, dan SAHABAT PEMBERANI, 
serta berbagai aplikasi edukasi Antikorup-
si berbasis android seperti Aplikasi JAGA, 
GRATIS2GO, GOL (Gratifikasi Online), 
dan lain-lain.

Tak lupa pula dibagian akhir 
bimtek, diadakan penandatanganan 
komitmen kepala sekolah berintegritas, 
sebagai komitmen mereka untuk 
berintegritas secara pribadi serta komit-
men mewujudkan integritas dilingkungan 
sekolah/madrasah mereka.

9 Inisiatif Antikorupsi Untuk Sekolah berintegritas
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Terdapat 9 (sembilan) inisiatif 
nilai Antikorupsi dalam pengelolaan 
pendidikan di Sekolah yang sesuai dengan 
prinsip dan nilai-nilai antikorupsi, yaitu 
1. Pengawasan Dana Pendidikan

Terlaksananya audit terkait dana 
pendidikan (BOS/PIP/dana lainnya) 
oleh Inspektorat Daerah, Adanya 
pelibatan masyarakat dalam 
pengawasan dana pendidikan, Ter-
publikasinya laporan penggunaan 
dana pendidikan (BOS/PIP/dana 
lainnya) kepada publik

2. Transparansi dan Akuntabilitas 
dana pendidikan 
Terimplementasikannya regulasi 
atau peraturan tentang tata kelola 
dana pendidikan, Terpublikasinya 
informasi tentang pengelolaan 
dana pendidikan sesuai RKAS yang 
dapat diakses oleh masyarakat, 
Tersedianya personil yang kompeten 
dalam pengelolaan dana pendidikan, 
Terlaksananya pelatihan/ sosialiasi 
penguatan kompetensi bagi Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK) 
dan Komite Sekolah dan Madrasah 
dalam mengelola dana BOS/PIP/dana 
lainnya

3. Penerimaan peserta didik baru 
(PPDB) yang akuntabel dan 
transparan
Terlaksananya Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) secara transparan 
dan akuntabel, Terpublikasinya 
PPDB kepada masyarakat secara 
transparan, Dijalankannya prosedur/
petunjuk teknis PPDB yang berlaku 
dan dapat dipertanggungjawabkan, 
Tersedianya sarana laporan/
pengaduan masyarakat terkait 
PPDB, Ditindaklanjutinya laporan/
pengaduan dari masyarakat terkait 
PPDB.

4.     Akurasi Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik) terintegrasi dengan 
aplikasi JAGA
Infrastruktur/peralatan pendukung 
untuk pemutakhiran Dapodik secara 
berkala, Dilakukannya pembaha-
ruan/pemutakhiran Dapodik secara 
berkala, dan Terintegrasinya Dapo-
dik dengan aplikasi JAGA KPK atau 
aplikasi pendukung lainnya.

5.     Larangan menerima gratifikasi 
dan pungutan liar
Tersedianya regulasi atau peraturan 
tentang larangan gratifikasi dan pun-
gutan liar terkait semua pelayanan 
pendidikan, Tersosialisasikannya 
regulasi atau peraturan tentang 
larangan gratifikasi dan pungutan 
liar kepada Komite Sekolah dan 
Madrasah, warga sekolah dan ma-
drasah, orang tua/wali Peserta Didik 
dan masyarakat, Terfasilitasinya 
pengaduan terkait dugaan gratifikasi 
dan pungutan liar dalam layanan 
pendidikan di sekolah dan madrasah, 
Ditindaklanjutinya laporan dari 
masyarakat terkait dugaan gratifikasi 
dan pungutan liar dalam layanan 
pendidikan dan berkoordinasi 
dengan instansi yang berwenang

6.     Implementasi pembelajaran An-
tikorupsi
Terimplementasinya pembelajaran 
antikorupsi untuk memperkuat 
pendidikan karakter (intra/eks-
tra/co-kurikuler), Terlaksananya 
pelatihan/lokakarya pembelajaran 
antikorupsi untuk meningkatkan 
kompetensi Kepala Sekolah dan 
Madrasah, Guru dan Peserta Didik, 
Terlaksananya proses internalisasi 
nilai-nilai antikorupsi bagi Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan 
Peserta Didik, Terlaksananya proses 
pengembangan media pembelajaran 
antikorupsi secara mandiri, Terlak-

sananya proses pembentukan dan 
apresiasi role model pembelajaran 
antikorupsi di satuan pendidikan

7.     Rekrutmen, rotasi dan mutasi 
guru/kepala sekolah dan madrasah 
dan tenaga kependidikan (GTK) 
yang transparan dan akuntabel
Tersedianya SOP/ petunjuk teknis 
tentang proses rekrutmen, rotasi, 
mutasi GTK di sekolah yang berlaku, 
Dilaporkannya pengaduan terkait 
dugaan penyimpangan  SOP/petunjuk 
teknis dalam proses rekrutmen, 
rotasi dan mutasi GTK kepada instan-
si yang berwenang, Dilakukannya 
rekrutmen (Non-PNS) serta mutasi 
dan rotasi jabatan di internal sekolah 
dan madrasah secara transparan dan 
obyektif

8.     Pengelolaan pengaduan 
masyarakat
Tersedianya sistem dan sarana 
pengaduan masyarakat melalui 
website, hotline, email, kotak 
pengaduan, dan lainnya terkait 
layanan pendidikan di sekolah dan 
madrasah, Tersosialisasikannya 
mekanisme pengaduan masyarakat 
terkait layanan pendidikan, 
Tersedianya mekanisme tindak 
lanjut pengaduan masyarakat terkait 
layanan pendidikan.

9.     Kepatuhan Kode Etik Guru dan 
tenaga kependidikan (GTK).
Tersusunnya kode etik yang berlaku 
bagi Guru dan Tenaga Kependi-
dikan (GTK) secara partisipatif di 
satuan pendidikan, Tersosialisa-
sikannya kode etik GTK kepada 
pemangku kepentingan yang 
terkait, Ditindaklanjutinya laporan/
pengaduan masyarakat terkait 
dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh GTK

Perlu adanya sebuah 
komitmen dan contoh 
teladan yang kuat dari 
pimpinan tertinggi dari 
sebuah organisasi maupun 
institusi, lembaga, dan 
lain-lain, dalam hal ini 
kepala sekolah dan para 
guru untuk mewujudkan 
sebuah lingkungan kerja 
(sekolah) yang bersih, 
berintegritas dan An-
tikorupsi.

- Rofiah -
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Suasana Bimbingan Teknis Antikorupsi Untuk Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tanah Laut  dan Kabupaten Banjarbaru Tahun 2019

DAMPAK

Sebagai kelanjutan dari Bimbingan 
teknis (Bimtek) Antikorupsi untuk para 
kepala sekolah Tingkat SD dan SMP 
se Kabupaten Tanah Laut sebanyak 3 
(tiga) angkatan yang berlangsung dari 
tanggal 11 – 16 November 2019 tersebut, 
dimana salah satunya membahas 
tentang 9 (Sembilan) inisiatif Antikorupsi 
untuk sebuah tata kelola sekolah yang 
berintegritas, diantaranya adalah 
implementasi pembelajaran Antikorupsi 
disekolah yang sebagai tindak lanjut dari 
rencana aksi, telah ditunjuk sekolah yang 
menjadi piloting yaitu UPTD SDN 4 Angsau 
Pleihari untuk Tingkat SD dan UPTD SMPN 
4 Pleihari untuk Tingkat SMP sebagai 
sekolah piloting yang akan menerapkan 
pembelajaran Antikorupsi disekolah.

Penunjukan sekolah piloting tersebut 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Tanah Laut Nomer 369 
Tahun 2019 tanggal 18 November 2019. 
Dalam hal ini saya sebagai penyuluh 
Antikorupsi (PAK) menyerahkan berbagai 
literasi Antikorupsi untuk sekolah tersebut 
seperti boardgame TERAJANA, Sahabat 
pemberani, buku cerita Antikorupsi dan 
lainnya, yang langsung diterima oleh 
Bupati Tanah Laut, Drs. H. SUKAMTA. 
Beliau sangat mengapresiasi terhadap 
hal ini, dan rencananya akan segera 
diterbitkan Peraturan Bupati (PERBUP) 
untuk penerapan pembelajaran An-
tikorupsi diseluruh sekolah di Kabupaten 
Tanah Laut.

KENDALA DAN SOLUSI

Penerapan tata kelola sekolah/ma-
drasah berintegritas, terutama penerapan 
implementasi pembelajaran Antikorupsi 
disekolah/madrasah untuk Kabupaten 
Tanah Laut memiliki kendala yaitu masih 
belum adanya peraturan Bupati untuk 
penerapannya, yang salah satunya dik-
arenakan belum adanya juga peraturan 
yang mengatur hal tersebut di tingkat 
Provinsi, solusinya pada tahun 2019 
rencananya akan dikeluarkan Peraturan 
Bupati tentang implementasi pendidikan 
Antikorupsi di sekolah/madrasah se 
Kabupaten Tanah Laut, tapi ternyata 
dengan adanya pademi Covid-19 hal 
tersebut belum bisa dilaksanakan. Semoga 
pademi ini segera berakhir sehingga kita 
semua bisa melaksanakan dengan lebih 
baik apa yang telah dikita rencanakan dan 
persiapkan selama ini.

RENCANA PENGEMBANGAN

Salah satu kunci keberhasilan 
pengembangan tata kelola sekolah 
berintegritas, tata kelola sekolah yang 
menerapkan prinsip-prinsip Antikorupsi 
didalamnya adalah keteladanan dari 
seluruh warga sekolah, dalam hal ini 
kepala sekolah sebagai pemimpin (leader) 
harus dapat menjadi teladan (role model) 
utama, sehingga dapat menjadi contoh 
bagi seluruh warga sekolah, bagi para 
guru, tenaga kependidikan, bagi para 
siswa, wali murid serta bagi warga 
sekolah lainnya serta bagi lingkungan 

sekitar. Keteladanan diharapkan bukan 
hanya sekedar menjadi contoh, tapi 
bahkan menjadi penguat moral bagi 
warga sekolah dalam bertindak dan 
berprilaku serta menjadikan nilai-nilai 
tersebut menjadi nilai keseharian. 

Untuk hal tersebut dalam bimtek An-
tikorupsi ini para peserta yang sebagian 
besar adalah kepala sekolah dan pihak 
yang mewakili berkenan untuk menan-
datangani komitmen kepala sekolah 
yang berintegritas, yang Antikorupsi, 
sebagai bukti keseriusan mereka dalam 
menjadikan nilai-nilai Antikorupsi 
menjadi nilai moral dan pribadi mereka, 
yang pada akhirnya akan menularkan 
nilai tersebut kepada seluruh warga 
sekolah dan lingkungan sekitar

Selain hal tersebut, sekolah yang 
menjadi piloting project sebagai sekolah 
yang berkomitmen bersedia menerapkan 
antikorupsi dalam pembelajaran diseko-
lah, telah mulai mengenalkan nilai-nilai 
dasar Antikorupsi kepada para siswa, 
dan dalam Pameran hari Jadi Kabupaten 
Kotabaru, para siswa mendemonstrasikan 
bermain boardgame TERAJANA dalam 
stand pameran sekolah mereka. Dengan 
mengenakan baju khas galuh (perempuan) 
dan nanang (laki-laki) Banjar mereka 
memainkan boardgame tersebut dengan 
antusias. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Satuan pendidikan atau sekolah/madrasah akan berkuali-
tas jika dipimpin oleh pemimpin (leader) dalam hal ini kepala 
sekolah yang berkompeten, yang memiliki integritas yang kuat, 
dan visi jauh kedepan. Kepala sekolah yang dapat menjadi 
teladan (role model) sehingga dapat membawa sekolahnya 
untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam inisiatif sebuah tata 
sekolah berintegritas sebagaimana panduan yang dikeluarkan 
olah Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan telah 
menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) Antikorupsi bagi 
para kepala sekolah tingkat SD dan Tingkat SMP sebanyak 3 
angkatan dari tanggal 11-16 November 2019. Yang mana dalam 
bimtek tersebut, salahs atu materi yang diberikan adalah 
tentang Tata Kelola Sekolah/Madrasah Berintegritas, yaitu 
sekolah/madrasah yang menerapkan prinsip-prinsip berikut, 
pengawasan dana pendidikan; transparansi dan akuntabilitas 

dana pendidikan; penerimaan peserta didik baru yang akuntabel 
dan transparan; akurasi data pokok pendidikan (Dapodik) ter-
integrasi dengan aplikasi JAGA; larangan menerima gratifikasi 
dan pungutan liar; rekrutmen, rotasi, promosi dan mutasi guru/
kepala sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan (GTK) yang 
transparan dan akuntabel; pengelolaan pengaduan masyarakat; 
serta kepatuhan kode etik guru dan tenaga kependidikan (GTK); 
yang pada akhirnya diharapkan dengan penerapan 9 inisiatif 
tersebut kedepannya dapat memberikan pelayanan pendidikan 
yang maksimal kepada anak didik tanpa ada korupsi didalam-
nya. dengan keteladanan /contoh (role model) dari para kepala 
sekolah dan guru yang berintegritas

Siswa mendemonstrasikan permainan boardgame TERAJANA 

Penandatanganan komitmen Kepala Sekolah Berintegritas Antikorupsi
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Webinar Insersi Nilai-nilai 
Antikorupsi dalam 
Pendidikan Islam di tengah 
Pandemi Covid-19

Dr. Suyadi, M. Pd. I
Reg PAK. 915.1.00113 2018

Dosen tetap Pascasarjana Program 
Studi Magister Pendidikan 
Agama Islam (MPAI) Universitas 
Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, 
Koordinator jurnal Tajdidukasi, 
Anggota Majelis Pendidikan Dasar 
dan Menengah Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah Yogyakarta

Covid-19 telah memaksa pendidikan Islam mengubah 
pola pembelajaran dari luring menjadi daring. Di tengah 
krisis kesehatan, potensi korupsi selalu menjadi ancaman 
karena banyak aturan dan prosedur dilonggarkan. We-
binar merupakan salah satu media pembelajaran dar-
ing yang dapat dimanfaatkan pendidikan Islam untuk 
mengajarkan nilai-nilai antikorupsi. 

Kegelisahan yang menggurita dan menjadikan 
permasalahan dasar dalam kegiatan webinar ini adalah 
banyaknya pemuka agama yang terlibat dalam kasus-kasus 
korupsi. Permasalahan membuka peluang bagi penyuluhan 
dan penelitian lebih khusus kepada lembaga pendidikan 
keagamaan, seperti pesantren, madrasah dan Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam.

Walaupun semua agama melarang 
korupsi dan menjadi doktrin dalam setiap 
kitab suci, namuan realitasnya semua 
pendidikan agama, termasuk pendidikan 
agama Islam belum mengajarkan antikorup-
si.  Pesantren, madrasah, dan sekolah-
sekolah berciri khusus Islam seperti Sekolah 
Muhammadiyah, Ma’arif, dan Sekolah Islam 
Terpadu belum mengajarkan nilai-nilai 
antikorupsi karena persepsi korupsi yang 
distigmatisasi secara berbeda. Mereka 
memahami bahwa korupsi hanya dilakukan 
oleh penyelenggara negara, sehinga anak-
anak dianggap tidak melakukan korupsi. 
Padahal, penyelenggara negara yang korup 
hanyalah akibat dari perilaku koruptif yang 
dibiarkan dari kecil (Taman kanak-kanak) 
hingga remaja dan Dewasa (Perguruan 
Tinggi). Lembaga Pendidikan Islam mungkin 
megaku telah mengajarkan nilai-nilai an-
tikorupsi, seperti kejujuran, keimanan, dan 
ketaqwaan, namun sesungguhnya itu belum 
cukup. 

Implementasi pendidikan antikorupsi 
perlu dilakukan secara sistematis dan ter-
struktur baik secara kelembagaan maupun 
secara keilmuan. Secara kelembagaan 
perlu pengelolaan sekolah berintegritas, 
transparan dan akuntable. Secara keilmuan, 
perlu pengembangan kompetensi khusus an-
tikorupsi bagi guru hingga penyusunan buku 
atau modul-modul pembelajaran antikorup-
si. Melalui kedua langkah tersebut nilai-nilai 
antikorupsi dapat diajarkan secara rasional 
dan saintifik, bukan lagi doktrinal teologis.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Guna mempersiapkan generasi muslim 
yang berintegritas dan yang berkarakter 
Antikorupsi, maka fokus penyuluhannya 
menekankan pada insersi 9 nilai Antikorupsi 
ke dalam mata pelajaran keagamaan baik di 
sekolah/ madrasah dan pesantren seluruh 
jenjang, mulai pendidikan usia dini, dasar 
dan menengah hingga pendidikan tinggi. 

Khusus pada jenjang usia ini, 
implemetasi pendidikan antikorupsi 
dapat dimulai dari pelatihan bagi guru-
guru pendidikan usia dini. Pelatihan 
ini diharapkan mampu meningkatkan 
pemahaman guru tentang pendidikan 
antikorupsi, dan keterampilan menyusun 
Rencana Pembelajaran Harian dan Ming-
guaan (RPPM & RPPH) bermuatan antikorup-
si hinga pada akhirnya mampun merancan-
gan media pembelajaran bahkan buku ajar 
bermuatan Antikorupsi.

Penyuluhan-penyuluhan dilakukan 
baik dengan melalui seminar Antikorupsi 
baik secara online maupun offline di 
pendidikan dasar menengah dan pendidikan 
tinggi serta masyarakat luas, hal ini 
menjadi penting agar mahasiswa punya 
pandangan kritis terhadap segala macam 
perilaku dan kebijakan yang mengarah 
kepada tindak pidana korupsi, dan kepada 
masyarakat memberikan kepercayaan diri 
untuk mengawasi dan menanyakan setiap 
kebijakan pemerintah yang berdampak 
langsung kepada mereka.

Implementasi 
pendidikan An-
tikorupsi perlu 
dilakukan secara 
sistematis dan 
terstruktur dengan 
baik secara 
kelembagaan 
maupun secara 
keilmuan, agar 
nilai-nilai antikorupsi 
dapat diajarkan 
secara rasional dan 
saintifik, bukan lagi 
doktrinal teologis.

- Dr. Suyadi, M.Pd. I -

LSP-KPK TAHUN 2020
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LANGKAH KEGIATAN

Pada tahun 2013 Kemenag sudah 
menyusun pedoman penyelenggaraan 
pendidikan Antikorupsi di madrasah dan 
salah satunya tugas guru wajib menyusun 
buku ajar yang bermuatan Antikorupsi. 
Tetapi sejauh pengamatan kami belum 
ada buku ajar yang disusun oleh guru 
di madrasah yang memuat Antikorupsi. 
Di samping itu Kemendikbud juga telah 
mengeluarkan Surat Edaran untuk 
menerapkan pendidikan antikorupsi 
di sekolah. Artinya, dari sisi regulasi 
tidak ada kendala untuk menerapkan 
pendidikan antikorupsi. 

Sebagai langkah awal, pada tahun 
2019 kami melakukan rekayasa sentra 
Iman dan Taqwa menjadi sentra an-
tikorupsi di seluruh TK (62 lembaga) 
Kepulauan Bawean, Gresik Jawa Timur. 
Kegiatan ini merupakan penelitian dan 
pengabdian dosen Universitas Ahmad 
Dahlan yang didukung oleh Menristek-
dikti-Brin. Konsep yang diusung dalam 
sentra antikorupsi ini adalah menginte-
grasikan nilai-nilai natikorupsi ke dalam 
pembelajaran agama Islam pada jenjang 
anak usia dini. 

Selanjutnya pada tahun 2020 
kami melakukan pengabdian kepada 
masyarakat di TK ABA Komplek Masjid 
Perak untuk menyusun RPPM dan RPPH 
bermuatan antikorupsi. TK ABA dipilih 
sebagai penguatan pendidikan An-
tikorupsi usia dini karena Desa Prenggan, 
Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, 
merupakan desa percontohan antikorupsi 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Kegiatan ini meibatkan mahasiswa 
pascasarjana UAD melalui PRODAMAT  
(Program Pemberdayaan Umat) dengan 
mendampingi guru-guru TK ABA membuat 
RPP terintegrasi dengan pembelajaran 
bermuatan Antikorupsi, dalam perancan-
gannya dilakukan juga beberapa rekayasa 
pembelajaran dengan kegiatan implemen-
tatif, seperti contoh kegiatan pada saat 
pemberian snack pagi, kebiasaan lama 
adalah memberikan sejumlah kue yang 
diberikan sesuai dengan jumlah siswa 
misalnya jumlah siswa 15 orang maka 
pemberian kue pagi sejumlah 15 buah, 
pada kegiatan studi kasus diberikan lebih 
sejumlah 17-18 kue, dalam kegiatannya 
dapat diketahui apakah kue tersebut 
tersisa hal ini dilakukan untuk penerapan 
nilai kejujuran yang terkandung pada 9 
karakter Antikorupsi.

Lebih lanjut dalam kegiatan 
pendampingan pendidikan usia dini di 
tingkat TK yang lebih luas dilakukan 
di Kepulauan Bawean di Kabupaten 
Gresik, yaitu dengan membuat rekayasa 
sentra pembelajaran yaitu Sentra iman, 
taqwa dan Antikorupsi (Sentra Imtaq 
dan Antikorupsi) di beberapa TK tidak 
menginginkan nama Antikorupsi yang 
kemudian diubah menjadi sentra Amanah, 
dengan esensi yang sama yaitu menginte-
grasikan nilai-nilai Antikorupsi di dalam 
pembelajarannya.

Dalam kegiatan sasaran masyarakat 
dan perguruan tinggi perlu dilakukan 
pendekatan yang mengangkat pada 
isu-isu terkini melalui seminar, we-

binar, diskusi. Salah satu yang sudah 
dilakukan yaitu dengan mengangkat 
isu kebijakan pemerintah tentang 
perppu Nomor 1 Tahun 2020 antisipasi 
covid-19 dan mempunyai pasal imuni-
tas yang kemudian diresmikan menjadi 
Undang-Undang oleh DPR. Penyuluhan 
dan diskusi dilakukan dengan webi-
nar yang dibuka secara umum, dalam 
isinya yaitu memberikan pandangan 
kritis terhadap kebijakan pemerintah, 
karena dana yang dikucurkan berasal 
dari APBN dengan jumlah ratusan trilyun 
untuk memenuhi segala aspek yang 
terdampak dari pandemic Covid-19. 
Kegiatan ini dimaksudkan karena rawan 
akan penyimpangan dan minimnya 
pengawasan yang pelaksanaannya 
tidak melibatkan pengawasan dari LSM, 
Pengawas independen, bahkan tidak 
melibatkan penyuluh Antikorupsi. Dari 
minimnya pengawasan ini maka bisa 
disinyalir banyak kepentingan yang 
bermain mulai dari hulu sampai hilir yang 
mengakibatkan kerugian masyarakat, 
mulai dari tidak meratanya bantuan bagi 
masyarakat yang memang benar-benar 
terdampak, atau bahkan penyelewengan 
anggaran oleh pemangku kebijakan di 
setiap lembaga. 

Dari beberapa hal yang telah 
dilakukan di atas, merupakan upaya 
menanamkan pengetahuan Antikorupsi 
yang berguna bagi pembentukan karakter 
bangsa yang lebih baik bagi generasi-gen-
erasi penerus bangsa berikutnya.

Webinar Insersi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam di tengah Pandemi Covid 19
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DAMPAK

Dari kegiatan yang dilakukan, 
dampak yang nyata dapat dilihat baik 
secara fisik maupun non-fisik. Pendeka-
tan yang secara periodic menyebabkan 
dampak yang nyata dalam kegiatan 
penerapan pendidikan Antikorupsi pada 
lembaga pendidikan usia dini, seperti 
di Kepulauan Bawean yaitu munculnya 
sentra iman, taqwa dan Antikorupsi, yang 
kemudian di beberapa lokasi mengganti 
dengan nama Sentra Amanah.

Proses pendampingan dalam 
pendidikan memberikan hasil dalam pem-
buatan perangkat pembelajaran seperti 
RPP, RPPH dan buku ajar yang diintegrasi-
kan pada setiap mata pelajaran, dan lebih 
dikhususkan pada materi pembelajaran 
norma dengan memuat rekayasa-rekayasa 
pembelajaran yang memuat 9 nilai Karak-
ter Antikorupsi.

Diskusi-diskusi Antikorupsi yang 
dibuka secara umum baik kepada 
mahasiswa dan masyarakat, memberikan 
sebuah kesadaran akan pentingnya 
sebuah pengawasan dari kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam isu 
yang terbaru hasil dari webinar, dapat 
dilihat mengenai perubahan atensi yang 
dilakukan oleh masyarakat, mereka lebih 
kritis dalam menyikapi dana bantuan 
sosial (Bansos), berani untuk menanyakan 
proses pemilihan dan hasil pendataan, 
bahkan sampai kepada pengawalan 
distribusi bantuan. 

KENDALA DAN SOLUSI

Dari kegiatan pendampingan 
dan penyuluhan yang telah dilakukan 
tentunya terdapat kendala-kendala 
yang dihadapi, pada saat melakukan 
audiensi dengan TK di daerah Bawean 
misalnya, Image penyuluh Antikorupsi 
mendapatkan efek negative karena per-
sepsi mereka merasa menjadi tertuduh 
apakah melakukan korupsi. Karena 
dengan berlabel Antikorupsi maka di 
cerminkan sebagai satgas yang kemudian 
akan mengaudit dari penggunaan dana 
yang masuk ke dalam lembaga pendidikan 
tersebut. Begitu juga di daerah jogja 
pada saat pendampingan di TK ABA 
di desa Prenggan, kita juga berusaha 
untuk menyebarkan sasaran ke ranah 
pendidikan yang lebih tinggi di sekitar 
TK, pada saat audiensi pihak sekolah 
tidak bersedia untuk mengijinkan proses 
pendampingan.

Letak yang paling utama dari 
kegagalan dalam pendidikan anti ko-
ruspsi pada usia dini yaitu tidak adanya 
kompetensi khusus Antikorupsi yang 
dimiliki oleh guru. Hal ini menjadi yang 

paling utama untuk dapat di tindak lan-
juti, karena dalam proses pembelajaran 
terintegrasi, semangat dan kompetensi 
Antikorupsi yang dimiliki oleh guru 
menjadikan karakter Antikorupsi dapat 
ditanamkan kepada anak didik pada usia 
dini yang akan menjadi penerus bangsa. 

Kendala-kendala yang dialami 
pada proses pelaksanaan penyuluhan 
dan pendampingan tentunya dapat 
dilakukan beberapa hal yang dibutuhkan 
yaitu sosialisasi mengenai pentingnya 
pendidikan Antikorupsi di usia dini 
dengan sasaran pendidikan usia dini yang 
terjadwal dan secara periodic membuat 
sebuah rekayasa pembelajaran Antikorup-
si didalam rancangangan dan implemen-
tasinya. Pentingnya pelatihan bagi guru 
PAI dan PPKN mengenai kompetensi 
Antikorupsi dan memberikan tersertifi-
kat, sehingga guru, kepala sekolah, dan 
masyarakat mengakui legalitas guru yang 
tersertifikasi Antikorupsi.

Melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat awam tentang posisi penyuluh 
Antikorupsi, untuk mengikis pandangan 
yang negatif ketika penyuluh melakukan 
audiensi kepada masyarakat atau lembaga 
tidak merasa terintimidasi atau menjadi 
tertuduh melakukan tindak pidana 
korupsi.

RENCANA PENGEMBANGAN

Melakukan sosialisasi peran 
penyuluh Antikorupsi di tengah-tengah 
masyarakat, sehingga pada saat penyuluh 
Antikorupsi melakukan sosialisasi atau 
audiensi masyarakat atau lembaga dapat 
menerima kehadiran serta memberikan 
dukungan. Memperluas pentingnya 
pendidikan Antikorupsi di semua media 
untuk dapat diimplementasikan dan 
diintegrasikan dalam proses pembelajaran 
di semua tingkatan TK, SD, SMP, SMA 
dan menyadarkan kepada guru-guru 
pentingnya kompetensi Antikorupsi 
menjadi kebutuhan bangsa masa depan. 
Hal ini dilakukan demi mempersiapkan 
generasi penerus bangsa yang berkarakter 
dan mempunyai komitmen Antikorupsi, 
yang nantinya berdampak pada naiknya 
indeks Antikorupsi Indonesia.

Melakukan pembinaan desa An-
tikorupsi di Kelurahan Prenggan, di 
mulai dari pendidikan Antikorupsi di 
lingkungan keluarga dan melakukan 
pembinaan kepada takmir masjid dan TK 
ABA. Pembinaan takmir masjid dilakukan 
dengan tema-tema yang berkaitan dengan 
Antikorupsi, hal ini dilakukan agar dak-
wah-dakwah jumat, maupun pengajian 
selain materi keagamaan juga dapat dima-
sukan nilai-nilai dari fiqih Antikorupsi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pentingnya guru menyadari 
memiliki kompetensi Antikorupsi karena 
guru merupakan insan pembaharu 
yang mempersiapkan generasi penerus 
bangsa yang bukan hanya pintar secara 
akademik, tetapi berkarakter dan 
mempunyai kepemahaman Antikorupsi 
yang tidak hanya berupa pengetahuan 
normative dan dogmatis tetapi memiliki 
kemampuan saintifik membaca situasi-
situasi yang mengarah kepada tindak 
pidana Antikorupsi.   

Masyarakat secara umum banyak 
yang belum mengenal penyuluh An-
tikorupsi, sehingga tidak mudah masuk 
kepada lingkungan masyarakat karena 
pandangan masyakarat mempunyai 
presepsi yang berbeda tentang penyuluh 
Antikorupsi, masyarakat atau lembaga 
merasa tertuduh melakukan tindak 
pidana.

KPK dapat juga berkoordinasi 
dengan organisasi keagamaan yang 
mempunyai lembaga pendidikan seperti 
Muhammadiyah dan NU untuk menjalin 
kerjasama dalam memasukkan kurikulum 
Antikorupsi terintegrasi dengan materi di 
dalam pembelajaran.

Dari kesimpulan tersebut maka 
sangat penting untuk terus melakukan 
sosialisasi pendidikan Antikorupsi dan 
melakukan implementasi pendidikan 
usia dini di segala jenjang, menyadarkan 
guru dalam membuat bahan ajar yang 
terintegrasi dengan rekayasa-rekaya-
sa pembelajaran secara sederhana 
mengajarkan materi Antikorupsi. Dan 
masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi 
dari media mengenai peranan penyuluh 
Antikorupsi.
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Belajar Integritas 
#dirumahsaja

Perilaku koruptif dalam bangsa kita sudah luar biasa  
mendarah daging. Dari praktik yang dilakukan di balik 
tangan maupun terang-terangan. Dari trilyunan rupiah 
hingga sekadar ucapan terima kasih. Praktik-praktik 
korupsi yang terkesan biasa dalam masyarakat merupakan 
tantangan yang harus dapat dihilangkan. Sudah 75 tahun 
Indonesia merdeka dari penjajah, namun belum seutuhnya 
merdeka dari korupsi.. Begitu berkeraknya masalah ko-
ruptif bukan hanya di kalangan Aparatur Sipil Negara, 
penyelenggara negara lain bahkan hingga di masyarakat.

Usaha pemerintah dimulai dari perbaikan tata kelola 
birokrasi di lingkungan ASN yang lebih sederhana, transpar-
an dan menjadikan semuanya serba online dan mudah. 
Ini merupakan salah satu usaha membangun sistem yang 
dapat dalam mengikis praktik-praktik koruptif. Dalam hal 
ini  ASN menjadi subjek yang paling rawan bersinggungan 

dengan praktik koruptif. Namun tata kelola 
yang baik tidak berdampak signifikan, 
jika masyarakat tidak berbenah dan tidak 
mendapatkan pengetahuan tentang An-
tikorupsi dan penanaman integritasi.

Tantangan terbesar lahir dari 
masyarakat itu sendiri yang terkadang 
masih berpikir tentang “jalur belakang” 
ketika mengurus administrasi yang 
berkaitan dengan birokrat. Diantaranya 
seperti memberikan amplop pada saat 
pengurusan, memberikan makan siang ke 
kantor, memberikan pulsa, tiket nonton, 
atau souvenir. Tujuannya agar mendapat 
perlakuan khusus, lebih lancar lebih cepat. 
Jadi tugas untuk memberantas korupsi ini 
tak hanya dengan membangun tata kelola 
pemerintahan yang baik, tapi juga edukasi 
antikorupsi dan penanaman integritas, baik 
ke aparatur sipil negara, penyelenggara 
negara lain maupun kepada masyarakat 
luas.

Dari tantangan tersebut, perlu 
dilakukan penanaman integritas kepada 
masyarakat. Meskipun sejak Maret 2020, 
Indonesia mengalami pandemi COVID-19, 

Muflih Fathoniawan 
Reg PAK. 915.1.00216 2019

Pegawai Kementrian Keuangan,
Pendiri podcast Pentas! 
PNS Cerita Integritas, Duta 
Transformasi Kelembagaan 
dan Reformasi Birokrasi (RBTK) 
berkinerja terbaik Kementerian 
Keuangan tahun 2016

Pandemi merupakan 
musibah yang tidak 
bisa kita hindari, tetapi 
ada hikmah yang 
bisa kita dapatkan, 
penanaman integ-
ritas bisa dilakukan 
dirumah dan saatnya 
menularkan semangat 
berintegritas dari 
keluarga.
#IntegrityFromHome

- Muflih Fathoniawan -

yang membatasi interaksi fisik antar orang, 
namun edukasi tetap harus dilakukan. Jika 
bekerja bisa dari rumah, sekolah dan kuliah 
pun bisa dari rumah, maka penanaman 
integritas pun harusnya bisa dilakukan dari 
rumah. Bahkan seharusnya lebih efektif, 
karena hampir seluruh anggota keluarga di 
rumah, maka saatnya menularkan semangat 
berintegritas dari keluarga.  

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pengetahuan Antikorupsi perlu 
terus diupayakan dan disuarakan melalui 
berbagai media online meski pandemi 
melanda tanah air. Penggunaan sosialisasi 
secara online dengan memanfaatkan 
kemajuan teknologi memudahkan informasi 
menjangkau lebih luas dengan berbagai 
sasaran yang sesuai dengan genre dan 
kebutuhan yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, lahirlah kegiatan 
Kelas Virtual Integritas dengan tema 
#IntegrityFromHome yang digagas oleh 
gerakan #ObatManjur - Orang Hebat, Main 
Jujur. Materi yang disampaikan adalah 
sembilan nilai integritas yakni Berani, 
Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, Disiplin, Kerja 
Keras, Tanggung Jawab dan Sederhana, 
biasa disingkat dengan Berjumpa di kertas. 
Kelas ini dilaksanakan melalui daring 
agar pesertanya bisa mengakses di rumah 
bersama keluarga. Pesertanya pun tidak 
terbatas dimensi ruang, sehingga dari 
seluruh penjuru nusantara pun dapat ikut 
serta dalam kelas virtual ini. 

Tak berhenti dari pemaparan materi 
yang akan disampaikan bertahap tiap 
minggu, pemateri akan meminta peserta 
untuk melakukan aksi penanaman in-
tegritas di keluarga masing-masing. Dari 
kegiatan tersebut, kemudian peserta diminta 
untuk berbagi cerita tentang aksinya 

tersebut di WhatsApp Grup serta media 
sosialnya masing-masing. Harapannya 
akan banyak aksi-aksi inspiratif untuk 
melahirkan masyarakat berintegritas 
yang dibangun dari keluarga. Pema-
teri yang dihadirkan merupakan para 
penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta 
Lembaga Sertifikasi Profesi KPK.
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LANGKAH KEGIATAN

Proses kegiatan Kelas virtual integ-
ritas #IntegrityFromHome ini diawali 
dengan pendaftaran melalui Google 
Formulir yang disebarkan ke seluruh 
platform media sosial. Kemudian peserta 
akan diundang ke WhatsApp Grup. Jumlah 
peserta dalam grup cukup ramai, bahkan 
beberapa kali kuota grup penuh. Peserta 
yang tergabung dari berbagai macam 
latar belakang, baik ASN, dosen, guru, 
mahasiswa dan masyarakat umum.

Materi #IntegrityFromHome ini 
diberikan secara bertahap. Sembilan 
materi nilai integritas disampaikan di 
tiap pekan mulai 26 April 2020 hingga 
28 Juni 2020. Tujuannya agar nilai yang 
diberikan tidak sekadar materi seminar 
sekali selesai, namun kita juga hadir untuk 
mendampingi keluarga yang berkomitmen 
mewujudkan masyarakat berintegritas. 
Para pemateri dibarengi dengan agen 
#ObatManjur memfasilitasi peserta untuk 
melakukan diskusi dan rencana aksi 
dalam grup WhatApp. 

Pada setiap hari Minggu selama 90 
menit pemateri menyampaikan satu-
persatu dari kesembilan nilai integritas. 
Media yang digunakan melalui daring 
menggunakan aplikasi Zoom Meeting 
dan disiarkan langsung melalui kanal 
resmi YouTube #ObatManjur. Kemudian 
selama menanti hari Minggu depannya, 
para pemateri menjadi pemantik diskusi 
di WhatsApp grup dan menjadi fasilitator 
untuk peserta dapat melakukan rencana 
aksinya dalam penanaman integritas 
di keluarga masing-masing. Di akhir 
sesi materi pun tiap minggu peserta 
diminta untuk mengisi formulir evalu-
asi. Penyelenggara juga menyediakan 
e-sertifikat keikutsertaan apabila peserta 
telah menyelesaikan sesi.

Meski kelas virtual sudah berakhir, 
namun kami mengunggah tayangan saat 
#IntegrityFromHome berlangsung di kanal 
YouTube #ObatManjur. Sehingga, selama 
masih ada di YouTube, kelas virtual #In-
tegrityFromHome dapat diakses kapanpun 
dan dimanapun.

DAMPAK

Proses kegiatan yang 
diselenggarakan secara daring 
memberikan kemudahan bagi peserta, 
sehingga dalam sembilan minggu 
pelatihan selesai, animo dan tanggapan 
masyarakat sangat luar biasa. Jika pada 
saat live kelas virtual #IntegrityFrom-
Home, peserta yang hadir di aplikasi 
Zoom sekitar 50 hingga 70 peserta dan 
yang menonton live streaming hingga 60 
orang. Maka, hingga saat ini jumlah view 
di youtube bisa mencapai 300 views dan 
angkanya akan bertambah seiring makin 
banyaknya penonton.  

Dampak nyata selain antusiasme 
peserta, yang menarik ada cerita dari  
salah seorang dosen di perguruan tinggi 
di Jogja yang merupakan peserta kelas 
virtual #IntegrityFromHome. Saat hari 
Minggu, beliau mengikuti kelas #Integ-
rityFromHome, kemudian esoknya hari 
Senin, beliau sampaikan kembali materi 
#IntegrityFromHome kepada peserta apel 
di kampusnya. Sehingga tak hanya peserta 

#IntegrityFromHome yang mendapat 
materi nilai integritas, tapi peserta juga 
dapat menularkan kebaikan itu kepada 
orang lain. 

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam perjalanan kegiatan #Integri-
tyFromHome, tantangan terbesar adalah 
menjaga konsistensi dalam mengelola 
kelas dengan peserta yang cukup banyak. 
Selain itu, menumbuhkan semangat dan 
motivasi peserta untuk mengikuti kelas, 
melakukan aksinya, berbagi cerita aksin-
ya, serta melalukan evaluasi merupakan 
tantangan bagi penyelenggara #Integrity-
FromHome. Namun tim yang solid serta 
para pemateri yang telah terstandarisasi 
membuat pendidikan integritas dalam 
keluarga ini tetap berlangsung khidmat 
hingga sembilan pekan dijalankan. 

Kendala lain yang dihadapi adalah 
kendala teknis seperti jaringan internet 
lemah, listrik tiba-tiba padam dan 
hal teknis lain. Namun kekompakan 
penyelenggara untuk dapat saling 
membantu menjadi salah satu faktor 

kelancaran kegiatan ini. Penyampaian 
materi pun dilakukan interaktif dan 
menggunakan ice breaking sehingga 
peserta tidak merasa bosan. 

RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam usaha untuk terus melakukan 
kampanye Antikorupsi, maka telah 
dilaksanakan juga Bincang-Bincang 
Integritas Keluarga atau disingkat Bibit 
Keluarga. Kegiatan ini juga dilaksanakan 
secara daring juga dengan melibatkan 
masyarakat umum khususnya alumni 
#IntegrityFromHome sebagai narasumber 
yang akan memberikan pandangan 
tentang integritas dan semangat An-
tikorupsi. Bibit Keluarga seri pertama 
telah dilaksanakan pada 19 Juli 2020.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Korupsi yang sudah mengakar 
dan menjadi bagian dari kehidupan 
masyarakat untuk memudahkan setiap 
urusan memang tidak mudah untuk 
dihilangkan, tetapi dengan menguatkan 

integritas masyarakat khususnya dari 
keluarga.  Dengan pendidikan Antikorupsi 
mulai dari usia dini akan mengubah masa 
depan Indonesia menjadi masyarakat 
yang mempunyai integritas dan 
mempunyai sikap Antikorupsi yang tinggi.

Pandemi yang merupakan musibah 
yang tidak bisa kita hindari ada hikmah 
yang bisa kita dapatkan, banyak waktu 
kita untuk merenung, banyak ilmu yang 
bisa dibagikan secara virtual dengan 
jangkauan yang tidak terbatas. Kelak 
ketika pandemi sudah berakhir nantinya 
kita sudah mempunyai pola yang bisa 
secara fleksibel diterapkan pada kondisi-
kondisi yang dibutuhkan.
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Hasil Penyuluhan 
Meningkat Penyuluh Dan 
Peserta Bahagia 

Ir. Harmet, MP 
Reg PAK. 915.1.00086 2018

Widyaiswara UPT Balai 
Pelatihan Penyuluh 
Pertanian Provinsi Riau, 
Penyuluh Antikorupsi 
(PAK)

Keberhasilan suatu 
penyuluhan Antikorupsi yang 
dilakukan adalah berubahnya 
Pengetahuan, Keterampilan dan 
Sikap dari peserta yang di suluh 
tentang korupsi.  Dimana kondisi 
kemampuan awal dari peserta 
yang disuluh belum banyak 
diketahui oleh seorang Penyuluh 
Antikorupsi. Begitu juga belum 
diketahuinya Pengetahuan 
Keterampilan dan Sikap dari 
calon peserta, tentang materi yang 
akan disampaikan oleh penyuluh.  
Bagaimana untuk mengetahui 

kemampuan awalnya dari peserta 
yang akan disuluh dan sejauh 
mana penambahan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap tentang 
materi yang disuluhkan diterima 
dan dipahami oleh peserta. Untuk 
itu perlu dilakukan pengukuran 
sesuai dengan indikator yang 
akan ingin dicapai dan biasanya 
sudah tertuang dalam tujuan 
umum dan instruksional kusus 
yang ingin dicapai. Kondisi ini bagi 
penulis jarang dilakukan secara 
tertulis, hanya sering dilakukan 
melalui brainstorming dengan 

peserta untuk mengetahui kemampuan 
awal peserta yang akan disuluh. Sifatnya 
pertanyaan yang dilakukan terbuka, 
yang disampaikan pada peserta yang 
akan disuluh. Namun evaluasi awal dan 
akhir ini sangat penting adanya untuk 
mengetahui sejauh mana kemampuan 
peserta yang akan disuluh dan sejauh 
mana peningkatan kemampuan setelah 
selesai disuluh, yang selanjutnya akan 
menjadi bahan masukan bagi peserta, 
bagi penyelenggara dan bagi penyuluh 
sendiri untuk perbaikan di masa yang 
akan datang.

SRATEGI PEMECAHAN MASALAH

 Untuk mengetahui kemampuan 
awal dari dari peserta yang akan disuluh, 
penulis melakukan penyuluhan An-
tikorupsi bagi siswa magang di Balai Benih 

Induk Hortikultura (BBIH) Marpoyan Pe-
kanbaru Provinsi Riau dengan melakukan: 
1). Evaluasi awal untuk mengetahui 
kemampuan awal dari peserta 
penyuluhan dan 2). Evaluasi akhir setelah 
selesai melakukan penyuluhan untuk 
pengukuran kemajuan dari penyuluhan 
yang telah penulis lakukan. Hal ini 
semakin meyakinkan penyuluh bahwa 
apa yang disuluhkan telah disampaikan 
dengan baik dan benar.

LANGKAH KEGIATAN

Dari strategi permasalahan yang 
telah dirancang, maka langkah-langkah 
kegiatan yang  penulis lakukan sebagai 
penyuluh yang profesional antara lain:

1. Menyiapkan lembaran evaluasi awal 
yang pertanyaan-pertanyaan mengacu 
pada materi yang disampaikan 

untuk mencapai tujuan khusus yang 
telah ditetapkan. Lembaran evalu-
asi ini dilakukan sebelum memulai 
penyampaian materi dan sekaligus 
juga untuk evaluasi akhir setelah 
penyampaian materi penyuluhan.

2. Melakukan evaluasi awal bagi peserta 
yang mengikuti penyuluhan, hal 
ini dilakukan sebelum penyuluhan 
berlangsung

3. Melakukan penyampaian materi 
penyuluhan sesuai dengan rencana 
Penyuluhan yang telah dibuat.

4. Melakukan evaluasi akhir setelah 
materi disampaikan.

Setelah selesai penulis melakukan 
penyuluhan, maka tahap selanjutnya 
sesuai rengan rencana yang telah 
disusun maka dilakukan Evaluasi 
akhir dari materi yang disuluh. Soal 

LSP-KPK TAHUN 2020



Aksi Inspiratif Penyuluh Antikorupsi          23

DAMPAK

Hasil dari kegiatan dapat diketahui 
langsung oleh peserta penyuluhan, dan 
Fasilitator juga oleh penyelenggara. 
Bagi peserta adakah penambahan 
kemampuan terhadap Materi yang 
disampaikan. Sedangkan bagi fasilitator 
akan mengetahui Peningkatan 
kemampuan yang didapat oleh peserta 
setelah melakukan evaluasi awal dan 
akhir. Hal ini menjadi kebahagian dan 
kesenangan bila terjadi perubahan yang 
signifikan bagi peserta yang disuluh 
dan akan menjadi bahan atau langkah 
untuk perbaikan pada penyuluhan 
yang akan datang, bila ada hal-hal yang 
perlu diperbaiki. Prinsipnya penyuluh 
Antikorupsi tetap akan melakukan 
penyuluhan yang terbaik adanya.  Hal 
ini salah satunya penulis lakukan pada 
penyuluhan Antikorupsi dengan Materi 
Semangat Melawan Korupsi Bagi Siswa-
siswa Sekolah Menegah Kejuruan Negeri 
(SMKN) dari berbagai Kabupaten yang 
ada di Provinsi Riau dan Mahasiswa UNRI 

yang berada pada Unit Pelaksana Teknis 
(UPT)  Balai Benih Induk Hortikultura 
(BBIH) Marpoyan Pekanbaru Riau. 

Hasil yang dilakukan pada beberapa 
siswa SMKN yang berada di Balai Benih 
Induk Hortikultura Marpoyan Pekanbaru 
Riau yang sedang Magang. Jumlah Pesrta 
yang mengikuti Penyuluhan Antikorupsi 
dengan Materi Semangat Melawan 
Korupsi sebanyak 44 orang dengan rincian  
(SMK Model 3 sebanyak 7 orang , SMKN 
Terpadu 12 orang, SMKN Pangkalan 
Kuras 8 orang,  SMKN 1 Pasir Penyu 11 
orang,  SMKN Pangean sebanyak 3 orang 
dan Mahasiswa Universitas Riau (UNRI) 
sebanyak 3 orang. Dari peserta yang ada 
perempuan sebanyak 22 orang (50 %) dan 
jumlah laki-laki sebanyak 22 orang (55 5). 

Setelah mereka mengikuti evaluasi 
Awal yang dilaksanakan di Mushala BBIH 
dikarena jumlahnya peserta cukup banyak 
dan terbatasnya ruangan. Hasil evaluasi 
awal diperoleh nilai rata-rata dari lokal 
tersebut dengan nilai 29,55.   Sedangkan 
untuk penilaian evaluasi akhir dengan 
nilai rata-rata sebesar 83,41. Dari data 
tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan dari siswa 
yang di suluh sebesar 53.86. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada grafik di 
bawah ini, hasil evaluasi sebelum disuluh 
dan evaluasi setelah disuluh terhadap 
peguasaan materi yang disuluhkan pada 
Materi Semangat Melawan Korupsi.

yang digunakan biasanya sama dengan 
soal yang digunakan pada waktu evalu-
asi awal. 

5. Memeriksa Hasil evaluasi 
Pekerjaan yang cukup 

membosankan dan malas untuk 
melakukanya sadalah memeriksa 
hasil evaluasi, merekap hasil evalu-
asi dan melihat berapa peningkatan 
yang terjadi dan pada soal mana yang 
terbanyak peserta salah. Setelah itu 
baru disampaikan hasilnya pada 
peserta. Hal ini salah satu sebab juga 
penulis agak jarang melakukan evalu-
asi secara tertulis. 

Penulis mencoba melakukan alter-
natif salah satunya adalah melibatkan 
peserta dalam memeriksa hasil ujian, 
supaya lebih cepat hasilnya diketahui 
oleh Penyuluh dan Peserta yang 
disuluh. Dimana setelah soal dikum-
pul sudah selasai dan diminta diberi 
nomor urut sesuai dengan ABSEN yang 
mereka punya. Dan Penulis kembali 
membagikan kepada peserta untuk 
dapat memeriksa hasilnya, Dimana 
dipastikan tidak diperiksa oleh peserta 

sendiri, namu diperiksa oleh teman 
lainnya. 

Penulis menyampaikan jawaban 
untuk dikoreksi apakah betul atau 
salah dengan memberikan jawaban 
yang benar. Begitu selanjutnya sampai 
selesai pada nomor akhir soal dan 
dihitung berapa yang betul dan berapa 
yang salah dan minta tolong langsung 
dinilai. 

6. Penyampaikan hasil Evaluasi
Hasil evaluasi yang diperiksa oleh 

peserta langsung disebutkan berapa 
nilai awal dan berapa nilai akhir 
dari peserta penyuluhan dan mereka 
langsung mengetahui hasilnya dan 
mengetahui salahnya dimana. Hal 
ini membuat mereka berbahagia 
bila nilainya tinggi yang tentu 
adanya penambahan Pengetahuan 
keterampilan dan sikap yang mereka 
miliki.

Keberhasilan suatu 
penyuluhan Antikorupsi 
yang dilakukan adalah 
berubahnya 
Pengetahuan, 
Keterampilan dan Sikap 
dari peserta yang di 
suluh tentang korupsi. 

- Ir. Harmet, MP  -

Foto bersama dengan peserta setelah selesai melakukan penyuluhan 

Peningkatan hasil penyuluhan 
setelah disuluh dengan Materi 
Semangat Melawan Korupsi
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KENDALA DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan tentunya bukan tanpa 
kendala yang dihadapi antara lain : 
perlu waktu yang cukup banyak dalam 
persiapan pelaksanaan evaluasi awal 
dan akhir terutama dalam pemmbuat 
soal, Membutuhkan waktu yang banyak 
untuk memeriksa jawaban dari peserta, 
Membutuhkan waktu untuk menganalisis 
dan membuatkan narasinya, Perlu biaya 
untuk alat tulis kantor, dan lain sebagain-
ya.

Dari kendala yang dialami dalam 
pra kegiatan, saat kegiatan, bahkan 
pasca kegiatan, beberapa cara yang 
saya lakukan antara lain: Memotivasi 
diri, bahwa evaluasi adalah hal yang 
sangat menentukan dalam mengevaluasi 
kesukses dalam menyuluh, Melibatkan 
peserta dalam pemeriksaan hasil dengan 
membagikan hasil evaluasi pada peserta 
yang bebeda, Mengunakan berbagai 
program dan memudahkan menganalisis, 
Mengoptimalkan potensi yang kita miliki 
untuk dapat dimanfaatkan dianggap aja 
sebagai bahan sedekah kita atau tabungan 
untuk akhirat.

RENCANA PENGEMBANGAN

Dengan berkembangnya teknologi 
informasi salah satunya  denga memasuki 
teknologi 4.0, penulis harus juga bisa 
menyesuaikan diri dengan teknologi 
yang ada seperti  melalui Online dengan 
memakai beberapa program yang ada  
seperti Kahood dan lain-lain Untuk 
membuat soal serta menilai hasil jawaban 
dari peserta.   Sebagai alat pengoperasion-
alannya secara langsung. Dimana dengan 
Program ini peserta harus memiliki 
Android. Penggunaan kuis melalui Online 
dimana waktu pembuatan lebih cepat, 
data tersimpan dalam software, tidak 
memerlukan biaya fotocopy, dan hasilnya 
bisa diketahui dengan cepat dan bisa 
ditayangkan langsung. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari rangkaian kegiatan penyuluhan 
yang telah dilakukan dapat dilihat terjadi 
peningkatan kemampuan peserta yang di-
suluh tentang Semangat Melawan Korupsi 
dari nilai  rata-rata 29,55 menjadi nilai 
rata-rata 83,41 atau sebesar 53,86. Peserta 
mengetahui hasil pencapaian tujuan 
intstruksional umum dan khusus yang 
dilakukan oleh penyuluh, dan yang paling 
utama adalah kebahagian yang terasa bagi 
penulis setelah melakukannya dan begitu 
juga bagi peserta. tergambar dari wajah 
ceria setelah selesai penyuluhan dengan 
foto bersama

Dari pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan terdapat rekomendasi 
yang saya sampaikan dalam tulisan 
ini yaitu, PAK perlu melakukan 
pengukuran kemampuan sebelum dan 
setelah pelaksanaan penyuluhan, untuk 
mengetahui kemajuan penyuluhan yang 
dilakukan, Dengan kemajuan teknologi 
dapat melakukan secara online lebih ef-
fektif dan efisien.

Peserta sedang mengerjakan evaluasi
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Semai Integritas, 
Bangun Budaya Kerja, 
Entaskan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

Adoniati Meyria 
Widaningtyas H 
Reg PAK. 915.1.00046 2019

Penyuluh Sosial Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah

Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Tengah berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah memiliki 
mandat pelayanan sosial yang 
pelaksanaannya dilakukan 
secara langsung oleh Panti 
Pelayanan Sosial. Pelayanan 
sosial yang dimaksud adalah 
pelayanan yang diberikan 

kepada sebagian masyarakat 
yang kurang atau tidak 
beruntung seperti pelayanan 
sosial bagi anak yang terlantar, 
keluarga miskin, disabilitas, 
lanjut usia, orang terlantar, 
orang dengan gangguan jiwa 
(ODGJ) atau orang dengan 
masalah kejiwaan (ODMK) 
yang selanjutnya disebut 
sebagai Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

Bekerja untuk melayani dengan hati 
bagi orang-orang yang membutuhkan, 
yang terabaikan bahkan terbuang. 
Mungkin kata itu bisa menggambarkan 
untuk mereka yang bekerja di lingkungan 
Dinas Sosial. Tapi, apakah benar 
begitu prakteknya? Sayangnya, praktik 
pelayanan sosial yang dilakukan bergeser 
pada rutinitas di dalam panti belaka. Akti-
vitas-aktivitas keseharian dilakukan tanpa 
ada kreatifitas dan inovasi yang dapat 
membawa perubahan mendasar pada 
upaya pemberdayaan dan pemandirian 
PMKS. 

Penyelenggaraan pelayanan 
sosial dalam pelaksanaannya harusnya 
menekankan pada upaya-upaya mem-
fasilitasi dan memperkuat relasi serta 
meningkatkan keberfungsian sosial 
individu-individu, baik secara individual, 
keluarga, kelompok maupun masyarakat, 
yang berfokus pada relasi sosial mereka, 
khususnya interaksi manusia dengan 
lingkungannya. Terdapat 6 prinsip 
dasar dalam pelayanan sosial mulai 
dari melayani, keadilan sosial, martabat 
dan harga diri seseorang, pentingnya 
hubungan manusia atau relasi antar 
individu/kelompok, kompetensi dan yang 
terakhir integritas.

Jiwa pelayanan yang tertutup 
oleh rutinitas keseharian menutup 
pula integritas yang dimiliki oleh para 
pelaksana pelayanan di panti. Hal tersebut 
berdampak pada memudarnya kreatifi-
tas dan inovasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan sosial. Disadari atau tidak, 
diakui atau tidak, pengentasan PMKS 
sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan 
sosial, pemberdayaan dan pemandirian 
PMKS sehingga mampu membangun 
relasi dan keberfungsian sosial. Untuk 
itu, dibutuhkan perubahan pola pikir 
dan budaya kerja bersama seluruh 
unsur dalam Panti. Perlu perubahan 
cara berpikir tentang melayani, dan 
membangun sendiri nilai budaya 
melayani di internal panti yang diyakini 
dan menjadi budaya kerja pelayanan 
sosial.

Dari refleksi tersebut, permasalahan 
yang dapat disimpulkan adalah 
bagaimana membangunkan kesadaran 
para pelaksana pelayanan sosial tentang 
prinsip atau nilai integritas itu sendiri, 
sehingga mampu melakukan perubahan 
dalam kerja-kerja pelayanan sosial yang 
profesional.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH    

Terdapat 3 strategi untuk menjawab 
masalah tersebut, pertama dengan 
melakukan penyuluhan. Penyuluhan 
Antikorupsi dikemas sedemikian rupa 
hingga secara substansi dapat mengena 
pada keseharian pelayanan sosial didalam 
panti. Mengkaitkan nilai-nilai integritas 
dan Antikorupsi dengan prinsip pelayanan 
sosial.

Kedua, proses identifikasi, praktik 
dan internalisasi nilai integritas yang 
dikemas melalui pengembangan budaya 
kerja pelayanan sosial di masing-masing 
panti. Budaya kerja dibangun dari inte-
grasi sembilan nilai integritas, prinsip 
pelayanan sosial dan standar pelayanan 
panti berdasar kategori PMKS yang 
dilayani, yaitu anak, disabilitas, lanjut 
usia, ODGJ/ODMK, pengemis, gelandangan 
dan orang terlantar serta perempuan.

Ketiga, keseluruhan proses tersebut 
didokumentasikan dalam bentuk kajian 
pendampingan budaya kerja, panduan 
pengembangan budaya kerja dan pilot 
project budaya kerja panti pelayanan 
sosial. 

LSP-KPK TAHUN 2020
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LANGKAH KEGIATAN     

1. Penyuluhan Antikorupsi “KPK Goes to 
Dinas Sosial”

Langkah pertama yang saya lakukan 
dengan mengambil kesempatan dalam 
program PAK Berdaya yang digelar 
ACLC KPK. Penyuluhan dengan tema 
“Membangun Pelayanan Sosial yang 
Berintegritas, Profesional dan Bebas 
Korupsi di Lingkungan Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah”, mendapat 
dukungan luar biasa dari ACLC. 
Dilaksanakan pada 5 September 2019 
menyasar para pengambil kebijakan 
pada Dinas Sosial Provinsi dan 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam 
pelaksanaannya dihadiri oleh kurang 
lebih 220 orang peserta dari unsur SKPD 
Provinsi, Kepala Dinas Sosial dari 34 
Kabupaten/Kota, Para Pejabat Adminis-
trator dan Pengawas serta unsur-unsur 
pelaksana teknis, Tim dan Pokja di 
lingkungan Dinas Sosial Provinsi dan 
Panti Pelayanan Sosial.
Hal penting dari penyuluhan tersebut 
pada akhir kegiatan peserta menan-
datangani PAPAN INTEGRITAS 

Pelayanan Sosial bersama dengan 
Gubernur Jawa Tengah, Inspektur 
Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan 
KOMPAK Jawa Tengah. Peserta 
penyuluhan selanjutnya diharapkan 
menjadi tunas integritas untuk meny-
emaikan integritas, profesional dan 
bebas korupsi dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial di Jawa Tengah.

2. Pilot Project Budaya Kerja Pelayanan 
Sosial

PAPAN INTEGRITAS Pelayanan 
Sosial, menjadi pijakan selanjutnya 
membangun budaya melayani dengan 
hati yang diperkuat dengan nilai-nilai 
integritas pelaksananya. Pada dasarnya 
setiap individu memiliki nilai-nilai 
pribadi yang menjadi rambu-rambu 
jalannya. Termasuk Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah 
organisasi. Semboyan pelayanan 
Panti Wiratama, yang merupakan 
akronim dari WangI – Rapi – Tanggap 
– Manusiawi, pernah dipersiapkan 
sebagai konsep dasar pelayanan sosial 
yang akan diterapkan oleh seluruh 
panti.

Panti Wiratama sebagai nilai 
kearifan lokal organisasi, budaya 
organisasi yang telah ada. Dari Panti 
Wiratama itulah saya memulai 
kerja-kerja penyuluhan Antikorupsi, 
melanjutkan KPK Goes to Dinas Sosial. 
Semboyan Wiratama tersebut saya 
yakini mampu menjadi pintu masuk 
mengenalkan nilai-nilai integritas, 
membangunkan nilai-nilai individu 
menjadi budaya kerja dari internal 
panti sendiri.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
memiliki 27 panti pelayanan sosial 
yang tersebar se-Jawa Tengah. Panti 
pelayanan sosial ini menjadi show-
room penyelenggaraan pelayanan 
sosial berbasis panti. Rasanya 
tidak mungkin untuk serta merta 
mengembangkan budaya kerja yang 
berintegritas, profesional dan An-

tikorupsi pada 27 panti yang ada. 
Sehingga, sebagai penyuluh Antikorup-
si dibutuhkan strategi dan metode 
yang tepat untuk efektif bekerja, 
efisien waktu dan anggaran serta 
fokus pada tujuan untuk menggulirkan 
nilai integritas, profesional dan An-
tikorupsi.

Pilot Project adalah pilihan strategi 
sekaligus metode yang diharapkan 
dapat menyemaikan integritas dan 
membangun budaya kerja pelayanan 
sosial. Konsep dasar membangun 
budaya kerja yang dikembangkan 
dengan kata kunci JAGA PANTI 
bangun sistem nilai budaya kerja 
menuju Panti WIRATAMA. Pilot proj-
ect yang dikembangkan mencakup 
sosialisasi, penyiapan fasilitator dan 
pendampingan kelompok sasaran. 
Terdapat 5 panti pelayanan sosial 

yang menjadi kelompok sasaran 
berdasarkan kategori pelayanan, yaitu 
pelayanan anak, pelayanan disabili-
tas, pelayanan lanjut usia, pelayanan 
ODGJ/ODMK dan pelayanan wanita 
tuna sosial.

Pertama-tama yang dilakukan, 
sebagai penyuluh Antikorupsi, 
mengajak para pelaksana panti 
untuk memahami nilai-nilai integ-
ritas BERani, JUjur, Mandiri, Peduli, 
Adil, DIsiplin, KERja keras, TAnggung 
jawab dan Sederhana yang akan 
menjadi dasar budaya kerja dan 
etos kerja pelayanan dalam Panti. 
Pengenalan dilakukan melalui 
permainan jaring laba-laba, pohon 
potensi dan kertas koran visioner. 
Jaring laba-laba mengajak mereka 
untuk melihat persoalan dalam panti 
termasuk konflik serta mengurainya 

Penyuluhan Antikorupsi dengan Tema “Membangun  Pelayanan Sosial yang Berintegritas, 
Profesional dan Bebas Korupsi di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah”

Bekerja sebagai 
pelayan sosial haruslah 
melayani dengan 
hati, penyelenggaran 
pelayanan menekankan 
upaya memfasilitasi, 
membangun relasi 
dan meningkatkan 
keberfungsian sosial.  

- Adoniati Meyria 
Widaningtyas H.  -
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dalam berbagai perspektif hingga 
mendapatkan solusi. Untuk mencapai 
solusi yang win win solution bukan 
hanya dibutuhkan kejelian atas akar 
masalah, tapi juga sembilan nilai integ-
ritas.

Pohon potensi digunakan untuk 
mengenali kelemahan, kelebihan, 
harapan, potensi dan nilai-nilai 
individu yang dimiliki. Dari sini 
akan terpetakan nilai-nilai integritas 
individu, harapan dan potensi yang 
dimiliki untuk kemudian penyuluh 

Antikorupsi sebagai fasilitator 
mengerucutkannya menjadi nilai-nilai 
integritas yang diyakini bersama 
sebagai modal membangun nilai 
budaya kerja panti pilot project.

Sedangkan, permainan kertas 
koran visioner saya gunakan untuk 
menggali potensi kreatifitas dan 
inovasi panti, sehingga dalam 
praktik budaya kerja kedepan akan 
memunculkan inovasi pelayanan 
sosial pengentasan PMKS pada panti 
pilot project tersebut. 

Metode permainan ini jika 
dirangkaikan menggambarkan 
proses atau langkah-langkah menuju 
perubahan, yang berangkat dari 
kesediaan dan kesepakatan (jaring 
laba-laba), identifikasi (pohon potensi) 
hingga internalisasi (kertas koran 
visioner). Nilai-nilai budaya kerja yang 
telah disepakati bersama tersebut 
selanjutnya diharapkan menjadi 
sistem nilai kerja Panti sebagai 
rambu-rambu Jaga Panti Wiratama.

Penandatanganan Komitmen Bersama Jajaran Dinas Sosial Provinsi dan 
Kabupaten/Kota Jawa Tengah Menerapkan Integritas Mencegah Korupsi

DAMPAK

Tujuan akhir dari seluruh proses 
pengembangan budaya kerja dalam 
pelayanan sosial adalah pengentasan 
PMKS. Namun, jika berbicara dampak 
tentunya proses yang baru saja dimulai 
belum dapat menunjukkan secara 
langsung pengentasan PMKS yang ada. Hal 
tersebut bukan berarti bahwa penyuluhan 
Antikorupsi yang mengenalkan nilai 
integritas, profesionalitas dan Antikorupsi 
tidak menunjukkan dampak yang berarti. 
Benih integritas yang disemai sejatinya 
telah memunculkan tunas-tunas kecil 
yang subur. Geliat perubahan mulai 
bermunculan dengan semboyan atau 
tagline pelayanan yang dibangun oleh 
beberapa panti. 

Panti Pelayanan Sosial Disabili-
tas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi 
dengan tagline MAPAN yang berarti 
MAndiri, Peduli dan iNovatif, Panti 
Pelayanan Sosial Anak (PPSA) Kumuda 
Putra Putri “Mengasuh dengan Hati”, Panti 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) 
Potroyudan “Ngopeni Sing Ora Kopen, Ben 
Kopen” atau merawat yang tidak terawat 
agar terawat, PPSLU Turus Gede AMPUH 
Amanah, Maju, Peduli, Ulet dan Humanis, 
serta PPSA Pamardi Utomo Adil Disiplin 
Empati Mandiri.

Tagline tersebut menjadi nilai yang 
disepakati bersama di internal panti 
menjadi budaya kerja dan prinsip kerja 
pelayanan sosial yang mereka terapkan 
dalam pengentasan PMKS yang mereka 
layani di dalam panti.

Dampak lainnya, budaya kerja yang 
telah dibangun tersebut mendorong 
pelaksana pelayanan sosial pada beberapa 
panti berinovasi yang bukan hanya bertu-
juan mengembangkan metode pelayanan 
sosial oleh para pelaksana pelayanan 
sendiri, tetapi juga mengembangkan 
strategi pemandirian dan pemberdayaan 
PMKS yang ada dalam panti. Seperti yang 
dilakukan oleh PPSDSN Penganthi dengan 
Rompi Penganti untuk pemandirian 
disabilitas netra dan PPSA Kumuda Putra 
Putri dengan Warung Kumuda-nya yang 
dikelola oleh anak-anak panti.

Yang menarik dari Warung Kumuda 
adalah pengelolaan warung mulai dari 
pembukuan, pengembangan modal, 
penyimpanan dan semua aktivitas warung 
dikelola oleh anak-anak panti sendiri. 
Melalui warung ini anak-anak belajar 
tentang tanggung jawab, kejujuran, 
kerjasama, transparansi dan nilai-nilai 
integritas lainnya.

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala yang dialami dalam 
pengembangan praktik budaya kerja pada 
panti-panti pelayanan sosial, pertama 
terhambatnya proses pendampingan 
langsung oleh Penyuluh Antikorupsi 
terutama pada 5 panti yang menjadi 
sasaran pengembangan pilot project 
budaya kerja karena force majeur 
bencana non alam covid-19 yang 
memunculkan kebijakan pelarangan 
aktivitas-aktivitas yang berpotensi 
mengantarkan penularan covid-19. 

Kedua, meski telah ada fasilitator 
kelompok budaya kerja pada kelima 
panti tersebut, namun sosialisasi maupun 
pembekalan awal belum merata dan 
maksimal dilakukan. Sosialisasi tentang 
budaya kerja baru dilakukan pada 3 panti 
yaitu PPSDSN Penganthi, PPSA Kumuda 
Putra Putri dan Panti Pelayanan Sosial 
Wanita Wanodyatama. Sedangkan pem-
bekalan sekaligus praktik fasilitasi budaya 
kerja baru dilakukan pada 2 panti, yaitu 
PPSDSN Penganthi dan PPSA Kumuda 
Putra Putri. Hal tersebut menyebabkan 
fasilitator kelompok pada panti sasaran 
pilot project lainnya masih ragu untuk 
memulai memfasilitasi pengembangan 
budaya kerja pada panti masing-masing. 
Akibatnya, rencana pengembangan 
pilot project budaya kerja belum dapat 
terlaksana dengan maksimal.

Perlu adanya terobosan yang adap-
tif dengan situasi untuk memberikan 
pembekalan pada fasilitator kelompok 
dan juga penguatan kelima panti yang 
menjadi sasaran pilot project budaya 
kerja. Salah satu yang telah dilakukan 
membentuk grup diskusi bersama kelima 
fasilitator kelompok dan menyusun 
salindia tentang “Menyelami Budaya 
Kerja” dan “Bagaimana Memulai 
Budaya Kerja” sebagai bahan fasilitator 
untuk memahami budaya kerja dan 
mempraktikkannya.  

Selain itu, terobosan juga diperlukan 
untuk mendampingi panti-panti yang 
telah mulai berjalan dengan praktik 
budaya kerjanya disaat situasi pandemi 
untuk menjaga dinamika tersebut.
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RENCANA PENGEMBANGAN

Budaya kerja melayani dibangun dari nilai-nilai yang 
diyakini dan disepakati pelaksana pelayanan sosial, yang 
dalam hal ini panti. Inisiatif beberapa panti yang telah 
mengembangkan tagline nilai-nilai budaya kerja perlu dikuatkan 
dengan mempertajam tagline tersebut dengan konteks integ-
ritas dalam prinsip pelayanan sosial. Untuk itu, ke depan akan 
dikembangkan metode workshop online untuk memfasilitasi 
kelima panti sasaran pilot project untuk menguraikan nilai-nilai 
yang telah disepakati sebagai budaya kerja dan mengkaitkan-
nya dengan nilai-nilai integritas, profesionalitas dan Antikorupsi 
dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

Selain itu, workshop online digunakan juga untuk memfasil-
itasi proses penerapan nilai-nilai budaya kerja tersebut dalam 
proses pelayanan sosial panti, serta memfasilitasi penggalian 
potensi, kreatifitas dan inovasi pelayanan sosial sebagai bentuk 
terlaksananya budaya kerja. Sedangkan pendampingan pilot 
project secara offline akan dilakukan setelah situasi dan kondisi 
memungkinkan, atau ketika pandemi covid-19 dirasa mulai 
mereda.

Penyusunan buku panduan budaya kerja, dimana dengan 
buku panduan tersebut, praktik membangun budaya kerja tidak 
hanya dilakukan oleh 5 panti sasaran pilot project tetapi juga 
oleh 22 panti pelayanan sosial lainnya di lingkungan Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan buku panduan tersebut 
diikuti pula video tentang praktik membangun budaya kerja, 
sehingga mempermudah replikasi budaya kerja.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menyemaikan nilai integritas dan meleburkannya dalam 
nilai budaya kerja yang mereka bangun, sedikit demi sedikit 
menggugah kreatifitas para pelaksana pelayanan di panti. 
Inovasi-inovasi pelayanan panti pun berjalan seiring dengan ber-
semainya integritas dan terbangunnya budaya kerja. Inovasi-ino-
vasi pelayanan sosial inilah yang diharapkan dapat mendorong 
percepatan upaya-upaya pengentasan PMKS. 

Untuk itu, sangatlah penting untuk terus mendorong-
kan inisiasi-inisiasi praktik budaya kerja pada seluruh panti 
pelayanan sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Tengah. Terbangunnya nilai budaya kerja sebagai sistem nilai 
bersama yang disepakati dalam pelaksanaan pelayanan sosial 
untuk mewujudkan Panti Wiratama. Karena dengan budaya 
kerja, maka nilai integritas dapat diterapkan dalam pelayanan 
sosial, Panti Wiratama akan terwujud dan dampak akhirnya 
PMKS menjadi mandiri dan berdaya.

Rangkaian Penyuluhan Antikorupsi dengan Tema “Membangun  Pelayanan Sosial yang Berintegritas, 
Profesional dan Bebas Korupsi di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah”
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Integritas Pada Masa Pandemi 
Covid-19 di Puskesmas 
Adalah Pundi-Pundi Emas 

Dina Indriyanti 
Reg PAK. 915.1.00056 2018

Widyaiswara di Balai 
Pelatihan Kesehatan 
Cikarang, Surveior 
Akreditasi Puskesmas 

Pandemi COVID-19 yang 
melanda hampir seluruh negara 
di dunia saat ini telah berdampak 
pada berbagai sector, baik 
kesehatan maupun non kesehatan. 
Masing-masing negara menyikap-
inya dengan mengeluarkan berbagai 
kebijakan untuk memutus mata 
rantai penularan dan mengurangi 
dampak yang terjadi. Kekuatan 
sistem kesehatan kita saat ini diuji 
seiring dengan eskalasi kasus        

COVID-19 yang telah melanda 
seluruh provinsi di Indonesia. 
Fasilitas pelayanan kesehatan 
menjadi garda terdepan dalam 
menghadapi masalah kesehatan 
di masyarakat akibat COVID-19. 
Puskesmas yang selama ini menjadi 
ujung tombak pelayanan kesehatan 
untuk menjangkau masyarakat di 
wilayah kerjanya semakin penting 
perannya untuk penanggulangan 
COVID-19. 

Peran Puskesmas perlu diperkuat 
dalam hal prevensi, deteksi dan re-
spon sesuai dengan kewenangannya 
sebagai fasilitas pelayanan kesehatan 
tingkat pertama. Namun di sisi lain, 
Puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi 
menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan 
perseorangan dalam rangka pemenu-
han standar pelayanan minimal bagi 
masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan 
selama masa pandemi ini berlangsung. 

Kekuatan puskesmas terletak pada 
pribadi-pribadi yang mengisi seluruh 
ruangan dan memberikan pelayanan di 
semua unit layanan. Mereka harus tetap 
sehat fisik, mental dan sosial, mereka 
harus tetap setia pada profesi dan mereka 
harus amanah sebagai abdi negara.  
Integritas mereka dipertaruhkan. Ini 
adalah cerita yang kemudian terangkai 
sejak kebersamaan penyuluh antikorupsi 
selama ini di puskesmas dalam rangka 
mendampingi penggunaan anggaran 

bersumber dari negara, daerah dan 
sumber lain yang harus dikelola oleh 
para tenaga kesehatan yang praktis tidak 
mempunyai latar belakang ilmu akuntansi 
dan ilmu hukum.

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

KOMPAK (KOMunitas Puskesmas 
AntiKorupsi) dibentuk yaitu menjaga 
puskesmas sebagai zona integritas yang 
membahagiakan. KOMPAK merupakan 
upaya penulis yang penyuluh antikorupsi 
dalam menemani teman – teman 
tenaga kesehatan dan non kesehatan di 
puskesmas dalam mencegah perilaku 
koruptif yang nyata pada pengelolaan 
anggaran dan pelayanan di Puskesmas. 
Berawal dari kegelisahan karena 
puskesmas pernah  mengalami perjalanan 
panjang bolak balik kantor kejaksaan 
untuk kasus dugaan penyalahgunaan 
anggaran bantuan operasional kesehatan  
pada tahun 2015.  Kepala puskesmas pada 
saat itu kemudian memutuskan untuk 
menjadi penyuluh antikorupsi dan setia 
menjaga puskesmas dalam komunitas 
ini sampai saat sekarang. Pada masa 
pandemic kebutuhan puskesmas adalah 
menjaga imunitas dengan memupuk 
nilai- nilai integritas, agar tetap sehat 
dan tetap dapat bertugas memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
Puskesmas tidak seperti rumah sakit yang 
hanya melayani pasien sakit, namun tugas 
puskesmas yang penting adalah  menjaga 
populasi sehat agar tetap sehat .

LANGKAH KEGIATAN

Sejak puskesmas berikrar dalam 
gerakan antikorupsi yang diwadahi 
KOMPAK, maka kegiatan yang dilakukan 
adalah penyuluhan secara berkala 
setiap 6 bulan sekali. Materi penyuluhan 
disesuaikan dengan kebutuhan informasi 
tentang gerakan antikorupsi yang 
diharapkan oleh tenaga puskesmas. 
Semester 1 tahun 2018 dengan materi 
membangun semangat melawan korupsi. 
Semester 2 tahun 2018 materi audit 
internal pengelolaan keuangan. Semester 
1 tahun 2019 tidak dilakukan, Semester 2 
tahun 2019 materi  akuntabilitas system 
informasi di puskesmas sebagai wujud 
transparansi pelayanan publik. Semester 
1 tahun 2020 tidak dilakukan. Semester 
2 tahun 2020, materi puskesmas sebagai 
zona integritas menuju WBK WBBM. 

Kegiatan lain yaitu memberikan 
konsultasi terkait dokumen akreditasi 
puskesmas berhubungan dengan rek-
rutmen tenaga, pengelolaan keuangan, 
pengadaan barang dan jasa, terhadap 
potensi benturan kepentingan di 
puskesmas.  Penyuluh juga dilibatkan 
sebagai pendamping puskesmas zona in-
tegritas, sejak ditetapkan oleh pemerintah 
daerah setempat di awal tahun 2020. 

Pada masa pandemik ini yang 
menjadi kebutuhan puskesmas, salah 
satunya adalah menjaga kesehatan 
seluruh tenaga kesehatan dengan skala 
integritas terbaik. Kegiatan KOMPAK 
kemudian berkembang untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut diantaranya 
memberikan dukungan perlindungan 
kepada puskesmas melalui pendistribu-
sian APD berupa face shield  dan upaya 
menjaga imunitas dan memupuk integri-
tas dengan cara “mengajak bercerita”. 

“Mengajak bercerita” dilakukan 
untuk mengurangi beban mental seluruh 
tenaga kesehatan dan non kesehatan di 
puskesmas, agar tetap sehat . “Mengajak 
bercerita” tidak bisa dilakukan dengan 
cara biasa seperti pertemuan-pertemuan 
sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan ini 
dilakukan dengan setting ruangan yang 
harus menyesuaikan dengan protocol 
kesehatan, dimana jarak antar peserta 
minimal 1,5 meter, semua peserta 
menggunakan masker, mencuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir sebelum 
dan sesudah pertemuan, tidak disediakan 
makanan atau kudapan, waktu tidak lebih 
dari 2 jam dan pertemuan dilakukan 
dengan peserta 50%  kapasitas ruangan,. 

Seluruh peserta diajak menakar 
integritas dengan bercerita tentang 
integritas mereka terhadap dunia 
kerjanya, pekerjaanya/profesinya melalui 
tulisan bebas esay aktualisasi integritas 
pegawai puskesmas. Seluruh peserta 
diberikan selembar kertas, dipandu 
dengan pertanyaan dan pernyataan 
seputar aktualisasi integritas. Seluruh 
peserta mengikuti langkah – langkah 
menjawab dan memberikan pernyataan 
- pernyataan tentang integritas dengan 
menggunakan Bahasa sederhana, dalam 
waktu tertentu. Penyuluh memandu setiap 
peserta memahami setiap pertanyaan dan 
pernyataan tentang actualisasi integritas, 
sehingga pemahaman semua peserta 
diharapkan sama.

DAMPAK KEGIATAN 

Esay aktualisasi integritas sebagai 
produk dari “mengajak bercerita” menjadi 
bagian penting dalam menjaga kesehatan 
bagi tenaga puskesmas yang dituntut tetap 
sehat pada masa pandemic menuju new 
normal ini. Hasil evaluasi pasca kegiatan 
didapatkan respon positif dari seluruh 
peserta. 

Dampak dari kegiatan ini diukur 
dengan menggunakan Aplikasi bernama 
Sehat Jiwa yang dirancang oleh 
Kementerian Kesehatan RI dan World 
Health Organization (WHO). Aplikasi ini 
bertujuan untuk membantu mengedu-
kasi dan menyadarkan masyarakat 
mengenai pentingnya masalah kesehatan 

Gerakan melawan 
korupsi adalah gerakan 
tak berbatas ruang 
dan waktu, tak harus 
berhenti meski dengan 
segala keterbatasan 
dan kondisi pandemic 
sekalipun. 

- Dina Indriyanti -

Memotivasi dan membangun semangat 
berintegritas di puskesmas

Sosialisasi dan pendampingan ZI di 
puskesmas oleh PAK
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jiwa. Aplikasi ini dilengkapi dengan 
fitur kuesioner yang bisa dipakai untuk 
mengukur kesehatan mental. Aplikasi 
ini diterapkan pada saat sebelum dan 
sesudah kegiatan “mengajak bercerita”.  
Secara umum setelah bercerita tentang 
integritas masing-masing, dampak jangka 
pendek kegiatan ini adalah hampir semua 
peserta merasa lebih rileks, lebih kuat, 
lebih happy, lebih ikhlas dan lebih sehat, 
dengan skor dalam batas normal.  Ini 
sangat luar biasa . 

KENDALA DAN SOLUSI

Penyuluh Antikorupsi wilayah 
Kabupaten Bogor yang tercatat di data 
terakhir Penyuluh Antikorupsi Jabar 
berjumlah 2 orang, guru dan dokter 
umum yang widyaiswara. KOMPAK 
wilayah Kabupaten Bogor sedang mencari 
pola kegiatan sesuai dengan tujuan yang 
ditetapkan di awal pembentukannya yaitu 
menjaga puskesmas sebagai zona integri-
tas yang membahagiakan. KOMPAK terus 
bergerak meskipun dengan kekuatan 
seorang penyuluh antikorupsi saja. Tidak 
banyak yang bisa dilakukan bukan berarti 
tidak bisa melakukan apa-apa. 

KOMPAK baru bisa bergerak di dua 
puskesmas saja, diantara 40 puskesmas 
kecamatan dan 65 puskesmas lainnya 
di Kabupaten Bogor.      Masih terdapat 
banyak agenda sosialisasi dan advokasi 
yang harus dilakukan untuk memperluas 
sasaran. Pendekatan dan komunikasi 
dengan puskesmas tidak semudah 
mengkomunikasikan program-program 
kesehatan. Tidak semua kepala puskesmas 
menganggap pendidikan antikorupsi 
penting. Hubungan dan komunikasi yang 
baik dengan sasaran, fokus kegiatan 
pada proses edukasi, metode ceramah 
interaktif, curah pendapat, diskusi dan 
role play serta berbagai macam game 
harus terus dioptimalkan untuk men-
gungkit kepedulian terhadap pentingnya 
keberadaan komunitas ini di puskesmas .

Puskesmas memang sudah 
dan selalu dibebani dengan sangat 
banyak program kesehatan dan harus 
mempertanggungjawabkan anggaran dari 
berbagai sumber anggaran. Ironisnya ke-
tenagaan di puskesmas sesuai Permenkes 
no 43 tahun 2019 hanya bisa menambah 
tenaga di luar tenaga kesehatan sejumlah 
1 – 2 orang tenaga administrasi saja. Ini 
sesungguhnya menjadi pintu masuk untuk 
membekali tenaga kesehatan sebagai 
pelaksana pengguna anggaran dengan 
sosialisasi penggunaan anggaran yang 
transparan dan akuntable melalui edukasi 
oleh PAK dan tim. 

Kesibukan tenaga kesehatan dan 
non kesehatan di puskesmas dengan 
sejumlah program kesehatan memerlukan 
komitmen dan dukungan yang kuat dari 
pimpinan dan keyakinan bahwa kegiatan 
ini sangat bermanfaat untuk mereka.   

Keterbatasan waktu penulis sebagai 
Widyaiswara di sebuah Lembaga pela-
tihan dengan agenda diklat yang padat, 
juga merupakan tantangan untuk tetap 
berupaya memberikan porsi pembinaan 
dan pendampingan kepada Puskesmas 
secara berkelanjutan.

RENCANA DAN PENGEMBANGAN

Seorang PAK tidak bisa bergerak 
sendiri. PAK harus membangun 
kolaborasi dan bersinergi dengan dinas 
kesehatan sebagai Pembina Langsung 
dan membuka kemungkinan melibatkan 
inspektorat sebagai Pembina dan 
pengawas pengelolaan keuangan di 
seluruh SKPD di daerah. Dengan mulai 
dilatih dan akan disertifikasinya seluruh 
APIP menjadi PAK, maka ini merupakan 
peluang pengembangan yang akan sangat 
mendukung keberlanjutan KOMPAK ke 
arah yang lebih baik dan bermanfaat 
dengan sasaran yang lebih luas dan masif. 

KOMPAK sedang berupaya 
mengembangkan  Kartu Menuju Sehat 
Integritas (KMSI). Seperti layaknya KMS 
pada bayi balita atau kartu ibu yang 
digunakan untuk memantau kesehatan 
bayi dan balita serta ibu hamil, maka 
KMSI ini akan memberi gambaran tingkat 
integritas dan kesehatan mental dengan 
melakukan self assessment terhadap 
nilai-nilai integritas dan Aplikasi Sehat 
Jiwa sebagai ukurannya. 

Ketika puskesmas ditetapkan sebagai 
zona integritas, maka PAK yang juga 
seorang surveyor akreditasi puskesmas 
dapat berperan sebagai pendamping 
dalam berproses menuju puskesmas 
terakreditasi yang WBK WBBM. Proses 
akreditasi puskesmas dan zona integritas 
sesungguhnya adalah media yang sangat 
bermanfaat untuk menjamin puskesmas 
terstandart dalam pelayanan, baik upaya 
kesehatan masyarakat maupun upaya 
kesehatan perseorangan,  manajemen 
sumber daya, sarana prasarana, asset dan 
tata kelola penggunaan anggaran, serta 
manajemen resiko. Akan diagendakan 
system pendampingan untuk menjamin 
akreditasi puskesmas tetap terjaga dan 
zona integritas terwujud meskipun berada 
di masa pandemic yang belum jelas kapan 
akan berakhir. Sekali lagi dibutuhkan 
komitmen pimpinan dan  semua pihak. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Gerakan melawan korupsi adalah 
gerakan tak berbatas ruang dan waktu, 
tak harus berhenti meski dengan segala 
keterbatasan dan kondisi pandemic 
sekalipun. Terlalu banyak ruang dan 
sangat banyak peluang untuk terus 
bergerak dan menjaga Indonesia dari 
tindakan korupsi dan perilaku koruptif 
khususnya di lingkungan pelayanan pub-
lic bidang kesehatan.

Diperlukan langkah-langkah 
inovatif untuk dapat diterima dan 
berperan dalam melakukan pendeka-
tan memenuhi harapan dan kebutuhan 
sasaran. Lingkungan kerja yang dinamis 
dan sangat beresiko terutama pada masa 
– masa pandemi, lebih membutuhkan 
kegiatan -kegiatan yang bernuansa 
menghibur namun tidak meninggalkan 
substansi integritas.

Diperlukan langkah-langkah kolabo-
ratif dengan beberapa pihak yang dapat 
mengungkit ketercapaian tujuan 

1. Kepada dinas kesehatan kabupaten 
sebagai Pembina puskesmas sebaiknya 
melanjutkan mekanisme pembinaan 
yang terstruktur dan berkelanjutan 
terhadap semua puskesmas, simul-
tan di semua bidang program dan 
kegiatan.

2. Kepada ACLC KPK sebaiknya lebih 
sering membina wilayah sebagai 
mitra PAK dalam melakukan kegiatan 
di lapangan mulai dari perencanaan 
sampai dengan monitoring evaluasi 
dan tindak lanjut hasil kegiatan.  
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“MUDA ANTIKORUPSI”
Aktivis Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah 
Jakarta

Rika Sa’diyah
Reg PAK. 915.1.00080 2018

Dosen Universitas 
Muhammadiyah Jakarta, 
Anggota SPAK

Saat ini praktik korupsi 
di kalangan mahasiswa sudah 
mulai mengakar dalam berbagai 
bidang. Aktivis mahasiswa ini 
bisa dikatakan sebagai bibit 
koruptor, bila perilakunya tidak 
mencerminkan perilaku Antikorup-
si. Hal ini akan berdampak pada 
kondisi mental generasi militan 
di masa depan kelak. Lemahnya 
pengawasan baik dari orang tua 
ataupun institusi pendidikan 
(kampus) menjadi salah satu faktor 

penyebabnya. Universitas Muham-
madiyah Jakarta adalah salah satu 
institusi pendidikan yang memiliki 
banyak aktivis kampus yang 
kegiatannya banyak sekali baik 
di dalam kampus maupun diluar 
kampus. Kondisi aktivis kampus 
dengan segudang program kerja 
dengan dana yang diberikan pihak 
kampus ataupun dari laur kampus, 
dalam membuat LPJ (Laporan 
Pertanggungjawaban) kegiatan, 
banyak kasus yang dimanipulasi 

agar dana yang diberikan benar-benar 
dihabiskan untuk kegiatan. Kemudian 
masih banyak mahasiswa yang acuh 
terhadap perkuliahan dan minimnya 
kedisiplinan dan kejujuran menjadi alasan 
untuk dilakukannya kegiatan sosialisasi 
penyuluhan peningkatan pemahaman 
pendidikan antikorupsi sebagai wujud 
kewajiban dosen yang telah tersertifikasi 
sebagai penyuluh antikorupsi dari ACLC 
KPK baik dilakukan dalam pendidikan 
dan pembelajaran, penelitian maupun 
dalam bentuk kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat, sebagai tugas dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, yag merupakan 
kewajiban dari seorang dosen.

Melalui berbagai kegiatan yang harus 
dilakukan seorang dosen sebagai bagian 
dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, beberapa upaya sosialisasi tentang 
pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh 

Dosen yang sudah menjadi Penyuluh 
Antikorupsi dan juga dari Kompak-
UMJ (Komunitas Mahasiswa Penggiat 
Antikorupsi-Universitas Muhammadiyah 
Jakarta) selaku komunitas yang ada di 
Kampus UMJ merupakan bagian dari edu-
kasi dan sosialisasi, yang harapannya para 
mahasiswa tidak mau untuk berperilaku 
koruptif, walaupun ada kesempatan.

Kompak-UMJ adalah sebuah 
komunitas para mahasiswa yang kon-
sen pada tema pendidikan antikorupsi. 
Kompak disini adalah kepanjangan dari 
komunitas mahasiswa penggiat antikorup-
si yang dideklarasikan pada tanggal 18 
Desember 2019 di kampus Universitas 
Muhammadiyah Jakarta, yang penggagas 
utamanya adalah seorang dosen yang 
telah tersertifikasi sebagai penyuluh 
antikorupsi yaitu saya sendiri sebagai 
penulis artikel ini. 

Dari sejak tersertifikasi sebagai 
penyuluh antikorupsi, beberapa kali 
mengadakan sosialisasi dan edukasi 
tentang tema pendidikan antikorupsi 
kepada para mahasiswa khususnya para 
mahasiswa aktivis di kampus (BEM, 
IMM, HMI, HMJ). Metode pelaksanaan 
peningkatan pendidikan Antikorupsi bagi 
aktivis mahasiswa ini bertumpu pada 
prinsip membangun budaya Antikorupsi 
adalah proses kolaboratif sehingga 
pelaksanaannya harus melibatkan 
para aktivis mahasiswa sebagai agent 
of change, sehingga tingkat kesadaran 
mahasiswa meningkat karena kita tahu 
bahwa pengetahuan dapat memobilisasi 
tindakan bagi suatu perubahan yang 
diharapkan.

Diskusi Peningkatan Pemahaman Pendidikan Antikorupsi Bagi Aktivis Mahasiswa FAI UMJ

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Universitas Muhammadiyah 
Jakarta merupakan salah satu lembaga 
atau institusi pendidikan yang memiliki 
beragam aktivis mahasiswa yang banyak 
kegiatannya berada di kelurahan-
kelurahan di sekitar Jakarta SElatan 
dan Tangerang Selatan. Kondisi aktivis 
dengan segudang program kerja kema-
hasiswaannya yang mendapat bantuan 
dari dana kampus ataupun dari luar 
kampus yang harus membuat laporan 
pertanggungjawaban setelah selesai 
kegiatan tentu sering terjadi laporan 
yang dibuat para aktivis tersebut 
dimanipulasi sedemikian rupa agar dana 
yang diberikan benar-benar dihabiskan 
untuk kegiatan. Selain itu, banyak 
kondisi mahasiswa yang acuh terhadap 
perkuliahan dan juga sering terjadi 
mahasiswa titip absen, mengerjakan tugas 
dengan copy paste, minimnya kedisiplinan 
dan kejujuran yang biasanya menjadi 
fokus sasaran setiap dilaksanakannya 
kegiatan sosialisasi dan edukasi 
pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan permasalahan yang 
sering terjadi, kegiatan sosialisasi dan edu-
kasi pendidikan antikorupsi untuk para 
aktivis mahasiswa selalu berfokus pada:

1. Upaya penyadaran pada para 
aktivis mahasiswa tentang hak dan 
kewajibannya sebagai generasi muda 
penerus keberlanjutan negara.

2. Upaya penyadaran pentingnya 
peran ”aktivis mahasiswa” sebagai 
agent of change dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Sasaran kegiatan adalah 
para aktivis mahasiswa yang 
diharapkan dapat menjadi contoh 
bagi mahasiswa lainnya yang bukan 
aktivis dalam melakukan perubahan 
yang lebih baik dengan penuh 
kesadaran dan tangggung jawab.

3. Merintis dan mengkader mahasiswa 
baik aktivis ataupun bukan aktivis 
untuk menjadi bagian dari Kompak-
UMJ (Komunitas Mahasiswa Penggiat 
Antikorupsi) yang merupakan wadah 
untuk belajar sharing diskusi dll 
dalam usaha membangun budaya 
antikorupsi.

Semua kegiatan tersebut dilakukan 
melalui strategi pemberdayaan Aras 
Mezzo yang menggunakan kelompok 
masyarakat, yaitu para aktivis mahasiswa 
sebagai media intervensi yang dilakukan 
melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, 
penyuluhan dan pelatihan. Kegiatan ini 
bertumpu pada prinsip-prinsip sebagai 
berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolabo-
ratif sehingga dalam pelaksanaannya 
harus melibatkan aktivis mahasiswa 
sebagai partner. Oleh karena itu, 
aktivis mahasiswa harus berperan 
aktif dalam kegiatan tersebut.

2. Tingkat kesadaran para aktivis 
mahasiswa merupakan kunci 
keberhasilan pemberdayaan 
masyarakat melalui sosialisasi 
pendidikan antikoupsi yang 
dipelopori terlebih dahulu oleh para 
mahasiswa,  karena kita tahu bahwa 
pengetahuan dapat memobilisasi 
tindakan bagi suatu perubahan yang 
diharapkan.

LANGKAH KEGIATAN

Setiap kegiatan diharapkan 
memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya, dan kesadaran aktivis para 
mahasiswa terhadap pendidikan an-
tikorupsi pada khususnya. Untuk itu, 
perlu perencanaan dan langkah-langkah 
yang riil untuk mencapai target yang 
ditetapkan melalui indikator capaian 
sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sosialisasi, eduka-
si, penyuluhan dan pelatihan kepada 
aktivis mahasiswa tentang  apa itu 
korupsi dan jenis-jenisnya (UU No. 31 
tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001).

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 
penyuluhan tentang pentingnya 
pendidikan antikorupsi diajarkan 
sejak dini sampai PT dan timbulnya 
sebuah wadah tempat diskusi yaitu 
Kompak-UMJ sehingga harapannya 
bisa melahirkan  budaya antikorupsi 
di lingkungan kampus.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Diskusi “MUDA ANTIKORUPSI”

Mahasiswa sebagai 
agent  of change harus 
punya kesadaran 
tentang pentingnya 
peran mereka 
sebagai generasi 
penerus bangsa 
yang seharusnya 
memiliki karakter dan 
membiasakan perilaku 
antikorupsi demi masa 
depan bangsa dan 
negara yang lebih baik 
yang menjadi impian 
seluruh masyarakat. 

- Rika Sa’diyah -
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Kegiatan Diskusi Peningkatan Pemahaman Pendidikan Antikorupsi Bagi Aktivis Mahasiswa FAI UMJ

DAMPAK 

Setelah dilakukan setiap kegiatan 
diharapkan juga terjadi perubahan demi 
perubahan yang positif pada diri aktivis 
mahasiswa yang pada akhirnya mengarah 
pada peningkatan pemahaman bagi para 
aktivis. Perubahan-perubahan tersebut 
meliputi:

1. Meningkatnya  kesadaran dan 
tanggungjawab aktivis mahasiswa 
dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya sebagai generasi muda 
yang berperilaku antikorupsi.

2.  Meningkatnya kesadaran dan 
kemauan aktivis mahasiswa untuk 
selalu melakukan perubahan yang 
lebih baik dalam menjalankan per-
annnya sebagai agent of change.

3.  Meningkatnya kesadaran dan 
tanggungjawab aktivis mahasiswa 
untuk ikut serta sebagai bagian dari 
KPK dengan mengikuti sertifikasi 
penyuluh antikorupsi maupun 
bergabung dengan lingkup komunitas 
kecil di kampus yaitu Kompak-UMJ 
sebagai wadah dan tempat untuk 
mengadakan diskusi, sharing atau-
pun mengadakan kegiatan-kegiatan 
secara berkelanjutan dengan tema 
pendidikan antikorupsi di lingkungan 
kampus.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sosialisasi, edukasi dan penyuluhan 
pendidikan antikorupsi tentu sangat 
diperlukan sebagai ajang pengenalan 
dan  pembiasaan karakter dan budaya 
antikorupsi yang harus di mulai sejak dini. 
Meski sudah terbilang dewasa, mahasiswa 
para aktivispun sangat antusias saat 
mengikuti kegiatan sosialisasi, edukasi 
dan penyuluhan pendidikan antikorupsi 
karena mereka sadar pentingnya 
memahami apa dan bagaimana perilaku 
koruptif di kalangan para mahasiswa 
khususnya para aktivis mahasiswa yang 
selama ini kerap terjadi. Sebagai agent  
of change mereka pun sadar pentingnya 
peran mereka sebagai generasi penerus 
bangsa yang seharusnya memiliki karak-
ter dan membiasakan perilaku antikorupsi 
demi masa depan bangsa dan negara yang 
lebih baik yang menjadi impian seluruh 
masyarakat.

Kegiatan yang telah dilakukan sejak 
2018, 2019 dan 2020, Alhamdulilah setiap 
kegiatan selalu berjalan dengan lancar 
walaupun tentu masih banyak sekali yang 
harus disempurnkan, hal ini dikarenakan 
belum semua mendukung dari civitas 
akademik kampus pada setiap kegiatan 
yang dilakukan dan biasanya keterbatasan 
biaya dan waktu yang diperlukan. Untuk 
itu, apabila terdapat kesempatan lagi 

dengan dukungan berbagai pihak, biaya 
yang cukup dan waktu yang memadai, 
maka edukasi, sosalisasi dan penyuluhan 
pendidikan antikorupsi akan dilakukan 
di kalangan mahasiswa dan masyarakat 
dengan kuota yang lebih banyak dan 
cakupan wilayah yang lebih luas dengan 
memberdayakan para aktivis mahasiswa 
yang telah mengikuti sosialisasi, edu-
kasi dan penyuluhan pada periode 
sebelumnya, sebagai pemateri edukasi 
dan penyuluhan berikutnya.
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Menebarkan Bibit 
Antikorupsi Melalui 
Kelas Perkaderan 

Fakta yang tidak dapat dipung-
kiri, Sumatera Utara adalah propinsi 
dengan segudang kisah tindak 
pindana korupsi. Rekaman kasus 
KPK mencatat Gubernur Sumatra 
Utara, Syamsul Arifin tahun 2011, 
terbukti melakukan tindak pidana 
korupsi. Kemudian diikuti oleh 
Gubernur selanjutnya Gatot Pujo 
Nugroho tahun 2016. Tidak hanya 
tingkat propinsi, para pemimpin di 
tingkat kabupaten kota juga memiliki 

jejak yang sama. Berturut-turut 
walikota Medan mengambil ant-
rian menjadi terpidana KPK yaitu, 
Abdillah, Rahudman Harahap dan 
Eldin. Di tingkat kabupaten ada 
Bupati Batubara, OK Arya Zulkanain 
tahun 2017, Bupati Pakphak Barat, 
Remigo Yolanda Berutu tahun 2018 
dan Bupati Labuhan Batu, Pangonal 
Harahap tahun 2018. Pelaku korupsi 
pun tidak hanya di Eksekutif saja. 

Peranita Sagala, ST., 
MMPP., IAI
Reg PAK 915.1.00068.2019

Pegiat Saya Perempuan 
Antikorupsi (SPAK)

Pada kasus Gatot Pujo Nugroho, korupsi 
telah melibatkan kerjasama oknum di 
tingkat Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. 
Namun gambaran peningkatan dan masif-
nya koruptor di Sumatera Utara tersebut 
tidak serta-merta menggerakkan masyarakat 
untuk melakukan gerakan Antikorupsi. 

Melawan kejahatan yang sudah begitu 
terorganisir harusnya dengan kegiatan 
yang terorganisir. Sejatinya pemberantasan 
Korupsi tidak bisa hanya bertumpu dalam 
wadah KPK saja namun harus didukung  
oleh setiap elemen negara. Dari Institusi 
pemerintah, organisasi masyarakat, keluarga 
dan setiap warganegara.  Ada tiga aspek 
pemberantasan Korupsi yaitu Represif, 
Perbaikan Sistem dan Pencegahan/Edukasi. 
Pencegahan Korupsi adalah salah satu 
bentuk partisipasi masyarakat yang amat 
penting agar pemberantasan korupsi dapat 
berjalan efektif. Sayangnya, Komunitas/
organisasi masyarakat merupakan elemen 
yang kurang bergerak secara sistematis 
dalam melakukan gerakan Antikorupsi. 
Umumnya gerakan Antikorupsi hanya 
berbentuk satu komunitas yang khusus di 
bidang Antikorupsi, seperti ICW, Pelopor 
Muda, dll. Padahal organisasi masyarakat 
merupakan elemen yang cukup besar 
dan memberi pengaruh perubahan dan 
kebijakan dalam kehidupan masyarakat. 
Banyak tokoh politik, pemimpin yang 
tumbuh dan dibesarkan dari komunitas/
organisasi masyarakat dan tetap 
menjaga hubungan baik tersebut. Upaya 
menggerakkan komunitas/ormas untuk 
terlibat aktif di gerakan Antikorupsi juga 
tidak didukung oleh negara, atau kebijakan 
pengarusutamaan Antikorupsi. Sepenuhya 
gerakan Antikorupsi di komunitas/organisa-
sibergantung pada inisiatif dan kesadaran 
gerak komunitas/organisasi tersebut. 

Seandainya setiap komunitas/organisasi 
masyarakat di Sumut memiliki bidang 
khusus Antikorupsi tentu akan muncul 
gerakan yang sistematis membangun budaya 
Antikorupsi dimulai dari  pembenahan di 
komunitas/organisasinya. Seandainya setiap 
komunitas/organisasi memiliki penyuluh 
Antikorupsi tentu lebih tersistematis lagi dan 
dapat di evaluasi. Apalagi jika para aktifis 
gerakan Antikorupsi ini dapat berkolaborasi 
dalam gerakan Antikorupsi yang lebih masif, 
tentu gerakan Antikorupsi bisa melebihi, 
setidaknya melebihi jumlah koruptor asal 
Sumatera utara. 

Dari pengalaman saya menjadi 
Penyuluh Antikorupsi jalur pengalaman, 
saya menyadari sesungguhnya informasi 
terkait Antikorupsi sangat mudah di akses. 
Ada ACLC KPK, ACCH, Akademi Antikorupsi 
dari ICW, dan lain-lain. Namun masyarakat 
luas tidak menyadari kemudahan akses 
ini, apalagi melakukan gerakan bersama 
dalam komunitas/ organisasinya. Butuh 
sebuah pemicu gerak, agar komunitas mulai 
menjadikan gerakan antikorupsi sebagai 
bagian integral dalam kegiatan-kegiatannya. 

Melawan kejahatan 
yang sudah begitu 
terorganisir harusnya 
dengan kegiatan yang 
terorganisir.  Tidak bisa 
hanya bertumpu dalam 
wadah KPK saja namun 
harus didukung  oleh 
setiap elemen negara, 
organisasi masyarakat, 
keluarga dan setiap 
warganegara. 

- Peranita Sagala  -

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Komunitas Medan Membaca 
merupakan langkah awal saya 
membangun gerakan Antikorupsi di 
komunitas. Medan Membaca membentuk 
Divisi Literasi Antikorupsi dalam 
komunitasnya. Kegiatannya mendorong 
minat dan daya kritis anggota dalam 
bidang literasi khususnya issu Korupsi. 
Kegiatan rutinnya di bidang Antikorupsi 
adalah menyelenggarakan Pojok Baca An-
tikorupsi. Setelah saya menjadi Penyuluh 
Antikorupsi yang berkompeten, beserta 
salah satu pengurus Medan Membaca 
lainnya kami mengadakan Kelas 
Pengaderan Penyuluh Antikorupsi, pada 
tanggal 14 September 2019 di Medan. 

Pemilihan kata “Kader” digunakan 
dengan tujuan terbentuknya karakter 
penyuluh yang sanggup menjadi tulang 
punggung organisasi (Kader) dalam 
menegakkan budaya Antikorupsi di 
organisasinya. Kegiatan ini dan 
merupakan kegiatan lintas komunitas 
yang mengikutsertakan berbagai 
komunitas maupun individu di Kota 
Medan. Saya mengajak komunitas/
organisasi yang bisa saya ajak berjejaring 
di gerakan Antikorupsi dan mendorong 
mereka menjadi menjadi penyuluh 
Antikorupsi jalur pengalaman.  Hadir 

dalam kegiatan beberapa anggota berlatar 
belakang organisasi seperti : Kampung 
Dongeng, GMKI, Psikologi, Dosen, JADI 
(Jaringan Demokrasi Indonesia), Turun 
Tangan Medan, Jurnalis muda, Mahasiswa 
dan lain-lain. 

Penyelenggaraan kegiatan ini 
diadakan secara swadaya. Peserta 
tidak dipungut biaya. Kebutuhan 
penyelenggaraan hanya ketersediaan 
gedung dan peralatan presentasi. Biaya 
konsumsi, ditanggung masing-masing 
peserta setelah mengisi kesediaan ikut 
serta dalam formulir pendaftaran yang 
disebarkan secara online melalui media 
sosial komunitas. 

LANGKAH KEGIATAN

Kelas Perkaderan Penyuluh An-
tikorupsi diselenggarakan oleh komunitas 
Medan Membaca Divisi Literasi An-
tiKorupsi. Kegiatan ini dipublikasikan di 
berbagai media sosial milik komunitas. 
Peserta yang disasar terutama adalah  
anggota Medan Membaca, jaringan 
komunitas, kelompok masyarakat umum. 

Ada dua sesi penting dalam kelas 
perkaderan tersebut. Pertama,  mengenali 
bahaya dan dampak Korupsi. Kedua, 
mengenali gerakan Antikorupsi melalui 
Penyuluhan Antikorupsi (LSP KPK). 

Peserta dikenalkan bagaimana proses 
menjadi Penyuluh Antikorupsi yang 
berkompetensi melalui jalur pengalaman. 
Diharapkan setelah kegiatan kelas perkad-
eran tersebut, peserta dapat melakukan 
penyuluhan di komunitas/organisasinya 
masing-masing. Langkah-langkah yang 
ditawarkan untuk dapat melakukan 
penyuluhan Antikorupsi adalah diajak 
bergabung dalam kegiatan Pojok baca 
literasi Antikorupsi Medan Membaca. 
Yaitu kegiatan penyuluhan di taman 
kota dengan gameboard Antikorupsi 
SPAK (Saya Perempuan Antikorupsi). 
Selanjutnya peserta didampingi hingga 
berani tampil menjadi penyuluh, dan 
kemudian membentuk kegiatan An-
tikorupsi di komunitasnnya sendiri. 

Komunikasi selanjutnya secara 
online, dan saling berkolaborasi dalam 
berbagai kegiatan lintas komunitas serta 
untuk mendorong kegiatan-kegiatan 
penyuluhan Antikorupsi di komunitasnya. 

Peserta, melalui media daring 
(WhatsApp Grup) juga didorong untuk 
mengikuti proses pembelajaran online 
seperti e-learning LSP KPK dalam rangka 
memenuhi persyaratan menjadi penyuluh 
Antikorupsi yang berkompeten.

Kegiatan Kelas Pengkaderan Penyuluh Antikorupsi

DAMPAK 

Pasca kelas perkaderan tersebut 
kegiatan kegiatan penyuluhan An-
tikorupsi berkembang sesuai warna 
komunitas penggeraknya. Kegiatan diskusi 
di komunitas mulai membuka ruang 
untuk diskusi mengenai Antikorupsi, 
baik diskusi secara formal maupun non 
formal.  Saya secara individu juga diminta 
sebagai narasumber diskusi Antikorupsi. 
Dampak yang paling membahagiakan 
adalah munculnya komunitas Antikorupsi: 
ALMANSI. 

Aliansi Mahasiswa Antikorupsi 
(ALMANSI) didekalarasikan tanggal 9 
Desember 2019, merupakan salah satu 
komunitas yang dibentuk oleh salah satu 
peserta Kelas Perkaderan Antikorupsi 
tersebut. Kegiatan komunitas ini lebih 
menyasar pada segmen mahasiswa, 
melakukan diskusi dan kampanye melalui 
media sosial. 

KENDALA DAN SOLUSI

Kegiatan komunitas umumnya 
bergerak secara swadaya, dan bergantung 
pada inisiatif pengurus. Kegiatan Kelas 
Perkaderan ini sangat bergantung kepada 
komitmen kader penggeraknya untuk 
melakukan kegiatan penyuluhan. Komit-
men dan Kreatifitas dibutuhkan dan tentu 
saja dorongan dari lingkungan sekitarnya. 
Oleh karena itu, kelas perkaderan ini 
tetap berusaha membangun komunikasi 
dan kekompakan agar tetap termotivasi 
melakukan kegiatan penyuluhan di 
komunitasnya. 

Pandemi Covid 19 memang 
memberikan dampak signifikan untuk 
aktifitas berkumpul yang menjadi ciri dan 
kekuatan kegiatan komunitas. Hal yang 
sama di hadapi oleh Kelas Perkaderan 
Antikorupsi. Mengatasi keterbatasan 
tersebut, kegiatan mulai beralih melalui 
media sosial. Kegiatan diskusi online 
melalui zoom meeting, Instagram LIVE, 

Facebook LIVE. Kegiatan lainnya juga 
melalui flyer, kutipan-kutipan yang intens. 
Para peserta didorong untuk membentuk 
akun khusus kampanye Antikorupsi. 
Menjadi influencer Antikorupsi.

RENCANA PENGEMBANGAN

Kegiatan Kelas Perkaderan An-
tikorupsi didorong untuk tumbuh di 
organisasi masyarakat yang lebih luas. 
Seminar regional yang diadakan oleh 
Forhati Sumut adalah salah satu upaya 
pengembangan kegiatan ini. Harapannya 
Kader Antikorupsi dapat tumbuh dan 
berkembang di organisai KAHMI (Korps 
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dan 
keluarga besarnya (KAHMI/FORHATI/HMI/ 
KOHATI). Sasaran berikutnya adalah KNPI 
dan organisasi profesi dan komunitas-
komunitas milenial. 
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Kegiatan pada masa pandemi covid-19

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tidak semua organisasi ataupun komunitas yang serta 
merta bersedia mendukung kegiatan Antikorupsi apalagi sampai 
mendirikan bidang khusus Antikorupsi di dalamnya. Kader 
Antikorupsi akan menghadapi tantangan dan juga pengucilan, 
walaupun terkadang terkendala masalah kesibukan kerja dan 
hal-hal teknis dan masalah klasik lainnya. Namun sepanjang 
tetap mejalankan niat untuk terus memberikan penyuluhan An-
tikorupsi, akan ada satu dua orang yang tergerak dan bergabung, 
dan tentu saja tidak serta merta membuahkan hasil dalam waktu 
dekat. 

Penyuluh Antikorupsi jalur pengalaman membutuhkan 
wadah untuk mengaktualisasikan kemampuan penyuluhannya 
secara rutin. Akses informasi dan proses menjadi penyuluh yang 
berkompeten melalui jalur ini membutuhkan wadah diskusi 
dan tanya jawab. Akan lebih baik jika LSP KPK menyediakan 
ruang yang komunikatif, cepat tanggap terhadap kader-kader 
komunitas/organisasi yang berminat untuk menjadi penyuluh 
Antikorupsi yang berkompeten. 
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Setiap Orang 
adalah Pejuang 
Antikorupsi!

Nurhikmah
Reg PAK 915.1.00353 2019

Widyaiswara BPSDMD 
Provinsi NTB, Redaktur 
rehal.id, Penyuluh An-
tikorupsi NTB

Penggalan puisi Wiji Thukul saya 
kutip sebagai awal bagi kita untuk 
mengingat kembali, seperti apa kondisi 
Indonesia saat ini. Puisi ini pula yang 
disadur menjadi lagu oleh Fajar Merah, 
anak Wiji Thukul. Cholil Mahmud dari 
Efek Rumah Kaca, mempersembahkan 
lagu tersebut saat menggelar aksi 
bersama anak-anak muda menjelang 
disahkannya Undang-Undang terbaru 
yang melemahkan KPK. (Bisa dilihat di 
link Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=Y9w8ufcnfNA). Pakar Ekonomi 
dan rasa-rasanya setiap orang yang pro-
pemberantasan korupsi justru sepakat 
ketika Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang diubah, 
bukan Undang-Undang KPK. Namun, 
itulah dinamika. Terlpas dari itu semua, 
kita tetap optimis, bahwa Indonesia 
akan diisi oleh orang-orang baik yang 
antikorupsi. Gerakan ini adalah gerakan 
bersama, tak pandang bulu, tak pandang 
latar belakang, yang penting semangatnya 
sama, yaitu perjuangan antikorupsi.

Apa kabar Indonesia hari ini? 
Masihkah semua orang tanpa terkecuali 
bisa tersenyum indah seperti laiknya 
pejabat yang menaiki mobil mewah dan 
liburan bersama dengan keluarganya? 
Bagaimana potret masyarakat di bawah 
kolong jembatan? bagaimana masyarakat 
mendapatkan pelayanan yang baik? 
Apakah kita sebagai Aparatur Sipil Negara 
sudah melayani dengan baik? Apakah 
kita sebagai mahasiswa sudah belajar 
dan merencanakan masa depan untuk 
membangun Indonesia? Apakah kita 
sudah menjadi masyarakat yang bertang-
gung jawab, yang tidak hanya menuntut 
hak, tapi juga membayar pajak?

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Sederet pertanyaan tentunya 
menjadi bahan brainstorming yang saya 
sampaikan khususnya, dalam mengawali 
penyuluhan antikorupsi.  Saya baru satu 
tahun menjadi Penyuluh Antikorupsi yang 
tersertifikasi, tapi menulis, dan membahas 
gerakan ini sudah sejak lama, tepatnya 
saat tergabung di pers Mahasiswa, dengan 
menerbitkan media kampus. Hal ini 
berlanjut dengan kegiatan penelitian, 
saat melanjutkan ke jenjang pendidikan 
selanjutnya, hingga menjadi ASN, spesi-
fiknya menjadi Widyaiswara.

Menjadi Widyaiswara sekaligus 
sebagai penyuluh Antikorupsi merupakan 
anugerah buat saya, karena bisa 
menyuarakan gerakan antikorupsi 
kepada sasaran saya khususnya peserta 
Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. Mengapa? 
karena mereka adalah tunas-tunas muda 
yang akan melanjutkan tongkat estafet 
pemimpin dalam pemerintahan. Saya 
selalu bersemangat menyuluh kepada 
mereka, berharap bisa menanamkan 
integritas dan perilaku antikorupsi di 
lingkungannya masing-masing, baik diri, 
keluarga, komunitas, masyarakat, dan 
tentunya lingkungan kerja tempat integri-
tas dipraktikkan. Selain itu, mereka adalah 
generasi milenial, bahkan kebanyakan 
generasi Z yang lahir setelah tahun 1995, 
yang peka terhadap perubahan teknologi 
informasi. Oleh karena itu, sebagai 
penyuluh, merasa tertantang untuk 
menggandeng mereka sebagai partner 
dalam penyuluhan antikorupsi. Pada 
hakikatnya kita semua tanpa terkecuali 
adalah pejuang antikorupsi. Sebagian 
besar jenis tindak pidana korupsi yang 

diatur dalam Undang-Undang Tipikor 
melibatkan Pegawai negeri Sipil. Maka 
menjadi hal penting bagi para peserta 
Latsar untuk menanamkan nilai-nilai 
integritas pada diri mereka. 

Permasalahan dalam birokrasi 
yang selalu menjadi sengkarut dalam 
mewujudkan pemerintahan yang bersih 
adalah korupsi. Untuk mengatasinya, kita 
tidak bisa hanya mengandalkan pada 
strategi penindakan kasus korupsi yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum.  
Upaya tersebut penting tapi dengan begitu 
banyaknya kasus dan proses peradilan 
yang sangat panjang, maka tak mungkin 
efektif untuk menghalau deretan panjang 
para koruptor atau pelanggar integritas 
dalam melaksanakan aksinya.

Yang terpenting adalah keberlanjut-
an dari Gerakan Antikorupsi. Cara terbaik 
dan efektif adalah dengan melalui strategi 
pencegahan, yaitu pendidikan antikorupsi. 
Pendidikan ini bisa dilakukan mulai 
dari usia dini, anak sekolah, mahasiswa, 
ASN, komunitas, hingga seluruh 
lapisan masyarakat.  Dengan menjadi 
Widyaiswara, gerakan ini menjadi aksi 
yang berkelanjutan dan harapannya bisa 
mengena pada sasaran sebagaimana 
pengalaman menyuluh saya kepada 
sasaran penyuluhan, yaitu peserta Pelati-
han Dasar (Latsar) CPNS dan Diklat Praja-
batan CPNS Kategori 2 (K2). Penanaman 
nilai-nilai integritas bagi ASN khususnya 
yang baru masuk menjadi CPNS. Ini 
menjadi penting karena mereka lah yang 
akan meneruskan estafet kepemimpinan 
pada masanya nanti. Penumbuhan karak-
ter, selain faktor utama dari keluarga, 
pada Latsar dan lingkungan kerja yang 
kondusif.

LSP-KPK TAHUN 2020
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LANGKAH KEGIATAN

Pada momen ini, saya ingin 
menceritakan pengalaman saya dua 
kali menyuluh Antikorupsi, yaitu a) 
pada peserta Diklat Prajabatan Kategori 
2, Kabupaten Lombok Tengah pada  
Desember 2019, dan b) Latsar CPNS 
Kabupaten Dompu, pada Februari 2020. 
Keduanya memiliki perbedaan dan punya 
kekhasan masing-masing.

Pertama, saat menyuluh pada 
peserta Diklat Prajabatan Kategori 2. 
Mereka bukanlah orang baru dalam 
pemerintahan, karena sudah lama 
mengabdi, ada yang paling lama yaitu 
14 tahun. Secara pengalaman, sudah 
merasakan seperti apa birokrasi yang 
terjadi selama ini. Uniknya, menyuluh 
kepada mereka harus menggali banyak 
informasi, meskipun terkesan malu-malu 
karena khawatir menceritakan “aib” 
sendiri atau instansinya. Ada pula yang 
kekeh dan bersikeras mempertahankan 
pendapatnya bahwa apa yang didapat 
selama ini bukanlah gratifikasi, tapi hanya 
sekedar ucapan “terima kasih”. Mindset 
seperti inilah yang kemudian coba dibahas 
dalam proses penyuluhan, yang waktunya 

cukup panjang, selama 12 Jam Pelajaran. 
Namun, saya salut dengan pengabdian 
mereka yang sudah sampai belasan tahun, 
baru diangkat menjadi PNS. Hanya saja 
perlu adanya perubahan paradigma 
berpikir, agar tidak lagi melangggengkan 
praktik korupsi, yang walaupun dianggap 
kecil dan sepele, tapi bisa mempengaruhi 
integritas sebagai ASN.

Kedua, saat menyuluh dengan 
peserta Latsar CPNS Kabupaten Dompu. 
Sebagian besar dari peserta adalah 
anak-anak muda yang masih memiliki 
“idealisme” , tapi belum memahami 
pemetaan masalah atas korupsi yang 
terjadi. Semangatnya patut diacungi 
jempol, hanya saja perlu diarahkan agar 
memahami antikorupsi secara lebih 
mendalam dan sistematis. Pengalaman 
menyuluh kepada mereka adalah sesuatu 
yang menyenangkan, dan sangat aktif 
dalam diskusi serta kegiatan lainnya. 
Mereka juga tergolong kritis dalam 
melihat persoalan khususnya korupsi. 
Mereka inilah tunas-tunas muda yang 
akan melanjutkan pemerintahan, 
jadi harus diikhtiarkan sebagai tunas 
berintegritas sepanjang masa, yang 
diawali dengan Latsar CPNS.

Lagu, Asosiasi Kata, Pantun, Fenomena 
Indonesia

Untuk menyuluh kepada peserta Lat-
sar dan Prajabatan K2, bukanlah hal yang 
mudah. Walaupun nilai-nilai idealisme 
masih terjaga, pintu masuk kepada 
generasi ini butuh trik dan strategi. 

Setiap penyuluhan dimanapun, 
termasuk  pada Latsar CPNS, selalu 
memiliki tantangan.  Untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih, maka 
aparaturnya pun harus bersih dalam 
melayani. Hal ini bisa menjadi awal yang 
baik apabila calon aparaturnya sejak CPNS 
sudah mendapatkan pemahaman dan 
memiliki tekad yang kuat untuk 

Biasanya saya membuka penyuluhan 
dengan memutar lagu yang menggugah 
hati, sudah beberapa kali saya memutar 
lagu darah juang, dan mereka juga 
mengerti lagu tersebut. Dari situ mereka 
mulai berpikir tentang Indonesia, dan 
masalah apa yang mereka hadapi. Lalu, 
saya biasanya menyajikan beberapa 
fenomena Keindonesiaan hari ini. 

Penyuluhan Antikorupsi Peserta Diklat 
Prajabatan CPNS K2 di Kabupaten 

Lombok Tengah

Penyuluhan Antikorupsi Peserta Latsar CPNS 
Kabupaten Dompu

Sentuh hatinya, gugah nilai-nilai an-
tikorupsi 

Masuk ke penyajian pokok, generasi 
milenial ini harus diberikan pemahaman 
tentang materi penyuluhan antikorupsi 
dasar, yang minimal memuat 15 topik. 
Dalam hal ini, saya tidak melakukan 
metode ceramah, tapi biasanya FGD, 
Windows Shopping, dan Diskusi Interaktif. 
Mereka juga ditantang untuk menyajikan-
nya secara kreatif, baik melalui poster, 
mind mapping, salindia, dsbnya. 

Beragam konten tentang an-
tikorupsi selalu menimbulkan perbedaan 
persepsi.  Potensi konflik yang selalu 
terjadi misalnya  jenis jenis pemberian 
yang kadang dianggap “sah”, padahal 
sebenarnya mengandung unsur gratifi-
kasi. 

Role Play Penyuluhan antikorupsi

Salah satu target penyuluhan saya 
selain outputnya memenuhi kompe-
tensi dasar peserta Latsar sesuai Modul 
Antikorupsi Latsar CPNS, juga mengajak 

mereka agar aware dan menjauhi praktik 
korupsi, bahkan akhirnya menjadi PAK 
tersertifikasi LSP KPK. Hal ini bukan 
hanya menjadi kebanggaan, tapi tanggung 
jawab moral dan pengingat bagi kita 
untuk menjauhi praktik korupsi, apalagi 
di lingkup pemerintahan.

DAMPAK

Penyuluhan yang dilakukan 
berdampak pada pola pikir dan kehati-
hatian dalam pengambilan keputusan 
terbentuk ASN yang kritis yang peduli 
dan tanggap dalam mengantisipasi 
pencegahan korupsi di dalam lingkungan 
kerjanya. Salah satu upaya jangka 
panjang yang terbaik untuk mengatasi 
korupsi adalah dengan memberikan 
pendidikan Antikorupsi, melalui edukasi 
korupsi dengan diharapkan peserta latsar 
CPNS bisa lebih mudah mendidik dan 
memberikan pengaruh pada masyarakat 
yang bersinggungan dengan mereka dan 
sebagai role model bagi rekan kerja di 

lingkungannya supaya tidak melakukan 
tindak pidana korupsi sebelum mereka 
lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” 
korupsi dari generasi pendahulunya.

KENDALA DAN SOLUSI

Masa pandemi Covid-19 menjadi 
salah satu dari kendala-kendala yang 
dihadapi dalam proses penyuluhan, 
menjadikan kegiatan masuk kedalam 
masa hibernasi sementara, dan kegiatan 
menjadi tidak efektif. Hal ini merupakan 
kendala yang dihadapi sebagai penyuluh 
Antikorupsi. 

Maka solusi yang bisa dilakukan bagi 
penyuluh Antikorupsi pada masa pandemi 
covid saat ini dengan memanfaatkan 
teknologi sebagai media penyampaian 
materi penyuluhan, dan yang paling 
penting adalah peran aktif dari coach 
dalam memotivasi dan menghantakan 
peserta kegiatan pelatihan untuk 
mencapai tujuan yang baik.
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RENCANA PENGEMBANGAN 

1. Jurnal kejujuran pada habituasi 
latsar

Bagi peserta Latsar CPNS, tahapan 
setelah on campus, adalah dengan 
menjalankan habituasi selama 30 hari, 
yaitu aktualisasi di tempat kerja ter-
kait kegiatan berdasarkan tupoksi atau 
penugasan dari pimpinan. Tujuannya 
adalah untuk melaksanakn nilai-nilai 
ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 
Publik, Komitmen Mutu, dan Antikorupsi).  
Hal ini menjadi tantangan saat mereka 
melaksanakan habituasi, apakah mampu 
mencerminkan hal tersebut, berintegritas 
tidak. 

Pelanggaran integritas saat masa ha-
bituasi bisa saja terjadi karena keinginan 
peserta Latsar yang ingin mendapatkan 
nilai tinggi, akhirnya merekayasa laporan 
atau kegiatan. Selain itu, bisa saja karena 
kegiatan yang seharusnya dilakukan, tapi 
karena alasan tertentu, atau mungkin 
peserta “malas” dan tidak berdedikasi, 
akhirnya menulis sesuatu yang tidak 
terjadi. 

Apabila dilihat dari dampaknya, 
mungkin terkesan sepele. Tapi ini menjadi 
awal yang buruk bagi seorang CPNS yang 
akan memasuki masa pengabdian sebagai 
ASN. Apabila integritas sudah terbiasa 
dilanggar, maka ini akan menjadi karakter 
yang akan terbawa saat memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat di 
tempat kerja nya. ASN tersebut nantinya 
juga akan terbiasa dengan kompromi yang 
ada dalam institusinya. Karakter yang 
tidak berintegritas inilah yang membahay-
akan kondisi birokrasi. Alih-alih menjadi 
agent of change, tapi akhirnya menjadi 
bibit kebobrokan. 

Dengan adanya pembuatan Jurnal 
Kejujuran dalam kegiatan habituasi, 
sebagai pengingat bagi mereka dalam 
melaksanakan kegiatan. Hal ini perlu 
mendapat penguatan dari coach (dalam 
hal ini widyaiswara), untuk terus 
mengingatkan tentang poin integritas. 
Dan menekankan kembali kepada peserta 
bahwa target capaian terbaik dalam 
habituasi/aktualisasi bukanlah hasil yang 
“wow” tapi penuh rekayasa, melainkan 
kegiatan yang dilakukan telah mampu 
mencerminkan nilai-nilai ANEKA (Akunt-
abilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komit-
men Mutu, dan Antikorupsi).

Para pihak yang dapat terlibat antara 
lain mentor (atasan langsung), karena 
mentor inilah yang terus mendampingi 
saat habituasi atau aktualisasi di tempat 
kerja. Jadi, apapun yang dilakukan peserta 
Latsar bisa dikontrol dan diberikan 
arahan untuk tetap memiliki integritas, 
bukan sebaliknya, mengajak peserta 
merekayasa laporan atau kegiatan. Begitu 
pula dengan rekan kerja, akan menjadi 
partner yang baik dan mendukung 
kegiatan untuk mencerminkan nilai-nilai 
ANEKA. Peran coach juga sangat penting 
dalam memotivasi dan menghantakan 
peserta mencapai tujuan dengan baik. 
Dengan tidak adanya tekanan dan 
keharusan untuk mencapai sesuatu yang 
tidak bisa dilakukan oleh peserta, akan 

membuat peserta tidak melakukan hal-hal 
yang melanggar integritas. Peran keluarga 
juga sangat penting, karena penanaman 
nilai integritas dimulai dari keluarga. 

2. Membangun engagement dengan 
sasaran pasca-penyuluhan

Salah satu cara untuk membangun 
engagement berkelanjutan kepada sasaran 
penyuluhan dan masyarakat, saya meng-
abadikan kegiatan saya dalam tulisan di 
website BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Berikut potongan dari tulisan 
tersebut :

• Integritas, Berani Katakan Tidak 
pada Praktik Korupsi

... 
“Di sini negeri kami, Tempat padi 
terhampar, Samudranya kaya raya, 
Tanah kami subur tuan... Di negri per-
mai ini, Berjuta Rakyat bersimbah ru-
gah, Anak kurus tak sekolah, Pemuda 
desa tak kerja...
Mereka dirampas haknya, Tergusur 
dan lapar, Bunda relakan darah juang 
kami tuk membebaskan rakyat... 
Mereka dirampas haknya, Tergusur 
dan lapar, bunda relakan darah juang 
kami, pada mu kami berbakti, padamu 
kami mengabdi”.

...

Untuk lebih lengkapnya, bisa dicek di 
link berikut ini:
https://bpsdmd.ntbprov.go.id/integritas-be-
rani-katakan-tidak-pada-praktik-korupsi/

• Bhinneka Tunggal Aksi, Satu Misi 
Antikorupsi

...
Pendidikan Antikorupsi ini sudah 
menyentuh segala elemen dan 
masyarakat akar rumput. Hal inilah 
yang telah diinisiasi oleh ACLC Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Pusat Edukasi 
Antikorupsi, sehingga menghasilkan 
Penyuluh Antikorupsi (PAK) dari 
berbagai latar belakang, di penjuru 
Indonesia.

...

Untuk lebih lengkapnya, bisa dicek di 
link berikut ini :
https://bpsdmd.ntbprov.go.id/bhinneka-
tunggal-aksi-satu-misi-antikorupsi-nurhik-
mah-widyaiswara-bpsdmd-provinsi-ntb/

3. Mengorganisir diri secara kelem-
bagaan

Selain melaksanakan penyuluhan ke 
peserta Latsar sebagai bentuk tanggung 
jawab formal Widyaiswara, para penyuluh 
antikorupsi NTB juga mengorganisir 
diri dalam organisasi PAK NTB. Pasca 
sertifikasi November tahun lalu, kami 
membuat lembaga ini, dan melakukan 
aksi saat Hari Antikorupsi sedunia pada
9 Desember 2019 lalu. 

4. Berkiprah di komunitas literasi 
(website dan komunitas rehal.id)

Banyak media untuk 
mengekspresikan gerakan antikorupsi. 
Di komunitas rehal, selain tulisan, juga 
ada poster yang sangat efektif untuk 

ditampilkan di website. baru-baru ini 
merilis buku, ini untuk link youtube nya, 
https://bit.ly/SecuplikBYTD

Selain versi cetak, tersedia juga 
dalam bentuk digital yang dapat diakses 
lewat Google Play Books lewat link: bit.ly/
bukubytd

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagi saya, panjang umur pemberan-
tasan korupsi artinya banyak cara untuk 
melakukan aksi antikorupsi. Mari kita 
berperan sesuai dengan tugas dan fungsi 
kita di masyarakat. Sebagai ASN yaitu 
Widyaiswara, saya ingin menekankan 
pada pentingnya membangun integritas 
bagi Peserta Latsar CPNS dan agar gerakan 
itu berkelanjutan selama pengabdian 
mereka kelak. Selain memberikan 
penyuluhan dengan berbagai cara agar 
efektif, menarik, dan berdampak, Saya 
juga melakukan rencana pengembangan 
dengan pendekatan kelembagaan 
bersama para master PAK NTB. Selain 
itu, pasca penyuluhan dengan tulisan dan 
kiprah di media komunitas. Saya percaya 
bahwa tulisan itu mengabadi, dan suara 
perjuangan antikorupsi akan terdengar ke 
penjuru negeri.

Mengingat pentingnya gerakan 
antikorupsi, maka perlu dukungan 
semua pihak, termasuk pemerintah 
sebagai pemegang otoritas. Pertama, 
Penyuluh Antikorupsi (PAK) perlu berjalan 
beriringan dan sinergi dalam gerakan 
ini, misalnya dengan APIP, Inspektorat, 
dan komitmen dari kepala daerah agar 
penyuluhan berjalan efektif, menarik, 
dan berdampak. Hal ini perlu didukung 
secara kelembagaan dan formal. Kedua, 
Lembaga Penyelenggara Pelatihan perlu 
memformalkan penanaman nilai-nilai 
integritas kepada setiap peserta pelati-
han, baik pelatihan teknis, fungsional, 
manajerial, dan pemerintahan. Materi 
yang harus ada dalam setiap pelatihan 
apapun adalah Integritas, Antikorupsi, 
dan Wawasan Kebangsaan. Ini menjadi 
penting untuk selalu memberikan pondasi 
dan mengingatkan komitmen ASN di 
setiap waktu. 

Melalui pendidikan An-
tikorupsi yang didukung 
dengan komitmen semua 
pihak baik formal maupun 
nonformal, merupakan 
cara yang terbaik dan 
paling efektif dalam 
memutus rangkaian 
perilaku “budaya” korupsi 
yang terjadi sampai detik 
ini.

- Nurhikmah  -
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Katakan TIDAK 
Untuk Gratifikasi

Sodikin, S.S, M.Si
Reg PAK 915.1.00283.2018

Widyaiswara BPSDMD 
Provinsi Jawa Tengah

Gratifikasi merupakan hal 
yang baru dicantumkan pada 
Undang-undang RI Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  Pasal 128 Ayat (1) 
UU tersebut menjelaskan bahwa grat-
ifikasi adalah pemberian dalam arti 
luas, yaitu meliputi pemberian uang, 
barang, rabat, komisi, pinjaman 
tanpa bunga, tiket perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma dan 
fasilitas lainnya. Karena sifat baru 
inilah sebagian besar masyarakat 
tidak tahu dan tidak menyandari 
bahwa yang dilakukan tersebut 
termasuk salah satu delik korupsi. 
Dahulu gratifikasi merupakan hal 
yang sangat biasa dilakukan kepada 
pejabat atau orang yang mempunyai 
kewenangan pada urusan tertentu. 
Hal ini dilakukan karena pemberi 
merasa berhutang budi atas layanan.

Ketidaktahuan tentang gratifikasi  
rupanya tidak hanya di masyarakat, 
namun terjadi juga pada Aparatur Sipil 
Negara sebagai penyelenggara negara.  
Mereka beranggapan bahwa pemberian 
tersebut layak untuk diterima karena 
tidak ada kaitannya dengan kerugian 
keuangan negara. Mereka tidak sadar 
bahwa gratifikasi yang diberikan 
akan berpengaruh pada subyektifi-
tas pelayanan. Lebih jauh, gratifikasi 
merupakan pintu masuk ke arah suap 
atau pemerasan.

Masih maraknya gratifikasi 
kepada penyelenggara negara dalam 
aneka variasi, terutama pada hari raya 
keagamaan dan kurangnya kesadaran 
masyarakat ataupun aparatur terhadap 
delik korupsi, gratifikasi, diperlukan 
sosialisasi terutama pada aparatur 
penyelenggara negara.  Dengan sosialisasi 
diharapkan kesadaran terhadap dampak 
gratifikasi dan resiko hukumnya akan 
semakin meningkat sehingga kasus gratifi-
kasi sebagai salah satu delik korupsi akan 
semakin berkurang.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Sosialisasi pencegahan gratifikasi 
merupakan upaya pencegahan terhadap 
kasus gratifikasi.  Sosialisasi kesadaran 
akan dampak gratifikasi diperlukan sejak 
dini sebelum aparatur memulai bertugas 
sehingga dapat mengambil langkah bijak 
untuk mencegah dan menghindari gratifi-
kasi pada saat bertugas.

Untuk Aparatur Sipil Negara, 
sosialisasi pencegahan gratifikasi 
dilakukan pada saat Pelatihan Dasar Calon 
Pegawai Negeri Sipil atau Latsar CPNS.  
Latsar CPNS terdiri dari 4 agenda.  Agenda 
pertama, Sikap Perilaku, dalam hal ini 
peserta dilatih tata cara bela negara dan 
ditekankan sikap disiplin sesuai dengan 
porsi sebagai ASN kemudian dilanjutkan 
agenda kedua, Nilai-nilai dasar PNS 

berikutnya agenda ketiga, kedudukan dan 
peran ASN dalam NKRI sedangkan agenda 
keempat yaitu habituasi di tempat kerja.  
Pada agenda kedua, Nilai-nilai Dasar PNS 
ini dipelajari nilai Akuntabilitas, Nasion-
alisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan 
Antikorupsi.  Pembahasan  materi Grati-
fikasi, sebagai salah satu delik korupsi 
disampaikan pada mata diklat Antikorupsi

LANGKAH KEGIATAN

Sosialisasi pencegahan gratifi-
kasi pada Calon Aparatur Sipil Negara 
Provinsi Jawa Tengah 2019 memang tidak 
berdiri sendiri sebagai salah satu materi 
pembelajaran melainkan bergabung pada 
materi Antikorupsi.  Namun demikian, 
keempat agenda Pelatihan Dasar CPNS 
secara keseluruhan  menjadi pendukung 
tumbuhnya sikap anti gratifikasi sebagai 
berikut :
1. Agenda Pertama, Sikap Perilaku Bela 

Negara.  Pada agenda ini peserta 
Latsar CPNS dibentuk perilakunya 
bagaimana   menjadi seorang 
pemimpin, bagaimana melakukan 
kerjasama dan koordinasi, bagaimana 
mengambil keputusan dan lain 
sebagainya melalui permainan, baik 
permainan dalam kelas maupun luar 
kelas.

2. Agenda Kedua, Nilai-nilai Dasar 
PNS.  Penerapan Nilai-nilai 
Dasar PNS disampaikan melalui 
ceramah, tanya jawab, brainstorm-
ing, diskusi, bermain peran serta 
permainan-permainan lainnya 
sesuai dengan metode pendidikan 
orang dewasa.  Dengan penggunaan 
berbagai metode pembelajaran ini 
diharapkan nilai-nilai dasar PNS 
dapat segera terinternalisasi. 

3. Agenda Ketiga, Kedudukan dan Peran 
ASN dalam NKRI.  Pada agenda ketiga 
ini disampaikan Manajemen ASN, 
Whole of Government dan Pelayanan 

Publik.  Seperti agenda kedua, pada 
agenda ketiga ini metodenya sama 
dengan agenda kedua.

4. Agenda Keempat, Habituasi di tempat 
Kerja  Untuk menerapkan nilai-nilai 
yang telah dipelajari, peserta diminta 
untuk pulang kembali ke tempat 
kerja dan mempraktekkan nilai-nilai 
tersebut.  Disamping itu juga 
melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik 
yang telah direncanakan sebelumnya.

DAMPAK    

Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi 
yang dilakukan pada Pelatihan Dasar 
Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2019 mempunyai dampak 
positif pada peserta diantaranya :

1. Para peserta Latsar CPNS 2019 
menjadi tahu dan paham apa itu 
gratifikasi, mana gratifikasi yang 
termasuk suap mana yang tidak dan 
bagaimana tata cara melaporkan 
gratifikasi kepada KPK serta sanksi 
hukumnya apabila tidak melaporkan, 
bagaimana mencegah atau menolak 
pemberian dengan bijak tanpa 
menyinggung perasaan pemberi dan 
bagaimana menjadi pelayan publik 
yang terampil, santun dan cermat.

2. Berani mengakui kesalahan telah 
menerima gratifikasi pada masa 
lalu. Sebagian peserta Latsar CPNS 
telah lama menjadi tenaga non PNS 
di berbagai instansi pemerintah,  
mereka dengan jujur menceritakan 
pengalaman bagaimana mereka 
diberi imbalan berupa uang atau 
barang terkait dengan pelayanan 
yang mereka lakukan.

3. Timbul keingintahuan perihal grati-
fikasi.  Banyak pertanyaan sekitar 
gratifikasi yang diajukan peserta 
dalam forum ceramah maupun 
diskusi.  Dengan pertanyaan, jawaban 

LSP-KPK TAHUN 2020
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dan pengalaman peserta akhirnya 
pemahaman peserta akan berbagai 
macam gratifikasi meningkat.

4. Timbul kesadaran untuk mencegah 
gratifikasi.  Pada saat acara malam 
perpisahan sebagai acara penutu-
pan Pelatihan Dasar CPNS, tidak ada 
kenangan / tali asih apapun yang 
diberikan peserta kepada panitia 
maupun pengajar.  Hal ini berbeda 
dengan acara sejenis, lazimnya ada 
kenangan / tali asih yang diberikan 
oleh peserta.

KENDALA DAN SOLUSI

Pencegahan Gratifikasi melalui 
sosialisasi kepada para Calon Aparatur 
Sipil Negara tidak akan berhasil tanpa 
upaya berkelanjutan. Namun demikian 
tidak sedikit kendala yang dihadapi baik 
oleh penggagas dalam hal ini Widyaiswara 
maupun pelaksana yaitu CPNS Provinsi 
Jawa Tengah 2019.  Kedua pihak dibatasi 
oleh waktu dan kesibukan masing-masing 
pasca Latsar CPNS, dimana alumni Latsar 
kembali bertugas di tempat kerja dan 
Widyaiswara beralih ke tugas Mendidik 
Mengajar dan Melatih (Dikjartih), 
penelitian, pengembangan diklat atau 
kegiatan lainnya sehingga pemantauan 
terhadap progres sikap alumni Latsar 
CPNS tidak terlaksana dengan optimal.  
Sementara para alumni juga menghadapi 
tantangan yang tidak ringan untuk tetap 
mempertahankan nilai-nilai dasar ASN 
termasuk Antikorupsi dan gratifikasi apa-
bila lingkungan kerja tidak mendukung.  
Selanjutnya memang tidak ada mekanis-
me kontrol dan regulasi dimana alumni 
Latsar tetap harus melaporkan progres 
sikap dan implementasi nilai-nilai dasar 
PNS pasca Latsar CPNS.

Untuk menghadapi kendala tersebut 
dilakukan beberapa cara diantaranya 
terus memanfaatkan WAG yang sudah 
dibentuk untuk media komunikasi, 
informasi dan pemantauan.  Disamping 

itu pemantauan dilakukan dengan 
membagikan kuesioner tentang imple-
mentasi nilai-nilai dasar PNS dan Rencana 
Tindak Lanjut yang disusun pada saat 
pelaksanaan Latsar.

RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam upaya mengoptimalkan 
pencegahan gratifikasi melalui sosialisasi 
kepada para CPNS Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2019, maka grand de-
sign pengembangan ke depan adalah 
mendorong mereka untuk menjadi 
agen-agen antikorupsi di tempat kerja 
masing-masing.  Pemanfaatan media 
komunikasi informal berupa whattap grup 
selama ini terbukti cukup efektif.  Mereka 
sangat tanggap terhadap setiap informasi 
yang dibagikan.  

Untuk menambah wawasan tentang 
pencegahan korupsi dan gratifkasi, alumni 
Latsar didorong untuk mempelajarinya 
dari  berbagai sumber termasuk ACLC.  
Selanjutnya mendorong mereka untuk 
mendaftar sebagai  penyuluh antikorupsi 
KPK baik melalui jalur Diklat maupun 
Rekognisi Pembelajaran Lampau.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Gratifikasi merupakan perilaku 
yang mengarah pada perbuatan korupsi 
suap atau pemerasan yang sering tidak 
disadari oleh pelaku maupun penerima.  
Selanjutnya Gratifikasi ditetapkan 
menjadi salah satu delik korupsi melalui 
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya Pencegahan Gratifikasi 
harus dilakukan oleh semua pihak baik 
pemerintah maupun masyarakat.  Dian-
tara upaya pencegahan gratifikasi kepada 
CPNS adalah sosialisasi pencegahan grati-
fikasi pada Pelatihan Dasar CPNS.

Pencegahan Gratifikasi bisa 
terlaksana secara optimal bila dilakukan 
secara berkesinambungan dengan 
tetap memantau perkembangannya 
dan mendorong para pelaksana untuk 
menjadi agen antikorupsi di tempat kerja 
masing-masing.  Selanjutnya mendorong 
mereka untuk menambah pengetahuan 
tentang antikorupsi dan menjadi penyuluh 
antikorupsi yang kompeten menurut 
standar KPK.

Permainan Antikorupsi pada agenda Sikap Perilaku Bela Negara

Pencegahan Gratifikasi 
bisa terlaksana secara 
optimal bila dilakukan 
secara berkesinambungan 
dengan tetap memantau 
perkembangannya dan 
mendorong para pelaksana 
untuk menjadi agen 
antikorupsi di tempat 
kerja masing-masing 
dan mendorong untuk 
menambah pengetahuan 
tentang antikorupsi 
dan menjadi penyuluh 
antikorupsi yang kompeten 
menurut standar KPK

- Sodikin, S.S., M.Si  -
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Mewujudkan 
Sekolah Integritas Sebagai 
Upaya Menyiapkan Generasi 
Antikorupsi

Wijaya Kurnia Santoso
Reg PAK 915.1.00292 2018

Kepala SMA Bina Insan 
Mandiri, Penyuluh An-
tikorupsi Kab. Nganjuk

Bahaya laten korupsi 
dan suap menyuap nampak-
nya sudah akut menjangkiti 
negeri ini. Korupsi seakan 
sulit diberantas dan tumbuh 
subur seperti jamur tumbuh 
di musim penghujan. Korupsi 
berawal dari pengkhianatan 
kepercayaan (betrayal of trust), 
kemudian meningkat menjadi 
penyalahgunaan kekuasaan  
(abuse of power) lalu tingkat 

perilaku korup paling memba-
hayakan adalah secara sengaja 
mendapatkan keuntungan mate-
rial yang bukan haknya melalui 
kekuasaan (material benefit). 

Berdasarkan data, pada 
tahun 2016 menurut data MA 
jumlah perkara korupsi mencapai 
453 kasus dan menempati urutan 
kedua setelah kasus narkoba. 
Kasus korupsi pada tahun 2016 
yakni terdapat 14.564 perkara, 

jumlah ini mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun 2015, yakni 13.997 
perkara. Korupsi tidak lagi menjerat para 
pejabat saja melainkan juga pegawai 
peradilan, mulai dari hakim, panitera 
hingga staf pengadilan yang diduga 
terlibat suap. 

Perilaku inkonstitusional para 
pejabat yang melakukan tindak pidana 
korupsi ini tentunya sangat disayangkan. 
Apalagi sebagaian besar koruptor adalah 
mereka wakil rakyat atau mewakili pengu-
rusan terhadap rakyat. Jika perilakunya 
masih haus untuk memperkaya diri dan 
serakah atas harta rakyat maka yang 
akan terjadi adalah kehancuran negeri 
ini dan perampokan besar-besaran 
terhadap harta rakyat. Rakyat akan terus 

dibohongi dengan berbagai cara agar 
para koruptor bisa selalu bergelimang 
dan menikmati harta rakyat. Hukum akan 
dibeli dengan suap, aturan akan dibuat 
untuk memuluskan proyek demi proyek 
yang menguntungkan segelintir elit dan 
kelompoknya.

Pelbagai kasus korupsi yang terus 
menerus mendera negeri ini tidak 
kunjung menunjukkan perbaikan. 
Bahkan lembaga pemberantasan 
korupsi pun sudah dibentuk. Berdasar 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dibentuk dengan tujuan meningkatkan 
daya guna dan hasil guna terhadap upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
KPK adalah lembaga yang bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya. Independensi 
KPK diharapkan bisa memutus rantai 
korupsi, walau terkadang masih ada 
kriminalisasi KPK oleh berbagai pihak. 

Penyelesaian kasus korupsi tidak 
kunjung selesai, apalagi ditambah 
dengan bobroknya sistem birokrasi 
yang mensyaratkan suap. Sistem politik 
transksional menambah pelik masalah 
korupsi, sehingga pelbagai kasus 
korupsi pun tak kunjung selesai dan 
terkatung-katung. Kasus perampokan 
uang rakyat BLBI, Century dan kasus 
korupsi lainnya baik menyeret kepala 
daerah maupun pusat tak kunjung bisa 
diselesaikan.

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Korupsi menimbulkan kerugian bagi 
bangsa dan Negara yang berujung pada 
penderitaan rakyat. Dampak buruk dan 
kerugian yang ditimbulkan tindak korupsi 
harus kita cegah. Salah satu upaya untuk 
mencegah perilaku nista tersebut yakni 
melalui pendidikan. Sekolah merupakan 
lembaga yang mempunyai potensi yang 
sangat besar untuk mempengaruhi 
kehidupan anak-anak sehari-hari. Sekolah 
yang merupakan lembaga pendidikan 
setidaknya mengemban 3 (tiga) fungsi, 
yaitu:

1. Fungsi reproduksi, bermakna 
eksistensi sekolah sebagai pembaharu 
dan mengubah kondisi masyarakat 
kekinian ke sosok yang lebih maju.

2. Fungsi penyadaran, bermakna 
sekolah bertanggung jawab untuk 
mempertahankan nilai-nilai budaya 
masyarakat dan membentuk 
kesejatian diri sebagai manusia.

3.  Fungsi mediasi secara simultan, 
bermakna sekolah sebagai wahana 
sosialisasi, pembawa bendera 
moralitas, wahana proses pema-
nusiaan dan kemanusiaan umum, 
serta pembinaan idealisme sebagai 
manusia terpelajar. Untuk itulah 
pendidikan memegang peranan amat 
penting dalam upaya membangun 
watak bangsa (nation character build-
ing) untuk menjaga kelangsungan 
hidup sebuah negara bangsa (nation 
state) sebagaimana yang tertuang 
dalam tujuan pendidikan nasional.

Sekolah menjadi lingkungan ke dua 
setelah keluarga. Hampir sepertiga dari 

waktu siswa dihabiskan di sekolah, maka 
sangat efektif apabila sekolah memiliki 
program untuk menanamkan integri-
tas siswa dan warga sekolah . Program 
sekolah integritas merupakan salah satu 
strategi yang sangat penting dan harus 
dilak¬sanakan secara komprehensif 
yang meliputi berbagai kegiatan belajar 
mengajar, kegiatan intrakurikuler 
dan kegiatan ekstra kurikuler untuk 
membentuk generasi penerus bangsa yang 
memiliki dan mengamalkan nilai-nilai 
integritas. Sekolah integritas dibangun 
melalui pembentukan integritas per-
sonal, integritas institusional, integritas 
leader, academic integrity, moral integrity 
dan lainnya. Pelaku pendidikan yang 
berintegritas tinggi ditandai dengan 
(kejujuran), trust (kepercayaan), fairness 
(keadilan), respect (menghargai), respon-
sibility (tanggung jawab), dan humble 
(rendah hati) mampu memberikan kon-
tribusi bagi pembentukan karakter siswa 
yang baik dan berprestasi tinggi, ditandai 
dengan 17 perilaku positif; religius, jujur, 
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, menghormati orang lain, 
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabat/komunikatif, cinta damai, 
gemar membaca, peduli lingkungan. 
Semua perilaku itu bisa dilihat dan 
dirasakan dalam aktivitas sehari-hari di 
sekolah, di luar sekolah maupun di tempat 
kerja. Tugas sekolah adalah melakukan 
transformasi, menanamkan dan membe-
lajarkan semua pihak yang ada di sekolah 
tersebut untuk merawat dan menjaga in-
tegritas diri dan sekolah dalam mencapai 
tujuan pendidikan sekaligus mencetak 
generasi Antikorupsi.

LANGKAH KEGIATAN

 Untuk mewujudkan sekolah integ-
ritas dimulai dari komitmen pemimpin 
sekolah dan guru. Setelah itu penanaman 
nilai integritas ke warga sekolah, 
utamanya siswa. Nilai integritas yang 
perlu ditumbuhkan di sekolah, yakni jujur, 
disiplin, tanggung jawab, adil, berani, 
peduli, kerja keras, mandiri, sederhana. 
Untuk menumbuhkembangkan 9 nilai in-
tegritas tersebut, sekolah perlu melakukan 
7 langkah berikut, yakni : 

1. Membuat Kebijakan (SK Kepala 
Sekolah) tentang sekolah integritas 
dan tim sekolah integritas.

2.  Transparasi pelaporan BOS.

3.  Memasukkan materi dan praktik nilai 
integritas ke dalam kegiatan Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah.

4. Program kegiatan pembentukan nilai 
integritas kepada pengurus OSIS 
melalui kegiatan LDKS.

5. Melaksanakan Sertifikasi Penyuluh 
Antikorupsi bagi para guru (Pelati-
han).

6. Integrasi ke mata pelajaran PKn, 
B.Indonesi, B. Inggris, Matematika, 
Ekonomi, Geografi, Sosiologi, PAI.

7. Kegiatan insidental lainnya seperti 
Kegiatan Tengah Semester (KTS), 
proyek menulis, lomba poster dengan 
tema Antikorupsi.

Pendidikan bukanlah 
pabrik, tetapi pendidikan 
adalah upaya membentuk 
watak bangsa (nation 
character building) dan 
watak bangsa tidak 
bisa taken for granted 
(sekali jadi) tetapi 
pendidikan adalah long 
time infesment (investasi 
jangka panjang)

- Wijaya Kurnia Santoso -

Permainan Antikorupsi pada agenda Sikap Perilaku Bela Negara

Kompetisi Boardgame Integritas : 
https://www.youtube.com/watch?v=SDrcAqrEdvk&t=2s
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Poster kegiatan siswa Media pembelajaran komik Antikorupsi

DAMPAK

Keberhasilan program di atas akan terlaksana dan 
maksimal jika para guru-guru juga harus terpanggil untuk 
bersama-sama memikul tanggung-jawab yang berat untuk 
melaksanakan program pencegahan Antikorupsi dan 
penumbuhan nilai integritas di sekolah. Integrasi materi An-
tikorupsi dan penumbuhan integritas dalam materi pelajaran 
kurikulum pendidikan tersebut diharapkan lingkungan sekolah 
akan mendukung untuk menguatnya nilai integritas. Dampak 
yang sudah bisa dirasakan dan dilihat dari keterlaksanaan dari 
program sekolah integritas di atas adalah :

1. Ada dasar pelaksanaan program berupa Surat Keputusan 
Kepala Sekolah

2. Tertibnya pelaporan BOS sesuai peruntukan dan bisa diakses 
laporan secara terbuka

3. Ketertiban dan kedisiplinan siswa meningkat

4. Adanya hasil karya tulisan siswa terkait nilai integritas dan 
Antikorupsi

5. Adanya perangkat pembelajaran Antikorupsi yang 
digunakan guru

6. Lomba boardgame integritas di Kegiatan Akhir Semester

7.  Adanya kegiatan siswa bertema integritas 

Berawal dari lingkungan sekolah yang memiliki integritas 
diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi lingkungan 
di sekitar sekolah maupun keluarga serta bagi masa depan negeri 
ini karena akan dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integri-
tas. Program integrasi Antikorupsi dan penumbuhan integritas di 
sekolah tidak dapat berdiri sendiri, butuh dukungan dari semua 
pihak, termasuk keluarga, masyarakat maupun Pemerintah 
dengan segala perangkat dan wewenangnya. 

KENDALA DAN SOLUSI

Sekolah integritas merupakan sebuah model sekolah dalam 
menerapkan pendidikan budaya Antikorupsi serta menum-
buh kembangkan nilai integritas. Dalam penerapannya sesuai 
dengan yang dijelaskan di atas menemui beberapa kendala yakni 
diperlukan sebuah dasar hukum kuat dalam penerapnnya. Maka 
memasukkan konsep dan program pendidikan Antikorupsi di 
dalam dokumen kurikulum yang dirancang setiap tahun menjadi 
satu hal yang harus dilakukan agar kegiatan yang dilaksanakan 
memiliki dasar pijakan yang kuat. Kendala lainnya yang dihadapi 
selama ini adalah dukungan dari Dinas Pendidikan maupun pen-
jabat lainnya masih kurang, maka menjalin komunikasi maupun 
mengenalkan bahkan mempromosikannya menjadi hal yang 
tak boleh dipisahkan agar mendapatkan dukungan dari semua 
pihak. 

RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam rangka upaya untuk 
bisa mewujudkan insan yang 
berintegritas tentunya diawali dengan 
membentuk karakter integritas dan 
mengembangkannya. Hal ini sangat 
bisa dilakukan di sekolah. Upaya ini 
perlu dilakukan secara konsisten serta 
mempunyai bentuk baku sehingga bisa 
diduplikasi oleh sekolah lain dan menjadi 
rujukan pemangku kebijakan untuk bisa 
diterapkan. Maka kami memulai untuk 
mengembangkan praktik baik ini menjadi 
sebuah buku panduan Sekolah Integritas 
sebagai bahan acuan untuk melaksanakan 
integrasi sekolah Antikorupsi ke dalam 
program dan kurikulum sekolah. 
Pembuatan perangkat pembelajaran 
Antikorupsi sekaligus media pembela-
jarannya juga menjadi suatu hal yang 
akan dikembangkan secara sistematis 
dan terstruktur sehingga memudahkan 
sekolah lainnya dalam menduplikasi dan 

menerapkannya. Selain itu pula kami 
akan berupaya untuk mencipta inovasi 
agar keterlaksanaan sekolah integritas 
tidak berhenti di sekolah namun juga 
berlanjut ketika siswa di rumah, melalui 
pelibatan orang tua dengan program ortu 
integritas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perlu disadari bahwa masyarakat 
tidak bisa serta merta menagih hasil 
pendidikan dengan cepat, sebab 
pendidikan bukanlah pabrik, tetapi 
pendidikan adalah upaya membentuk 
watak bangsa (nation character building) 
dan watak bangsa tidak bisa taken for 
granted (sekali jadi) tetapi pendidikan 
adalah long time infesment (investasi 
jangka panjang). Walau demikian 
setidaknya sekolah telah memulai langkah 
awal sebagai the agent of change terlibat 
dalam perang melawan korupsi melalui 
lembaga pendidikan, sebab no develop-
ment without education and no education 

without teacher. Dengan penumbuhan 
nilai integritas mulai dari sekolah 
setidaknya kita sudah mulai menyemai 
benih-benih orang-orang jujur yang benci 
dengan korupsi dan ketika saat mereka 
menjadi bagian dari masyarakat serta 
pemimpin masa depan, mereka siap untuk 
menerapkan nilai integritas itu di tengah-
tengah masyarakat. Maka masyarakat in-
tegritas yang Antikorupsi secara perlahan 
terbentuk dan budaya integritas menjadi 
budaya kesehariannya. 

Upaya di atas terwujud apabila 
sekarang kita, terutama para kepala 
sekolah, guru, komite, orang tua dan 
semua yang terlibat dari pendidikan 
sepakat dan sefrekuensi untuk 
menerapkan sekolah integritas di sekolah 
masing-masing. Para penyuluh Antikorup-
si dari unsur pendidik (guru dan dosen) 
juga harus bersama memiliki tujuan dan 
program yang jelas serta dimungkinkan 
kolaborasi untuk saling berbagi praktik 
baik dalam mewujudkan sekolah integri-
tas, sekolah Antikorupsi. 
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KSATRIA 
(Kepala Sekolah Tangguh, 
Berintegritas, dan Bahagia) 
dari Mahakam 

Tarman Budianto
Reg PAK 915.1.00025 2018

Widyaiswara Pusdiklat 
Pegawai, Kemendikbud 
Asesor Kompetensi 
(MET. 000 005689 2018)

Masa depan bangsa bergan-
tung dari bagaimana karakter 
dan kualitas generasi bangsa saat 
ini. Sekolah menjadi salah satu 
gerbang harapan masa depan 
bangsa. Sekolah menjadi tumpuan 
mengukir masa depan bangsa. 
Di era VUCA saat ini, Integritas 
menjadi value yang penting 
sebagai karakter generasi bangsa 
untuk menghadapi berbagai 
tantangan bangsa di masa depan. 
Oleh karena itu, membangun 
budaya integritas di sekolah 
menjadi bagian penting ikhtiar 
kita mewujudkan cita-cita bangsa 
Indonesia yang luhur.

Kepala Sekolah memiliki 
peran strategis dalam proses 
pendidikan di sekolah. Pendidikan 
Antikorupsi bagi kepala sekolah 
menjadi pintu strategis dalam 
pembangunan budaya integritas 
bagi seluruh warga sekolah, baik 
guru, pegawai maupun peserta 
didik sebagai generasi harapan 
bangsa. Berangkat dari hal 
tersebut serta berbagai dinamika 
yang ada, Tarman Budianto 
sebagai penyuluh antikorupsi 
(PAK) sekaligus sebagai asesor 
kompetensi yang tersertifi-
kasi KPK RI dan BNSP, tergerak 
untuk ikut andil berkontri-
busi dengan mendesain program 

KSATRIA. KSATRIA (Kepala 
Sekolah Tangguh, Berintegritas) 
merupakan program Two Days 
Training (TDT) bagi kepala 
sekolah pada berbagai level (SD/
SMP/SMA/SMKsederajat) untuk 
memperkuat nilai integritas 
sehingga diharapkan menjadi 
kepala sekolah tangguh dalam 
mengembangkan budaya An-
tikorupsi di sekolah serta bahagia 
dalam mengaktualisasikan dan 
membangun budaya integri-
tas di sekolah masing-masing. 
Efek sistemik Kepala Sekolah 
berintegritas dalam program ini 
diharapkan mampu membantu 
mengakselerasi pendidikan An-
tikorupsi pada sektor pendidikan 
khususnya sekolah berintegritas 
di Indonesia. 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Kalimantan 
Timur menyambut baik pro-
gram ini. Komitmen yang tinggi 
dari Provinsi Kalimantan Timur 
dalam program ini kami apresiasi 
dengan menyebut laporan praktik 
baik ini dengan judul “Ksatria 
dari Mahakam”.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Dalam program sertifikasi PAK, 
diharapkan penyuluh antikorupsi ikut 
berperan aktif dalam upaya pendidikan 
Antikorupsi pada berbagai stakeholder di 
berbagai daerah. Sebagai bentuk tanggung 
jawab sebagai penyuluh antikorupsi 
yang tersertifikasi KPK, Tarman Budianto 
mendesain program penyuluhan bertajuk 
KSATRIA berbentuk Two Days Training 
(TDT). Program ini diharapkan dapat 
menjadi salah satu solusi pemenuhan 

kebutuhan pendidikan Antikorupsi di 
berbagai daerah khususnya bagi kepala 
Sekolah yang memiliki peran strategis di 
sekolah. 

Program ini dilaksanakan dengan 
pendekatan andragogi serta berbagai 
variasi metode pembelajaran interaktif 
dan simulasi yang spesifik untuk Kepala 
Sekolah. Penyuluhan bertajuk KSATRIA 
berbentuk Two Days Training (TDT) ini 
secara langsung difasilitatori oleh Tar-
man Budianto.  PAK yang berprofesi 
sebagai Widyaiswara (trainer) di Pus-

diklat Pegawai Kemendikbud ini memiliki 
spesialisasi kompetensi pada bidang 
organizational behavior dan learning 
organization. Disela sela menyelesaikan 
disertasi S3 di UGM, PAK ini mendedi-
kasikan waktunya untuk pembangunan 
budaya integritas serta mengakselerasi 
pencapaian pendidikan Antikorupsi pada 
berbagai sektor. 

LSP-KPK TAHUN 2020
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LANGKAH KEGIATAN 

Setelah melakukan telaah dan 
analisis kebutuhan penyuluhan bagi 
kepala sekolah, Tarman Budianto berhasil 
merumuskan materi program KSATRIA 
yang secara spesifik untuk didesain untuk 
kepala sekolah. Pada prinsipnya terdapat 
5 poin materi penyuluhan yang berupa 
Two Days Training (TDT) yang menjadi 
kebutuhan kepala sekolah berintegritas 
yang meliputi: (1). Dampak Prilaku Ko-
ruptif, (2). Konsepsi nilai-nilai Integritas, 
(3). Identifikasi potensi dan pencegahan 
prilaku koruptif di Sekolah, (4). Simulasi 
Studi kasus pendidikan Antikorupsi di 

Sekolah, serta (5). Strategi pengembangan 
Budaya Integritas sekolah. 

Melalui program KSATRIA ini, 
kami mendorong Pemerintah Provinsi 
Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan 
pembangunan budaya integritas di SD/
SMP/SMA/SMK/sederajat di wilayah 
masing-masing. Semoga sinergisitas dan 
kesempatan ini menjadi jembatan untuk 
mengakselerasi pencegahan/pendidikan 
Antikorupsi di setiap provinsi khususnya, 
dan bangsa Indonesia pada umumnya.  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Kalimantan Timur menyambut 
baik program ini dan menjadi 
Provinsi yang pertama kali dalam 

menyelenggarakan program ini. Komit-
men yang tinggi dari Provinsi Kalimantan 
Timur dalam program ini kami apresiasi 
dengan  laporan praktik baik ini dengan 
judul “Kstaria dari Mahakam”. Seluruh 
kepala Sekolah SMA/SMK di provinsi telah 
mengikuti program ini dalam 3 angkatan. 
Angkatan 1 pada tanggal 11 s.d 14 Mei 
2018, Angkatan 2 , 1-4 Agustus 2018,  dan 
Angkatan 3 pada tanggal  6 s.d 9 Novem-
ber 2018. 

Pendidikan Antikorupsi 
bagi kepala sekolah 
menjadi pintu strategis 
dalam pembangunan 
budaya integritas bagi 
seluruh warga sekolah, 
baik guru, pegawai 
maupun peserta didik 
sebagai generasi 
harapan bangsa 

- Tarman Budianto  -

DAMPAK

Dampak dan Luaran dari program KSATRIA adalah untuk 
penguatan integritas Kepala Sekolah SMA/SMK/Sederajat dan 
atau kepala sekolah SD/SMP/sederajat dan diharapkan dapat 
berdampak sistemik pada pendidikan Antikorupsi di lingkungan 
sekolah dan masyarakat. Dengan demikian bisa tercipta aksel-
erasi pencapaian pendidikan Antikorupsi di lingkungan sekolah 
pada berbagai wilayah provinsi sesuai kewenangan dari Dinas 
Pendidikan Provinsi yang di amanatkan undang undang. 

Dampak dari program ini telah nyata dirasakan oleh para 
peserta sebagai bekal dalam membangun intergitas sekolah. 
Sebagai gambaran, berikut adalah beberapa komentar dari para 
stakeholder dan juga para peserta setelah mengikuti program ini. 

KENDALA DAN SOLUSI

Program penyuluhan bertajuk KSATRIA berbentuk Two 
Days Training (TDT) memiliki kendala terkait waktu dan belum 
mendapatkan perhatian penuh dari provinsi lain. Pertama, 
terkait waktu, seperti disampaikan oleh peserta, bahwa 
peserta merasa kurang waktu untuk menggali lebih detail 
terkait beberapa permasalahan pembangunan integritas di 
Sekolah. Sehingga solusi kedepan untuk dapat ditambahkan 
platform waktu yang lebih dari dua hari dalam pelatihan ini. 
Kedua, terkait keterbatasan desiminasi program ini, dimana 
baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan 
Timur yang menyambut program ini. Harapannya program ini 
bisa dijalankan pada provinsi lain dengan mensosialisasikan/
menginformasikan akan manfaat dan dampak dari program ini 
bagi pembangunan integritas di sekolah seluruh Indonesia. 

Program KSATRIA Penguatan Integritas Kepala Sekolah SMA/SMK/Sederajat

Testimoni dari peserta pelatihan program KSATRIA dari Mahakam
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RENCANA PENGEMBANGAN

Kami yakin, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, dalam hal ini 
Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota memiliki 
komitmen tinggi dalam upaya pembangunan budaya integ-
ritas bagi Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat dan atau SD/
SMP sederajat di wilayahnya. Kedepan, harapannya provinsi 
lainnya dapat menyusul/mengikuti jejak Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat 
melaksanakan program KSATRIA bagi kepala Sekolah sebagai 
upaya membangun integritas sekolah.  Pada tahap pertama ini, 
sasaran program i  ni adalah Kepala Sekolah SMA/SMK/sederajat 
di seluruh Indonesia. Pada tahap berikutnya, tidak menutup 
kemungkinan dilaksanakan program yang sama pada Kepala 
Sekolah jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat di seluruh Indo-
nesia. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota 
yang ingin berkolaborasi, bersinergi serta bekerjasama dalam 
menjalankan program ini dapat menghubungi LSP KPK atau PAK 
yang bersangkutan. Pelaksanaan program ini akan dilaporkan 
pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui 
Logbook PAK LSP KPK.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Menelaah hasil testimoni para stakeholder dan peserta, 
ternyata langkah kecil (program KSATRIA) dapat berdampak 
positif bagi kepala sekolah. Program ini dapat menjadi bekal 
Kepala sekolah dalam membangun integritas di sekolah dan bagi 
warga sekolah masing-masing. Dalam perspektif keprilakuan 
organisasi, top leader (pimpinan) mempunyai peran strategis 
dalam mengubah/menginduksi budaya pada organisasi (baik 
konteks Sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga pemerintah, dan 
pemerintah daerah). Pada konteks sekolah berintegritas, maka 
Kepala sekolah adalah bidikan utama yang perlu dipertim-
bangkan untuk menjadi sasaran dalam membangun budaya 
integritas di sekolah. Semoga program penyuluhan bertajuk 
KSATRIA berbentuk Two Days Training (TDT) dapat mendorong 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang berwenang 
untuk dapat “aware” akan pentingnya pembekalan integritas 
bagi kepala sekolah. Selain itu, program ini juga dapat mengin-
pirasi bagi PAK yang lain dalam mengambil dan mendesain 
perannya dalam membangun integritas bangsa. 



Aksi Inspiratif Penyuluh Antikorupsi          49

Pembangunan Zona Integritas 
Wilayah Bebas Korupsi: 
Budaya Antikorupsi Dan 
Pelayanan Publik Di BDK 
Yogyakarta

Jamila Lestyowati
Reg PAK 915.02.00004.2019

Pegawai Negeri Sipil 
Kementrian Keuangan, 
Penyuluh Antikorupsi DIY

Wilayah Bebas Korupsi/ 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(WBK/WBBM) adalah predikat yang 
diberikan Kementerian Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan Refomasi 
Birokrasi (Kementerian PAN dan 
RB) kepada unit kerja di instansi 
pemerintah yang pimpinan dan 
jajarannya mempunyai komit-
men untuk mewujudkan melalui 
reformasi birokrasi, khususnya 
dalam hal pencegahan korupsi dan 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik (Permenpan no 52 tahun 
2014 yang diganti Permenpan 10 
tahun 2019). 

Pembangunan zona integ-
ritas merupakan bagian dari 
penguatan peran organisasi dalam 
kaitannya dengan pencapaian 
pemerintahan yang bersih, bebas 
dari korupsi, temasuk juga di 
dalamnya peningkatan pelayanan 
publik. BDK Yogyakarta, sebagai 
bagian dari unit kerja yang selalu 
berusaha untuk mewujudkan peran 
tersebut, memantapkan dirinya 
untuk menjadi instansi yang selalu 
berintegritas secara individu dan 
organisasi dalam rangka menjadi 
wilayah yang bebas dari korupsi dan 
WBBM. 

Dengan berbekal pengalaman 
melakukan penyuluhan Antikorupsi sejak 
beberapa tahun pada berbagai pelatihan 
di kantor, saya mendaftar menjadi PAK 
tahun 2018. Sebelum menjadi PAK, saya 
melakukan penyuluhan berdasarkan iden-
tifikasi materi atau pencarian bahan dari 
sumber-sumber lain. Setelah menjadi PAK, 
pikiran saya lebih terbuka dan memiliki 
banyak pedoman saat mau melakukan 
penyuluhan. Selain sebagai widyaiswara, 
saya juga menjadi bagian dari lingkungan 
kantor saya yang menerapkan konsep 
good governance dalam pelaksanaan 
tugas sehari-hari. 

Pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa menjadi keniscayaan untuk 
mewujudkan masyarakat yang dicita-cita-
kan. Penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat 
melayani masyarakat secara cepat, tepat, 
dan profesional menjadi hal yang utopia 
jika tidak didukung oleh semua kompo-
nen yang terlibat. Reformasi birokrasi 
bermakna sebagai sebuah perubahan 
besar dalam paradigma dan tata kelola 
pemerintahan Indonesia. 

Dalam kerangka itulah, maka 
pembangunan zona integritas dilakukan. 
Pada tahun 2019, BDK Yogyakarta dipilih 

untuk maju pada proses penilaian ZI WBK 
oleh Menpan RB.  Pemilihan ini tentu 
tanpa alasan karena ada kriterianya. Kri-
teria itu adalah 1) Dianggap sebagai unit 
yang penting/strategis dalam melakukan 
pelayanan publik; 2) Mengelola sumber 
daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki 
tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi 
yang cukup tinggi di unit tersebut.  Pada 
level instansi pemerintah, unit tersebut 
mendapatkan predikat Wajar Dengan 
Pengecualian dari BPK atas opini laporan 
keuangan, nilai Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) minimal “B”, 
dan LHKASN dan LHKPN 100%. 

Berbekal penugasan tersebut, maka 
kami mulai membangun zona integritas. 
Saya menemani dan mengawal semua 
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 
penilaian. Selama kurang lebih setahun 
ini pikiran kami terbuka. Sama seperti 
salah satu pengungkit yang dinilai yaitu 
manajemen perubahan, bahwa ZI WBK ini 
harus diinternalisasikan pada setiap orang 
yang ada di kantor dan juga kepada stake-
lolder. Kegiatan utama BDK Yogyakarta 
adalah menyelenggarakan pelatihan 
dengan peserta pelatihan sebagai stake-
holder. 

Perubahan pola pikir 
merupakan pilar paling 
penting dari pembangunan 
Zona Integritas sebagai 
langkah mencapai tujuan 
pemerintahan yang bersih 
bebas dari korupsi dan 
peningkatan pelayanan  
publik.

- Jamila Lestyowati  -

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk menjadi satker menuju ZI 
WBK beberapa strategi pemecahan 
masalah yang juga menjadi pilar penting 
adalah mengubah mind set. Pola pikir dari 
yang sebelumnya satker biasa menjadi sat-
ker menuju ZI WBK. Perubahan pola pikir, 
menurut saya adalah bagian penting dan 
urgen untuk sebuah keberhasilan. Apapun 
tujuan yang ingin dicapai, memiliki mind 
set yang benar akan mempermudah 
pencapaian tujuan. Demikian juga dengan 
pembangunan ZI WBK di BDK Yogyakarta 
ini. Jika pola pikirnya sudah benar, maka 
akan mempermudah langkah berikutnya. 

LANGKAH KEGIATAN

BDK Yogyakarta terdiri dari unsur-
unusr SDM yang ada di dalamnya. Bukan 
hanya pegawai namun juga ada Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPM) 
yang bertugas sebagai petugas office boy, 
satpam dan tenaga resepsionis.  PPNPM 
juga harus memiliki pola pikir yang benar 
mengenai ZI WBK. Maka saya dan teman-
teman lain menginisiasi kegiatan capacity 
building yang materinya adalah budaya 
integritas dan pelayaan prima. 

Awal kegiatan pembangunan ZI 
WBK adalah kegiatan pencanangan 
yang dilaksanakan melalui open class 
mengundang semua stakeholder. Acara 
dilaksanakan dengan mengundang 
narasumber Gandjar L. Bonaprapta dari 
FH UI tanggal 8 Oktober 2019.  Pada 
acara tersebut juga sekaligus ditan-
datangai pakta integritas dari semua 
pegawai dan stakeholder. Setiap orang 
bertanggung jawab untuk menciptakan 
lingkungan yang berintegritas di kantor. 
Saya pribadi meyakini bahwa lingkungan 
yang berintegritas akan mudah tercipta 
iika individu yang ada didalamnya juga 
berintegritas. 

Sejak pencanangan BDK Yogyakarta 
menjadi ZI WBK, dimulailah proses 
pembanguan ZI WBK. Tantangan yang 
kami hadapi adalah awalnya belum 
semua pegawai terlibat. Belajar dari unit 
kerja lain yang sudah terlebih dahulu 
ditetapkan sebagai unit kerja WBK, maka 
semua pihak harus dilibatkan dalam 
proses ini. SK penetapan tim ZI WBK 
direvisi dengan memasukkan semua 
unsur pegawai.

Proses penilaian ZI WBK terdiri 
dari dua komponen yaitu pengungkit 
dan hasil. Pengungkit terdiri dari 6 
yaitu Manajemen Perubahan, Penataan 

Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen 
SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 
Penguatan Pengawasan dan Penguatan 
Kualitas Pelayanan Publik.  Sedangkan 
komponen hasil terdiri dari dua unsur 
yaitu terwujudnya pemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN dan terwujudnya 
peningkatan kualitas pelayanan publik 
kepada masyarakat. 

Maklumat pelayanan BDK Yogyakarta

Presentasi pengungkit 
pada ZI WBK  

Rapat persiapan ZI WBK BDK 
Yogyakarta

Peresmian ZI WBK BDK Yogyakarta 

DAMPAK

Semua pegawai merasakan semangat 
kebersamaan untuk mewujudkan ZI 
WBK. Setiap tim merumuskan inovasi dan 
kegiatan apa yang harus dilaksanakan 
di tiap pengungkitnya masing-masing. 
Terdapat perubahan pola pikir bahwa 
institusi yang berintegritas dan 
mengutamakan kepentingan pelanggan 
adalah bagian dari perubahan itu. Selama 
ini sebelum pencanangan ZI WBK kantor 
kami memang sudah melaksanakan pro-
gram reformasi birokrasi, dan semenjak 
pembangunan unit ZI WBK ini, terdapat 
semangat yang luar biasa untuk bisa 
mewujudkannya. Bukan semata karena 
mau dinilai namun karena memang 
persiapan dan pelaksanaan pembangunan 
ZI WBK adalah bagian dari nilai-nilai yang 
selama ini sudah diyakini dan diinternal-
isasikan. Bahkan hal-hal kecil menjadi 
diskusi kami. Contohnya ada teman-teman 
PPNPM yang melaksanakan tugas sebagai 
office boy. Tugas mereka salah satunya 
adalah membersihkan kamar asrama. 

Saat membersihkan kamar ketika peserta 
sudah kembali pulang selepas pelatihan, 
mereka mendapati di meja kamar asrama 
terdapat barang-barang peserta. Ada 
power bank, pernah juga ada jam tangan, 
baju dan lain-lain.  

“Terus barangnya itu diapain mas?” 
tanya seorang pegawai.

“Saya melaporkan dan saya serahkan 
barang tersebut ke kantor.”

“Kenapa diserahkan?”
“Saya merasa saya melakukan 

pekerjaan saya karena memang itu sudah 
tugas saya. Itu bukan barang saya.” 
jawabnya. 

”Jadi kalau ada seperti ini, harus saya 
laporkan dan saya kembalikan.”

Tentu bukan hal yang mudah 
untuk bisa membuat seperti itu. Perlu 
penyadaaran, internalisasi nilai dan 
perubahan pola pikir yang terus menerus 
kepaa semua pihak baik internal maupun 
eksternal. Stakeholder pun merasakan 
dampak atas pencanangan ni. Pelayanan 
publik kepada mereka meningkat. 
Layanan pelatihan yang dilaksanakan 
BDK berjalan lancar. Layanan pra pelati-

han, selama pelatihan dan pasca pelatihan 
dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada biaya 
atas layanan tersebut sebaliknya peserta 
mendapatkan haknya.

Selain layanan, BDK Yogyakarta 
juga membuat inovasi. Beberapa contoh 
inovasi yang dilakukan adalah layanan 
call center dan nomor pengaduan. Jika 
pesera pelatihan mendapatkan hal-hal 
yang tidak benar dan harus menyampaian 
kepada BDK, maka tinggal menghubungi 
nomor tersebut. Selain itu juga ada 
selimut motor. Hal ini dilakukan dengan 
cara satpam akan menutupi motor 
perserta diklat pada sata hujan datang, 
sehingga motor tidak basah. Hal ini untuk 
meningkatkan pelayanan yang dilakukan 
secara humanis. Pada saat pengarahan 
program untuk pembukaan pelatihan 
selalu ditekankan bahwa semua layanan 
di BDK Yogyakarta tidak dipungut biaya, 
alias biaya Rp. 0.
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Komitmen BDK Yogyakarta menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

KENDALA DAN SOLUSI

Selama proses pembangunan ZI WBK kendala yang 
dihadapi berada pada faktor administrasi. Setiap pengungkit 
harus mencari dokumen yang terkait. Selain itu perumusan 
inovasi yang dapat dilakukan juga membutuhkan cukup waktu 
untuk merumuskannya. Di sisi lain, teman-teman pegawai juga 
melaksanakan tusi kantor. Sehingga terkadang perlu waktu 
untuk fokus kembali pada tugas pembanguna ZI WBK ini. 
Solusi yang dilakukan adalah secara cermat mencari dokumen-
dokumen tersebut yang ada di beberapa bagian, yaitu Seksi 
Penyelenggaraan, Seksi Evaluasi dam Informasi, dan Subag Tata 
Usaha. 

Kendala lain adalah koordinasi antar pengungkit di tengah 
kesibukan masing-masing. Antar pengungkit memerlukan cukup 
waktu untuk melakukan koordinasi intensif. Hal ini terkait 
dengan dokumen dan inovasi yang beririsan antar pegungkit. 
Solusinya adalah  rutin melakukan pemantauan pelaksanaan ZI 
WBK. Paling tidak ada forum untuk membicarakan hal-hal yang 
dinamis dan berkembang di lapangan melalui pertemuan rutin 
tersebut sehingga bisa segera dicari jalan keluarnya. 

RENCANA PENGEMBANGAN

Untuk mewujudkan integritas selama proses pembanguna 
ZI WBK adalah dengan terus menerus menginternalisasikan 
budaya intregitas. Di Kemenku sendiri, salah satu Nilai-Nilai 
Kemenkeu (NNKK) adalah integritas yang menjadi nilai pertama 
dari lima NNKK, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, 
pelayanan dan kesempurnaan.  Maka dua hal ini akan selalu 
berjalan beriringan. Integritas yang diamanahkan oleh NNKK 
sendiri maupun integritas dalam pembangunan ZI WBK. 

Setiap hari kami melakukan kegiatan ODOI (One Day One 
Information) yang pada masa sebelum pandemi dilakukan di 
lobi kantor, dengan berkumpul bersama sambil doa pagi, selama 
pandemi dan WFH dilakukan melalui media grup whatsapp 
kantor. Makna integritas disampaikan melalui saluran tersebut. 

Ke depan, BDK Yogyakarta akan senantiasa meningkatkan 
pemahaman ini, baik untuk internal sendiri maupun untuk 
stakeholder melalui beragam kegiatan. Konsep kegiatan AN-
GKRINGAN “Ayo Ngobrol Antikorupsi Dengan Ringan” adalah 
cara menyebarluaskan integritas sehingga bukan hanya menjadi 
jargon atao konsep semata namun menjadi nilai-nilai yang 
dilaksanakan setiap hari di unit keja masing-masing. 

Sebagai PAK, saya juga menjalin komunikasi dengan sesama 
PAK di DIY. Kami memiliki komunitas SIJI (Sahabat Integritas 
Jogja Istimewa). Melalui komunitas ini, kami saling mendukung 
dan bekerja sama untuk kegiatan penyuluhan di DIY. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menjadi penyuluh Antikorupsi itu keren. Pertama karena 
terlibat dan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan ZI 
WBK di unitnya. Kedua selalu ada cara untuk berbuat baik 
kepada bangsa dan negara dengan cara yang sesuai kondisi PAK 
masing-masing, Saya yang berada di lembaga pelatihan dengan 
stakeholder peserta pelatihan, baik dari pegawai Kemenkeu 
sendiri maupun dari Kementerian/ Lembaga lain selalu memiliki 
banyak cara untuk menyebarluaskan nilai-nilai integritas. 

ZI WBK di BDK Yogyakarta adalah cara yang dipilih Tuhan 
untuk kami, sehingga menunjukkan kinerja terbaik. Melalui 
pembangunan ZI WBK, kami dipaksa untuk selalu teliti, rapi, 
cekatan dan responsif dalam melaksanakan tugas. Rekomendasi 
untuk satker lain yang juga sedang atau akan diajukan pada 
penilaian ZI WBK adalah agar sedini mungkin menyiapkan diri 
terutama dokumen dan bukti-bukti terkait yang rapi dan benar 
agar tidak kehabisan waktu untuk menyiapkannya pada saat 
proses penilaian. 

Doakan kami agar mampu untuk melaksanakan amanah ini 
dan menjadi bagian dari perubahan untuk perbaikan Indone-
sia yang lebih baik di masa depan. Setiap kita memegang kunci 
pembuka peradaban, mau digunakan di pintu mana kunci itu 
akan tergantung kunci. Ini kunciku, menjadi PAK, mana kun-
cimu?
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APIP Tersertifikasi Penyuluh 
Antikorupsi Berkolaborasi 
Dalam Pengelolaan 
LHKPN PEMDA

Edy Andra, SH, MM 
Reg PAK 915.1.0006 2019

Auditor Muda
Inspektorat Kabupaten 
Merangin,
Admin Instansi LHKPN

Tingkat Korupsi yang dilakukan oleh 
ASN masih cukup tinggi. ASN sebagai 
garda terdepan menyelenggarakan 
pemerintahan demi kepentingan rakyat 
yang tujuannya adalah mensejahterakan 
rakyat, ASN tentu tidak boleh melakukan 
tindakan-tindakan yang  berhubungan 
dengan korupsi.

Salah satu upaya pengendalian 
dan pencegahan korupsi adalah melalui 
Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN). Dengan LHKPN dapat 
memantau peningkatan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara dan LHKPN juga 

dapat menggambarkan pola dan gaya hidup 
Penyelenggara Negara. LHKPN dipandang 
akan memberi dampak kepada Penyelenggara 
Negara,dimana Penyelenggara Negara  
menjadi tidak berani dan tidak akan terlibat 
korupsi karena harta kekayaan dan pola atau 
gaya hidupnya dapat terpantau oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi.

Pelaporan LHKPN bermanfaat bagi 
Penyelenggara Negara dalam memenuhi 
kewajiban peraturan perundang-undangan  
sebagai bentuk transfaransi  dalam pengelolaan 
kekayaannya. LHKPN juga mengajarkan 
Penyelenggara Negara untuk jujur dalam 
melaporkan LHKPN.

Pada tahun 2005 Komisi Pemberantasan 
Korupsi menetapkan Keputusan KPK Nomor 
07/KPK/2/2005 tentang Tata cara pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN.  Pe-

nyelenggaran Negara diwajibkan melaporkan  
harta kekayaannya secara berkesinambungan. 
Pelaporan LHKPN pada saat itu adalah 
dengan mengisi Formulir LHKPN A untuk 
yang baru menjabat dan melaporkan LHKPN 
untuk pertama kalinya, Formulir LHKPN 
B bagi Penyelenggara Negara yang sudah 
pernah melaporkan LHKPN sebelumnya dan 
mengalami perubahan jabatan atau terkena 
kewajiban update dua tahunan.

Pada tahun 2016 Komisi Pemberantasan 
Korupsi menetapkan Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi  Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran,  Pengumuman  
dan Pemeriksaan Harta kekayaan 
Penyelenggara Negara, dan dikeluarkan Surat 
Edaran Pimpinan KPK Nomor 08//01/10/2018 
tentang Petunjuk Teknis Penyampaian 
dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 

Mungkin tak ada 
yang peduli dan tidak 
menganggap aksi 
kolaborasi ini sebagai 
Prestasi, tapi tak me-
nyurutkan aksi kami 
dalam berkolaborasi, 
dan inilah kontribusi 
kami berpartisipasi 
setulus hati dalam 
pemberantasan 
korupsi…!!

Dengan berkolaborasi, 
Pemberantasan Korupsi 
lebih mudah dan lebih 
meriah

- Edy Andra, SH, MM. -

LSP-KPK TAHUN 2020
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Penyelenggara Negara Setelah  diberlaku-
kannya Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi  Nomor 07 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pendaftaran,  Pengumuman  
dan Pemeriksaan Harta kekayaan 
Penyelenggara Negara.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran 
Pimpinan KPK Nomor 08//01/10/2018 
mengubah signifikan tata cara pelaporan 
LHKPN yakni waktu penyampaian LH-
KPN yang sebelumnya setiap dua tahun  
menjadi setiap tahunnya dan batas waktu 
pelaporan paling lambat 31 maret tahun 
berikutnya, tata cara pelaporan yang 
awalnya menggunakan Form LHKPN A 
dan Form LHKPN B menjadi pelaporan 
LHKPN melalui aplikasi berbasis Web 
e-lhkpn, dan Media Pengumuman 
yang awalnya diumumkan pada 
papan pengumuman instansi menjadi 
pengumuman berbasis Web e-enounce-
ment.

Perubahan yang signifikan terkait 
pengelolaan Laporan LHKPN ini tentu saja 
memerlukan sosialisasi atau kampanye 
yang sangat intens kepada Wajib Lapor 
LHKPN. mengingat Sumber Daya Manusia  
Penyelenggara Negara di daerah yang 
belum cukup memadai untuk melaporkan 
harta kekayaanya melalui aplikasi 
berbasis web e-lhkpn. Diperlukan Komit-
men Kepala Daerah beserta jajarannya 
terkait Pengelolaan LHKPN.

Di Kabupaten Merangin, Kepala 
Daerah dalam hal ini Bupati Merangin 
memiliki komitmen yang cukup  terhadap 
pengelolaan LHKPN di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Merangin dengan 
cara mendukung menyetujui penga-
juan rancangan regulasi-regulasi terkait 
pengelolaan LHKPN dan memantau 
secara intens perkembangan kepatuhan 
pelaporan LHKPN lingkup Pemerintah 
Kabupaten Merangin.

Dalam pemenuhan regulasi terkait 
LHKPN telah disusun dan ditetapkan 
regulasi terkait Pengelolaan LHKPN di 
lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin 
dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 
41 Tahun 2018 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Merangin.
Pengelolaan LHKPN di Daerah 

tidak cukup dengan hadirnya regulasi 
dan komitmen pimpinan daerah saja, 
tapii butuh upaya pengawalan dan 
pendampingan kepatuhan Pelaporan LH-
KPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan pengelolaan LHKPN 
di Daerah memiliki kompleksitas sangat 
tinggi mulai dari Persiapan penggunaan 
e-lhkpn, pendaftaran, pelaporan, sampai 
ke tahap Pengumuman LHKPN.

Pada tahap persiapan 
permasalahannya adalah pemenuhan 
regulasi terkait perubahan tata cara 
pengelolaan LHPKPN dan pada tahapan 
menghimpun database master jabatan 
Wajib Lapor LHKPN serta pemutakhiran 
data wajib lapor secara berkala, dimana di 
Pemerintah Daerah Kabupaten Meran-
gin posisi Wajib Lapor LHKPN sebagian 
berada pada posisi yang letak geografis-
nya cukup luas dan terpencil.Sebagian 
lokasi Wajib Lapor ada yang mencapai 
jarak tempuh 5 jam perjalanan meng-
gukanan transportasi umum. Kondisi 
tersebut memerlukan upaya-upaya ekstra 
dalam menghimpun database Wajib Lapor 
LHKPN.

Setelah proses menghimpun data 
wajib lapor LHKPN dilakukan proses 
pendaftaran. Pada proses ini Wajib Lapor 
mendaftarkan diri pada aplikasi e-hkpn 
melalu admin instansi dengan salah satu 
syaratnya adalah memiliki email pribadi. 
Kondisi SDM dan letak geografis yang 
jauh dan terpencil, masih banyak Wajib 
Lapor yang belum memiliki email pribadi 
dan tidak jarang Wajib Lapor di Daerah 
belum terbiasa menggunakan teknologi 
informasi, dan tidak sedikit Wajib Lapor 
yang lokasi keberadaan mereka masih 
belum terkoneksi jaringan internet.

Pada tahapan Pengisian Laporan 
LHKPN, terdapat Wajib Lapor yang belum 
ramah teknologi informasi berbasis web 
dan jaringan internet serta juga terdapat 
Wajib Lapor LHKPN yang belum begitu 
memahami cara pelaporan LHKPN dan 
belum mengetahui dokumen-dokumen 
yang harus dilampirkan pada aplikasi 
e-LHKPN.

Pada tiap tahapan tersebut, Komisi 
Pemberantasan Korupsi tentu saja tidak 
dapat menjangkau ke seluruh Wajib Lapor 
dalam sosialisasi dan pendampingan 
pengelola LHKPN di Pemerintah Daerah.

Dengan semua kendala dan ham-
batan pengelolaan LHKPN di daerah dapat 
mengakibatkan Wajib Lapor LHKPN tidak 
melaporkan harta kekayaannya dengan 
alasan tidak memahami cara melaporkan 
harta kekayaannya sesuai ketentuan yang 
berlaku.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka pengelolaan LH-
KPN pada Pemerintah Daerah, dengan 
keterbatasan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam menjangkau semua Wajib 
Lapor LHKPN di daerah, perlu strategi 
yang kongkrit dalam upaya pemberian 
pemahaman dan pendampingan 
pengelolaan LHKPN pada Pemerintah 
Daerah.

Strategi kongkrit yang perlu 
dilakukan adalah dengan menyusun dan 
menetapkan Regulasi-regulasi terkait 
pengelolaan LHKPN pada Pemerintah 
Kabupaten Merangin. Selanjutnya 
membentuk komunitas pengelolaan LHK-
PN pada setiap OPD di tiap Lokasi terjauh 
dan terpencil sebagai perpanjangtanganan 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
sosialisasi dan pendampingan pelaporan 
LHKPN pada setiap Wajib Lapor LHKPN.

Dalam komunitas yang dibentuk 
perlu ditetapkan champion dalam 
komunitas sebagai sub penggerak utama 
komunitas sebagai pembantu Admin In-
stansi LHKPN dalam pengelolaan LHKPN 
di Pemerintah Daerah.

Pengelola LHKPN pada setiap OPD 
sampai di tiap lokasi terjauh dan terpencil 
perlu ditingkatkan pemahamannya 
terkait pengelolaan LHKPN dengan cara 
sosialisasi dan FGD baik secara langsung 
maupun melalui WA Group atau media 
sosial lainnya.

Workshop Pelaporan LHKPN Pada Komunitas Pengelola LHKPN Pemda
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LANGKAH KEGIATAN

Dari strategi pemecahan masalah 
yang telah ditetapkan, maka dibentuk 
komunitas Pengelola LHKPN Pemerintah 
Daerah yang terdiri dari unsur seluruh 
OPD yang terhimpun dan diberi peran 
sebagai koordinator dan  fasilitator di 
tiap OPD dalam rangka pengelolaan 
LHKPN pada Pemerintah Daerah. 
Anggota Komunitas juga diberi peran 
mendampingi Wajib Lapor  di OPD 
masing-masing dalam melaporkan harta 
kekayaannya sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

Jumlah Anggota di komunitas 
Pengelola LHKPN adalah sebanyak 66 
orang. Dari 66 orang anggota komunitas 
ditentukan champion sebanyak 8 orang 
yang memiliki peran tambahan sebagai 
Admin Unit Kerja yang membantu 
Admin Instansi dalam hal update data 
Wajib Lapor dan monitoring dan Evalu-
asi Kepatuhan pelaporan LHKPN pada 
Pemerintah Daeraha. Champion yang 
ditunjuk sebagai Admin Unit Kerja diberi 
hak akses e-lhkpn.

Champion di komunitas dipilih 
dengan kriteria berintegritas dan kempe-
ten menggunakan e-lhkpn.

Anggota komunitas menjalin 
komunikasi secara intens melalui WA 
Group Pengelola LHKPN Pemerintah 
Daerah terkait kendala-kendala dan 
program-program yang akan dilaksanakan 
terkait pengelolaan LHKPN.

Dalam menjalankan program 
pengelolaan LHKPN, anggota komunitas 
memfasilitasi dan menyusun rencana 
sosialisasi terkait LHKPN di OPD 
masing-masing dan membuat jadwal 
sosialisasi dan pendampingan pelaporan 
LHKPN di instansinya.

Setelah jadwal dibuat, maka 
Penulis (dalam hal ini juga sebagai Ad-
min Instansi) melakukan sosialisasi ke 
beberapa OPD sesuai Jadwal yang telah 
disepakati. Dalam pelaksanaan sosialisasi 
dan pendampingan tersebut, anggota 
komunitas juga berperan membantu 
jalannya sosialisasi dan pendampingan 
tersebut.

Dalam pelaksanaan sosialisasi atau 
workshop disampaikan materi terkait 
bahaya dan dampak korupsi serta materi 
tata cara pelaporan LHKPN, pada akhir 
sesi diedarkan form kuesioner kepuasan 
dan kepentingan peserta atas kinerja 
pendamping dan atau penyaji materi 
dalam sosialisasi/workshop pelaporan 
LHKPN yang diisi setiap peserta sebagai 
bahan evaluasi bagi pendamping dan/ 
atau penyaji materi dalam melaksanakan 
penyuluhan berikutnya.

Form kuesioner kepuasan dan 
kepentingan peserta atas kinerja 
pendamping dan atau penyaji materi 
berisikan aspek kualitas informasi dan 
aspek kepentingan bagi peserta. Aspek 
kualitas informasi dan aspek kepentingan 
peserta. Setiap aspek terdiri dari penilaian 
kepuasan peserta terhadap pengelolaan 
pembelajaran, kompetensi kepribadian 
dan kompetensi subtantif. 

Selain sosialisasi dan pendampingan 
yang dilakukan oleh Admin instansi, 

anggota komunitas juga melakukan 
pendampingan secara individu Wajib 
Lapor dalam melaporkan harta 
kekayaannya.

Dalam rangka penyiapan kecakapan 
anggota komunitas dalam melaksanakan 
pendampingan pelaporan LHKPN 
kepada Wajib Lapor, Penulis melakukan 
sosialisasi atau workshop pelaporan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negarapada tanggal 25 November 2019, 
sambil pemantapan data wajib lapor 
LHKPN dengan cara memutakhirkan 
data Wajib Lapor LHKPN baik yang telah 
meninggal, mutasi, promosi dan tidak 
menjabat Penyelenggara Negara lagi 
yang nantinya akan diupdate di e-lhkpn 
oleh Admin Instansi bersama Admin Unit 
Kerja.

Pada kegiatan Sosialisasi atau work-
shop pelaporan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara pada Komunitas 
Pengelola LHKPN diberikan materi 
terkait Bahaya dan Dampak Korupsi 
serta materi tata cara pelaporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara ditambah 
dilaksanakan quiz pre test dan pos test 
menggunakan aplikasi “Kahoot”yang 
materi soal disusun oleh penyaji untuk 
mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi 
atau Workshop tersebut. 10 (sepuluh) 
peserta dengan nilai terbaik pada quiz 
pretest dan postest diberikan merchandise 
dalam bentuk pin dan stiker Berani Jujur 
hebat untuk memotivasi peserta lainnya 
untuk menyerap materi dengan baik. 
Sosialisasi atau workshop berjalan dengan 
lancar dan khidmat dengan keseruan 
peserta dalam berkompetisi mengerjakan 
quiz yang penyaji materi berikan. 

Selain sosialisasi dan koordinasi 
secara langsung dalam bentuk sosialisasi 
dan workshop, juga dilakukan update 
regulasi dan pemberitahuan informasi 
terbaru terkait LHKPN serta sharing 
bertukar fikiran dan pembahasan kendala 
dan solusi yang dibahas bersama melalui 
WA Group Pengelola LHKPN Pemerintah 
Daerah yang nantinya akan diteruskan ke 
OPD masing-masing untuk disampaikan 
kepada Wajib Lapor LHKPN.

DAMPAK

Dari hasil kolaborasi dengan 
komunitas Pengelola LHKPN Pemerintah 
Daerah berdampak pada terlaksananya 
proses pengelolaan LHKPN Pemerintah 
Daerah mulai dari Input data dan pemu-
takhiran Data Wajib Lapor LHKPN sampai 
pelaporan LHKPN serta pengumuman 
LHKPN berjalan sesuai ketentuan dan 
memadai.

Selain itu kolaborasi yang dilakukan 
telah menambah pemahaman kepada 
Wajib Lapor LHKPN terkait pelaporan 
LHKPN dan menambah pemahaman 
serta kualifikasi yang memadai pada 
anggota komunitas dalam mengelola dan 
mendampingi pelaporan LHKPN.

Tingkat Kepatuhan pelaporan LHKPN 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Merangin dari 996 Wajib Lapor LHKPN 
telah melaporkan LHKPN sebanyak 996 
(mencapai 100% pelaporan). 

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan kolaborasi 
dijumpai kendala-kendala yang sedikit 
mempengaruhi jalannya kolaborasi pada 
proses pendaftaran dan pendampingan 
pelaporan LHKPN. Hambatan hambatan 
secara umum yang ditemukan adalah 
masih banyak Wajib Lapor yang usianya 
tidak muda lagi, dimana Wajib Lapor 
tersebut belum terbiasa menggunakan 
Teknologi Informasi dan aplikasi berbasis 
web. 

Pada tahap pendaftaran Wajib Lapor, 
secara umum terdapat  Wajib Lapor yang 
belum memiliki email pribadi. Tanpa 
email pribadi tidak memungkinkan untuk 
bisa mengakses e-lhkpn karena email 
adalah syarat utama dalam pembuatan 
akun e-lhkpn bagi Wajib Lapor. Selain itu, 
kendala yang juga dihadapi pada proses 
ini adalah data Wajib Lapor yang diinput 
pada aplikasi e-lhkpn belum benar-benar 
fix atau masih terdapat kesalahan pada 
Nomor Induk Kependudukan (NIK), 
penulisan alamat email yang belum sesuai 
dan juga terdapat Wajib Lapor yang 
belum terakomodir jabatannya di aplikasi 
e-lhkpn.

Menyikapi hal tersebut, Penulis 
bersama komunitas Pengelola LHKPN 
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin 
pada OPD masing-masing atas permintaan 
WAjib Lapor membantu membuat email 
pribadi Wajib Lapor LHKPN. Untuk 
kendala kesalahan penulisan email 
dilakukan upaya meng-update data 
pribadi pada aplikasi e-lhkpn oleh admin 
intansi dan beberapa champion komunitas 
pengelola LHKPN Pemerintah Daerah 
Kabupaten Merangin.

Terkait Kesalahan NIK dan belum 
diakomodirnya jabatan Wajib Lapor 
pada e-lhkpn tdak dapat dilakukan 
perubahan langsung oleh Admin Instansi 
dan Admin Unit Kerja. Untuk itu Admin 
Instansi berkoordinasi dengan Person 
in Charge (PIC) LHKPN yang  berada di 
Direktorat Pendaftaran dan Pelaporan 
LHKPN Komisi Pemberantasan Korups 
dengan menyampaikan update Master 
Jabatan Wajib Lapor LHKPN. Setelah NIK 
diperbaiki atau Jabatan  Wajib Lapor telah 
diakomodir di aplikasi e-lhkpn, maka 
Admin Instansi menyampaikan kepada 
anggota komunitas pengelola LHKPN 
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin 
di OPD terkait untuk disampaikan kepada 
Wajib Lapor yang bersangkutan bahwa 
data telah diperbaiki.

Pada tahap pelaporan LHKPN 
sebagian besar Wajib Lapor yang Usianya 
tidak muda lagi sehingga untuk login 
ke Aplikasi e-lhkpn mereka sudah tidak 
mengingat Password email pribadinya 
sehingga Wajib Lapor tidak dapat melihat 
password login e-lhkpn yang telah 
dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi di email mereka. 

Menyikapi hal tersbut, atas 
permintaan dan atas izin Wajib Lapor 
LHKPN, anggota Komunitas Pengelola 
LHKPN Pemerintah Daerah Kabupaten 
Merangin di OPD tempat Wajib Lapor 
bekerja membuat dan menyimpan  data-
base password email para Wajib Lapor 
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LHKPN untuk diperlihatkan kembali kepada Wajib Lapor saat 
akan melaporkan LHKPN-nya.

Selain itu terdapat kendala pelaksanaan kolaborasi 
yaitu seringkali Wajib Lapor meminta arahan dan bantuan 
pendampingan pelaporan LHKPN kepada Admin Instansi dan 
komunitas Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Merangin 
pada hari-hari terakhir batas akhir pelaporan LHKPN sehingga 
Anggota komunitas sedikit kewalahan memenuhi permintaan 
pendampingan pelaporan LHKPN tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Penulis bersama komunitas 
melakukan kegiatan extra lembur untuk memenuhi permintaan 
pendampingan pelaporan LHKPN agar Pelaporan LHKPN dapat 
dilaporkan secara tepat waktu.

Pada tahap sosialisasi pada Wajib anggota Komunitas Penge-
loala LHKPN Pemerintah Daerah tidak ditemukan kendala yang 
cukup berarti, dimana kendala-kendala kecil dapat teratasi saat 
pelaskanaan.

RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam rangka meneruskan upaya pengendalian dan 
pencegahan korupsi melalui LHKPN, tentu perlu dilakukan 
pendayagunaan komunitas Pengelola LHKPN  Pemerintah Daerah 
melalui pelatihan berkesinambungan kepada anggota komunitas 
baik pelatihan secara langsung maupun pelatihan dalam bentuk 
daring atau webinar secara berkala sehingga menambah champi-
on-champion baru pada komunitas Pengelola LHKPN Pemerintah 
Daerah.

Penyuluhan dan pendampingan kepada Wajib Lapor 
tetap masih perlu dilakukan dalam rangka penyegaran kembali 
pemahaman terkait pelaporan LHKPN dan member pemahaman 
pelaporan LHKPN pada Wajib Lapor LHKPN yang belum pernah 
melaporkan LHKPN karena baru menjabat.

Disamping pedoman pelaporan LHKPN yang telah dibuat 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimuat dalam website 
resmi  dan youtube, perlu penulis merencanakan membuat pan-
duan buku tata cara pelaporan LHKPN sebagai upaya mengako-
modir Wajib Lapor yang tidak akrab  dengan aplikasi berbasis 
web dan tidak memiliki kesempatan mencermati panduan 
pelaporan LHKPN melalui media internet.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Budaya antikorupsi perlu ditularkan pada setiap Apatarur 
Sipil Negara. Pengendalian dan Pencegahan Korupsi melalui 
Pelaporan LHKPN adalah salah satu upaya dalam memberantas 
Korupsi.

Pemberantasan Korupsi bukan hanya tugas Komisi 
Pemberantasan Korupsi saja, akan tetapi ini adalah tugas kita 
semua. Berkolaborasi merupakan upaya mengikutsertakan 
banyak pihak dalam pemberantasan korupsi supaya 
pemberantasan korupsi dilakukan dilakukan serentak dan 
berdampak.

Sebagai ASN dan Penyuluh Antikorupsi perlu diberikan 
pengembangan dan peningkatan kompetensi terutama pelati-
han terkait teknik penyuluhan. Penyuluh Antikorupsi juga perlu 
diberi ruang yang cukup untuk memberikan penyuluhan di 
Lingkungan Pemerintah daerah di mana Penyuluh Antikorupsi 
bekerja seperti mengikutsertakan Penyuluh Antikorupsi sebagai 
penyaji materi pada diklat-diklat struktural dan fungsional.

Agar Pemberantasan korupsi berjalan dengan baik dan 
berdampak luas, perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan 
kualitas Penyuluh Antikorupsi sehingga eksistensi Penyuluh 
antikorupsi dapat menyebar di semua lapisan masarakat untuk 
menebar virus-virus antikorupsi  di bumi Indonesia ini.

Sosialisasi Dan Workshop Pelaporan LHKPN Pada Wajib Lapor LHKPN OPD

Screenshot Dampak Kolaborasi
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Menyemai Generasi Muda 
sebagai Agen Penggerak 
Integritas

Trival Setyadik
Reg PAK 915.1.00081.2018

PNS di Kementerian 
Kelautan dan Perikanan
Sekretaris IGI (Ikatan Guru 
Indonesia) Kalimantan Barat,
Pendiri KolaborAksi 
(Kelompok Belajar 
Antikorupsi)

Implementasi Pendidikan 
Antikorupsi dengan menanamkan 
nilai-nilai Integritas kepada 
generasi muda Indonesia 
menjadi salah satu prioritas yang 
sangat penting dalam rangka 
menyongsong Indonesia bersih 
dari Korupsi. Tindak Pidana 
Korupsi yang terjadi akhir-
akhir ini telah mencerminkan 
bobroknya sikap dan perilaku 
para pelakunya yang salah satu 
penyebabnya karena kebiasaan 
sikap dan perilaku koruptif 

yang terbentuk dari usia dini 
hingga menjadi karakter yang 
mengakar kuat ketika dewasa. 
Ditambah lagi, minimnya upaya 
penanaman nilai-nilai Integritas 
dan Pendidikan Antikorupsi di 
Sekolah serta pelaksanaanya yang 
kurang tepat sasaran berakibat 
banyaknya siswa yang berperilaku 
tidak terpuji yang dikemudian 
hari dikhawatirkan menjadi bibit-
bibit baru korupsi di negeri ini.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Salah satu strategi yang tepat dalam 
Pendidikan Antikorupsi kepada generasi 
muda bangsa adalah dengan menanamkan 
Nilai-nilai Antikorupsi yang salah satunya 
adalah dengan melakukan Penyuluhan 
Antikorupsi dalam bentuk Workshop 
Pelajar Penggerak Integritas di sekolah. 
Para pelajar menjadi sasaran yang efektif 
jika dilaksanakan dengan metode yang 
tepat dan sesuai dengan dunia mereka. 
Penyampaian materi pun sebaiknya 
disinergikan dengan apik melalui keterli-
batan mereka dalam setiap sesi kegiatan. 
Pemilihan para peserta harus dilakukan 
dengan selektif menjaring para pelajar 
yang setidaknya memiliki track record 
perilaku yang baik, memiliki leadership 
yang baik dan mampu menjadi influencer 
bagi orang-orang disekitarnya. 

LSP-KPK TAHUN 2020
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KENDALA DAN SOLUSI

Tantangan yang dihadapi adalah 
bagaimana materi dan metode yang 
disampaikan tidak menjenuhkan dan 
sesuai dengan tingkatan perkembangan 
belajar usia mereka. Oleh karena 
itu, lesson plan dibuat dengan 
mempertimbangkan aktivitas belajar-
bermain-berdiskusi. Peran penyuluh lebih 
sebagai fasilitator yang membantu mereka 
menggali ide-ide dan inisiasi yang sesuai 
dengan kondisi mereka saat ini.

RENCANA PENGEMBANGAN

Rencana pengembangan selanjutnya 
adalah melakukan evaluasi kegiatan dan 
juga memperbaiki lesson plan, materi dan 
metode penyampaian agar lebih baik lagi 
pada kegiatan berikutnya. Tidak lupa juga 
menambah variasi kegiatan yang menarik 
dan menumbuhkan kreatifitas mereka 
dan melakukan pendampingan agar 
menjadi kelompok Pelajar Agen Penggerak 
Integritas yang mandiri dikemudian hari.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Workshop Pelajar Penggerak 
Integritas dapat menjadi salah satu 
penambah energi positif bagi sekolah. 
Para siswa yang  telah mengikuti kegiatan 
ini mendapatkan pengetahuan baru 
tentang berbagai contoh tindak pidana 
korupsi serta mengetahui perilaku-
perilaku koruptif yang terjadi disekitarnya 
sehingga diharapkan mampu menjaga 
diri dan menjadi penggerak Integritas di 
lingkungannya. Kegiatan ini pun tidak 
memerlukan banyak biaya dan juga tidak 
mengganggu Proses Belajar Mengajar 
karena dapat dilaksanakan dihari Sabtu 
ataupun Minggu. Diharapkan Pembina 
OSIS/Kesiswaan, Kepala Sekolah, Dinas 
Pendidikan serta Komite Sekolah bersin-
ergi menjadikan Workshop ini sebagai 
kegiatan yang dapat dilaksanakan secara 
rutin di sekolah dan juga membentuk 
Komunitas Pelajar Penggerak Integritas di 
Sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler 
sehingga mampu melahirkan gerakan-ger-
akan Integritas dalam rangka membangun 
mental, spiritual dan perilaku generasi 
muda menuju Indonesia Bebas dari 
Korupsi.

LANGKAH KEGIATAN

Memahami dunia anak-anak dan 
remaja adalah modal penting ketika 
memberikan penyuluhan kepada 
mereka. Oleh karena itu, melakukan 
analisa terhadap kondisi pelajar di 
sekolah sasaran harus dilakukan sebelum 
melaksanakan kegiatan workshop 
Pelajar Penggerak Integritas ini. Hasil 
analisa tersebut menjadi dasar dalam 
penyusunan Lesson Plan agar dalam 
setiap tahapan-tahapan pelaksanaannya 
memiliki keterkaitan yang runut agar 
mampu membangun kesadaran, memacu 
semangat, membangun pengetahuan, 
mengajak berpartisipasi aktif, 
memecahkan masalah serta menyusun 
langkah kerja yang efektif. Langka 
selanjutnya dengan melakukan Inven-
tasisasi alat dan bahan yang diperlukan 
yang juga harus dilakukan dengan teliti 
dan jeli sesuai kebutuhan agar kegiatan 
nantinya berjalan sesuai dengan harapan. 
Pun juga, dalam penyusunan materi 
harus dibuat dengan semenarik mungkin 
dengan pemilihan visual dan pilihan 

bahasa yang sesuai dengan peserta. Pada 
saat hari pelaksanaannya, hadir lebih 
awal untuk mempersiapkan sarana dan 
prasarana merupakan langkah pem-
biasaan yang tepat agar selanjutnya 
sesegera mungkin bisa mengantisipasi 
jika ditemukan ada kekurangan serta 
bermanfaat untuk pengondisian ruangan 
workshop. Pelaksanaan kegiatan dimulai 
sesuai jadwal dan dikontrol dengan baik 
agar berjalan dengan lancar. Dalam 
materi pertama seusai sesi Pembukaan, 
Narasumber menyampaikan Materi 
Menumbuhkan Semangat Perlawanan 
terhadap Korupsi dalam bentuk Ceramah 
interaktif. Peserta diberikan waktu 
untuk bertanya-jawab, menyampaikan 
komentarnya agar dapat meluapkan 
hasil proses berpikirnya saat diberikan 
materi ini. Kemudian sesi berikutnya 
dilanjutkan dengan mengajak mereka 
bermain Boardgame Integritas KPK. 
Dalam sesi ini, peserta dibagi menjadi 
beberapa kelompok dan duduk melingkar 
sesuai kelompoknya. Peserta dikondisikan 
agar semangat dan aktif dalam bermain 
sehingga mampu mendapatkan nilai-nilai 

Integritas saat bermain Boardgame 
tersebut. Selanjutnya, setelah sesi 
Istirahat, peserta disajikan materi 
Menanamkan Nilai-nilai Antikorupsi 
dalam bentuk Ceramah Interaktif dan 
kemudian dalam sesi akhirnya mereka 
dibagi menjadi beberapa kelompok 
kembali untuk melakukan diskusi 
kelompok Penyusunan Rencana Aksi. Di 
sesi terakhir, setiap kelompok menunjuk 
1 orang untuk mewakili kelompoknya 
mempresentasikan hasil Rencana Aksi 
yang telah mereka buat bersama. 

DAMPAK

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan 
dengan baik sesuai harapan. Para 
peserta pun antusias dalam mengikuti 
setiap sesinya. Setelah Peserta mengikuti 
pemaparan materi, mereka terlibat aktif 
untuk berdiskusi, mempresentasikan 
hasil diskusinya, serta menyampaikan 
rencana-rencana aksi yang bisa, mampu 
dan sangat memungkinkan untuk mereka 
lakukan dalam rangka Gerakan Integritas 
di lingkungan sekitarnya.

Pelajar Penggerak 
Integritas sebagai 
energi positif bagi 
sekolah dalam rangka 
membangun mental, 
spiritual, dan perilaku 
generasi muda menuju 
Indonesia Bebas dari 
Korupsi

- Trival Setyadik -

Workshop Pelajar Penggerak Integritas
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Sahabat Pemberani 
Menyapa Sekolah!

Azizah Nuur Utami
Reg PAK. 915.1.00329 2019

PNS di Kementerian 
Keuangan, 
Bergiat di Komunitas #Obat-
Manjur, Pendiri podcast 
Pentas! PNS Cerita Integritas

Anak-anak terlahir di dunia sebagai 
makhluk yang bersih tanpa campur 
tangan dari siapapun. Kemudian dalam 
kelanjutan kehidupannya anak-anak 
tersebut dibesarkan dan dibimbing 
oleh keluarga dan lingkungannya. 
Dalam proses mengasah dan mengasuh 
anak, kepribadian anak berkembang 
dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, pola 
didik guru dan pola interaksi lingkungan. 

Selain pendidikan kognitif, saat ini 
banyak pihak yang concern terhadap 
pengembangan pendidikan karakter 
temasuk kepada anak usia sekolah. 
Menurut mereka, mendidik anak yang 
berkarakter, jauh lebih panjang, berliku 
dan penuh tantangan, dibandingkan 
menggali potensi kecerdasan multi 
anak-anak. Menjadikan anak cerdas 

dan pintar, bisa saja dilakukan dengan 
lebih mudah. Namun, menjadikan anak 
menjadi orang yang baik, akan jauh lebih 
sulit. Dengan demikian, sangat wajar 
apabila pendidikan karakter menjadi 
suatu hal yang saat ini ditekankan dalam 
pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan karakter merupakan 
berbagai usaha yang dilakukan oleh para 
personil sekolah, bahkan yang dilakukan 
bersama-sama dengan orang tua dan 
anggota masyarakat, untuk membantu 
anak-anak agar menjadi atau memiliki 
sifat peduli, berpendirian, dan bertang-
gung jawab-Williams & Schnaps (1999). 
Pendidikan karakter bertujuan untuk 
membentuk kepribadian baik pada 
anak, serta mempersiapkan anak untuk 
dapat hidup dalam masyarakat beragam 

dengan memegang prinsip yang kuat. 
Selain itu, pendidikan karakter juga 
mengajarkan nilai budaya dan moral 
yang dapat menjadi benteng pertahanan 
diri dari potensi penyimpangan yang 
mungkin ditemui ketika anak-anak 
beranjak dewasa. Hal tersebut membuat 
pendidikan karakter sangat penting 
ditanamkan sejak dini.

Saat ini perilaku koruptif makin 
menjamur di masyarakat. Dengan 
berbagai jenis dan modus, korupsi 
menjelma menjadi kejahatan luar biasa 
yang memberikan dampak kepada 
seluruh bangsa. Salah satu penyebab 
persoalan korupsi di Indonesia adalah 
nilai anti kpruosi yang tidak ditanamkan 
dengan kuat sebagai pendidikan karakter 
yang dibutuhkan oleh setiap orang. 

Terkikisnya nilai moral 
dan integritas dalam kehidupan 
bermasyarakat saat ini, 
menjadikan pendidikan karakter 
sebagai suatu hal yang penting 
untuk diberikan kepada anak sejak 
usia dini. Orang tua di lingkungan 
rumah maupun guru di sekolah 
dituntut untuk menjalankan 
peran dan tanggungjawabnya 
untuk menanamkan dan 
mengembangkan nilai-nilai 
yang baik dan membantu anak 
membentuk dan membangun 

karakter mereka dengan nilai-nilai 
yang baik. Pendidikan karak-
ter diberikan dengan berfokus 
pada penguatan nilai-nilai 
tertentu seperti rasa hormat, 
tanggungjawab, jujur, peduli, dan 
adil, kemudian membantu siswa 
untuk memahami, memperhatikan, 
dan melakukan nilai-nilai tersebut 
dalam kehidupan mereka sendiri.

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Selain orang tua dan guru, elemen 
masyarakat juga memiliki peran untuk 
membangun nilai karakter pada seorang 
anak melalui interaksi sosialnya. 
Salah satu gerakan kerelawanan yang 
mengusung misi pendidikan adalah 
Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi adalah 
kegiatan yang mewadahi profesional dari 
berbagai sektor untuk ikut serta berkon-
tribusi pada misi perbaikan pendidikan 
di Indonesia. Melalui program ini, para 
profesional pengajar dari berbagai latar 
belakang diharuskan untuk cuti satu hari 
secara serentak untuk mengunjungi dan 
mengajar anak sekolah dasar. 

Gerakan Kelas Inspirasi memberi 
kesempatan kepada para profesional 
untuk berbagi pengalaman dan motivasi 
kepada anak sekolah dasar. Hal tersebut 
juga merupakan kesempatan bagi 
penyuluh antikorupsi guna menanamkan 
nilai integritas guna mendukung 
pembentukan karakter dan pelaksanaan 
upaya pencegahan korupsi pada kelompok 
sasaran anak usia sekolah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa 
penyuluh antikorupsi adalah seorang yang 
memiliki kemampuan menyampaikan 
nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, 
meyakinkan, menyadarkan, mengajak, 
melatih, memberdayakan, membimbing, 
mendampingi, dan menggerakkan 
masyarakat, aparatur sipil negara dan 
aparat penegak hukum dan militer, 
swasta, dan komunitas untuk menjadi 
agen perubahan dan menjadi role model 
dalam upaya pemberantasan korupsi- 
SKKNI 303/2016.

Dengan mendaftar sebagai relawan 
pengajar pada Kelas Inspirasi memberikan 
kesempatan para penyuluh antikorupsi 
untuk berinteraksi dengan siswa sekolah 
dasar sehingga dapat memberikan penge-
nalan dan penanaman nilai antikorupsi.

Mengenalkan dan menanamkan nilai 
antikorupsi pada anak usia sekolah dasar 
tentu tidak sama dengan memberikan 
materi pada orang dewasa dengan model 
pembelajaran pedagogi. Hal ini mengingat 
bahwa anak sekolah dasar berada usia 
yang masih muda dengan pemahaman 
yang masih berkembang sehingga butuh 
metode kreatif dalam menyampaikan 
pembelajaran. Perlu diciptakan sua-
sanya yang menyenangkan sekaligus 
menghadirkan gambaran yang konkret 
terkait materi yang ingin diangkat saat 
pembelajaran, dalam hal ini adalah nilai 
antikorupsi.

Salah satu metode kreatif untuk 
mengenalkan dan menanamkan nilai 
antikorupsi kepada anak usia sekolah 
dasar adalah melalui metode bercerita, 
menonton film dan bermain game. Untuk 
memfasilitasi penyuluh antikorupsi dalam 
melakukan kegiatan penyuluhan kepada 
anak usia sekolah dasar, Pusat Belajar 
Antikorupsi KPK telah menyediakan 
beberapa media pembelajaran kreatif 
seperti buku, film dan boardgame an-
tikorupsi. Media tersebutlah yang kami 
manfaatkan dalam pemberian pendidikan 
karakter melalui pengenalan dan 
penanaman nilai antikorupsi.

LANGKAH KEGIATAN

Pemberian pendidikan karakter 
melalui pengenalan dan penanaman nilai 
antikorupsi kami lakukan dalam kegiatan 
Kelas Inspirasi yang dilaksanakan di 
beberapa daerah dan kami ikuti sebagai 
relawan pengajar. Untuk terpilih sebagai 
relawan pengajar, sebelumnya terdapat 
tahapan rekrutmen dan pembekalan rela-
wan yang perlu dilewati.

Sejak dinyatakan kompeten sebagai 
penyuluh antikorupsi, kami mendapatkan 
kesempatan bergiat bersama Kelas 
Inspirasi Gowa ada akhir bulan Oktober 
2019. Pada kesempatan tersebut, kami 
hadir di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Guppi 
Borong Palala untuk memperkenalkan 
diri sebagai penyuluh antikorupsi dan 
melakukan kegiatan pembelajaran pen-
genalan nilai antikorupsi menggunakan 
media boardgame dan cerita yang 
menggambarkan peran kami sebagai 
aparatur sipil negara (ASN) yang juga 
merupakan penyuluh antikorupsi.

Boardgame yang kami pilih untuk 
memperkenalkan nilai antikorupsi adalah 
Sahabat Pemberani. Kami membagi 
siswa dalam satu kelas menjadi beberapa 
kelompok, yang setiap kelompoknya 
terdiri dari 5-7 orang siswa. Tiap 
kelompok diberikan satu set board-
game Sahabat Pemberani yang berisi 
36 contoh sikap dari 9 nilai antikorupsi 
yang ada. Sebelum bermain, kami 
menjelaskan aturan permainan kepada 
siswa dan setelah bermain mengajak 
siswa mengambil kesimpulan dari 
permainan yang telah dilakukan. Durasi 
waktu bermain adalah kurang lebih 45 
menit, termasuk persiapan dan debrief 
permainan.

Untuk siswa pada kelas yang lebih 
rendah seperti kelas 1 dan 2 SD, kami 
mengenalkan nilai antikorupsi melalui 
cerita integritas kami sebagai seorang  
ASN yang memiliki tugas mengelola 
keuangan negara. Melalui cerita tersebut, 
disisipkan pesan agar siswa mampu 
bersikap berani, jujur, mandiri, peduli, 
adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab 
dan sederhana.

DAMPAK

Pada hakekatnya, pendidikan 
memiliki dua tujuan, yaitu membantu 
manusia untuk menjadi pintar dan 
membantu mereka menjadi manusia yang 
baik. Untuk itulah pendidikan akademis 
perlu dibarengi dengan pemberian 
pendidikan karakter.

Pengenalan dan penanaman nilai 
antikorupsi menggunakan boardgame 
dan cerita yang kami alami ternyata 
mampu menarik perhatian siswa untuk 
berpartisipasi aktif. Pengenalan nilai 
antikorupsi menggunakan metode 
kreatif dan pembelajaran aktif mampu 
memberikan gambaran yang konkret 
kepada siswa tentang apa saja contoh 
nilai antokprupsi yang dapat dilakukan 
oleh anak seusia mereka. Pemahaman 
terhadap nilai antikorupsi yang 
disampaikan terlihat dari feedback yang 
diberikan siswa saat sesi penjelasan. Siswa 

dapat menjawab beberapa pertanyaan 
terkait contoh sikap antikorupsi yang 
telah mereka lakukan dan mereka 
mampu menyampaikan apa saja yang 
ingin mereka lakukan berikutnya dalam 
sehingga membuat mereka memiliki 
keinginan untuk mencontohkan nilai an-
tikorupsi yang ada pada boardgame yang 
dimainkan atau yang mereka dengarkan 
dalam cerita yang disampaikan.

KENDALA DAN SOLUSI

Menyampaikan pembelajaran 
kepada anak usia sekolah dasar bukan 
merupakan perkara yang mudah. 
Dibutuhkan kemampuan untuk 
membawakan pesan dengan cara yang 
menarik serta kepercayaan diri, apalagi 
untuk menarik perhatian siswa yang baru 
pertama kali kita jumpai.

Dalam pelaksanaan kegiatan Kelas 
Inspirasi, sekolah yang disasar seringkali 
merupakan sekolah menengah ke 
bawah dengan fasilitas pembelajaran 
yang terbatas. Hal yang sama juga kami 
rasakan saat mengunjungi Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) Guppi Borong Palala, 
Gowa. Untuk itu, kami menyiapkan model 
pembelajaran yang sederhana yang tidak 
terlalu banyak membutuhkan peralatan 
tambahan khusunya peralatan elektronik 
yang membutuhkan listrik.

Selain itu, mengkondisikan kelas 
sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 
juga merupakan suatu tantangan 
tersendiri. Agar tujuan pembelajaran 
berhasil didapatkan, perlu dipastikan 
siswa siap menerima dan mengikuti 
pembelajaran dengan kondisi yang 
baik. Untuk itu, sebelum melaksanakan 
pembelajaran, kami menyiapkan rencana 
pembelajaran agar mengetahui dan 
memahami langkah-langkah kegiatan 
yang perlu dilakukan sata di kelas. 
Rencana pembelajaran yang memuat 
aturan dan kesepakatan kelas juga 
membantu kami dalam mengatasi 
perilaku siswa yang dapat mengganggu 
jalannya kegiatan.

RENCANA PENGEMBANGAN

Akibat pandemi COVID-19 yang 
membatasi interaksi secara langusng 
khususnya kepada anak usia sekolah 
yang saat ini mayoritas melaksanakan 
pembelajaran dari rumah. Untuk itu 
perlu dilakukan beberapa pengembangan 
media dan konten pembelajaran karakter. 
Pengenalan dan penanaman nilai karakter 
kedepannya dapat disampaikan melalui 
kelas daring interaktif bekerja sama 
dengan sekolah, melalui video yang berisi 
cerita integritas, dan juga melalui buku 
cerita integritas yang bisa dibaca siswa di 
rumah.

Selain itu, dapat disusun satu activ-
ity book yang berisi kumpulan cerita, 
permainan dan lembar kerja siswa. 
Permainan yang ada dalam activity book 
tersebut adalah permainan yang dapat 
dimainkan secara mandiri, sedangkan 
lembar kerja akan membantu siswa untuk 
dapat menuliskan cerita antikorupsi yang 
dilakukan sehari-hari.
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Pengenalan Nilai AntiKorupsi pada Siswa

Pendidikan karakter 
penting untuk diberikan 
sejak dini karena 
mampu membentuk 
kepribadian baik pada 
anak, mengajarkan nilai 
budaya dan moral yang 
dapat menjadi benteng 
pertahanan diri dari 
potensi penyimpangan 
yang mungkin ditemui 
ketika anak-anak 
beranjak dewasa

- Azizah Nuur Utami  -

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Karakter merupakan cerminan 
dari kepribadian secara utuh dari 
seseorang: mentalitas, sikap dan perilaku. 
Pendidikan karakter penting untuk 
diberikan sejak dini karena mampu 
membentuk kepribadian baik pada 
anak, serta mempersiapkan anak untuk 
dapat hidup dalam masyarakat beragam 
dengan memegang prinsip yang kuat, juga 
mengajarkan nilai budaya dan moral yang 
dapat menjadi benteng pertahanan diri 
dari potensi penyimpangan yang mungkin 
ditemui ketika anak-anak beranjak 
dewasa. 

Pemberian pendidikan karakter pada 
anak dapat dilakukan melalui pengena-
lan nilai antikorupsi kepada anak usia 
sekolah dasar. Namun, mengenalkan dan 
menanamkan nilai antikorupsi pada anak 
usia sekolah dasar tentu tidak mudah, 
mengingat anak sekolah dasar berada usia 
yang masih muda dengan pemahaman 
yang masih berkembang sehingga butuh 
metode kreatif dalam menyampaikan 
pembelajaran. 

Beberapa metode pembelajaran 
yang dapat dilakukan adalah bercerita 
dan bermain game. Untuk memfasilitasi 
penyuluh antikorupsi dalam melakukan 
kegiatan penyuluhan kepada anak usia 
sekolah dasar, Pusat Belajar Antikorupsi 
KPK telah menyediakan beberapa media 
pembelajaran kreatif seperti buku, film 
dan boardgame antikorupsi.

Selain orang tua dan guru, elemen 
masyarakat juga memiliki peran untuk 
membangun nilai karakter pada seorang 
anak melalui interaksi sosialnya. 
Untuk itu, penyuluh antikorupsi dapat 
mengambil peran membangun upaya 
pencegahan korupsi pada sektor 
pendidikan, khususnya kepada anak 
sekolah dasar.

Salah satu kegiatan yang dapat 
dilakukan adalah dengan mengajak 
Sahabat Pemberani Menyapa Sekolah!
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Pendidikan tinggi merupakan 
pendidikan tingkat lanjut yang 
dapat di capai oleh semua  lapisan 
masyarakat dengan berbagai 
persyaratan yang ada.Pada tingkat 
pendidikan ini  yang dibutuhkan 
adalah  analisa dan praktik mengenai 
bidang tertentu untuk melakukan 
spesialisasi. Banyak jurusan-
jurusan yang dapat dipilih sesuai 
dengan minat masing-masing calon 
mahasiswa, ketika menjalani tingkat 
pendidikan tinggi mahasiswa tidak 
hanya dihadapkan oleh berbagai 
macam matakuliah saja, tetapi juga 
terdapat bentuk-bentuk interaksi, 
diantara masing-masing individu itu 
sendiri, 

Sebagai agen perubahan 
sudah sewajarnya mahasiswa dapat 
meningkatkan kapasitas berpikir 
mereka, yang tentunya ini yang 
membedakan mereka dari kelompok 
masyarakat lainnya. Sebagai 
kaum intelektual, sudah menjadi 
konsekuensi logis bahwa mahasiswa 
harus menjadi barometer tingkat 
intelektualitas dimasyarakat. 

Mahasiswa yang lahir dari 
dunia perguruan tinggi, pola pikir 
mereka tidak hanya terbentuk 
dari individu mereka saja tapi juga 
terbentuk dari lingkungannya, 
oleh sebab itu mahasiswa yang 
merupakan output dari lingkungan 
perguruan tinggi, diharapkan dapat 

menjadi agen perubahan yang baik dima-
syakat. Selain itu pola pikir mahasiswa 
juga di pengaruhi oleh lingkungan 
perguruan tinggi yang positif yaitu dosen 
yang mumpuni secara intelektual maupun 
integritas, serta berbagai macam fasilitas 
yang dapat disediakan oleh perguruan 
tinggi seperti banyaknya literatur yang 
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Mata kuliah Antikorupsi sangat 
diperlukan oleh dunia akademisi 
mengingat komunitas perguruan tinggi 
adalah salah satu bagian dari masyarakat 
yang mempunyai peran penting dalam 
membuat perubahan.Pelaksanaan  mata 
kuliah Antikorupsi sangat penting, karena 
masyarakat perguruan tinggi dapat lebih 
dulu menyerap  point-point utama dari 
permasalahan korupsi dan menjadi role 
model Antikorupsi, yang nantinya akan 
diteruskan dalam bentuk pemahaman 
kepada masyarakat maupun dalam 
bentuk praktek-praktek Antikorupsi, hal 
ini dilakukan tentunya dengan satu tujuan 
yaitu Indonesia yang bebas korupsi.

Bukan merupakan mimpi belaka,  
kondisi Indonesia yang bebas dari 
korupsi akan tercapai, yang pasti hasil 
dari pemberantasan korupsi akan 
dirasakan kembali oleh masyarakat itu 
sendiri dimana tingkat perekonomian 
yang meningkat dan  tentunya diikuti 
dengan menaiknya tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Banyak indikator yang 
bisa digunakan untuk melihat suatu 
keberhasilan pemberantasan korupsi,  
dari  tingkat investasi yang meningkat, 
sampai dengan standar internasional yang 
diterapkan oleh Transparansi Interna-
sional, angka-angka ini bisa dijadikan 
pedoman seberapa baiknya tingkat 
pemberantasan korupsi disuatu negara 

dapat dikatakan berhasil.Oleh karenanya 
perguruan tinggi bisa menjadi garda 
terdepan untuk mewujudkannya, dengan 
seluruh kapasitas dan kemampuan yang 
di miliki oleh dunia perguruan tinggi.

Berangkat dari niat baik, kami 
mencoba mengajukan Mata kuliah 
Antikorupsi, sebagai bentuk kelanjutan 
dari hasil sertifikasi Penyuluh An-
tikorupsi yang dilaksanakan pada LSP 
KPK, karena kami memahami bahwa 
untuk mendapatkan  hasil penyuluhan 
yang tidak hanya berdampak, tapi juga 
berdampak significan, maka diperlukan 
suatu bentuk penyuluhan yang tersiste-
matis, terstruktur , dan simultan. Oleh 
sebab ini itu kami melakukan perumusan 
tentang Satuan Acara Perkuliahan Integri-
tas dan Budaya Antikorupsi. Penyusunan 
Satuan Acara Perkuliahan ini, sudah kami 
telaah dan hasilnya kami mengajukan 
beberapa bahasan dan sub pokok bahasan 
yang menyangkut segi teoritis dan praktek 
dilapangan.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada awalnya memang ada  dari 
kalangan dosen menganggap strategi 
pemberantasan korupsi melalui 
penerapan mata kuliah di perguruan 
tinggi tidak akan berjalan efektif , hal 
ini mungkin didasari dari pemahaman 
pribadi yang melihat bahwa output yang 
dihasilkan , dan bersumber dari data 
KPK  bahwa tingkat korupsi yang tinggi 
justru dilakukan oleh para pelaku dari  
lulusan perguruan tinggi, tetapi setelah 
kami menjelaskan  hal itu terjadi karena 
memang belum secara merata dan 
komprehensif pendidikan antikorupsi 
diterapkan diperguruan tinggi, serta 

belum adanya dukungan yang kuat dari 
berbagai pihak yang berkepentingan. 
Dengan adanya prioritas strategi 
pemberantasan korupsi melalui jalur 
pendidikan maka diharapkan kedepan 
terjadi penurunan angka yang signifikan 
terhadap pelaku korupsi dari lulusan 
perguruan tinggi. Selanjutnya adalah 
bagaimana Satuan Acara Perkuliahan 
itu dapat diterima dengan baik oleh 
Pemangku jabatan perguruan tinggi, 
secara umum ada tanggapan yang 
positif mengenai Pernerapan mata 
kuliah tersebut pada  perguruan tinggi 
tetapi memang pihak perguruan tinggi 
memerlukan waktu yang tepat untuk 
menerapkan ini menjadi mata kuliah 
baru, karena terhambat dengan Covid 19 
dan berkurangnya jumlah mahasiswa. 
Agar penyuluhan tetap berjalan, strategi 
yang diterapkan adalah menyerahkan 
penyuluhan kepada masing-masing 
dosen pengampu dengan  melakukan 
penyuluhan secara online, dan dimasukan 
sebagai tugas komponen tugas individu.

LANGKAH KEGIATAN 

Konsep kegiatan yang ada pada 
Satuan Acara Perkuliahan  Mencakup, 
pelaksanan perkuliahan didalam 
kelas dan praktik dilapangan, dengan 
mengumpulkan berbagai bahan untuk 
dijadikan referensi Perkuliahan, berbagai 
macam literasi telah dikumpulkan , dari 
yang bersifat dasar pengertian umum 
dan filosofi Antikorupsi sampai dengan 
pengetahuan yang bersifat spesifik seperti  
Tindak Pidana Pencucian Uang, Biaya 
Sosial Korupsi dan lain-lain.

Praktek dilapangan juga dimasukkan 
kedalam Satuan Acara Perkuliahan seperti 

LSP-KPK TAHUN 2020



62          Bunga Rampai Praktik Baik Penyuluh Antikorupsi

bagaimana membuat poster, bermain 
peran,  hal ini penting sebagaimana 
hasil yang telah didapat didalam kelas 
bisa diterapkan kepada masyarakat, dan 
ini sebenarnya yang diperlukan bahwa 
mahasiswa sebagai agen Antikorupsi 
bersama masyarakat membasmi dan 
mencegah korupsi. Untuk penyuluhan 
yang sudah berlangsung dilakukan secara 
online dengan memberikan materi-materi, 
video, studi kasus yang berhubungan 
dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari, 
misalnya menjaga ketertiban perguruan 
tinggi, tidak menyontek, memberikan 
contoh-contoh  aksi fraud  yang mungkin 
dilakukan ditempat mereka bekerja.

DAMPAK 

Dampak yang didapat bahwa 
mahasiswa memahami pentingnya 
nilai-nilai Antikorupsi dibangun dalam 
diri mereka, mereka paham seberapa 
penting nilai integritas dan tidak hanya 
nilai dari aspek akademis saja , mereka 
paham sesungguhnya pintar saja tidak 
cukup , tapi ada sikap baik dan luhur yang 
perlu dimiliki oleh mereka, mereka sadar 
bahwa dalam bekerjasama dengan orang 
lain tidak hanya perlu kepintaran tetapi 
menghargai hak dan kewajiban orang 
lain, hal itu juga sama pentingnya.Mereka 
juga memahami bahwa tindakan-tindakan 
yang selama ini dianggap tidak melanggar 
hukum ternyata melangar hukum, mis-

alkan memberi hadiah kepada pegawai 
kelurahan, dalam mengurus KTP, tidak 
membiasakan untuk memberikan hadiah 
kepada dosen untuk memperlancar skripsi 
karena hal tersebut bisa membangun 
budaya korupsi. Mahasiswa juga 
memahami Macam-macam Tindak Pidana 
Korupsi bedasarkan Undang-Undang 
Tipikor.

KENDALA DAN SOLUSI

Mata kuliah ini hanya sebagai 
mata kuliah pilihan bukan mata kuliah 
wajib, jika hal ini terus terjadi dimasa 
yang akan datang bukan tidak mungkin 
pengetahuan dan minat mahasiswa 
yang ingin mencegah dan memberantas 
korupsi akan sedikit, sehingga tujuan 
mata kuliah ini sulit tercapai di mana 
tujuan tersebut  agar Mahasiswa dapat 
mencegah orang lain melakukan korupsi 
dengan mengindentifikasi potensi korupsi.
Tentunya solusi yang di tempuh adalah 
tetap memberikan pemahaman kepada 
pemangku jabatan perguruan tinggi, 
bahwa mata kuliah ini bisa dijadikan 
acuan ketika mahasiswa nantinya akan 
melakukan sertifikasi Penyuluh an-
tikorupsi, dan ahli pembangun intergritas, 
dimana kedua jenis sertifikasi tersebut 
dapat dimanfaatkan dalam melamar 
pekerjaan atau setelah mahasiswa bekerja 
nantinya. Solusi lain yang dapat ditempuh 
adalah dengan mesosialisasikan bahaya 

korupsi melalui media perguruan tinggi, 
seperti mading, media sosial, sehingga 
diharapkan banyak mahasiswa ingin tahu 
lebih lanjut dan mengambil mata kuliah 
tersebut dan mendorong agar menjadi 
mata kuliah wajib.

Mahasiswa sebagai 
output Pendidikan Tinggi 
menjadi agen perubahan 
yang baik dalam 
masyarakat. Perguruan 
tinggi dengan segala 
aspek yang dimiliki 
mempunyai potensi besar 
menanamkan semangat 
Antikorupsi kepada 
mahasiswa untuk menuju 
masyarakat yang An-
tikorupsi

- Imbangan Putra Rifai -

RENCANA PENGEMBANGAN 

Mata kuliah Integritas dan Budaya Antikorupsi ini hanya 
sebagai batu pijakan, design kedepan diharapkan akan terbentuk 
Unit Kegiatan Mahasiswa Antikorupsi, menjadi persyaratan bagi 
mahasiswa yang ingin sidang   harus sudah  melakukan praktek 
penyuluhan antikorupsi, dan diharapkan kedepan bisa saling 
bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pusat 
literasi antikorupsi nasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Diperlukannya langkah-langkah yang terukur dalam 
melakukan penyuluhan dalam dunia perguruan tinggi , karena 
pada hakekatnya tujuan dari penyuluhan teresebut  tidak hanya 
mencakup aspek individual saja, dalam tujuan yang lebih besar 
adalah membangun masyarakat Indonesia yang Antikorupsi. 

Perguruan tinggi dengan segala aspek yang dimiliki, merupakan 
potensi yang sangat besar untuk membuat perubahan pada 
masyarakat untuk menuju masyarakat yang Antikorupsi. Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, merupakan bagian dari 
komunitas pendidikan tinggi di Indonesia , sudah sewajarnya 
dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pencegahan 
dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Penerapan Mata 
Kuliah Integritas dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah 
awal untuk membangun komunitas antikorupsi , dampak 
yang significan dapat dirasakan beberapa tahun kedepan jika 
semua pemangku jabatan di perguruan tinggi STIEBI, saling 
berkerjasama membuat sistem pendidikan antikorupsi yang 
berkesinambungan. Kami Merekomendasikan dibentuknya 
Indeks Pemahaman Korupsi untuk internal perguruan tinggi, 
yang  berguna untuk mengetahui  seberapa jauh para stake-
holder perguruan tinggi , memahami dalam mencegah dan 
memberantas korupsi.

Dosen STIEBI Kelas Daring Mata Kuliah Dasar Antikorupsi Sosialisasi Bersama Ketua 
STIEBI Jakarta
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Menjadi seorang penyuluh anti-
korupsi adalah suatu keinginan dapat 
berkontribusi dalam memberikan edukasi 
atau penyuluhan khususnya di daerah 
tertinggal tepatnya di perbatasan antar 
negara Indonesia-Malaysia. Wilayah 
perbatasan sebagai garda depan NKRI 
merupakan wilayah yang strategis, 
khususnya di Kecamatan Sajingan Besar 
merupakan wilayah yang sangat potensial 
dan prospektif dan memiliki sumberdaya 
yang belum maksimal dikelola. 
Dalam pemanfaatan dan pengelolaan 
sumberdaya yang ada pemerintah 
pemerintah melalui regulasi yang 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagai ketaatan 
dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 

Minimnya pengetahuan masyarakat 
terkait peran serta dalam pengelolaan 

transparansi dana desa melalui partisipasi 
dan kemandirian BumDes diwilayah 
perbatasan menjadi urgent untuk 
dilakukan edukasi korupsi melalui nilai 
integritas dan optimalisasi pengelolaan 
BumDes.  Dengan luas Kecamatan 
Sajingan Besar adalah 1.391,20 km2 
atau sekitar 21,75% dari luas wilayah 
Kabupaten Sambas, merupakan yang 
terluas di kabupaten Sambas terletak di 
bagian utara Kabupaten Sambas. Memiliki 
menjadi 5 yaitu Desa Sei Bening, Desa 
Sebunga, Desa Kaliau, Desa Senatab dan 
Desa Sentaban. Secara administratif batas 
wilayah Kecamatan Sajingan Besar yaitu:

-  Utara : Serawak (Malaysia)
-  Selatan : Kecamatan Galing
-  Barat : Kecamatan Paloh
-  Timur : Serawak (Malaysia)

 

Pemerintah daerah mempunyai 
peranan yang penting dalam pelak-
sanaa pembangunan daerah yang 
berkesinambungan, yaitu dengan 
terus menerus membangun sarana 
dan prasarana umum serta untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang sesuai cita-cita bangsa.
Pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
peran tersebut dilaksanakan oleh 
unsur pelaksana (unsur lini) didaerah 
tersebut yaitu dinas-dinas dan badan-
badan daerah.Dalam hal ini, pemerintah 
daerah memiliki wewenang mengatur 
rumah tangga daerahnya, salah satunya 
dalam penentuan strategi percepatan 
pembangunan kawasan perbatasan 
(Kecamatan Sajingan Besar) yang 
berperan langsung adalah Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Sambas.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Korupsi yang terjadi di negeri ini, merajalela bahkan 
menjadi suatu “kebiasaan”. Berbagai upaya telah dilakukan pun 
yang pemerintah dalam menangani korupsi. Namun tetap saja 
korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang 
berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurang-
nya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tindak pidana 
korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas di masyarakat. 
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik 
jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara 
maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin 
sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. 

LSP-KPK TAHUN 2020
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Dari permasalahan negeri ini, 
wilayah perbatasan sebagai garda 
depan harus bebas dari korupsi dengan 
dimilikinya masyarakat tangguh dalam 
pemberantasan korupsi dan BumDes 
yang mandiri dengan nilai-nilai integ-
ritas. Menurut Tirtosudarmo (2005:3), 
“Perbatasan negara merupakan sebuah 
ruang  geografis yang sejak awal telah 
menjadi wilayah perebutan kekuasaan 
antar negara, yang terutama ditandai 
oleh adanya pertarungan untuk 
memperluas batas-batas antarnegara”. 
Beliau juga mengemukakan konsep 
tentang negara bangsa yang memiliki 
batas-batas teritorial yang jelas kemudian 
menyebar ke seluruh dunia melalui 
proses kolonialisme. Berdasarkan definisi-
definisi diatas dapat dikemukakan bahwa 
batas negara ialah sebuah garis yang 
memisahkan sistem sosial yang berbeda, 
daerah perbatasan menjadi wilayah yang 
bersifat marjinal yang legitimasinya 
tergantung karena adanya hubungan dan 
partisipasi dalam sosial yang ditentukan 
di pemerintah pusat, sehingga bukan 
sekedar sistem sosial yang unik.

LANGKAH KEGIATAN

Melalui penyuluhan dengan 
melibatkan stakeholder, tokoh adat, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan masyarakat 
di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 
Melalui pemberian materi pembekalan 
pengenalan, penanaman nilai-nilai an-
tikorupsi seperti kejujuran, disiplin, kerja 
keras, tanggung jawab, dan rendah hati 
sebaiknya dilakukan sejak dini dengan 
menggunakan metode Interaktif-Reflektif 
baik dengan Street Law. 

Street law merupakan suatu 
wujud peng-aplikasi-an hukum untuk 
memecahkan permasalahan hukum 
dengan mendekati obyek permasalahan 
secara nyata. Street law merupakan 
percampuran unik dari substansi dan 
strategi antara pengetahuan, keahlian 
dan sikap yang diperlukan dalam 
menerapkan UU secara efektif dan 
mengatasi isu hukum dalam masyarakat 
yang kompleks dan kerap kali berubah. 

Street law mengedepankan kemampuan 
membangun keahlian untuk melakukan 
hubungan dengan masyarakat dalam 
melakukan praktik hukum secara nyata 
dan didasarkan pada upaya untuk 
membangun sikap/perilaku masyarakat 
agar sesuai dengan UU. Nilai-nilai itu 
disampaikan menjadi bagian dari diri 
seseorang, bukan hanya pengetahuan 
semata. Ini berguna untuk membangun 
manusia Indonesia yang antikorupsi 
di wilayah perbatasan. Materi yang 
diberikan akan berdampak saat proses 
awal perencanaan, transparansi dan 
penguatan BumDes dalam menuju Desa 
Mandiri Bebas Korupsi.

DAMPAK 

Penyuluhan yang dilakukan 
berdampak pada pola pikir dan kehati-
hatian dalam pengambilan keputusan 
dengan mengacu pada regulasi 
pemanfaatan dana desa dan terbentuk 
masyarakat kritis yang peduli dan tanggap 
dalam mengantisipasi pencegahan korupsi 
di wilayah perbatasan. Selain itu akan 
ada pembentukan pondasi kehidupan 
seperti penanaman nilai karakter. Salah 
satu upaya jangka panjang yang terbaik 
untuk mengatasi korupsi adalah dengan 
memberikan pendidikan Antikorupsi, 
melalui edukasi korupsi di wilayah 
perbatasan diharapkan bisa lebih mudah 
mendidik dan memberikan pengaruh 
pada masyarakat lainnya dan generasi 
muda supaya tidak melakukan tindak 
pidana korupsi sebelum mereka lebih 
dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi 
dari generasi pendahulunya.

Penyuluhan korupsi berdampak 
terbentuknya BumDes dalam pengelolaan 
sumberdaya melalui pengelolaan yang 
transparan terkait dengan pembentukan 
legalitas BumDes dalam transparansi 
pengelolaan sumberdaya alam di wilayah 
perbatasan yaitu wisata Riam Merasap. 
Melalui edukasi korupsi uang masuk dari 
wisatawan terdata rapi dan jelas peruntu-
kan atau pemanfaatan dana tersebut.

KENDALA DAN SOLUSI

Melakukan penyuluhan di wilayah 
perbatasan tentu berbeda jika melakukan 
penyuluhan untuk pelajar, mahasiswa, 
ASN atau lembaga lainnya. Melakukan 
penyuluhan di wilayah perbatasan adalah 
suatu tantangan atau challenge mengingat 
kendala yang dihadapi di wilayah 
perbatasan yaitu topografi/ kondisi 
wilayah, minimnya sarana dan prasana 
dan sumberdaya  masyarakat local yang 
minim dalam pengetahuan korupsi. Hal 
ini menjadi semangat untuk memberikan 
terbaik sehingga masyarakat memahami 
dan mengaplikasikan prinsip dan 
nilai-nilai Antikorupsi secara riil sesuai 
tujuan niat dari penyuluh yaitu untuk 
memahami dan mampu mensosialisasikan 
prinsip dan nilai-nilai Antikorupsi. 

Dengan kendala yang dihadapi saat 
penyuluh maka adanya formulasi berupa 
solusi kongkret. Untuk proses penyuluhan 
tidak diberikan dalam bentuk ceramah, 
diselingi dengan studi kasus, bermain 
peran dan mengelompokan kegiatan-
kegiatan dalam keseharian terkait dengan 
materi yang disampaikan. 

RENCANA PENGEMBANGAN

Pengertian Korupsi dan Tindak 
Pidana yang juga dikutip dari kamus 
besar Bahasa Indonesia pengertian 
korupsi sebagai berikut : ”penyelewengan 
atau penggelapan (uang negara atau 
perusahaan, dan sebagainya untuk 
keuntungan pribadi atau orang lain. 
Korupsi juga mempunyai beberapa 
macam jenis, menurut Beveniste dalam 
Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 
jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Discretionery corruption 

2. Illegal corupption 

3. Mercenery corruption dan  

4. Ideologi corruption. 

Keempat jenis tersebut menjadi salah 
satu acuan untuk dilakukan materi terkait 
dengan penyuluh korupsi. 

Penyuluhan Edukasi Korupsi di 
Masyarakat  Wilayah Perbatasan 

Indonesia-Malaysia  

Penyuluhan & Praktik Lapangan Integritas 
Penegakan Hukum Kasus Konflik 

Pertanahan

Penyuluhan Edukasi Korupsi: 
Integritas Siswa kepada pelajar di 

SMP Al-Fityan Pontianak
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Dokumentasi lain Penyuluhan & Praktik Lapangan Edukasi Korupsi (dari kiri ke kanan): Dinas Lingkungan & 
Kehutanan Semarang; Tokoh Integritas Bangsa untuk Anak-Anak di Desa Majegan Kabupaten Klaten; Board Game 
untuk Mahasiswa Pertanahan Universitas Diponegoro Semarang; Transparansi Kelayakan Perijinan di Waduk Jati 

Barang Semarang.

Sebelum melakukan penyuluhan 
dilakukan observasi dan permasalahan 
di lokasi penyuluh yaitu di wilayah 
perbatasan Indonesia-malaysia. Dari hasil-
hasil tersebut untuk penguatan dan kete-
patan dalam penyampaian materi terkait 
dengan fenomena yang terjadi di wilayah 
perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Untuk rencana pengembangan  
hasil dari edukasi korupsi di wilayah 
perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu:

1. Terbentuknya Forum Masyarakat 
Peduli Bangsa yaitu 
- Sebagai wadah berkumpunya 

masyarakat local di wilayah 
perbatasan dalam menyalurkan 
aspirasi dan pemahaman 
komprehensif tentang Bahaya 
Korupsi.  

- Melakukan aksi korupsi bahwa 
korupsi merugikan orang lain, 
dan korupsi sudah menjadi 
penyakit mental. 

- Sebagai upaya pencegahan 
atau preventif secara dini akan 
bahaya-bahaya korupsi 

- Menciptakan budaya Antikorupsi 
yang dimulai dari pendidikan di 
rumah, sekolah dan masyarakat

- Mendidik masyarakat di 
wilayah perbatasan mempunyai 
pola hidup yang jujur, penuh 
tanggung jawab dan hati-hati 
baik dalam ucapan maupun 
tindakan. 

2. Terbentuknya Desa Mandiri 
berintegritas melalui Perdes dan 
Pengelolaan Sumberdaya di wilayah 
perbatasan Indonesia-Malaysia.

3. Pemerintah memberikan edu-
kasi korupsi melalui Optimalisasi 
Desa Digital sebagai transparansi 
masyarakat local mengetahui dan 
merasakan pemanfaatan dana desa 
yang diterima serta peruntukan 
sesuai dengan jugnis dana desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Salah satu cara pencegahan korupsi 
dapat dilakukan dengan pendidikan, 
yaitu pendidikan karakter antikorupsi 
untuk mahasiswa. Pendidikan karakter 
yang ditekankan pada penelitian ini 
penanaman nilai-nilai moral Antikorupsi, 
kesederhanaan, kegigihan, keberanian, 
kerjasaman, kedisiplinan, keadilan, 
kejujuran, bertanggung jawab, dan 
kepeduliaan. Penanaman kesembilan nilai 
tersebut dilakukan dengan strategi pemu-
taran video Antikorupsi dan juga disertai 
cerita bergambar dari Sembilan nilai 
moral Antikorupsi. Cerita disertai gambar-
gambar yang digunakan dalam strategi 
ini ada Sembilan nilai moral. Strategi 
dalam memberikan penyuluhan sehingga 
memudahkan masyarakat khususnya di 
wilayah perbatasan Indonesia-malaysia. 
Melalui penyuluhan antikorupsi dapat 
terbentuk pendidikan karakter dan moral 
antikorupsi di wilayah perbatasan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan diwilayah perbatasan Indone-
sia-malaysia, penyuluh terdapat beberapa 
saran antara lain :

1. Penguatan sumberdaya manusia 
di wilayah perbatasan dengan 
melibatkan baik dalam pengambilan 
keputusan, kebijakan dan 
pengembangan potensi. 

2.  Adanya komunikasi aktif dan kepe-
kaan pemerintah bahwa program 
yang dilakukan tepat sasaran dan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
local. 

3. Spesifikasi untuk melibatkan generasi 
muda untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan dan terealisasi Desa 
Mandiri AntiKorupsi

4.  Serangkaian kegiatan penyuluhan 
Antikorupsi rutin untuk dilaksanakan 
mengingat korupsi adalah pandemic 
dan penting serta terus-menerus di 
push demi kemaslahatan masyarakat 
di wilayah perbatasan Indonesia-
Malaysia.

Pembentukan BUDES 
mengantisipasi pencegah-
an korupsi di wilayah 
perbatasan dalam 
pengelolaan sumberdaya 
melalui pengelolaan yang 
transparan. Melalui edu-
kasi korupsi di perbatasan 
menjadikan generasi 
muda mengikis “budaya” 
korupsi dari generasi 
pendahulunya, dan hasilnya 
berdampak sangat besar 
uang masuk dari wisatawan 
terdata rapi dan jelas pe-
runtukan dana tersebut.
 
- Dr. Ersa Tri Fitriasari. M.Si -
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Konsisten berAksi 
- Suarakan Antikorupsi - 
Walau Disaat Pandemi

Suci Raharjo, S.AP, M.A
Reg PAK. 915.1.00034 2018

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Asesor Kompentensi LSP P2 KPK, 
Penyuluh Antikorupsi LSP P2 KPK, Dosen 
Tamu Etika dan Pendidikan Antikorupsi, 
Pendiri Spesialisasi Mahasiswa 
Antikorupsi (SIMAK, Pendiri Raharjo 
Institut (RAIN)

Tak ada yang bisa mengendalikan takdir Namun 
suatu hal yang pasti adalah respon kita terhadap takdir 
tersebut sepenuhnya dalam kendali kita. Seperti saat 
ini di Tahun 2020 saat dimana Indonesia bahkan Dunia 
Internasional sedang mengalami musibah Pandemi 
Global Wabah COVID-19 atau disebut dalam istilah 
sederhana yang dilansir dari The Sun, Covid-19 adalah 
singkatan dari Corona (CO), Virus (VI) Disease (D) dan 
tahun 2019 (19), yang mana virus corona Covid-19 
ini pertama kali muncul di tahun 2019. Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) pun akhirnya menetapkan 
Covid-19 untuk menyebut virus corona yang sedang 
mewabah di seluruh dunia ini.

Suka tidak suka, mau tidak mau 
saat ini kita berada disituasi dimana 
pola kehidupan dan penghidupan 
berubah. Banyaknya masyarakat yang 
merasakan imbas dari pandemi ini dalam 
berbagai bidang, ada yang di PHK dari 
pekerjaannya, ada yang harus belajar 
dan mengajar dari rumah, bahkan ada 
yang harus bercerai karena suaminya 
kehilangan pekerjaan dan tidak dapat 
menyesuaikan diri dengan situasi yang 
ada.

Namun sayangnya disisi lain banyak 
Oknum yang mengambil kesempatan 
dalam kesempitan, praktik-praktik 
masih tetap terjadi di sekitar kita, contoh 
sederhananya adalah seperti yang tertera 
dalam berita.

https://www.wartaekonomi.co.id/
read279604/di-tengah-wabah-corona-polisi-
ott-sejumlah-kades-diduga-korupsi-dana-
desa

Pilihannya adalah apakah kita diam 
dan pasrah dalam kondisi ini, atau kita 
tetap bergerak dan bersuara di tengah 
situasi ini?

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pilihan untuk menjadi Penyuluh 
Antikorupsi yang tersertifikasi bukanlah 
pilihan yang mudah, bukan hanya 
berusaha menjadi orang baik namun 
juga bagaimana dapat membuat 
orang menjadi baik. Bahkan mengutip 
kalimat mantan Pimpinan KPK Bapak 
Saut Situmorang mengatakan bahwa 
“Penyuluh Antikorupsi adalah Pejuang 

Peradaban, Penapak Jalur KeNabian” oleh 
karenanya sudah seyogyanya dakwah 
yang kita lakukan di tengah masyarakat 
haruslah berkesinambungan, konsisten 
dan dilaksanakan dalam kondisi apapun 
walau ditengah pandemi covid-19 ini.

Tetap berdakwah dengan 
berbagai latar belakang pendidikan 
serta profesi yang kita miliki dengan 
segala keterbatasan yang ada. Penulis 
yang juga merupakan Dosen Etika dan 
Pendidikan Antikorupsi dan juga Pendiri 

dari Komunitas Spesialisasi Mahasiswa 
Antikorupsi (SIMAK) dan Raharjo Institut 
(RAIN) pun tetap melakukan penyuluhan 
antikorupsi walau ditengah Kondisi 
Pandemi Covid-19 ini.

LSP-KPK TAHUN 2020
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LANGKAH KEGIATAN

1. Kuliah Online Etika dan Pendidikan 
Antikorupsi

Menjadi Penyuluh Antikorupsi 
tersertifikasi BNSP dan diakui 
Negara membawa beberapa manfaat 
tersendiri bagi saya. Walaupun 
sebenarnya kegiatan menyuluh 
antikorupsi sudah saya lakukan 
jauh dari sebelum saya tersertifi-
kasi, sejak 2007 saya menjadi Pelatih 
Palang Merah Remaja pun telah saya 
masukan materi-materi kejujuran dan 
integritas kepada Siswa Siswi Anggota 
Palang Merah Remaja yang saya 
latih. Hingga pada 29 Januari 2011 
bersama beberapa rekan mahasiswa 
dikampus tempat saya sekolah dulu 
kami mendirikan Organisasi Kema-
hasiswaan Independen dengan Nama 
Spesialisasi Mahasiswa Antikorupsi 
(SIMAK) pada Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi Mandala Indonesia 
(STIAMI) yang sejak 2016 telah 
bergantinama menjadi Institut Ilmu 
Sosial dan Manajemen STIAMI (IISMI).

Sejak saya tersertifikasi Penyuluh 
Antikorupsi BNSP melalui LSP P2 KPK 
saya terus meningkatkan eksistensi 
saya dibidang Pendidikan Antikorup-
si, selain terus mengembangkan 
SIMAK, mengikuti berbagai 
komunitas yang bergerak dibidang 
Pendidikan Antikorupsi hingga 
mendapat tawaran menjadi Dosen 
Tamu di salah satu Perguruan Tinggi 
Kedinasan (PTK) di Indonesia, tanpa 
fikir panjang saya terima tawaran 
tersebut karena memang cita-cita 
saya sejak SMA yang ingin masuk 
menjadi Mahasiswa di PTK tersebut 
tidak kesampaian karena kondisi 
perekonomian orang tua yang rendah 
sehingga bahkan untuk membayar 
Ujian Saringan Masuk yang pada saat 
tahun 2007 tersebut kalau tidak salah 
sebesar Rp. 150.000 orang tua tidak 
mampu membiayai. Hingga pada 
30 September 2019 setelah melalui 
beberapa proses sebelumnya, saya 
ditetapkan menjadi dosen tamu di 
PTK tersebut untuk mata kuliah Etika 
dan Pendidikan Antikorupsi.

Kondisi Pandemi Covid-19 
yang melada Indonesia dan hampir 
seluruh Negara diberbagai belahan 
dunia mau tidak mau membawa 
perubahan yang sangat signifikan 
diberbagai hal, termasuk dalam dunia 
pendidikan. Perkuliahan yang selama 
ini dijalani dengan tatap muka harus 
berubah menjadi perkuliahan online, 
inovasi dan kreasi saya lakukan 
walau dengan media pembelajaran 
online yang seadanya seperti 
Whatsapp Group dan Zoom Cloud 
Meeting. Inovasi dan kreasi dalam 
penyampaian materi serta tugas 
baik individu maupun kelompok 
saya kreasikan yang semuanya 
berbau online. Tidak hanya belajar 
namun juga mengajarkan / menso-
sialisasikan pendidikan antikorupsi 
ke masyarakat luas melalui media 
social seperti Youtube dan Isntagram, 
seperti beberapa tugas berikut:
a. Tugas Individu

• Review setiap pertemuan 
dalam bentuk studi kasus 
melalui media video yang 
hasilnya akan saya taruh 
di youtube sebagai media 
publikasi materi Pendidikan 
Antikorupsi;

• Membuat kampanye 
sosialisasi cara melaporkan 
kasus korupsi melalui 
https://kws.kpk.go.id/ di me-
dia social Instagram dengan 
men-tag @aclc_indonesia, @
official.kpk, @suciraharjo90 
dengan tagar #kawanaksi 
#beranilawankorupsi #ber-
samalawakorupsi #bangkit-
lawankorupsi;

• Membuat kampanye 
sosialisasi cara melaporkan 
Kasus Korupsi diberbagai 
sector terutama yang saat 
ini rawan terjadi Korupsi 
BANSOS / BLT Covid-19 
melalui aplikasi Jaga.id atau 
https://jaga.id/ di media 
social Instagram dengan 
men-tag @aclc_indonesia, @
official.kpk, @suciraharjo90 
dengan tagar #kawanaksi 

#beranilawankorupsi #ber-
samalawakorupsi #bangkit-
lawankorupsi;

• Membuat kampanye 
sosialisasi cara melaporkan 
Gratifikasi melalui aplikasi 
Gratifikasi Online (GOL) 
atau https://gol.kpk.go.id/ 
di media social Instagram 
dengan mentag @aclc_in-
donesia, @official.kpk, @
suciraharjo90 dengan tagar 
#kawanaksi #beranilawa-
nkorupsi #bersamalawa-
korupsi #bangkitlawan-
korupsi;

b. Tugas Kelompok
• Tugas yang saya berikan 

ini adalah membuat Film 
Animasi / Film Pendek yang 
berisikan Koten Pendidikan 
Antikorupsi yang nantinya 
akan di Upload di Instagram 
dan Youtube agar lebih 
banyak masyarakat yang 
melihat dan belajar dari 
video tersebut.

2. Seminar Online Pendidikan An-
tikorupsi

Kondisi Pandemi Covid-19 ini 
ternyata membawa banyak anak 
muda yang belakangan kita kenal 
dengan kaum milenial membuat 
Komunitas-Komunitas Online di 
Media Sosial Instagram yang berbagi 
dan sharing berbagaimana ilmu serta 
materi pembelajaran. 

Diawal pandemi sekitar bulan 
april 2020 saya mendekati beberapa 
pendiri komunitas tersebut untuk 
mohon izin diberikan tempat 
untuk menjadi volunteer speak-
ers memberikan sharing materi 
tentang Pendidikan Antikorupsi di 
Seminar Online yang masing-masing 
komunitas adakan. Komunitas-komu-
nitas online tersebut diataranya:

Mission Possible Online Base 
Komunitas ini dapat dilihat di Chanel Instagram @missionpossible_ob, Penulis 

diberikan kesempatan sharing dan berbagi materi Pendidikan Antikorupsi di komunitas 
yang mereka miliki pada Kamis 30 Mei 2020 melalui Live On 3 Whatsapp Group dengan 
Jumlah Peserta lebih kurang 700 Orang Peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang, 
mulai dari pelajar, mahasiswa bahkan banyak peserta yang berlatar belakang inspektorat 
di berbagai daerah. Komunitas ini didirikan oleh Mas Andi Asrizal dan berkedudukan di 
Sulawesi di Akun Instagram @andiasrizal23.

Bale Bukber dan Cerita Hari Ini 
Komunitas ini dapat dilihat di Chanel Instagram @balebukber dengan tagar #ceri-

tahariini, Penulis diberikan kesempatan 3 kali sharing dan berbagi materi Pendidikan 
Antikorupsi 2 kali pada Rabu 22 April 2020 dan Jum’at 24 April 2020 dan 1 kali materi 
Pemberdayaan Diri di komunitas yang mereka miliki melalui Live On Whatsapp Group 1, 
2 dan 3 dengan Jumlah Peserta lebih kurang 700 Orang Peserta yang terdiri dari berbagai 
latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa. Komunitas ini didirikan oleh Mas Andhika 
Thresna di Akun Instagram @masdhik.
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Endlees Learning Community
Komunitas ini dapat dilihat di Chanel Instagram @elc.indonesia dengan tagar 

#endlesslearningcommunity, #elc. Penulis diberikan kesempatan sharing dan berbagi 
materi Pendidikan Antikorupsi di komunitas yang mereka miliki pada Minggu, 7 Juni 2020 
melalui Live On Whatsapp Group dengan Jumlah Peserta lebih kurang 100 Orang Peserta 
yang terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa. bahkan banyak 
peserta yang berlatar belakang inspektorat di berbagai daerah Komunitas ini didirikan 
oleh Mas Satria Nandika di Akun Instagram @satriaandika27.

Komunitas Motivator Muda Cabang Sumatera Selatan
Komunitas ini dapat dilihat di Chanel Instagram @kmm.cabang_sumsel dan @ko-

munitasmotivator, Penulis diberikan kesempatan sharing dan berbagi materi Pendidikan 
Antikorupsi pada Sabtu 15 Agustus 2020 di komunitas yang mereka miliki melalui Live On 
Whatsapp Group dengan Jumlah Peserta lebih kurang 500 Orang Peserta yang terdiri dari 
berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa. Komunitas ini didirikan oleh Mas 
Perwi Samahendra di Akun Instagram @hendranakrana dengan ketua cabang sumatera 
selatan 2020 - 2021 Mas Rizki Putra Darmawan di Akun Instagram @rizkidrmwn_30.

Raharjo Institut
Awalnya Raharjo Institut penulis bentuk sendiri pada 02 Februari 2020. Namun 

diskusi-diskusi hangat mebuahkan 3 Orang lain bergabung dan berkomitmen menjadi Co-
Founder Raharjo Institut adalah Novia Pranatawaty, S. AP yang juga merupakan Istri dari 
Founder Raharjo Institut, Syahrul Hidayat dan Wiwi Parwati adalah 2 orang mahasiswa 
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI yang memiliki Visi Misi yang sama dengan 
Founder Raharjo Institut untuk bisa memberikan manfaat terhadap Masyarakat Indone-
sia dalam Bidang Empowerment People.

Ditahun pertama ini, Raharjo Institut Akan terus memberikan Pelatihan-Pelatihan Online dibidang Empowerment People
dengan materi-materi dan pembicara baik skala Nasional maupun Internasional secara GRATIS, dengan harapan akan semakin 
banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaat dari hadirnya Raharjo Institut.  Pada bulan Juli 2020 tepatnya Sabtu 
18 Juli 2020 pertama kali membuat dan merencanakan Program Bulanan Seminar Online Pendidikan Antikorupsi yang 
berkolaborasi dengan komunitas yang berbeda di setiap bulannya. 

Kegiatan pertama tersebut Raharjo Institut berkolaborasi dengan Komunitas Mission Possible Online Base mengadakan 
Seminar Nasional Pendidikan Antikorupsi dengan tema: Corruption Is Our Enemies yang dimoderatori oleh Master Reza Munthe 
(Penyuluh Antikorupsi Pratama) yang juga merupakan Public Relation di Raharjo Institut dengan menghadirkan Pembicara Mas-
ter Handayani (Penyuluh Antikorupsi Madya) dan Master Ahmad Syukron (Penyuluh Antikorupsi Pratama). Kegiatan tersebut 
diikuti oleh lebih kurang 40 Orang peserta yang terdiri dari beberapa latar belakang, mulai dari pelajar, Mahasiswa hingga ASN 
di berbagai daerah.

Agenda selanjutnya Sabtu 22 Agustus 2020 Raharjo Institut bekerjasama dengan Komunitas Kita Produktif untuk 
menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan Antikorupsi dengan Tema: Korupsi Ala Indonesia menghadirkan pembicara 
Master Muhammad Indra Furqon (Penyuluh Antikorupsi Utama) dan Master Ridwan Affan (Penyuluh Antikorupsi Madya).

3.  Melaporkan Masalah Bansos BLT 
Desa Melalui Aplikasi Jaga.id

Dilingkungan tempat tinggal 
penulis pada Selasa 09 Juni 2020 
Terjadi Kericuhan yang terjadi di 
Group WA Warga RT.05 / RW.12 
perihal adanya Bantuan Sosial BLT 
Desa Yang Tidak Transparan, Tidak 
Sesuai dan Tidak Tepat Sasaran, 
pembicaraan tersebut pertama kali 
dilontarkan oleh salah seorang warga 
berinisial P dan F sehingga ditanggapi 
oleh beberapa warga lainnya.

Setelah melakukan konfirmasi 
dan klarifikasi kepada beberapa 
pihak diantaranya warga yang 
meributkan Bansos tersebut, Ketua 
RT dan Ketua RW terkonfirmasi 
terjadi kesalahan tekhnis penunjukan 
warga yang berhak mendapatkan 
Bantuan BLT Desa tersebut. Setelah 
melakukan edukasi kepada beberapa 
warga, Ketua RT dan Ketua RW bahwa 

Korupsi dilakukan ditengah Bencana 
Nasional seperti Pandemi Covid-19 ini 
ancaman hukumannya adalah mati 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 
Ayat 2 UU Tipikor berbunyi: “Dalam 
hal tindak pidana korupsi sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan tertentu, pidana mati 
dapat dijatuhkan”.

Penulis melanjutkan melaporkan 
temuan ini melalui website www.
jaga.id dengan Fitur Jaga Bansos 
pada 06 Agustus 2020 dan selesai 
ditindaklanjuti oleh Inspektorat 
Kabupaten Bekasi pada 17 Juni 2020 
dengan Keluarnya Berita Acara 
Klarifikasi oleh Desa Sriamur Tambun 
Utara. 

Pilihan untuk menjadi 
Penyuluh Antikorupsi 
yang tersertifikasi 
bukanlah pilihan yang 
mudah, bukan hanya 
berusaha menjadi 
orang baik namun 
juga bagaimana dapat 
membuat orang menjadi 
baik

- Suci Raharjo, S.AP, M.A -
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DAMPAK 

Ternyata dengan adanya situasi 
Pandemi Covid-19 ini banyak hikmah 
yang bisa diambil, penulis lebih sering 
menyebutnya “Rahasia Dibalik Rahasia”. 
Lebih sering berada di rumah karena 
Kantor menerapkan System Bekerja Dari 
Rumah (BDR) membuat banyak hal-
hal baru yang bermanfaat yang dapat 
dilakukan, walaupun tetap dilakukan di 
luar jam kerja.

Dengan media online yang kita 
gunakan untuk melakukan penyuluhan 
antikorupsi pada saat situasi pandemi 
ini membawa manfaat lebih banyak dan 
menyentuh lebih banyak masyarakat 
dengan berbagai latar belakang 
pendidikan, profesi dan tempat tinggal 
yang sebenarnya jika dilakukan pada saat 
offline / tatap muka tidak tersentuh.

KENDALA & SOLUSI

Beberapa bulan melakukan 
penyuluhan antikorupsi secara on-
line penulis mendapati kendala yang 
dihadapi masyarakat sangat beragam 
terutama pada masyarakat yang berada 
di pedesaan terpencil dan pelosok, selain 
sinyal, kemampuan membeli kuota juga 
menjadi kendala apabila Penyuluhan 
dilakukan dengan media Zoom Cloud 
Meeting maupun Google Meeting. Seminar 
yang dilakukan dengan media tersebut 
jumlahnya lebih sedikit jika dibanding 
dengan yang menggunakan media What-
sapp Group.

Menghadapi kendala tersebut 
sebagian besar Seminar Online yang 
penulis adakan menggunakan media 
Whatsapp Group. Penulis memaksimalkan 
vitur-vitur yang terdapat di media What-
sapp Group seperti:

• Chat (Miring, Tebal, Garis Bawah, 
Coret Tengah)

• Voice Note

• Picture

• Video

• Share Dokumen (Pdf, Word, 
Power Point, Excel)

• Buka tutup group untuk interaktif 
dengan peserta.

Untuk Video panjang, video-video 
yang ada penulis upload kedalam Youtube 
dan men-share link video yang kita ingin 
tampilkan kepada peserta.

RENCANA PENGEMBANGAN

Kedepan Raharjo Institut (RAIN) 
berusaha untuk tetap istiqomah 
mengadakan Seminar Online dengan 
Tema Pendidikan Antikorupsi di minggu 
ke 3 setiap bulannya secara GRATIS 
tentunya dengan menghadirkan Penyuluh 
Antikorupsi yang telah tersertifikasi 
dari berbagai latar belakang. Untuk 
semakin menggelorakan semangat dan 
menyebarluaskan peran serta masyarakat 
tentunya akan melakukan kolaborasi 
dengan berbagai komunitas-komunitas 
milenial yang memiliki banyak masa.  

KESIMPULAN DAN SARAN

Seminar online ini sangat 
bermanfaat bagi seluruh kalanganan 
karena dapat menyentuh kalangan-ka-
langan masyarakat yang tidak tersentuh 
dengan seminar dan pelatihan offline 
yang diadakan secara tatap muka. 
Seminar online akan lebih menyentuh 
banyak kalangan milenial yang semua 
serba instan dan simple. Ilmu sampai 
tidak memerlukan biaya hanya bermodal 
Whatsapp Group yang sepertinya hampir 
seluruh kalangan masyarakat sekarang 
memilikinya tanpa terkecuali. Namun 
tetap dalam beberapa kesempatan 
menggunakan media-media seperti media 
Zoom Cloud Meeting maupun Google 
Meeting. Walaupun saat pandemi covid-19 
ini telah berakhir sepertinya metode 
penyuluhan/pendidikan antikorupsi 
secara online menjadi satu diantara 
sekian banyak metode yang dapat terus 
digunakan dan dikembangkan untuk terus 
menyebarluaskan “Virus Antikorupsi” ke 
seluruh lapisan dan kalangan masyarakat. 
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Bedah Kasus Patofisiologi 
Korupsi Di Bidang Kesehatan

Daisy Novira 
Reg PAK. .915.1.00225 2018

Dosen Poltekkes 
Kemenkes Bengkulu

Tujuh belas tahun bekerja 
di putaran birokrasi rumah sakit 
banyak menemukan masalah-
masalah koruptif yang berkaitan 
dengan supra sistem maupun 
sub sistem  rumah sakit. Praktik 
suap, pemerasan, gratifikasi, fraud 
cukup kental dan terkesan “biasa” 
dilakukan.  Perlawanan dengan 
pihak-pihak eksternal merupakan 
hal yang cukup melelahkan dan 
menguras energi. Keputusan 
untuk pindah instansi dan status 
kepegawaian Pemda ke instansi 
vertikal sebagai dosen sudah bulat 
dengan harapan bahwa institusi 

pendidikan jauh lebih “bersih dan 
lurus” dibandingkan SKPD di bawah 
pemerintah daerah pada waktu itu.

Kenyataan memang tidak 
selalu sesuai harapan, perilaku 
koruptif ternyata juga masih 
ditemukan di lingkungan institusi 
pendidikan. Mencontek, titip absen, 
malas kuliah, copy paste tugas biasa 
dilakukan mahasiswa. Perilaku 
koruptif juga dilakukan oleh tenaga 
pendidik maupun kependidikan. 
Gratifikasi merupakan jenis korupsi 
yang paling banyak dilakukan di 
lingkungan perguruan tinggi.

Ini merupakan tantangan sebagai 
“orang baru pindahan” yaitu bagaimana 
mendidik mahasiswa untuk berubah 
perilakunya menjadi perilaku antikorupsi, 
demikian juga untuk karyawan baik 
tenaga pendidik maupun tenaga kepen-
didikan. Institusi pendidikan kesehatan 
sudah seharusnya menghasilkan tenaga-
tenaga kesehatan yang memiliki perilaku 
antikorupsi dan menjadi role model 
karena berkaitan erat dengan tugas-tugas 
kemanusiaan

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Proses belajar mengajar merupakan 
kegiatan strategis dalam mentrans-
fer tidak hanya ilmu tapi semangat 
melawan korupsi kepada mahasiswa. 

Metode klasikal, ceramah satu arah 
yang membosankan, perlu diubah untuk 
merangsang minat mahasiswa terhadap 
mata kuliah Pendidikan Budaya An-
tikorupsi (PBAK), tidak hanya melalui 
permainan menggunakan board game 
ketika masa sebelum pandemi, tetapi juga 
melatih mahasiswa untuk berpikir kritis 
dengan melakukan bedah kasus.     

Disamping itu, mahasiswa juga 
didorong untuk membentuk komunitas 
mahasiswa antikorupsi (KOMISI) di bawah 
struktur Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM). Komunitas ini diharapkan menjadi 
wadah mahasiswa untuk berperan 
mengamati, mengkaji dan memberikan 
masukan berkaitan dengan kegiatan 
atikorupsi di kampus dan menjadi role 
model bagi mahasiswa lain. 

LANGKAH KEGIATAN

Pada proses pembelajaran manga-
jar strategi yang dilakukan mahasiswa 
diberikan tantangan yaitu dengan metode 
Bedah Kasus. Mahasiswa diberikan peng-
arahan oleh dosen melalui WhatssApp 
Grup kelas, kemudian proses berikutnya 
dosen memberikan tantangan dengan 
5 jenis kasus yang harus didiskusikan, 
setiap kelompok memilih kasus dan tidak 
boleh memilih kasus yang sama dengan 
kelompok lain.

Dalam proses kegiatan tersebut 
setiap kelompok diberikan waktu untuk 
berdiskusi dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang meliputi : jenis korupsi, 
penyebab korupsi, dampak korupsi dan 
rekomendasi kelompok.
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Diskusi disajikan dalam berbagai 
produk media dari hasil kesepakatan 
setiap kelompok, baik dalam bentuk video, 
flyer, brosur, dsb. Hasil produk ini dibuat 
menarik dengan informasi yang mudah 
untuk dicerna dengan pelbagai struktur 
yang terbagi mulai dari jenis korupsi yang 
dianalisa, penyebab dari korupsi, dampak 
dari korupsi, dan saran atau rekomendasi 
dari diskusi mahasiswa.

Hasil dari kegiatan perkuliahan ini 
dikirimkan melalui WA atau email untuk 
mendapatkan penilaian, nilai kritis yang 
terbangun dari analisa kelompok terhadap 
topik korupsi menjadi poin yang tertinggi 
dari kegiatan ini.

DAMPAK

Dari kegiatan perkuliahan dengan 
melalui studi kasus korupsi sebagai topik 
diskusi hal ini memberikan dampak 
yang nyata terhadap perilaku mahasiswa 
diantaranya adalah mahasiswa menjadi 
terbiasa berpikir kritis dan kreatif dalam 
menuangkan ide mereka, mahasiswa lebih 
berani mengemukakan pendapat dan 
melaporkan hal-hal yang mereka cermati 
berpotensi korupsi di lingkungan kampus 
(hal yang selama ini “tabu” di lingkungan 
kampus kesehatan), menjadikan embrio 
dari terbentuknya komunitas mahasiswa 
antikorupsi (KOMISI) dan telah melakukan 
aksi/kampanye di event CFD (Car Free 
Day) yang dihadiri oleh masyarakat luas.

Pandangan kritis mahasiswa ini 
menjadikan sebuah pengawasan terhadap 
kebijakan dilingkungan kampus,  dalam 
hal ini juga mendorong peningkatan  
kesadaran dan tanggungjawab mahasiswa 
sebagai aktivis mahasiswa dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya 
sebagai generasi muda menjalankan 
perannnya sebagai agent of change 
dalam pemberantasan korupsi dalam 
masyarakat.

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaannya tentunya 
tidak selalu lancar ada sedikit retensi 
dari pihak pengelola ketika mahasiswa 
minta klarifikasi berkaitan dengan 
kegiatan PBM. Penyampaian informasi 
yang terkesan kurang terbuka kepada 
mahasiswa sehingga menimbulkan 
mispersepsi dan timbul curiga.

Dalam menghadapi retensi ini maka 
solusi yang dilakukan antara lain: 

1. Melakukan pendekatan kepada 
pimpinan dan memberikan 
pemahaman kepada pengelola 
akan konsekuensi logis jika tidak 
dilaksanakan. Instruksi Menkes untuk 
satuan kerja (satker) predikat Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) digunakan 
untuk justifikasi penguatan kegiatan 
antikorupsi baik yang dilakukan 
dosen MK, PBAK maupun mahasiswa.

2. Menyarankan keterbukaan dalam 
komunikasi dan transparansi 
informasi.

3. Tetap mendorong dan memberikan 
support  kepada mahasiswa untuk 
tetap berani menyuarakan antikorup-
si.

4. Membentuk cell group untuk me-
luaskan jangkauan dalam rangka 
menularkan nilai-nilai antikorupsi 
kepada kelompok sasaran.

RENCANA PENGEMBANGAN

Rencana pengembangan dalam 
kegiatan Antikorupsi antara lain:

1. Melanjutkan pembentukan cell group 
yang sempat tertunda karena dampak 
pandemi covid-19. Setiap mahasiswa 
diwajibkan mencari minimal 3 (tiga) 
orang sebagai sasaran penyuluhan. 
Mahasiswa terlebih dahulu membuat 
media penyuluhan dengan topik 
nilai-nilai antikorupsi yang kemudian 
digunakan ketika melakukan 
aksi penyuluhan. Aksi ini harus 
terdokumentasi sebagai bukti bahwa 
mahasiswa sudah melakukan aksi 
penyuluhan.

2.  Mengembangkan Pojok Selasi 
(Semangat Lawan Korupsi) di unit 
Perpustakaan sebagai wadah 
mahasiswa untuk berdiskusi, ber-
kreasi dan menambah pengetahuan 
berkaitan dengan kegiatan antikorup-
si.

3. Mengenalkan KOMISI kepada 
masyarakat/komunitas lainnya 
dengan bergabung melalui fo-
rum Bencoolen Community Club 
dalam event Community Fest 2020, 

berkolaborasi dengan SPAK Bengkulu.

4. KOMISI berkolaborasi dengan 
komunitas sejenis dari kampus lain 
(Universitas Bengkulu).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam pemberantasan korupsi di 
dunia kampus bukan hal yang mudah tapi 
dapat dibuat menyenangkan dan menarik 
untuk membangkitkan mahasiswa  
sebagai agent of change yang konsisten 
memiliki semangat melawan korupsi. 
Mereka tidak hanya terpaku di dalam 
kampus tetapi juga didorong untuk berani 
kampanye di luar tembok kampus. 

Dari hasil kegiatan yang dilakukan-
maka terdapat rekomendasi antara lain:

1. Membangun jejaring dengan pihak 
eksternal dan mengajak berkolaborasi 
mendorong pemerintah daerah 
untuk menerbitkan kebijakan 
tertulis berkaitan dengan edukasi 
dan kampanye antikorupsi di dunia 
pendidikan.

2. Menjadikan salah satu kabupaten 
(Rejang Lebong) sebagai percontohan 
untuk kegiatan sekolah antikorupsi 
berkolaborasi dengan Inspektorat 
Provinsi Bengkulu (dalam hal ini 
melibatkan KOMISI selain forum PAK 
Rafflesia Mekar).

Produk hasil diskusi mahasiswa dalam materi pendidikan Antikorupsi

Pandangan kritis 
mahasiswa melalui studi 
kasus korupsi menjadikan 
modal utama sebagai 
agent of change dalam 
pemberantasan korupsi di 
masyarakat 

- Daisy Novira -
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Pulang Kampung, 
Tak Sekadar Melepas Rindu

Muflih Fathoniawan 
Reg PAK. 915.1.00216 2019

Pegawai Kementrian Keuangan,
Pendiri podcast Pentas! 
PNS Cerita Integritas, Duta 
Transformasi Kelembagaan 
dan Reformasi Birokrasi (RBTK) 
berkinerja terbaik Kementerian 
Keuangan tahun 2016

Bagi para perantau, 
pulang kampung atau biasa 
dikenal dengan istilah mudik, 
merupakan nikmat yang 
istimewa. Berjumpa dengan 
sanak saudara yang telah lama 
terpisah dimensi ruang akan 
menjadi kebahagiaan sendiri. 
Terbukti di Indonesia apabila 
ada hari libur panjang atau 
bertepatan dengan peringatan 
hari raya tertentu, ketika 
arus mudik atau arus balik 
kondisi lalu lintas padat luar 

biasa. Tak terkecuali bagi 
penyuluh. Begitu istimewa 
pulang kampung kali ini, 
hingga penyuluh mengambil 
jatah cuti tahunan sepuluh hari 
untuk menghabiskan waktu di 
tanah kelahiran. Keistimewaan 
lain pulang kampung kali 
ini, penyuluh membawa misi 
untuk melakukan penyuluhan 
antikorupsi dan nilai integritas 
serta pengenalan keuangan 
negara.

Misi ini dirilis dari dalam pribadi 
penyuluh, dilatarbelakangi oleh dinamika 
tatanan masyarakat dan pemerintah di 
kota kelahirannya, yakni Kota Probolinggo. 
Meski merupakan salah satu kota kecil di 
Provinsi Jawa Timur, tapi tak luput dari 
potensi tindak pidana korupsi. Berkaca 
pada kasus yang telah inkrah pada tahun 
2016, Kota Probolinggo pernah heboh 
dengan tindak pidana korupsi yang 
menyeret mantan wali kota berprestasi 
dua periode sebelumnya. penyuluh 
menyebut beliau berprestasi karena 
selama dua periode banyak perubahan 
positif yang dirasakan masyarakat, bahkan 
sangat dekat dengan masyarakat kecil. 
Namun, kekecewaan bahkan kesedihan 
muncul tatkala sang mantan wali kota 
ini ‘menepuk’ Dana Alokasi Khusus 

tahun 2009 sehingga ‘terpercik’ hingga 
menyeretnya ke bui.

Kasus ini menyadarkan bahwa 
seharum apapun manusia, jika integritas 
telah dinodai, maka sirna sudah keistime-
waannya. Sebesar apapun jasa yang telah 
dilakukan, jika integritas tergadai oleh 
nafsu dunia, maka jeruji bui menanti. 
Manusia berkarya dan berprestasi itu 
baik, namun harus ada nilai integritas 
yang selalu melekat dalam diri. 

Tak hanya berkaca dari kasus besar 
di atas, masih banyak tindakan korup-
tif lain dengan skala yang lebih kecil 
yang muncul di masyarakat. Masih ada 
tradisi memberi hadiah kepada aparatur 
pemerintahan dengan harapan mendapat 
balas budi. Masih menjamur tindakan 
penyuapan yang dilakukan oleh oknum 

tertentu demi memperlancar hasratnya. 
Hingga tindakan sederhana lain yang 
muncul di sektor pendidikan, seperti tidak 
jujur saat ujian demi capaian prestasi 
atau berbohong pada orang tua dan guru. 
Krisis moral ini makin diperparah dengan 
kurangnya sosok teladan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Untuk itu, perlu dipilih kelompok 
sasaran penyuluhan yang tepat untuk 
penanaman nilai integritas, yakni ke siswa 
sekolah, baik di sekolah dasar, menengah, 
maupun atas. Penyuluh memilih kelompok 
sasaran siswa sekolah ini karena edukasi 
antikorupsi dan nilai integritas sejalan 
dengan semangat pendidikan karakter 
dalam pembelajaran siswa. Semangat 
antikorupsi dan nilai-nilai integritas 
bagian dari karakter yang ditanamkan 
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kepada peserta didik. Karakter siswa 
yang berintegritas ini perlu diajarkan 
sejak dini, mulai anak usia sekolah 
dasar. Sedangkan lingkungan sekolah 
merupakan tempat yang strategis untuk 
menanamkan pendidikan karakter ini. 
Tertanamnya karakter siswa berintegritas 
ini akan menjadi investasi berharga untuk 
bangsa ini khususnya di Probolinggo. Jika 
integritas ini sudah menjadi sikap dan 
mendarah daging dalam siswa didik, maka 
kelak mereka sudah menduduki jabatan 
strategis di Probolinggo, tetap berpegang 
teguh pada integritas dalam setiap 
langkahnya.

Untuk itulah diselenggarakan 
penyuluhan antikorupsi dan nilai 
integritas di sekolah-sekolah di 
kampung halaman sendiri. Kegiatan 
yang ini merupakan bentuk kecintaan 
terhadap kota kelahiran sekaligus untuk 
menularkan semangat perlawanan 
terhadap perilaku-perilaku koruptif sejak 
dini.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dengan permasalahan yang telah 
dipaparkan tersebut, maka digelar 
penyuluhan antikorupsi dinamakan Road-
show Pulang Kampung. Istilah roadshow 
digunakan karena penyuluhan ini tidak 
hanya dilakukan pada satu sekolah saja, 
namun empat sekolah yang berada di 
wilayah kota dan kabupaten Probolinggo, 
provinsi Jawa Timur.

Tema yang diusung pada kegiatan 
ini adalah Lambungkan Cita dengan 
Integritas. Materi yang akan disampaikan 
seputar motivasi untuk menggantungkan 
cita-cita setinggi langit, namun dengan 
penuh integritas. Siswa didik dimoti-
vasi untuk memiliki cita-cita dengan 
memberikan kisah-kisah inspiratif dan 
pengalaman hidup. penyuluh juga men-
genalkan profesinya serta menceritakan 
kisahnya mewujudkan cita-citanya. 
Harapannya juga akan menular pada 
siswa. Dengan cita-cita, siswa didik akan 
memiliki motivasi kuat untuk belajar, 
berprestasi, dan meraih yang terbaik.

Namun berprestasi dan terbaik saja 
tidak cukup. Perlu nilai integritas sebagai 
karakter pembentuk pribadi siswa didik 
kedepannya. Sehingga, ketika kelak telah 
menyelesaikan pendidikan dan hendak 
berkarya dan bekerja, sudah tertanam 
dalam diri untuk selalu berintegritas. 
Setelah paparan motivasi, paparan 
berikutnya adalah penanaman sembilan 
nilai integritas, yakni Berjumpa di Kertas 
(Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, 
Disiplin, Kerja Keras, Tanggung Jawab dan 
Sederhana). Sembilan nilai integritas ini 
disampaikan dengan cara menarik.

Untuk sekolah dasar, digunakan 
kwartet Sahabat Pemberani yang diri-
lis oleh KPK RI. Media ini sangat cocok 
karena dengan usia anak sekolah dasar 
lebih mudah menerima pembelajaran 
apabila dikemas dengan permainan. 
Selain kwartet Sahabat Pemberani, juga 
dibacakan buku Tunas Integritas agar 
nilai integritas dapat tertanam lebih 
dalam pada siswa.Sedangkan untuk siswa 
di sekolah menengah, sembilan nilai integ-

ritas ini disampaikan dengan pendekatan 
keteladanan sehari-hari siswa sendiri. 
Rencananya penanaman integritas ini juga 
akan dibawakan dengan menggunakan 
boardgame Terajana, namun tidak dapat 
dimainkan karena waktu yang tersedia 
tidak mencukupi.

Selain itu, baik untuk sekolah dasar 
maupun menengah, dikenalkan juga 
materi keuangan negara. Paparannya 
meliputi dari mana uang negara Indonesia 
ini berasal, bagaimana mendapatkannya 
dan untuk apa uang negara itu digunakan. 
Tujuannya agar siswa memahami bahwa 
uang negara dikumpulkan dari hasil jerih 
payah rakyat Indonesia melalui pajak. 
Siswa kemudian tahu juga uang tersebut 
digunakan untuk belanja negara apa saja, 
khususnya yang dapat dirasakan oleh 
para siswa. Jika telah memahami asal 
uang negara dan untuk apa digunakan, 
maka akan timbul semangat dalam diri 
siswa agar menjaga uang yang berasal 
dari rakyat ini digunakan kembali untuk 
rakyat.  Baik menjaga diri sendiri untuk 
tidak berbuat koruptif, juga menjaga agar 
orang lain tidak mengambil uang negara. 
Penyampaian materi sesi pengelolaan 
keuangan negara ini dikemas menarik 
dengan ilustrasi dan role play.

Di akhir sesi, penyuluh mengajak 
siswa didik untuk melakukan rencana 
aksi. Para siswa diminta untuk menulis 
cita-citanya dan bagaimana cara baik 
untuk meraih cita-cita tersebut. Kemudian 
siswa diminta merefleksikan ke diri 
masing-masing. Tulisan tersebut disimpan 
masing-masing siswa, dan diminta untuk 
dibaca kembali apabila kelak menghadapi 
kondisi yang rawan melakukan 
pelanggaran integritas.

LANGKAH KEGIATAN

Kegiatan Roadshow Pulang Kampung 
ini dilaksanakan secara mandiri. Berbekal 
kompetensi Penyuluh Antikorupsi yang 
tersertifikasi pada Oktober 2019, maka 
penyuluh melakukan negosiasi kepada 
beberapa rekan yang berprofesi sebagai 
guru. Tantangannya adalah penyuluhan 
ini dilakukan di instansi resmi namun 
karena pelaksanaan atas keinginan sendiri 
serta tanpa ada surat resmi, maka perlu 
menyakinkan pihak sekolah terhadap 
materi yang akan dibawakan. Bersyukur, 
niat baik untuk menebar semangat 
antikorupsi berjalan lancar. Keempat 
sekolah target penyuluhan mendapat 
persetujuan. Diantaranya SDN Jrebeng Lor 
1, SMP Negeri 9 Probolinggo, ekstrakuri-
kuler Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA 
Negeri 1 Probolinggo serta SMK Negeri 
1 Kraksaan. Pada pelaksanaannya, SMP 
Negeri 9 Probolinggo tidak jadi digelar 
karena ada bentrok dengan kegiatan lain 
di sekolah. Namun, penyuluh tiba-tiba 
diundang untuk mengisi materi di SD 
Negeri Sumbertaman 2, karena melihat 
aktivitas penyuluhan hari pertama di 
SDN Jrebeng Lor 1 yang dipublikasikan di 
media sosial pribadi penyuluh. Sehingga 
jumlah sekolah yang berhasil dikunjungi 
selama pulang kampung selama 2 minggu 
adalah empat sekolah. 

Adapun rincian pelaksanaan 
kegiatannya sebagai berikut:

1. SD Negeri Jrebeng Lor 1
Dilaksanakan pada 18 Februari 
2020 pukul 09.00-12.00 WIB, dengan 
kelompok sasaran kelas 5 A dan B. 
Peserta kegiatan  berjumlah total 
55 siswa. Selain melibatkan siswa, 
wali kelas juga berperan aktif dalam 
manajemen kelas. penyuluh juga 
mengenalkan kepada Kepala SD 
Negeri Jrebeng Lor 1 mengenai 
strategi pemberantasan korupsi 
dengan pendidikan antikorupsi, 
serta mengenalkan peran penyuluh 
antikorupsi.

2. Ektrakurikuler KIR SMA Negeri 1 
Probolinggo
Dilaksanakan pada 19 Februari 
2020 pukul 15.00-16.30 WIB, dengan 
kelompok sasaran siswa SMA Negeri 1 
Probolinggo yang mengikuti ekstr-
akurikuler KIR. Peserta kegiatan  
berjumlah total 12 siswa. Selain 
memotivasi siswa untuk selalu 
berpikir kritis dan faktual, juga 
diberikan tips bagaimana menulis 
serta berkarya dengan penuh integ-
ritas, seperti melawan perbuatan 
plagiat, mencari data valid, serta jujur 
dalam menuangkan pemikiran dalam 
tulisan. 

3. SMK Negeri 1 Kraksaan
Dilaksanakan pada 20 Februari 
2020 pukul 09.00-10.40 WIB, dengan 
kelompok sasaran siswa kelas 5 
A dan B jurusan Akuntansi dua 
kelas sekaligus. Peserta kegiatan  
berjumlah total 72 siswa. Paparan 
yang disampaikan adalah motivasi 
untuk melanjutkan pendidikan 
tinggi maupun berkarya dengan 
berintegritas. Selain itu, juga dikenal-
kan mengenai pengelolaan keuangan 
negara, baik dari mana uang negara 
berasal, digunakan untuk apa, serta 
bagaimana menjaganya.   

4. SD Negeri Sumbertaman 2
Dilaksanakan pada 29 Februari 
2020 pukul 08.00-10.00 WIB, dengan 
kelompok sasaran kelas 5 A dan B. 
Peserta kegiatan  berjumlah total 
43 siswa. Selain melibatkan siswa, 
wali kelas berperan aktif dalam 
manajemen kelas. Wali kelas ini pula 
yang mengajukan penawaran agar 
kelasnya dapat diisi penyuluhan 
antikorupsi. penyuluh juga men-
genalkan kepada Kepala SD Negeri 
Sumbertaman 2 mengenai strategi 
pemberantasan korupsi dengan 
pendidikan antikorupsi, serta menge-
nalkan peran penyuluh antikorupsi.

Kegiatan ini dapat terlaksana 
dengan baik sesuai dengan beberapa 
dokumen perencanaan yang telah 
disusun. Dokumen ini juga yang 
disampaikan ke pihak sekolah sebagai 
gambaran materi penyuluhan.
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Dokumentasi Penyuluhan & Pendidikan Antikorupsi (dari kiri ke kanan): 
SDN Jebreng Lor1,  SMAN 1 Probolinggo, SMKN 1 Kraksaan, SDN Sumbertaman 2

DAMPAK

Adanya kegiatan ini memberikan 
dampak terhadap sekolah sasaran 
Roadshow Pulang Kampung. Siswa dapat 
menggambarkan dengan jelas tujuan 
hidupnya sebagai cita-cita yang harus 
diraih kelak. Tak hanya sampai disitu, 
siswa juga dapat memahami sembilan 
nilai integritas dan contoh nyata perilaku 
sehari-hari. Nilai-nilai tersebut telah dire-
fleksikan dalam diri siswa masing-masing. 

Selain siswa, penyuluhan ini 
juga berdampak kepada sekolah. Usai 
kegiatan, pihak sekolah melalui kepala 
sekolah menyampaikan apresiasi 
terhadap upaya pencegahan antikorupsi 
melalui pendidikan integritas seperti 
kegiatan Roadshow Pulang Kampung 
ini. Aparatur sekolah pun menyadari 
bahwa menciptakan pemimpin di masa 
mendatang yang bersih bebas dari korupsi 
dimulai dari saat dini ketika masih 
di bangku sekolah. Apabila integritas 
tertanam dalam diri siswa, maka di 
pemimpin masa depan akan bersih bebas 
korupsi. 

Bagi penyuluh sendiri, kegiatan 
penyuluhan Roadshow Pulang Kampung 
ini membawa semangat baru dalam 
menyajikan penyuluhan antikorupsi 
secara mandiri. Sebagai penyuluh 
antikorupsi, perlu menjadi pribadi 
berintegritas yang salah satunya Jujur, dan 
menghasilkan penyuluhan terstandarisasi 
berdasarkan Kompetensi, serta menge-
mas penyuluhan dengan segala kondisi 
dan situasi dengan kreativitas sehingga 
bisa Berdaya. Kegiatan ini menjadi 
pengalaman bernilai bagi penyuluh, tanpa 
harus mendapat penugasan dari instansi 
tertentu, penyuluh antikorupsi tetap bisa 
menyuluh, karena semangat melawan 
korupsi tidak boleh padam. 

KENDALA DAN SOLUSI

Kegiatan ini dilaksanakan secara 
mandiri, sehingga tantangan yang timbul 
adalah proses pengajuan konsep kegiatan 
dan negosiasi dengan pihak sekolah yang 
tidak melalui surat tertulis. Sehingga ada 
satu sekolah yang penyelenggaraanya 
tertunda dikarenakan ada perbedaan 
persepsi yakni SMP Negeri 9 Proboling-
go. Waktu yang disepakati ternyata 
bersamaan dengan agenda lain sekolah. 

Solusi yang diambil adalah men-
jadwalkan ulang waktu penyuluhan 
dan melakukan negosiasi ulang dengan 
lebih mendalam dengan pihak sekolah. 
Meskipun belum terselenggara hingga 
tulisan ini dibuat, harapannya dengan 
komunikasi yang telah dijalin, suatu saat 
ada kesempatan untuk berkolaborasi 
dengan sekolah tersebut.

RENCANA PENGEMBANGAN

Setelah pelaksanaan Roadshow 
Pulang Kampung, rencananya program 
ini juga akan diadopsi dan dikembangkan 
pada sekolah-sekolah di daerah lain 
seperti Jakarta dan sekitarnya. Namun 
sejak Maret 2020, Indonesia mengalami 
pandemi COVID-19 dan membatasi 
aktivitas fisik di luar rumah, termasuk 
kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
Sehingga, pengembangan penyuluhan 
tatap muka ke daerah-daerah lain belum 
dapat dilakukan.

Dengan kondisi pandemi saat 
ini dan aktivitas belajar mengajar 
dilakukan melalui daring, penyuluh ingin 
mengembangkan penyuluhan di sekolah-
sekolah juga melalui daring. Sehingga 
tanpa melakukan perjalanan, bisa tetap 
menyuluh di kampung halaman sendiri. 
Bahkan juga bisa ke daerah lain.

Selain itu, penyuluh juga tertarik 
untuk mengembangkan boardgame yang 
diterbitkan KPK RI agar bisa dimainkan 
juga melalui daring. Ini dilatarbelakangi 
dari perangkat sosialisasi yang dikirim 
KPK RI untuk mendukung penyuluhan 
belum dimanfaatkan secara optimal 
karena pandemi. Harapannya agar 
penyuluhan dengan metode yang menarik 
dan tidak membosankan menggunakan 
boardgame tetap dapat dilakukan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam rangka mewujudkan negara 
Indonesia bebas korupsi, maka benih-
benih integritas harus disemai pada anak-
anak di usia dini. Utamanya di lingkungan 
sekolah melalui pendidikan karakter. 
Pendidikan antikorupsi di sekolah ini 
merupakan salah satu strategi penting 
dalam pemberantasan korupsi. Sehingga 
dalam bersikap, siswa didik selalu 
mengutamakan integritas.

Penyuluhan antikorupsi yang 
dilakukan ternyata tidak selalu 
berdasarkan penugasan, namun bisa 
dikemas dengan inisiatif sendiri. Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI) Nomor 303 Tahun 2016 menjadi 
modal dasar melakukan penyuluhan an-
tikorupsi dalam situasi apapun. Semangat 
melawan korupsi-lah yang harus kita 
jaga bersama, baik bagi para penyuluh 
antikorupsi maupun masyarakat luas. 
Sehingga pulang kampung tak sekadar 
melepas rindu kepada orang tercinta, 
namun juga dimanfaatkan dengan baik, 
penyuluhan antikorupsi dan penanaman 
integritas pada sekolah-sekolah di 
Probolinggo secara mandiri dengan 
memanfaatkan hak cuti.  Semoga menjadi 
salah satu ikhtiar mewujudkan Indonesia 
Maju, Rakyat Indonesia Sejahtera, Tanpa 
Korupsi.

Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI) Nomor 303 Tahun 
2016 menjadi modal dasar 
melakukan penyuluhan 
antikorupsi dalam situasi 
apapun. Semangat 
melawan korupsilah yang 
harus kita jaga bersama, 
baik bagi para penyuluh 
antikorupsi maupun 
masyarakat luas.

- Muflih Fathoniawan -
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Zona Integritas: 
Budaya Kerja bukan 
sekedar Predikat

Azizah Nuur Utami
Reg PAK. 915.1.00329 2019

PNS di Kementerian 
Keuangan, 
Bergiat di Komunitas 
#ObatManjur, Pendiri 
podcast Pentas! PNS 
Cerita Integritas

Reformasi birokrasi merupakan 
suatu upaya dalam melakukan 
perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
bertujuan untuk mewujudkan good 
governance. Melalui penyempurnaan 
sistem kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan SDM diharapkan tercipta birokrasi 
yang berintegritas dengan sistem kerja 
yang berorientasi kepada pemenuhan 
kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 
81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat 3 
indikator sasaran yaitu: 

1. Terwujudnya pemerintahan yang 
bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan 
nepotisme; 

2.     Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat; 

3.     Meningkatnya kapasitas dan akunt-
abilitas kinerja birokrasi. 
Saat ini, Pembangunan Zona Integ-

ritas (ZI) merupakan salah satu upaya 
yang gencar digalakkan pada organisasi 
pemerintah sebagai salah satu langkah 
mencapai sasaran Reformasi Birokrasi 
tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama, 
korupsi dalam penyelenggaraan negara 
merupakan salah satu permasalahan yang 
harus mendapat perhatian serius untuk 
ditangani. Sayangnya, Pembangunan 
ZI sebagai implementasi Reformasi 
Birokrasi seringkali masih dianggap 
sebagai formalitas untuk menggugurkan 

kewajiban semata. Hal tersebut dapat 
dilihat dari kurangnya pemahaman 
maupun komitmen terhadap tahapan dan 
tujuan Pembangunan ZI.

Saat ini, ZI merupakan isu seksi yang 
menjadi trending topic di lingkungan 
birokrasi. Banyak instansi berlomba 
lomba untuk melakukan pencanangan 
ZI demi mewujudkan Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani (WBBM). Iyakah? atau 
hanya mengejar mengejar predikat 
semata? Kantor Pengelolaan TIK dan 
BMN Makassar merupakan salah satu 
unit yang diusulkan oleh Kementerian 
Keuangan untuk mengikuti penilaian 
untuk memperoleh predikat Wilayah 
Bebas Korupsi. 

Kegagalan melanjutkan proses 
penilaian WBK di tingkat nasional 
pada tahun 2019, menjadi motivasi 
tersendiri bagi saya untuk melakukan 
pendampingan pembangunan 
ZI menuju WBK pada Kantor 
Pengelolaan TIK dan BMN Makassar 
tahun 2020.

Berdasarkan Hasil Evaluasi 
Penilaian WBK Kantor Pengelolaan 
TIK dan BMN Makassar, terdapat 
beberapa catatan untuk dapat 
mengembangkan pola internalisasi 
ZI yang efektif kepada seluruh 

anggota organisasi, mengembangkan 
inovasi yang secara nyata mampu 
mendukung pencapaian kinerja,  
dan membangun mekanisme 
pengendalian yang tersistem, berjen-
jang serta dengan pola pendekatan 
personal yang sesuai. Hasil evaluasi 
tersebut menggambarkan satu poin 
penting yang dapat menjadi area 
perbaikan untuk pengusulan unit 
pada tahun berikutnya.

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Hasil evaluasi penilaian WBK Kantor 
Pengelolaan TIK dan BMN Makassar 
tahun 2019 menekankan perlunya 
peningkatan pemahaman dan komitmen 
seluruh anggota organisasi terhadap 
tujuan pembangunan ZI. Sebagaimana 
yang kita ketahui bahwa ZI merupakan 
predikat yang diberikan kepada K/L 
dan Pemda yang pimpinan dan jaja-
rannya mempunyai komitmen untuk 
mewujudkan WBK dan WBBM melalui 
upaya pencegahan korupsi, reformasi 
birokrasi dan peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 

Upaya pencegahan korupsi dan 
peningkatan kualitas pelayanan publik 
sebagai perwujudan reformasi birokrasi 
merupakan faktor yang menentukan 
keberhasilan pembangunan ZI pada suatu 
unit. Untuk menunjang hal tersebut, 
dibutuhkan partisipasi seluruh anggota 
organisasi baik dalam mengimplemen-
tasikan indikator pembangunan ZI 
membangun inovasi yang mendukung 
pencapaian kinerja dan menjalankan 
mekanisme pengendalian yang disusun.

Kurangnya awareness terhadap 
tujuan pembangunan Zona Integri-
tas perlu diatasi dengan internalisasi 
secara menyeluruh. Dari internalisasi 
tersebut, seluruh pegawai diharapkan 
dapat mengambil peran serta aktif dan 
memiliki komitmen yang tinggi dalam 
untuk keberhasilan pembangunan ZI 
pada Kantor Pengelolaan TIK dan BMN 
Makassar.

Hal tersebut membuat saya 
sebagai seorang PNS dan penyuluh an-
tikorupsi, berinisiatif untuk melakukan 
pendampingan dalam pembangunan 
ZI pada unit saya. Selain mengawal 
pelaksanaan internalisasi kepada seluruh 
pegawai, saya juga melaksanakan 
pendampingan pelaksanaan e-learning 
antikorupsi sebagai sebuah inovasi yang 
diajukan dalam rangka meningkatkan 
kinerja organisasi. Untuk mendukung 
pembangunan ZI, dibutuhkan 
pemahaman yang cukup terkait sikap 
antikorupsi dari seluruh pegawai. Dengan 
peningkatan kompetensi melalui 
e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi 

yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi 
Antikorupsi KPK, diharapkan pegawai 
Kantor Pengelolaan TIK dan BMN 
Makassar sebagi penyedia layanan publik 
dapat melaksanakan penyelenggaranaan 
layanan dengan berintegritas.

Melalui peningkatan pemahaman 
dari internalisasi dan inovasi yang 
dilaksanakan, diharapkan dapat 
membentuk mekanisme pengendalian 
terhadap penyelenggaraan layanan 
oleh Kantor Pengelolaan TIK dan BMN 
Makassar sesuai hasil evaluasi penilaian 
WBK tahun 2019. 

LANGKAH KEGIATAN

Pendampingan pembangunan 
dimulai dengan internalisasi tujuan 
pembangunan ZI. Internalisasi 
pembangunan ZI dilaksanakan secara 
tatap muka langsung melalui forum rapat 
koordinasi internal dengan melibatkan 
seluruh pegawai dari level pimpinan 
hingga staf. Dalam kegiatan yang 
dilakukan pada awal bulan Februari 2020 
ini, saya memaparkan latar belakang 
dan tujuan pencanangan ZI kepada para 
pegawai. Hal tersebut untuk memberikan 
gambaran dan mendapatkan kesepaha-
man terkait langkah yang harus diambil 
selanjutnya. Selain latar belakang dan 
tujuan ZI, dipaparkan pula hasil evalu-
asi tahun sebelumnya, timeline penilaian 
WBK, kemudian memandu para pegawai 
dalam menentukan poin utama yang 
akan menjadi perhatian dalam lan-
jutan pembangunan ZI tahun 2020. 
Kemudian internalisasi ditutup dengan 
memandu pegawai menentukan rencana 
aksi sesuai timeline penilaian dan poin 
utama pembangunan ZI serta menyusun 
rancangan inovasi yang dibutuhkan 
sebagai salah satu syarat penilaian WBK. 
Salah satu inovasi yang dipilih adalah 
peningkatan pengetahuan dan sikap 
integritas pegawai melalui pelaksanaan 
e-learning antikorupsi. 

Setelah internalisasi dilakukan, 
dilanjutkan dengan pendampingan 
pelaksanaan asesmen mandiri 
berdasarkan lembar kerja pembangunan 
ZI. Asesmen mandiri dilakukan dengan 
melanjutkan proses pembangunan ZI 

yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. 
Seperti tahapan pembangunan yang telah 
dilaksanakan tahun sebelumnya, terdapat 
dua jenis komponen yang harus dibangun, 
yaitu komponen pengungkit dan kompo-
nen hasil. Komponen pengungkit meli-
puti program Manajemen Perubahan, 
Penataan Tatalaksana, Penataan 
Manajemen SDM, Penguatan Akuntabili-
tas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
diharapkan dapat menghasilkan sasaran 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 
serta peningkatan kualitas pelayanan 
publik, yang akan diukur dalam kompo-
nen hasil. 

Kegiatan dalam komponen pen-
gungkit pembangunan ZI, merupakan 
kegiatan operasional unit sehingga dalam 
pembuktian pelaksanaannya dilakukan 
dengan menunjukkan dokumentasi 
pelaksanaan kegiatan terkini. Dalam 
proses pembangunan ZI, terdapat 
kegiatan pada komponen pengungkit yang 
perlu dilakukan secara berkala. Untuk 
memudahkan pembuktian pelaksanaan, 
kegiatan tersebut kemudian dimonitor 
dan dievaluasi secara bulanan melalui 
forum rapat rutin internal. Lembar moni-
toring pelaksanaan kegiatan juga dibuat 
dalam media daring agar dapat diakses 
oleh seluruh pegawai kapan dan dimana 
saja.

Selain kegiatan yang perlu dilakukan 
secara berkala, terdapat juga poin 
pengembangan inovasi dalam kompo-
nen pengungkit pembangunan ZI. Untuk 
mendukung pembangunan ZI, dibutuhkan 
pemahaman yang cukup terkait sikap 
antikorupsi dari seluruh pegawai. Hal 
tersebut menjadi salah satu pertimbangan 
pengusulan inovasi pelaksanaan pelatihan 
antikorupsi bagi seluruh pegawai.

Pelatihan antikorupsi yang 
diikuti oleh pegawai adalah e-learning 
Pengetahuan Dasar Antikorupsi yang 
diselenggarakan oleh Pusat Edukasi 
Antikorupsi KPK. E-learning dilaksanakan 
berdasarkan penugasan pimpinan 
kepada seluruh pegawai, dimulai dengan 
bimbingan teknis pelaksanaan e-learning.

Pendampingan internalisasi pembangunan ZI (Zona Integritas)
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DAMPAK

Saat ini, Kantor Pengelolaan TIK dan 
BMN Makassar masuk dalam tahapan 
penilaian tingkat nasional Wilayah Bebas 
dari Korupsi. Melalui pendampingan yang 
dilakukan sejak bulan Februari, meliputi 
pelaksanaan internalisasi, monitoring 
pelaksanaan kegiatan pembangunan 
ZI secara berkala hingga inovasi 
keikutsertaan pegawai dalam e-learning 
antikorupsi berhasil meningkatkan peran 
pegawai dalam proses pembangunan 
ZI. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil 
penilaian oleh Tim Penilai Kementerian 
terhadap proses pembangunan ZI yang 
dilaksanakan pada tahun 2020. Melalui 
kesadaran dan partisipasi aktif seluruh 
pegawai, Kantor Pengelolaan TIK dan 
BMN Makassar berhasil mencapai poin 
maksimal pada komponen pengungkit 
yaitu sebesar 60 atau meningkat 3.68 poin 
dari pencapaian tahun 2019 sebesar 56.32.

Selain peningkatan pada kompo-
nen pengungkit, komponen hasil yang 
diukur dari survei persepsi korupsi, 
tindak lanjut temuan pemeriksaan dan 
persepsi kualitas pelayanan mengalami 
peningkatan sebesar 1.17 dari capaian 
tahun 2019 sebesar 37.68. Secara keselu-
ruhan hasil penilaian pembangunan ZI 
tahun 2020 mengalami peningkatan 4.85% 
dari capaian 94 pada tahun 2019 menjadi 
98.85 pada tahun 2020.

Sedangkan dampak yang dapat 
dirasakan oleh individu pegawai 
adalah meningkatnya pengetahuan dan 
kesadaran antikorupsi setelah seluruh 
pegawai Kantor Pengelolaan TIK dan BMN 
Makassar yang berjumlah 22 orang selesai 
dan lulus dalam e-learning antikorupsi.  

KENDALA DAN SOLUSI

Dukungan kebijakan pembangunan 
ZI guna akselerasi unit WBK-WBBM 
yang dikeluarkan pucuk pimpinan 
Kementerian Keuangan juga komitmen 
jajaran pimpinan Kantor Pengelolaan TIK 
dan BMN Makassar merupakan modal 
awal pelaksanaan kegiatan, sehingga pada 
proses pendampingan pembangunan ZI, 
tidak ada kendala besar yang dirasakan. 
Keberhasilan proses pendampingan juga 
didukung oleh peningkatan pengetahuan, 
kesadaran, serta peran aktif seluruh 
pegawai terkait tujuan pembangunan ZI.

Memasuki bulan Maret saat pandemi 
COVID-19 yang melanda Indonesia 
mengharuskan sebagian proses pekerjaan 
dilakukan secara daring dari lokasi 
tempat tinggal masing-masing pegawai, 
dibutuhkan penyesuaian terhadap 
pola pendampingan dan monitoring 
pelaksanaan kegiatan berkala dari kompo-
nen pembangunan ZI. Untuk itu, saat ini 
monitoring dilakukan melalui koordinasi 
rutin dalam whatsapp group pegawai 
serta melalui rapat koordinasi internal 
yang dilaksanakan tiap bulan. Setelah itu, 
laporan monitoring disampaikan secara 
daring untuk memudahkan seluruh 
pegawai mengakses dan mengetahui 
proses yang menjadi tanggung jawab 
masing-masing. 

RENCANA PENGEMBANGAN

Memasuki tahun kedua 
pembangunan ZI pada Kantor Pengelolaan 
TIK dan BMN Makassar, budanya birokrasi 
yang bebas korupsi dan memberikan 
pelayanan prima telah terbentuk dan 
disadari betul oleh seluruh pegawai. 

Kedepannya, merupakan langkah 
penting untuk mendorong seluruh 
pegawai mengaktualisasikan pengetahuan 
dan kesadaran mereka ke dalam kegiatan 
kegiatan individu guna mendukung 
pencapaian target organisasi. Pegawai 
yang telah memiliki pengetahuan dan 
kesadaran antikorupsi diharapkan dapat 
menjadi agent of change yang membawa 
perubahan budaya kerja birokrasi mulai 
dari lingkungan terdekat.

Langkah yang sangat mungkin 
dilakukan adalah dengan memperluas 
sasaran internalisasi untuk 
menumbuhkan kesadaran terhadap 
pentingnya perubahan pola pikir dan 
budaya kerja untuk membentuk birokrasi 
yang bersih dan melayani. Selain pegawai, 
stakeholder dan mitra kerja juga perlu 
diberikan pemahaman yang cukup untuk 
mendukung perubahan budaya kerja yang 
dilakukan. Untuk itu, upaya peningkatan 
pemahaman nilai antikorupsi melalui 
penyuluhan yang berkala kepada stake-
holder dan mitra kerja Kantor Pengelolaan 
TIK dan BMN Makassar perlu dilakukan.

Guna menyesuaikan dengan kondisi 
saat ini, di mana sebagian pegawai, stake 
holder dan mitra kerja melaksanakan 
pekerjaan dari jarak jauh (remote work-
ing), maka penyuluhan dapat dilakukan 
secara daring dengan mengambil momen-
tum yang tepat seperti saat jadwal evalu-
asi rutin bersama pengguna maupun unit 
pendukung layanan.

Selain itu, monitoring pelaksanaan 
kegiatan pembangunan ZI perlu terus 
dilakukan, mengingat proses yang 
dilaksanakan ini merupakan langkah 
untuk menciptakan budaya kerja briokrasi 
yang bebas dari korupsi dan berorientasi 
pada pemberian layanan yang prima, 
bukan hanya mengejar sebuah predikat 
“Wilayah Bebas dari Korupsi”.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Reformasi birokrasi merupakan 
suatu upaya dalam melakukan 
perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
bertujuan untuk mewujudkan good gover-
nance. Sebagaimana kita ketahui bersama, 
korupsi dalam penyelenggaraan negara 
merupakan salah satu permasalahan yang 
harus mendapat perhatian serius untuk 
ditangani. Untuk itu, pembangunan ZI 
sebagai langkah awal suatu unit dalam 
menerapkan komitmen integritas menuju 
pelayanan yang prima, menjadi hal yang 
penting untuk dikawal.

Upaya pencegahan korupsi dan 
peningkatan kualitas pelayanan publik 
sebagai perwujudan reformasi birokrasi 
merupakan faktor yang menentukan 
keberhasilan pembangunan ZI pada suatu 
unit. Untuk menunjang hal tersebut, 
dibutuhkan partisipasi seluruh anggota 
organisasi.

Partisipasi aktif dari seluruh 
anggota organisasi dapat diwujudkan 
dengan mengambil peran dalam setiap 
kegiatan ZI yang dilakukan, mendorong 
terciptanya inovasi yang secara nyata 
mampu mendukung pencapaian kinerja, 
dan mengimplementasikan mekanisme 
pengendalian sesuai ketentuan yang 
ditetapkan. 

Melalui hal tersebut, predikat WBK 
dan WBBM yang didapatkan bukan lagi 
hanya sekerdar tulisan di atas kertas, tapu 
sebuah perubahan budaya kerja yang 
menyeluruh.

Monitoring pelaksanaan 
kegiatan pembangunan 
ZI perlu terus dilakukan, 
mengingat proses 
yang dilaksanakan ini 
merupakan langkah 
untuk menciptakan 
budaya kerja briokrasi 
yang bebas dari korupsi 
dan berorientasi pada 
pemberian layanan 
yang prima, bukan 
hanya mengejar sebuah 
predikat “Wilayah Bebas 
dari Korupsi”

- Azizah Nuur Utami -
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Mengambil Peran 
Penyuluhan Antikorupsi 
Melalui Workshop 
Menulis Antikorupsi

Panji Pratama S.S.,M.Pd
Reg PAK.915.1.00045 2018

Guru SMAN 1 Nagrak Suka-
bumi, Penyuluh Antikorupsi,

Impian Indonesia Emas pada tahun 
2045 salah satunya adalah menjadi negara 
yang bebas korupsi. Selain itu, pada 
tataran pendidikan, Indonesia Emas 2045 
diharapkan menjadi puncak peningkatan 
kualitas pendidikan yang tolak ukurnya 
adalah tingkat literasi yang tinggi.

Sejatinya, pemerintah telah 
mengeluarkan Permendikbud No. 
23 tahun 2015 tentang Penumbuhan 
Budi Pekerti yang diharapkan dapat 
menanamkan nilai-nilai karakter (di 
dalamnya ada nilai antikorupsi juga), 
sekaligus memeratakan Gerakan Literasi 
Indonesia. Dengan begitu, di masa depan, 
Indonesia punya penulis-pembaca yang 
kreatif dan bermakna yang bisa berbagi 
nilai-nilai kebaikan kepada khalayak.

Sayangnya, menurut Penelitian UGM 
(2015), selama satu dekade saja, biaya 
eksplisit yang diakibatkan korupsi sudah 
mencapai Rp.168,19 T. Sejalan dengan 
itu, menurut United Nations Educational 
Scientific and Curtural Organization 

(UNESCO) (2012), minat baca masyarakat 
Indonesia masih berada pada angka 0,001 
atau 1/1000.

Dari dua masalah besar ini, seolah 
ada keterkaitan yang erat antara korupsi 
dengan minat baca masyarakat yang 
rendah. Namun demikian, ada peluang 
yang tercipta dari dua masalah ini. 
Peluang ini merujuk pada Survey Kompas 
(2012), yang menjelaskan bahwa jumlah 
buku terbit Indonesia tiap tahunnya 
cenderung rendah. Hanya 24.000 
eksemplar per tahun dibandingkan 
dengan China 440.000 per tahun. Hal ini 
ditanggapi oleh Penulis, melalui sebuah 
survei lokal (2018), bahwa dari 30-an 
TBM, Perpustakaan, dan Pribadi, hanya 
10 persen saja yang mempunyai koleksi 
buku-buku antikorupsi.

Dengan demikian, penulis merasa 
terdapat strategi untuk memberantas 
korupsi melalui literasi. Salah satunya, 
melalui workshop menulis antikorupsi di 
kalangan para guru.

Menulis merupakan 
cara yang lembut dalam 
menanamkan nilai An-
tikorupsi, melalui pere-
nungan masalah dari 
lingkungan institusi 
pendidikan yang 
mereka rasakan, guru 
dapat menjadikan karya 
tulis sebagai media 
dalam menanamkan 
karakter Antikorupsi 
kepada siswa

- Panji Pratama -
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Sebelum viral Program Guru 
Penggerak, pelatihan guru berbasis 
komunitas sudah gencar dilaksanakan 
oleh komunitas pendidik, baik itu melalui 
wadah formal maupun informal. Salah 
satu komunitas pendidik yang sangat 
peduli akan peningkatan kualitas 
pendidikan adalah KOMED yang awalnya 
diinisiasi Makmal Pendidikan Dompet 
Dhuafa

KOMED sendiri merupakan ak-
ronim dari Komunitas Guru Media 
Pembelajaran. KOMED ialah taman 
produktif bagi guru-guru yang tidak 
kenal lelah berkarya menghasilkan media 
pembelajaran berkualitas dan terus 
menerus meningkatkan kualitas mutu 
melalui beragam aktivitas serta pengay-
aan. Sepanjang tahun 2014 – 2016, KOMED 
berkembang di Jabodetabek dan Banten 
dengan beragam aktivitas online dan tatap 
muka. Perkembangan KOMED ini cukup 
signifikan sepanjang tahun 2016.

Pengelolaan KOMED ini akhirnya 
fokus oleh guru, utamanya dari anggota 
KOMED itu sendiri, sehingga komunitas 
guru ini lebih mandiri dan berdaya. 
Pengelolaan komunitas diharapkan 
dilakukan secara bersama oleh anggota 
KOMED secara swadaya dan sukarela 
guna kepentingan perbaikan kualitas 
guru ke depannya. Upaya maintenance 
KOMED ini dilakukan dengan beragam 
metode, pendekatan terhadap pengurus-
nya melalui beragam pelatihan, workshop, 
kelas online dan motivasi serta pendeka-
tan langsung ke anggota komunitas 
melalui beragam kegiatan.

Dari hal-hal yang telah penulis 
ungkap, bahwa ada peluang sekaligus 
tantangan besar dari tiga hal ini, yaitu: 
antikorupsi, minat baca, dan komunitas 
guru. Maka dari itu, penulis mencoba 
menggagas pendekatan yang berbeda 
sebagai Penyuluh Antikorupsi, yaitu 
bagaimana jika mengajak para guru 
sebagai agen literasi untuk menanamkan 
nilai-nilai antikorupsi melalui bacaan di 
sekolah. 

Hal ini sesuai dengan Strategi 
Pemberantasan Korupsi yang digagas KPK. 
Ada tiga cara yang bisa dipilih masyarakat 
yakni: (1) represif, (2) perbaikan sistem, 
dan (3) edukasi dan kampanye. Nah, saya 
sebagai Penyuluh Antikorupsi sekaligus 
guru dan penulis, memilih cara yang 
ketiga.

LANGKAH KEGIATAN

Saya telah mengikuti banyak 
komunitas guru, dari mulai PGRI, IGI, Per-
gunu, MGMP, AGBSI, KOMED, dan lainnya. 
Meski demikian, sangat sedikit kegiatan 
komunitas guru yang berkenaan dengan 
softskill guru. Kenyataan inilah yang 
memacu saya untuk membuat pendeka-
tan baru dalam penyuluhan antikorupsi. 
Ada dua komunitas guru yang memacu 
saya untuk membuat inovasi Workshop 
Menulis Antikorupsi, yakni KOMED dan 
MGMP.

Pada awalnya, ada satu program 
KOMED yang lebih peduli pada softskill 
literasi guru. Maka, ketika saya diberikan 
kesempatan untuk menjadi narasumber 
pada workshop menulis di KOMED, saya 
terinspirasi untuk membuat teori menulis 
antikorupsi. Adapun langkahnya adalah:
1. Peserta memilih satu dari 9 nilai 

antikorupsi (Jujur, Peduli, Mandiri, 
Disiplin, Tanggung jawab, Kerja Keras, 
Sederhana, Berani, dan Adil).

2. Peserta membuat kerangka “Segitiga 
Alur” di mana peserta harus memilih 
3 hal (masalah, nilai antikorupsi, 
solusi).

3. Peserta mengembangkan kerangka 
“Segitiga Alur” menjadi tulisan fiksi/
nonfiksi utuh.

DAMPAK

Perubahan yang terjadi pada guru 
setelah melakukan workshop menulis an-
tikorupsi yaitu mereka menyadari bahwa 
penanaman nilai-nilai antikorupsi harus 
diawali dari diri sendiri. Kemudian, para 
guru menjadi terinspirasi untuk membuat 
media pembelajaran antikorupsi yang 
bisa dijadikan bahan ajar di kelas. Yang 
terbaru, para guru termotivasi untuk 
membuat buku antologi cerita anak yang 
berisikan nilai-nilai antikorupsi.

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala dalam workshop menulis 
antikorupsi ini adalah masih belum ter-
bukanya para guru dalam mengeksplorasi 
masalah korupsi di sekitarnya. Dengan 
demikian, karya tulis masih belum tergali 
secara dalam. Selain itu, keterampilan 
menulis para guru berbeda-beda karena 
anggota KOMED berasal dari latar 
belakang yang berbeda-beda. 

RENCANA PENGEMBANGAN

Workshop Menulis Antikorupsi baru 
disosialisasikan di dua komunitas guru. 
Penulis berharap mempunyai kesempatan 
lain untuk bisa berbagi motivasi menulis 
dengan tema-tema antikorupsi di 
komunitas guru yang lain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Geliat literasi di kalangan guru 
sedang bagus-bagusnya beberapa tahun 
terakhir. Hal ini bisa menjadi peluang 
besar dalam menyisipkan penyuluhan 
antikorupsi di kalangan pendidikan. 
Untuk menanamkan nilai antikorupsi, bisa 
melalui cara yang lembut dan perenun-
gan. Menulis melatih para guru untuk 
merenungi permasalahan dari lingkungan 
sekitar institusi pendidikan.

Harapannya para guru dapat 
menjadikan karya tulis mereka sebagai 
media untuk menanamkan nilai karakter 
Antikorupsi kepada siswa.
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Azizah Nuur Utami
Reg PAK. 915.1.00329 2019

PNS di Kementerian 
Keuangan, 
Bergiat di Komunitas #Obat-
Manjur, Pendiri podcast 
Pentas! PNS Cerita Integritas

Muflih Fathoniawan 
Reg PAK. 915.1.00216 2019

Pegawai Kementrian 
Keuangan, Pendiri podcast 
Pentas! PNS Cerita Integritas, 
Duta Transformasi 
Kelembagaan dan Reformasi 
Birokrasi (RBTK) berkinerja 
terbaik Kementerian 
Keuangan tahun 2016

Gelar Pentas! 
Saat Pandemi

Pentas! di YouTube
Tak ada yang menyangka, 

Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) yang 
muncul di Wuhan, China akhir 
tahun 2019 ini  juga melanda 
tanah air sejak Maret 2020. Virus 
yang kini dikenal dengan sebutan 
COVID-19 ini pun akhirnya 
ditetapkan sebagai pandemi. 
Hampir semua sektor bisnis di In-
donesia bekerja keras menghadapi 
pandemi. Selain sektor kesehatan 
yang dituntut untuk bergerak 
cepat dan tepat mengendalikan 
virus ini, para pelaku usaha pun 
memiliki tantangan yang luar 
biasa dalam mempertahankan 
eksistensinya. Pemerintah Indo-
nesia terus bekerja keras agar 
perekonomian tetap stabil. Di 
sisi lain, protokol kesehatan yang 
ditetapkan Pemerintah Indonesia 
juga membuat sistem interaksi 
sosial yang baru. Physical distanc-
ing atau pembatasan interaksi 
fisik telah membatasi interaksi 
langsung antar orang, membuat 
metode daring menggunakan 
teknologi internet menjadi pilihan 
beberapa orang untuk tetap dapat 
melakukan aktivitasnya.

Pembatasan interaksi ini 
juga menjadi tantangan bagi para 
penyuluh antikorupsi. Sebelum 

pandemi melanda, penyuluh 
antikorupsi dapat melakukan 
kegiatan penyuluhan dengan 
cara bertatap muka langsung, 
berdialog, bermain boardgame 
dan roadshow ke sekolah-sekolah. 
Meskipun dalam masa pandemi 
COVID-19 penyuluhan dengan 
tatap muka terhenti, namun 
semangat menyuluh tak boleh 
padam. Semangat menebarkan 
nilai integritas dan antikorupsi 
harus terus dilangsungkan. 
Penyuluhan antikorupsi dan 
edukasi integritas membuat kami 
yang berlatar belakang Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), sadar bahwa 
usaha pencegahan korupsi tidak 
boleh berhenti karena pandemi. 
Jika kini belum bisa bertatap 
muka, maka penyuluhan pun 
dapat dilakukan menggunakan 
media daring.

Semangat menebarkan nilai 
integritas oleh para penyuluh an-
tikorupsi tentunya sejalan dengan 
program Reformasi Birokrasi yang 
salah satu sasarannya adalah 
terwujudnya pemerintahan 
yang bersih dan bebas korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN). 
Untuk menyukseskan pro-
gram Reformasi Birokrasi ini, 
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Pentas! di Facebook Pentas! di Anchor Pentas! di Instagram

penanaman nilai integritas menjadi hal 
yang penting bagi para penyelenggara 
negara termasuk Pegawai Negeri Sipil.

Selain melalui seperangkat aturan 
maupun sistem pengendalian yang 
dibuat untuk menumbuhkan iklim 
kerja yang menjunjung tinggi good 
governance, nilai integritas juga perlu 
ditanamkan mulai dari dalam diri PNS. 
Saat ini, banyak pelanggaran integritas 
yang dilakukan oleh PNS secara sengaja 
karena abai aturan maupun yang 
dilakukan secara tidak sengaja karena 
kurang paham terhadap isu integritas. 
Untuk itu, tentunya isu integritas perlu 
disajikan dalam cerita sehari-hari. 
Tak hanya itu, kami juga menyadari 
bahwa pemerintahan yang bersih dapat 
terbentuk tak hanya melalui internal 
aparatur pemerintah saja, masyarakat 
pun memiliki andil besar. Perilaku 
koruptif di masyarakat seperti memberi 
“amplop terima kasih” kepada aparatur 
negara dan berbagai kebiasaan koruptif 
lainnya pun harus dihilangkan. Termasuk 
kebiasaan masyarakat memberi fasilitas 
khusus kepada aparatur negara juga harus 

dimusnahkan. Untuk itu, isu integritas 
yang diangkat dari cerita sehari-hari PNS 
ini tak hanya dapat memberi wawasan 
kepada PNS sendiri, tapi juga memberi 
sudut pandang terang kepada masyarakat 
umum bahwa mereka juga turut andil 
dalam mewujudkan pemerintahan yang 
bersih bebas dari KKN.

Sebagai PNS yang sudah terserti-
fikasi sebagai penyuluh antikorupsi, 
kami juga memiliki tanggung jawab 
moral untuk melakukan penyuluhan 
antikorupsi dan integritas kepada 
keluarga sebagai komponen utama yang 
membentuk tatanan masyarakat. Dari 
keluarga yang berintegritas, lahirlah 
masyarakat yang selalu menjunjung 
tinggi integritas. Kondisi ini menjadi ideal 
untuk mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dan bebas dari KKN. Untuk itulah, 
diperlukan strategi penyuluhan an-
tikorupsi dalam masa pandemi COVID-19 
yang menyasar masyarakat secara umum, 
keluarga hingga kepada PNS itu sendiri.

Keterbatasan ruang 
gerak karena pandemi 
bukan menjadi 
halangan bagi para 
penyuluh antikorupsi 
untuk terus menebar 
semangat antikorupsi.

- Muflih Fathoniawan & 
Azizah Nuur Utami -

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari kondisi tersebut, kami merasa 
bahwa pengetahuan akan nilai integri-
tas dalam kehidupan sehari-hari perlu 
dibawa lebih dekat dengan masyarakat. 
Di tengah adaptasi kebiasaan baru 
yang masih menekankan protokol 
pembatasan kegiatan fisik, metode dar-
ing menjadi pilihan yang paling tepat. 
Dengan membawa isu integritas dalam 
sudut pandang cerita kehidupan sehari-
hari, kami berharap dapat membuat 
masyarakat mendapat gambaran yang 
lebih konkret tentang hal-hal yang dapat 
dilakukan untuk menanamkan nilai 
integritas dan perilaku antikorupsi, baik 
di rumah maupun saat bekerja. Sehingga 
dalam menjalankan tugasnya, PNS sudah 
memiliki integritas diri sebagai tameng 
untuk mencegah timbulnya moral hazard 
atau perilaku koruptif lain. Utamanya 
dalam masa pandemi COVID-19 dalam 
sistem kerja Adaptasi Kebiasaan Baru, 

PNS juga diberi kesempatan untuk 
mengerjakan tugas kantor secara jarak 
jauh dengan metode Work From Home 
(WFH). Tentu bekerja jarak jauh tanpa 
pengawasan secara langsung dari atasan 
sangat berpotensi untuk menimbulkan 
moral hazard jika tidak dilakukan dengan 
integritas yang tinggi.

Kami mengembangkan media 
penyuluhan menggunakan teknologi dar-
ing dengan melihat trend media yang saat 
ini berkembang. Setelah melakukan riset 
kecil-kecilan media daring yang diminati 
oleh banyak orang saat ini, akhirnya kami 
memilih kanal media podcast. Podcast 
merupakan sebuah media audio yang 
disediakan oleh penyedia jasa podcast 
streaming, seperti Anchor, Spotify, 
Google Podcast, Apple Podcast dan masih 
banyak lagi. Tak hanya audio, kami juga 
menggunakan media YouTube untuk 
mengunggah audio visual dari podcast 
kami. Kami juga membangun media sosial 
Facebook dan Instagram sebagai media 

promo podcast kami di media sosial. Kami 
berharap, strategi penyuluhan antikorupsi 
melalui podcast ini menjadi obrolan 
ringan namun sarat makna, sehingga 
dapat dinikmati pendengar yang sembari 
beraktivitas lain. Bagi para PNS, podcast 
ini bisa jadi teman dalam perjalanan 
menuju ke kantor atau yang sedang 
WFH, bisa mendengarkan di sela-sela 
mempersiapkan pekerjaan di rumah, 
atau teman pelepas penat setelah bekerja. 
Pendengar juga bisa mendengarkan 
podcast ini di rumah bersama keluarga, 
karena segmentasi kami tak hanya PNS 
dan masyarakat umum, tapi juga ada seg-
mentasi untuk keluarga dan bahkan untuk 
anak-anak.



82          Bunga Rampai Praktik Baik Penyuluh Antikorupsi

LANGKAH KEGIATAN

Riset kami lakukan untuk menyusun 
perencanaan dan pengorganisasian 
kebutuhan penyuluhan secara virtual. 
Kami sepakat untuk membuat podcast 
yang mengusung tema integritas dalam 
lingkungan pekerjaan dan keluarga. Pada 
tanggal 1 Juli 2020, bertepatan dengan 
peringatan Hari Lahir Pancasila, kami 
memulai podcast perdana yang diberi 
nama Pentas! dan merupakan akronim 
dari PNS Cerita Integritas. Podcast ini 
dibawakan oleh kami yang akrab disapa 
Kak Toni dan Kak Iiz sebagai host. Selain 
kami berdua, Pentas! juga mengundang 
pembicara yang kompeten dengan topik 
yang akan dibahas.

Sasaran pendengar untuk 
segmen cerita kami ini adalah PNS dan 
masyarakat umum.  Pada episode pertama 
kami mengambil topik tentang memaknai 
Pancasila dan implementasinya dalam 
menerapkan integritas dalam bekerja. 
Dalam episode tersebut kami meminta 
pendapat dari 4 orang PNS muda tentang 
bagaimana mengimplementasikan 
Pancasila dalam cara bekerja sehari-hari. 
Pada episode kedua, kami mengundang 
dua PNS yang berbagi cerita tentang 
bekerja di tengah pandemi dengan metode 
WFH. Di episode ketiga kami mengundang 
PNS Inspiratif 2019 untuk berbagi cerita 
tentang berkarya dengan integritas. Epi-
sode keempat diisi dengan cerita seorang 
Guru Berprestasi 2019 yang berbagi 
tentang cara mendidik siswa saat pandemi 
menggunakan media daring. Hingga 
episode terkini, Pentas! mengundang 
praktisi Talent Mapping yang berbagi 
wawasan tentang konsep Talent Mapping 
untuk meningkatkan kinerja PNS. Podcast 
ini mengudara tiap dua minggu sekali 
setiap hari Senin pagi pukul 06.00 WIB. 
Pemilihan waktu ini dirasa cocok untuk 
menemani awal pekan para pendengar di 
pagi hari. Sehingga saat akan beraktivitas, 
maka notifikasi Pentas! akan muncul dan 
siap menjadi energizer untuk memulai 
hari.

Kami tak hanya membuat segmen 
dialog dalam podcast, tapi kami juga 
membuat dua segmentasi lain yang 
berfokus pada pendidikan keluarga. Untuk 
segmentasi pendidikan integritas bagi 
orang tua, kami mengembangkan segmen 
Cerita Mama Iiz, yang dipandu oleh Kak 
Iiz. Cerita Mama Iiz merupakan sesi yang 
diperuntukkan bagi para orang tua untuk 
berbagi cara mengimplementasikan nilai 
integritas dalam keluarga. Cerita Mama 
Iiz tayang dua minggu sekali di setiap hari 
Rabu pagi. Pada episode pertama, Cerita 
Mama Iiz mengajak para orang tua untuk 
mengajarkan anak bertanggung jawab 
sejak dini. Di episode selanjutnya, Cerita 
Mama Iiz memberikan tips menerapkan 
konsep disiplin positif dalam keluarga. 
Hingga episode terkini, Cerita Mama Iiz 
bercerita tentang bagaimana nilai integ-
ritas dapat diimplementasikan sebagai  
pendidikan yang inklusif. 

Untuk segmentasi anak-anak, 
Pentas! melahirkan Dongeng Kak Aci, 
yang dibawakan oleh kak Toni. Episode 
pertama Kak Aci membawakan dongeng 
berjudul Bintang Untuk Dafi berdasarkan 
buku yang diterbitkan KPK. Episode kedua 
Kak Aci mendongeng buku terbitan KPK 
yang berjudul Berani Jujur Yuk. Kemudian 
hingga kini telah mencapai episode ketiga 
dengan judul buku Saat Aku Marah 
terbitan Naura Publishing. Dongeng Kak 
Aci hadir untuk menawarkan pendidikan 
integritas dan karakter anak melalui 
bercerita, baik mendongeng maupun 
membaca buku dengan metode yang 
sedang tren, read a loud. Dongeng Kak Aci 
hadir tiap hari Minggu pagi pukul 06.00 
WIB, waktu yang pas untuk menemani 
anak-anak berakhir pekan.

Dalam teknis pembuatan pod-
cast Pentas! ini, kami mengandalkan 
teknologi virtual conference, yaitu Zoom 
Cloud Meeting sebagai media pereka-
man. Pilihan ini kami ambil karena kami 
para host dan para narasumber berbeda 
domisili. Kami dapat berkarya tanpa 
terbatas dimensi ruang. Hasil pereka-
man kami sunting menggunakan aplikasi 
video-audio editor. Apabila suntingan 

sudah baik, hasilnya berupa file audio 
kami unggah melalui Anchor.fm yang 
terintegrasi langsung dengan kanal pod-
cast lain seperti Spotify, Google Podcast, 
Apple Podcast dan sebagainya. Sedangkan 
hasil file video, kami unggah di YouTube 
untuk pendengar yang lebih suka podcast 
dengan visual.

Selain hal teknis tersebut, kami 
juga membuat jadwal rencana topik 
dan narasumber yang akan diangkat. 
Kemudian, kami membuat dokumen pan-
duan teknis untuk narasumber sebagai 
brief sebelum memulai perekaman. 

DAMPAK

Ibarat manusia, podcast Pentas! 
masih dalam kondisi new born. Dalam 
usia dua bulan ini, Pentas! telah menguda-
ra dengan 11 episode, masing-masing 3 di 
antaranya adalah episode Dongeng Kak 
Aci dan Cerita Mama Iiz. Di kanal podcast 
saat ini telah mencapai 74 pendengar 
dengan kisaran usia pendengar antara 18 
hingga 34 tahun meliputi 59% pendengar 
dari Indonesia, 37% dari United States 
dan 3% dari Mesir. Sedangkan pada kanal 
YouTube, Pentas telah ditonton sebanyak 
589 kali dengan durasi tonton 35,5 jam 
serta jumlah pelanggan 95 subsribers. 
Capaian ini menjadi bahan evaluasi 
kami untuk peningkatan kedepan serta 
membuat konten materi integritas dan 
antikorupsi yang makin baik.

Selain luaran yang dihasilkan, 
dampak yang dapat dirasakan sejak 
Pentas! mengudara  adalah adanya keter-
tarikan pendengar maupun narasumber 
yang kami undang atas topik yang 
diangkat. Pada umumnya setelah kami 
melakukan rekaman podcast, narasumber 
merespon tertarik mengetahui ada 
PNS, yang juga penyuluh  antikorupsi 
mengangkat tema integritas ke dalam 
sebuah podcast. Dampak yang sangat 
terasa ketika mengetahui salah seorang 
pendengar tertarik untuk bergabung 
menjadi penyuluh antikorupsi untuk 
mengubah kondisi yang saat ini terjadi di 
lingkungan pekerjaannya.

Pentas! di Google Pentas! di Spotify
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KENDALA DAN SOLUSI

Kualitas jaringan merupakan 
kendala teknis utama yang kami rasakan 
selama melakukan penyuluhan secara 
daring melalui podcast. Untuk mitigasi 
kendala, kami perlu melakukan beberapa 
cara untuk memastikan kualitas 
jaringan selama perekaman podcast 
tidak terganggu. Diantaranya, dengan 
memilih provider jaringan internet yang 
stabil sesuai lokasi masing-masing serta 
memastikan perangkat yang digunakan 
berfungsi dengan baik.

Kami juga belum menemukan 
metode yang tepat untuk melakukan 
evaluasi pelaksanaan penyuluhan kepada 
kelompok sasaran, sehingga pengukuran 
dampak terhadap penyuluhan yang 
dilakukan saat ini belum diketahui secara 
akurat. Kedepan, evaluasi akan dibuat 
dengan mencantumkan tautan yang dapat 
diisi oleh para pendengar pada setiap 
episode Pentas!. Kami juga akan membuka 
interaksi dengan kelompok sasaran untuk 
mengetahui bagaimana dampak dari 
kegiatan yang kami lakukan.

Selain kendala teknis, kami juga 
menemukan tantangan dalam membuat 
podcast ini. Sebagai PNS, kami perlu 
manajemen waktu yang baik agar 
dapat menyeimbangkan kebutuhan 
untuk menyelesaikan pekerjaan, waktu 
bersama keluarga juga mengimbangi 
jadwal Pentas! yang cukup padat di tiap 
minggunya. Selain waktu, pemilihan 
konten dan pembicara yang tepat juga 
menjadi tantangan agar podcast Pentas! 
dapat dilakukan sesuai tujuannya yaitu 
membawa nilai integritas lebih dekat 
dengan keseharian PNS. Untuk mengatasi 
tantangan tersebut, kami menyusun 
jadwal tayang dan list materi setiap 
bulan. Kami juga menyusun dokumen 
teknis yang menjadi panduan host dan 
pembicara saat perekaman podcast.

Tantangan lain yang juga dihadapi 
dalam segmen Pentas!, Dongeng Kak 
Aci dan Cerita Mama Iiz adalah teknik 
penyampaian pesan yang menarik. 
Menarik di sini berarti melibatkan 
pendengar meskipun tanpa interaksi 
langsung, serta memastikan pesan yang 
disampaikan dapat diterima dengan baik 
oleh pendengar. Tantangan ini kami atasi 
dengan banyak berlatih dan menulis 
dahulu naskahnya sebelum perekaman.

RENCANA PENGEMBANGAN

Saat ini Pentas! sedang berbenah 
dengan menyajikan materi penyuluhan 
dimulai dari pengetahuan dasar An-
tikorupsi. Kami berencana untuk 
melibatkan lebih banyak penyuluh 
Antikorupsi sebagai pembicara yang akan 
menceritakan pengalaman sehari-hari 
seorang penyuluh dalam membangun 
integritas mulai dari dalam diri. Melalui 
pengembangan Pentas! kami berharap 
tidak saja hanya membawa isu integritas 
lebih dekat dengan kehidupan sehari, 
tapi juga menumbuhkan kesadaran akan 
bahaya korupsi dan mengajak kelompok 
sasaran untuk melakukan perubahan di 
lingkungan masing-masing.

Tak hanya itu, kedepan kami juga 
mengajak para pendengar untuk berbagi 
cerita tentang nilai integritas bahkan kami 
sedang merancang rencana aksi untuk 
pendengar podcast Pentas! Harapannya 
akan lahir penyuluh-penyuluh antikorupsi 
baru dari para pendengar Pentas!. Kami 
juga tertarik untuk mengundang serta 
mengajak secara aktif para pendidik 
integritas di lingkungan keluarga, sekolah 
atau kampus, serta tokoh masyarakat yang 
aktif berkampanye antikorupsi untuk 
bergabung menjadi penyuluh antikorupsi. 
Kami juga ingin secara aktif menularkan 
standar penyuluhan berdasarkan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI) Nomor 303 Tahun 2016, sehingga 
baik penyuluh antikorupsi yang telah 
tersertifikasi maupun yang belum, akan 
memiliki manajemen penyuluhan yang 
terstandart.

Rencana pengembangan lain yang 
akan dilakukan dalam waktu dekat 
adalah membuat carousel pengetahuan 
antikorupsi dan diskusi interaktif yang 
mengangkat studi kasus integritas di 
lingkungan kerja PNS. Pengembangan juga 
akan dilakukan pada mekanisme evaluasi 
dengan membuat beberapa kuis dan chal-
lenge  via instagram story. Selain itu, kami 
ingin mengkampanyekan bijak bermedia 
sosial sebagai media penyuluhan dan 
interaksi di dunia virtual.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk menyukseskan program 
Reformasi Birokrasi, selain melalui 
penerapan good governance, nilai 
integritas juga perlu ditanamkan mulai 
dari dalam diri PNS. Salah satu cara 
penanaman nilai integritas dalam diri 
adalah dengan membawa kisah-kisah 
integritas dalam konteks kehidupan 
sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun 
keluarga.

Dalam masa adaptasi kebiasaan 
baru saat ini, penggunaan teknologi 
merupakan alternatif untuk melakukan 
berbagai kegiatan. Hal tersebut juga 
dapat dimanfaatkan oleh para penyuluh 
antikorupsi termasuk kami, untuk 
mengembangkan media dan metode 
penyuluhan kreatif dan menyenangkan.

Untuk menjalankan hal tersebut, 
tentunya dibutuhkan keterampilan 
baru bagi para penyuluh antikorupsi. 
Bukan saja hanya mampu melakukan 
penyuluhan dengan mengacu pada 
SKKNI Nomor 303 Tahun 2016, tapi juga 
menguasai teknologi untuk melakukan 
penyuluhan. Keterbatasan ruang gerak 
karena pandemi bukan menjadi halangan 
bagi para penyuluh antikorupsi untuk 
terus menebar semangat antikorupsi. 
Karena kami menggelar Pentas! PNS 
Cerita Integritas kali perdana justru saat 
pandemi. 
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Merajut Asa Penyuluh 
Antikorupsi

Sugih Wijayati
Reg PAK.915.1.00051 2018

Dosen Poltekkes 
Kemenkes Semarang, 
Penyuluh Antikorupsi

Mimpi menjadi seorang 
penyuluh antikorupsi mungkin 
bukan dambaan semua orang. 
Hanya orang-orang yang 
terpanggil nuraninya yang 
mau mengambil bagian dari 
profesi mulia ini. Meskipun 
dalam keseharian ada segelintir 
orang yang masih memandang 
sebelah mata, memandang sumir 
terhadap Penyuluh Antikorupsi.
Fenomena ini banyak dialami oleh 

teman-teman penyuluh diseluruh 
Nusantara,namun kondisi ini 
tidak membuat surut semangat 
kami para penyuluh antikorupsi, 
meski banyak nada sumbang 
pantang bagi kami untuk mundur 
ketika layar sudah dikembangkan.

Berawal dari sini perjuangan 
kami menjadi penyuluh an-
tikorupsi dimulai, perjuangan 
untuk mendapatkan sertifikat 
penyuluh antikorupsi bukan hal 

yang mudah, ada proses yang harus kami 
lalui, ada suka ada duka,ada airmata 
pun ada tawa, melengkapi perjuangan 
kami, mimpi kami untuk menjadi seorang 
penyuluh, dari semula belum paham apa 
itu Korupsi,nilai nilai apa yang harus 
dibangun menjadi sosok PAK (Penyuluh 
Antikorupsi ) yang kompeten sampai 
dengan membuat ,mengumpulkan bukti 
fisik selanjutnya menunjukkan dan 
membuktikan kepada asesor bahwa kami 
memang layak kompeten. Perjuangan 
keras sudah dilalui dan akhirnya kami-
pun dinyatakan kompeten oleh BNSP, 
menyandang gelar Penyuluh Antikorupsi 
pada tahun 2018.

Bukan berhenti sampai disini, setelah 
memperoleh sertifikat semangat semakin 

bertambah untuk ikut berpartisipasi 
memberantas korupsi dinegeri ini, 
Indonesia tercinta, dengan berbagai 
fenomena korupsi banyak dilakukan 
oleh tikus-tikus berdasi, para konglom-
erat, anggota DPR, Polisi, Bupati serta 
masih banyak lagi, semakin ironis ketika 
melihat masyarakat miskin yang tidak 
bisa menikmati kekayaan alam Indonesia 
karena ulah para koruptor. Bertambah 
semangat ketika mulai melihat kondisi 
pada dunia pendidikan, baik pendidikan 
menengah maupun pendidikan tinggi 
belum terbentuk budaya atau sikap baik 
dalam pemberantasan korupsi pada dunia 
pendidikan, masih banyak pembenahan.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Banyak cara yang dapat ditempuh 
dalam rangka mengatasi masalah diatas. 
Diantaranya melakukan pendeka-
tan kepada para stake holder untk 
memperkuat langkah ini, satu hal yang 
sudah kami lakukan bersama tim Kompak 
Jawa Tengah adalah melakukan audiensi 
dengan Gubernur Jawa Tengah untuk 
menerbitkan Peraturan Gubernur tentang  
Budaya Antikorupsi pada Pendidikan 
dasar menengah dan tinggi. Akhirnya 
berdasarkan upaya dan kerjakeras kami 
bersama Tim diterbitkanlah PERGUB NO. 
10 TAHUN 2019 Tentang Implementasi 
Pendidikan Atikorupsi di Jawa Tengah dan 
yang pertama kali di Indonesia.

LSP-KPK TAHUN 2020
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LANGKAH KEGIATAN

Langkah kegiatan ini banyak didu-
kung oleh para Stake holder, pemerintah 
daerah, para OPD di Jawa Tengah.Pergub 
tersebut secara simbolis di launching di 
Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks 
Gubernur Jateng, Kamis (2/5/2019). Hadir 
dalam kegiatan itu, Wakil ketua KPK lama 
bapak Saut Situmorang, serta seluruh 
OPD dan rektor, direktur perguruan tinggi 
di Jawa Tengah. Sosialisasi disampaikan 
kepada seluruh peserta yang hadir 
selanjutnya secara serentak dianjurkan 
utuk mengimplementasikan di wilayah 
masing masing. Sekaligus pada moment 
tersebut dilantik Pengurus inti Komunitas 
Penyuluh Antikorupsi Provinsi Jawa 
Tengah. Ada rasa Bangga kami sebagai 
Penyuluh Antikorupsi.

DAMPAK

Materi pendidikan Antikorupsi 
bukan hanya tentang cerita tangkap - 
menangkap nangkap orang, tapi ada hal 
yang jauh lebih penting dari hal tersebut 
yaitu pencegahan. Materi dibuat secara 
menyenangkan, pendidikan antikorupsi 
tidak saja berupa tentang teori, melain-
kan juga praktik yang dalam kegiatannya 
di integrasikan melalui permainan. 
Para guru yang mengajar nantinya juga 
diperbolehkan mengkreasikan materi 
dengan kombinasi alat peraga. Materi 
antikorupsi diberikan sejak dini mungkin 
kepada anak didik terutama dalam 
proses pembentukan karakter. Pendidikan 
karakter dan antikorupsi diperlukan 
untuk menumbuhkan integritas pada 
diri seorang, sehingga seluruh sekolah 
dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah 
harus mengumplementasikan di dalam 
Kurikulum.

KENDALA DAN SOLUSI

Kita membuka ruang lebar bagi guru 
untuk berkreasi dan berinovasi, mereka 
bisa menciptakan alat peraga, permainan 
yang menyenangkan mengingat materi ini 
baru dan belum seluruhnya dipahami oleh  
masyarakat Di Jawa Tengah, meski Pergub 
baru diterbitkan, namun sudah ada 23 
SMA/SMK yang mengajarkan materi ini di 
sekolah.

RENCANA PENGEMBANGAN

Pada rencana pengembangan 
berikutnya, kegiatan pendidikan An-
tikorupsi ditargetkan semua sekolah 
di bawah naungan Pemprov Jateng 
mengajarkan materi tersebut. Dalam 
kegiatan yang sepenuhnya di dukung 
oleh segenap stake holder di bidang 
pendidikan, pendidikan antikorupsi dapat 
menyasar ke semua jenjang dan yang 
paling utama pendidikan anak usia dini 
dan usia menengah. Sesuai dengan arahan 
Gubernur Jawa Tengah semua sekolah 
di Jateng dihimbau untuk menerapkan 
program ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Integritas dinilai penting karena 
sebagai modal pemberatasan korupsi. 
Peraturan Gubernur yang dikeluarkan 
untuk menjaga integritas dalam 
bermasyarakat. Peraturan tentang Budaya 
Antikorupsi bukan hanya tanggung jawab 
Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, namun 
pelajar, pihak swasta dan masyarakat 
pada umumnya. Kami berharap semoga 
implementasi pendidikan antikorupsi di 
sekolah-sekolah dapat dilakukan secara 
menyenangkan dan mudah diterima. 
Dan melalui kesadaran dan integritas 

yang tertanam dalam diri masyarakat 
Indonesia inilah diharapkan menjadikan 
Indonesia di masa depan menjadi negara 
yang terbebas dari praktik koruptif. 

Pendidikan Antikorupsi 
bukan hanya memberikan 
cerita tentang tangkap 
menangkap orang, tetapi 
hal yang paling penting 
adalah pencegahan 
melalui penumbuhan 
integritas dengan 
pendekatan permainan 
dan mengkreasikan 
materi dengan kombi-
nasi alat peraga yang 
memudahkan pendidikan 
Antikorupsi dapat lebih 
bermakna pada diri 
seseorang

- Sugih Wijayati -
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Semaikan Benih Sikap 
Antikorupsi Sejak Usia Dini

Sri Moyo Nurhayati
Reg PAK.915.1.00056 2019

Kasubid Dokumentasi 
Anggaran dan 
Pengelolaan Bantuan 
Daerah, Badan 
Keuangan Daerah Kota 
Pekalongan

Anak-anak adalah generasi penerus kita, yang akan 
melanjutkan tongkat estafet pembangunan negari ini. 
Untuk membekali mereka dalam menerima tongkat estafet 
pembangunan tersebut, tidak hanya dengan ilmu pengeta-
hunan dan keterampilan, tetapi harus dibekali juga dengan 
sikap-sikap/karakter ang baik, diantaranya sikat-sikap An-
tikorupsi, sejak usia dini.  Hal ini diharapkan menjadi suatu 
yang luar biasa, sekian tahun yang akan datang, terutama 
menyambut INDONESIA EMAS di Tahun 2045,  ketika mereka 
melanjutkan pembangunan negeri ini. Saat itu diharapkan 
mereka telah menjadi insan-insan yang berintegritas, jauh dari 
sikap korupsi.

Tanpa disadari korupsi berawal 
dari hal-hal kecil seperti nyontek, pinjam 
sesuatu tanpa ijin, iri hati, ngeles, mbolos, 
dan hal-hal kecil lain yang biasa dilakukan 
anak-anak tanpa merasa bersalah, untuk 
itulah harus dibasmi agar tidak tumbuh 
menjadi besar.

Kebiasaan-kebiasaan memberi 
hadiah/ oleh-oleh/ bingkisan kepada 
Bapak/Ibu Guru seperti saat menjelang 
kenaikan kelas/menjelang hari raya, 
dengan suatu harapan tertentu (misal 
agar penilaian dalam rapor baik, agar 
diperlakukan istimewa meskipun sering 
mbolos/terlambat/tidak mengerjakan 
tugas-tugas) , seakan menjadi hal yang 
biasa, bahkan dianggap sebagai budaya. 
Padahal hal tersebut adalah akar dari 
tindak korupsi, yang akan tumbuh subur 
dan merusak pondasi tatanan kehidupan 
yang baik, apabila tidak dihilangkan sejak 
dini.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari kondisi tersebut, merasa perlu 
bahwa pengetahuan akan nilai integri-
tas dalam kehidupan sehari-hari perlu 
dibawa lebih dekat dengan masyarakat 
dengan sasaran generasi muda. Dalam 
rangka mewujudkan negara Indonesia 
bebas korupsi, maka benih-benih in-
tegritas harus disemai pada anak-anak 
di usia dini. Utamanya di lingkungan 
sekolah melalui pendidikan karakter. 
Pendidikan antikorupsi di sekolah ini 
merupakan salah satu strategi penting 
dalam pemberantasan korupsi. Sehingga 
dalam bersikap, siswa didik selalu 
mengutamakan integritas. Maka sasaran 
utamanya adalah melakukan  penyuluhan 
kepada anak-anak TK/PAUD, Bp/Ibu Guru 
dan orangtua pengantar tentang nilai-nilai 
antikorupsi

Melalui pendidikan 
Antikorupsi dan 
menanamkan benih-
benih integritas harus 
disemai pada anakdi 
usia dini, guru, dan 
orang tua dalam 
rangka mewujudkan 
Indonesia yang bebas 
korupsi

- Sri Moyo Nurhayati -

LSP-KPK TAHUN 2020
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LANGKAH KEGIATAN

Melalui perijinan dan dukungan dari 
berbagai pihak yang terlibat antara lain:
1. Kepala BKD (pimpinan tempat kerja, 

untuk mengajukan permohonan ijin 
untuk melakukan penyuluhan), 

2. Kepala Dindik (yang menaungi 
sekolah-sekolah, untuk mengajukan 
permohonan ijin melakukan 
penyuluhan di sekolah yang ada di 
wlayah kerja yang bersangkutan), 

3. Kepala TK (sebagai tuan rumah 
tempat dilaksanakannya penyuluhan),

4.  Sri Moyo Nurhayati (PAK), 
5.  Bapak/Ibu Guru TK, Peserta didik, 

orangtua pengantar(peserta 
penyuluhan)

Disela-sela waktu antara proses 
pembelajaran dan saat penerimaan rapot, 
pada saat itu biasanya acara bebas dan 
diisi dengan kegiatan classmeeting yang di 
dukung oleh kepala sekolah dan yayasan, 
pada kesempatan kali ini dilaksanakan 
penyuluhan antikorupsi kepada anak usia 
dini, bapak atau ibu Guru dan orangtua 
yang menjadi pengantar.

Ada tahapan proses yang kita 
laksanakan sebelum kegiatan ini 
dilaksanakan, yaitu :

1. Tahapan Pendahuluan
Dengan mengajukan surat ijin 

kepada pimpinan untuk melakukan 
penuluhan antikorupsi, mengirimkan 

surat ijin kepada Kepala Dinas Pendidikan 
untuk melakukan penyuluhan di beberapa 
sekolah/TK, dan secara kemudian 
menyusun rencana penyuluhan yang 
mencakup kelompok sasaran, tujuan 
penyuluhan, indikator keberhasilan, 
materi yang akan disampaikan, metode, 
alat bantu/media, waktu pelaksanaan, 
ealuasi dan rencana tindak lanjut. 
Untuk kelompok sasaran penyuluhan 
ini adalah peserta didik TK, Bp/Ibu 
guru dan orangtua pengantar. Materi 
yang disampaikan adalah sikap-
sikap antikorupsi, yang dekat dengan 
kebiasaan/kegiatan anak-anak. Media 
yang digunakan adalah laptop, lcd, 
layar lcd untuk nonton bareng, Metode 
yang digunakan adalah Story Telling, 
Nonton bareng dan berbagi cerita. Waktu 
pelaksanaan: saat menunggu penerimaan 
rapot. Penyuluh juga menyusun rencana 
apabila terjadi halhal yang tidak 
diinginkan, di luar kendali kita (safety 
briefing), demikian juga rencana pen-
anganan apabila terjadi konflik dalama 
kegiatan penyuluhan.

2.      Tahapan Penyuluhan
• Kegiatan Persiapan: 

mempersiapkan segala sesuatu 
terkait kesiapan tempat, peserta, 
alat/media yang digunakan)

• Kegiatan Pembukaan: menyapa 
peserta, berdoa bersama, 
perkenalan, memotivasi 
dan mengajak  peserta 

untuk berkonsentrasi lewat 
tepuk tangan dan nyanyian. 
Menyampaikan apabila ada 
yang ingin ke belakang atau ada 
yang membutuhkan sesuatu, 
bisa menyampaikan dengan 
angkat tangan terlebih dahulu 
(bagian dari K3/Safety briefing)

• Kegiatan Inti: penyampaian 
materi dengan story telling/
mendongeng, dengan beberapa 
tokoh yang menggambarkan 
memiliki perilaku baik dan 
kurang baik. Nonton bareng 
film-film dari ACLC KPK. 
Dilanjutkan Tanya jawab 
tentang dongeng dan film 
tersebut, dan perilakuperilaku 
yang baik untuk ditiru dan tidak 
baik untuk ditiru. 

• Kegiatan Penutup: 
menyimpulkan hal-hal yang 
disampaikan pada hari itu, foto 
bersama, doa bersama, salam

• Melakukan evaluasi: 
mengevaluasi kegiatan yang 
telah dilaksanakan dari awal 
sampai akhir, mencatat yang 
sudah baik, dan yang masih 
kurang untuk bahan perbaikan 
ketika menyuluh di tempat lain.

• Melakukan penyuluhan di 
tempat/sekolah lain lagi karena 
jumlah sekolah lumayan 
banyak.

Penyuluhan antikorupsi bagi anak usia dini, Ibu Guru dan orangtua pengantar

DAMPAK

Hasil dari kegiatan yang telah 
dilakukan, peserta antusias mengikuti 
acara dari awal sampai akhir, dan ketika 
diberi kesempatan untuk maju mereka 
ingin maju semua, namun karena 
keterbatasan waktu, tidak semua peserta 
mendapat kesempatan untuk maju.

Dampak dari suatu proses pendidkan 
memang tidak bisa serta merta terlihat 
dalam waktu singkat, harus ada upaya 
terus menerus, agar ada perubahan yang 
signifikan ke arah yang lebih baik, inilah 
yang penyuluh titipkan kepada Bapak/
Ibu guru untuk terus memupuk sikap-
sikap Antikorupsi lewat pembelajaran di 
kelas. Dan Alhamdulillah Bapak/Ibu Guru 
sanngat setuju dan mendukung.

KENDALA DAN SOLUSI

Ada beberapa Kepala Sekolah yang 
tidak begitu berkenan/penolakan secara 
halus terhadap kegiatan penyuluhan 
antikorupsi ini, ditandai dengan beberapa 
alasan harus begini.., harus begitu.. 

Solusi yang saya laukan adalah 
dengan menjelaskan secara rinci/detail 
tentang kegiatan tersebut(meskipun sudah 
saya kirimkan surat resmi lewat Dindik), 
pada awalnya ada penolakan secara halus, 
tetapi pada akhirnya bisa menerima 
meskipun dengan berat hati.

RENCANA PENGEMBANGAN

Memberikan pemahaman kepada 
Kepala Sekolah dan para pendidik tentang 
pentingnya pendidikan antikorupsi sejak 
usia dini menjadi penting dan akan selalu 

terus menjadi prioritas utama dalam 
pengembangan pada tahap berikutnya 
dengan melalui materi dan permainan 
yang lebih menyenangkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara keseluruhan kegiatan berjalan 
dengan baik, terlihat dari ekspresi 
anak-anak, bp/ibu guru dan orangtua 
pengantar, selama mengikuti penyuluhan. 
Mereka juga aktif untuk menyampaikan 
pendapat, bertanya, menjawab 
pertanyaan, maupun berbagi cerita 
pengalaman semacam testimoni pernah 
berbuat sesuatu, dan mereka mengakui 
secara jujur dan dengan sukarela berjanji 
tidak mengulangi lagi.

Bila ada kesempatan, di daerah 
tempat master tinggal, sempatkan untuk 
melakukan penyuluhan kepada mereka.
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Perlukah Kita 
ber-Integritas?

Abdul Khalik Nasution
Reg PAK.915.1.000250 2019

PNS Kabupaten Mandailing 
Natal, Mahasiswa Tugas 
Belajar Pascasarjana 
Teknik Sipil USU

Undang – Undang 
No. 28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari KKN 
telah disahkan lebih dari 20 
tahun, tetapi masih banyak yang 
perlu dibenahi dalam birokrasi 
pemerintahan, terutama agar 
terhindar dari korupsi, maka 
sangat perlu ASN menjiwai 9 nilai 
Integritas, yang pada akhirnya 
bertujuan agar Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas 
dari KKN dapat terlaksana 
dengan baik.

Dalam lingkup ASN 
sangat diperlukan dimana agar 
pelayanan terhadap masyarakat 
menjadi sangat baik dan 
tidak ada pertentangan dalam 
birokrasi yaitu loyalitas bawahan 
kepada pimpinan tidak dianggap 
harus melawan nilai Integritas.

Apa itu Integritas? Integritas 
Berdasarkan kamus kompetensi perilaku 
KPK, yang dimaksud dengan integritas 
adalah bertindak secara konsisten antara 
apa yang dikatakan dengan tingkah 
lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut 
(nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode 
etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat 
atau nilai moral pribadi). Integritas 
merupakan kesatuan antara pola pikir, 
perasaan, ucapan, dan perilaku yang 
selaras dengan hati nurani dan norma 
yang berlaku. Unsur-unsur antara lain 
taat pada peraturan perundang-undangan, 
konsisten pada nilai-nilai kebenaran, tidak 
berperilaku koruptif, kejujuran, berbudi 
luhur, kebaikan, bisa dipercaya, dan 
reputasi baik.

Mengapa Integritas? Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai 
rumusan 9 (sembilan) nilai Antikorupsi 
yang juga dikenal sebagai 9 (sembilan) 
nilai Integritas, kesembilan nilai itulah 
yang bisa dijadikan tolok ukur oleh kita 
dalam menilai seorang tokoh, apakah bisa 
dijadikan teladan dalam melawan korupsi 
atau tidak.

Secara singkat tentang 9 Nilai Integri-
tas, yaitu: 
1. JUJUR : Lurus hati, tidak berbohong, 

tidak curang, 
2. PEDULI : Mengindahkan, 

memperhatikan atau menghiraukan 
orang lain, 

3. MANDIRI : Tidak bergantung pada 
orang lain, 

4. DISIPLIN : Taat terhadap peraturan, 
baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis, 

5. TANGGUNG JAWAB : Siap 
menanggung akibat dari perbuatan 
yang dilakukan, tidak buang badan, 

6. KERJA KERAS : Gigih dan fokus dalam 
melakukan sesuatu, tidak asal-asalan, 

7. SEDERHANA : Bersahaja, tidak 
berlebih-lebihan, 

8. BERANI : Mantap hati dan percaya 
diri, tidak gentar dalam menghadapi 
bahaya, kesulitan,  dan sebagainya, 

9. ADIL : Berlaku sepatutnya, tidak 
sewenang-wenang.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Agar permasalahan pelayanan 
masyarakat oleh ASN berjalan baik dan 
loyalitas bawahan kepada pimpinan pada 
birokrasi tidak melabrak peraturan yang 
ada, maka perlu ditanamkan pada jiwa ASN 
9 (sembilan) nilai Integritas melalui strategi 
langsung dan tidak langsung. Strategi 
langsung dengan melakukan penyuluhan 
dan sosialisasi tentang nilai-nilai Integritas, 
dan alangkah lebih baiknya penugasan 
penyuluhan/sosialisasi tentang nilai – nilai 
integritas dan antikorupsi kepada ASN 
langsung dari KPK kepada PAK sedangkan 
strategi tidak langsung yaitu dengan 
menanamkan kepada anak – anak Bangsa 
Indonesia melalui permainan kartu kwartet 
sahabat pemberani, yang tujuan kedepan 
bila nanti mereka menjadi ASN, maka telah 
tertanam sangat dalam di jiwa mereka 9 
(sembilan) nilai Integritas.

LANGKAH KEGIATAN

Untuk pelaksanaan strategi agar nilai 
Integritas tertanam dalam jiwa para ASN, 
maka pertama kita lakukan penyuluhan/
sosialisasi tentang nilai – nilai Integritas 
kepada ASN, yang mana dijelaskan tentang 
9 (sembilan) nilai Integritas agar tertanam 
pemahaman tentang Antikorupsi, sehingga 
pada akhirnya tujuannya pelayanan pada 
masyarakat menjadi sangat baik dan 
loyalitas bawahan kepada pimpinan tidak 
melanggar peraturan yang ada, tetapi 
tertanam jiwa Antikorupsi dan terhindar 
dari korupsi.

Kesatuan antara 
pola pikir, perasaan, 
ucapan, perilaku dan 
bertindak secara 
konsisten merupakan 
nilai integritas yang 
harus ditanamkan setiap 
dada generasi penerus 
bangsa, begitu juga bagi 
ASN yang merupakan 
pelayan publik.  

- Abdul Khalik Nasution -
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Mengapa kita melakukan pengenalan pada anak-anak 
tentang nilai-nilai Integritas? Jawabnya sangat jelas bahwa 
anak-anak adalah calon penerus sebuah bangsa, dan begitu 
juga generasi muda bangsa Indonesia, walaupun cuma sebagian 
kecil yang menjadi ASN. Langkah yang dilakukan untuk pen-
genalan nilai-nilai Integritas pada anak usia dini merupakan 
langkah yang paling penting dimana pendidikan karakter dan 
membentuk integritas dimulai sedini mungkin, begitu pula pada 
saat Latsar CPNS sebagai langkah awal dalam penanaman integ-
ritas pada saat berada di lingkungan kerja, salah satu langkah 
yang mudah dilakukan yaitu dengan permainan kartu “Kwartet 
Sahabat Pemberani”. Melalui materi dengan permainan yang 
menarik mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga dan 
lebih mendalam dengan cerita dan nilai-nilai yang terdapat di 
dalam permainan. Sangat berbeda apabila materi yang diberikan 
dengan kasus dan ancaman hukuman.

DAMPAK

Perubahan yang terjadi pada ASN dengan diperkenalkan 
nilai – nilai Integritas yaitu jiwa menjadi lebih baik dan mengenal 
antikorupsi lebih mendalam, sehingga pemerintahan yang 
bersih dan bebas dari KKN dapat terwujud melalui ASN, begitu 
juga anak – anak yang telah diperkenalkan permainan “Kwartet 
Sahabat Pemberani” menjadi lebih baik dalam pergaulan dan 
bermain anak – anak dengan tanpa disadari maupun disadari 
anak – anak, nilai Integritas telah tertanam dalam jiwa mereka.

KENDALA DAN SOLUSI

Pengenalan nilai – nilai Integritas pada ASN dianggap hal 
biasa, sehingga pada saat sosialisasi / penyuluhan dilakukan 
pembagian buku tentang nilai Integritas/nilai Antikorupsi untuk 
lebih menarik perhatian ASN.

Anak-anak terburu-buru untuk memulai permainan, perlu 
kesabaran dalam menjelaskan permainan agar setelah selesai 
permainan bisa tertanamkan nilai-nilai Integritas pada anak dan 
perlu dibagikan beberapa set kartu permainan kepada anak agar 
permainan berkembang ke anak-anak lainnya.

RENCANA PENGEMBANGAN 

Dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada ASN dan 
anak – anak perlu dibagikan buku, souvenir (stiker, pin, dll), 
kartu permainan dsb, sehingga selesai sosialisasi/penyuluhan 
dan permainan, nilai – nilai Integritas diharapkan bisa tertanam 
di diri seluruh ASN peserta sosialisasi dan anak – anak mengenal 
nilai Integritas secara perlahan – lahan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Diimpikan semua ASN memiliki Integritas yang tinggi 
dengan penanaman nilai - nilai Integritas, mulai anak – anak 
sudah ditanamkan nilai Integritas, sehingga setiap ASN memiliki 
jiwa Antikorupsi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN dapat terlaksana. 

Dalam hal ini diharapkan LSP-KPK memberi dukungan 
penuh terhadap Penyuluh Antikorupsi dalam melakukan 
penyuluhan dan lebih banyak memberi penugasan langsung 
kepada PAK dalam melakukan penyuluhan, sehingga Pemerintah 
Daerah lebih merespon penyuluhan Antikorupsi kepada ASN.

Kartu Kwartet Sahabat Pemberani sebagai media penyuluhan antikorupsi Ilustrasi: Siswa menggunakan kwartet
“Sahabat Pemberani”
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Upaya Membumikan 
Pendidikan Antikorupsi 
di Perguruan Tinggi

Nanang T. Puspito
Reg PAK.915.1.00099 2019

Guru Besar Seismologi 
Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Perintis 
dan Pengampu Mata 
Kuliah Pendidikan 
Antikorupsi di ITB, 
Penyuluh Antikorupsi

Korupsi di Indonesia sudah 
sangat mengkhawatirkan dan 
berdampak buruk luar biasa 
pada hampir seluruh sektor 
kehidupan. Dilain pihak upaya 
pemberantasan korupsi yang terus 
menerus dilakukan masih belum 
menunjukkan hasil yang optimal. 
Angka Indeks Persepsi Korupsi 
(IPK) Indonesia tahun 2019 masih 
40 dan berada pada peringkat 85 
dari 180 negara yang disurvei. Di 
Kawasan ASEAN Indonesia berada 
di peringkat 4 di bawah Singapura 

(IPK = 85), Brunei Darussalam (IPK 
= 60), dan Malaysia (IPK = 55). Data 
IPK ini menunjukkan bahwa posisi 
Indonesia masih belum membaik 
secara signifikan.  Korupsi di 
berbagai sektor dan dalam 
berbagai tingkatan masih tetap 
saja terjadi. Korupsi seolah-olah 
sudah dianggap menjadi bagian 
dari kehidupan kita yang dianggap 
biasa. Jika kondisi ini tetap kita 
biarkan maka cepat atau lambat 
korupsi akan menghancurkan 
negeri ini. 

Korupsi adalah kejahatan luar biasa 
(extra ordinary crime) yang berdampak 
buruk luar biasa pada hampir seluruh 
sektor kehidupan. Oleh karena itu pem-
berantasannya memerlukan upaya yang 
luar biasa pula. Masalah korupsi harus 
kita pandang sebagai masalah bersama. 
Harus dibangun kesadaran kolektif bahwa 
memerangi korupsi bukan hanya ranah 
para penegak hukum saja, bukan hanya 
kewajiban pemerintah saja, tetapi juga 
merupakan tanggungjawab bersama 
seluruh komponen bangsa. 

Strategi pemberantasan korupsi yang 
meliputi (1) penindakan, (2) perbaikan 
sistem, dan (3) edukasi/sosialisasi, 
diyakini tidak akan optimal jika tidak 
melibatkan peran serta seluruh pemangku 
kepentingan termasuk perguruan 
tinggi. Dalam strategi pemberantasan 
korupsi perguruan tinggi dapat berperan 
penting melalui jalur edukasi untuk 
menyiapkan lulusannya menjadi calon 
pemimpin masa depan yang berkarakter 
antikorupsi. Dalam konteks inilah 
Pendidikan Antikorupsi penting diberikan 
kepada mahasiswa secara terstruktur 
dan sistematis dalam berbagai bentuk 
kegiatan, baik di dalam kelas maupun di 
luar kelas. 

Berbagai upaya untuk mengimple-
mentasikan Pendidikan Antikorupsi di 
perguruan tinggi sudah banyak dilakukan 
setidaknya sejak tahun 2010-an oleh 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud)/Kementrian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Kemristek-
dikti) serta Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Upaya-upaya tersebut 

antara lain mencakup penyediaan 
materi pembelajaran, mempersiapkan 
sumberdaya manusia, mempersiapkan 
regulasi, pelatihan-pelatihan untuk para 
dosen serta sosialisasi kepada sivitas 
akademika. 

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Sejauh ini terdapat 4 (empat) 
pendekatan dalam gerakan melawan 
korupsi yang dijalankan di berbagai 
belahan dunia (Puspito, Simanjuntak, 
Utari, dan Kurniadi, ed., 2011), yaitu: (1) 
pendekatan hukum (law approach), (2) 
pendekatan bisnis (business approach), (3) 
pendekatan pasar atau ekonomi (market 
or economic approach), dan (4)  pendeka-
tan budaya (cultural approach). Pada 
pendekatan hukum yang dilakukan adalah 
memberantas dan mencegah korupsi 
melalui penegakan hukum, dengan aturan 
hukum yang menutup celah-celah tindak 
koruptif serta aparat hukum yang lebih 
bertanggungjawab. Pada pendekatan 
bisnis yang dilakukan adalah mencegah 
terjadinya korupsi melalui pemberian 
insentif bagi karyawan melalui kompetisi 
dalam kinerja. Pada pendekatan pasar 
yang dilakukan adalah menciptakan kom-
petisi antar penjual jasa/barang sehingga 
semua berlomba menunjukkan kinerja 
yang baik (tidak korup) supaya dipilih 
pelayanannya. Sedangkan pada pendeka-
tan budaya yang dilakukan adalah 
membangun dan memperkuat sikap 
antikorupsi individu (dan masyarakat) 
melalui pendidikan dalam berbagai cara 
dan bentuk.

Selama ini 3 (tiga) pendekatan 
pertama yaitu pendekatan hukum, 
pendekatan bisnis dan pendekatan pasar 
atau ekonomi lebih banyak diterapkan 
karena dianggap paling tepat untuk 
menangani kasus-kasus korupsi yang 
sudah terjadi dan mencegah korupsi 
selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, 
meskipun KPK dan aparat penegak hukum 
sudah berhasil menuntaskan berbagai 
kasus korupsi besar, berbagai instansi 
sudah melakukan upaya hukum dan 
lingkungan kerja yang lebih berintegritas, 
kenyataannya masih saja banyak terjadi 
kasus-kasus korupsi. Tidak hanya 
korupsi besar, tetapi terutama korupsi 
skala kecil (petty corruption) masih 
saja biasa dilakukan dalam kehidupan 
keseharian masyarakat. Kondisi inilah 
yang kemudian memunculkan wacana 
pentingnya pendekatan budaya melalui 
jalur pendidikan, yang pada dasarnya 
dalam jangka panjang bertujuan untuk 
membangun budaya antikorupsi.

Pada pendekatan budaya yang 
ditekankan adalah membangun dan 
memperkuat cara berpikir dan sikap 
antikorupsi individual (dan masyarakat) 
melalui pendidikan. Pendekatan 
budaya melalui Pendidikan Antikorupsi 
cenderung membutuhkan waktu yang 
lama untuk melihat efektivitasnya, namun 
hasilnya akan berdampak panjang. 
Secara umum Pendidikan Antikorupsi 
ditujukan untuk menumbuhkan karakter 
antikorupsi, menumbuhkan pemahaman 
yang benar dari masyarakat mengenai 
korupsi, meningkatkan kesadaran (aware-
ness)  terhadap segala potensi tindak 
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koruptif, menumbuhkan kesadaran untuk 
tidak melakukan korupsi sekecil apapun, 
dan menumbuhkan keberanian menentang 
korupsi yang terjadi. Pendekatan ini jika 
dilakukan bersama-sama oleh semua 
komponen bangsa akan menjadi gerakan 
massal yang akan mampu menciptakan 
bangsa yang bersih yang mempunyai 
budaya antikorupsi. Khusus untuk kegiatan 
pembelajaran Pendidikan Antikorupsi 
di perguruan tinggi tujuannya adalah 
menumbuhkan karakter antikorupsi 
dalam diri mahasiswa dengan cara (1) 
memberikan pengetahuan dan pemahaman 
tentang korupsi serta upaya-upaya pem-
berantasannya, dan (2) menanamkan 
nilai-nilai antikorupsi.

Perguruan Tinggi mempunyai 
kewajiban moral untuk menyiapkan 
lulusannya menjadi insan akademik yang 
berkarakter antikorupsi. Ini sesuai dengan 
salah satu fungsi Pendidikan Tinggi yang 
tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 
yaitu: “mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencer-
daskan kehidupan bangsa”. Juga sesuai 
dengan salah satu tujuan Pendidikan Tinggi 
yaitu: “berkembangnya potensi Mahasiswa 
agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan 
berbudaya untuk kepentingan bangsa”.

LANGKAH KEGIATAN

Berbagai upaya untuk mengimple-
mentasikan Pendidikan Antikorupsi di 
perguruan tinggi telah banyak dilakukan, 
terutama oleh Kemdikbud/Kemristek-
dikti dan KPK. Berbagai kegiatan seminar, 
workshop, sosialisasi dan pelatihan telah 
diberikan oleh Kemdikbud/Kemristek-
dikti dan KPK, baik secara bersama-sama 
maupun sendiri-sendiri. Misalnya, Kemdik-
bud/Kemristekdikti dari tahun 2012 sampai 
2018 telah menyelenggarakan serangkaian 
kegiatan Training of Trainers/Micro Teach-
ing/Workshop Pendidikan Antikorupsi (ToT/
MT/Workshop Pendidikan Antikorupsi) di 

berbagai kota besar di Indonesia untuk 
para dosen PTN (perguruan tinggi negeri) 
dan PTS (perguruan tinggi swasta). 

Pada kegiatan tersebut para peserta 
mendapatkan: (1) buku-buku tentang 
pendidikan antikorupsi, (2)  buku-buku 
yang terkait dengan korupsi dan upaya 
pemberantasannya, (3) materi-materi 
presentasi dalam bentuk power point yang 
siap untuk dipresentasikan kembali, dan (4) 
video-video film antikorupsi untuk bahan 
diskusi. Dengan bekal yang diperoleh dari 
ToT/MT/Workshop Pendidikan Antikorupsi 
tersebut, sebenarnya secara teknis para 
dosen sudah memiliki kemampuan untuk 
mengimplementasikan pembelajaran 
Pendidikan Antikorupsi di perguruan 
tingginya masing-masing. 

Sampai dengan akhir tahun 2018 
tercatat ada sejumlah 4005 dosen dari 1700 
PTN dan PTS seluruh Indonesia yang telah 
mengikuti kegiatan ToT/MT/Workshop 
Pendidikan Antikorupsi. Namun demikian 
sejak tahun 2019 Kemdikbud/Kemristekdik-
ti sudah tidak lagi menyelenggarakan ToT/
MT/Workshop Pendidikan Antikorupsi. 
Maka sejak tahun 2019 itu praktis hanya 
KPK yang menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan workshop dan pelatihan tentang 
pendidikan antikorupsi.

Kemdikbud/Kemristekdikti dan 
KPK juga telah menerbitkan berbagai 
buku dan materi pembelajaran tentang 
Pendidikan Antikorupsi di perguruan 
tinggi. Misalnya,  Kemdikbud/Kemristek-
dikti telah menerbitkan 3 (tiga) buah 
tentang Pendidikan Antikorupsi, yaitu (1) 
Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan 
Tinggi, terbitan tahun 2012, (2) Buku Pan-
duan Dosen Pembelajaran Pendidikan An-
tikorupsi untuk Perguruan Tinggi, terbitan 
tahun 2016, dan (3) Pendidikan Antikorupsi 
untuk Perguruan Tinggi, edisi revisi, 
terbitan tahun 2018. Buku-buku tersebut 
telah dibagikan dan disebarluaskan secara 
gratis dan bentuk e-booknya bisa diunduh 
dari situs Kemdikbud/Kemristekdikti dan 
KPK secara bebas.

Perguruan Tinggi 
mempunyai kewajiban 
moral untuk menyiapkan 
lulusannya menjadi 
insan akademik yang 
berkarakter antikorupsi. 
Ini sesuai dengan salah 
satu fungsi Pendidikan 
Tinggi yang tertulis dalam 
Undang-Undang Nomor 
12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi, 
yaitu: “mengembangkan 
kemampuan dan 
membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa”.

- Nanang T. Puspito -

Aktivitas ToT/MT/Workshop Pendidikan Antikorupsi Festival Integritas, sebagai bagian dari 
Pendidikan Antikorupsi di ITB
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Flyer/poster webinar dan workshop online 
Pendidikan Antikorupsi KPK 

Foto Youtube NTPuspito Channel

DAMPAK

Berbagai kegiatan workshop dan 
seminar daring tentang Pendidikan 
Antikorupsi telah banyak dilakukan dan 
dapat menjangkau kelompok sasaran 
yang begitu luas tanpa dibatasi oleh 
ruang dan jarak. Walaupun ada beberapa 
kekurangannya, kegiatan workhop 
atau seminar daring dipercaya cukup 
efektif untuk dilakukan sebagai sarana 
sosialisasi Pendidikan Antikorupsi 
karena dapat menjangkau kelompok 
sasaran secara luas. Misalnya, kegiatan 
webinar Pendidikan Antikorupsi yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 
Universitas Negeri Semarang tanggal 4 Juli 
2020 yang diikuti oleh sekitar 400 dosen 
dari berbagai PTN dan PTS di seluruh 
Indonesia. 

Upaya sosialisasi Pendidikan An-
tikorupsi yang dilakukan dalam bentuk 
rekaman video singkat yang diunggah di 
berbagai media sosial semacam FaceBook, 
WhatsAp, Instagram, Youtube dan lain-
lain dipercaya bisa menjangkau kelompok 
sasaran yang lebih luas. Sosialisasi akan 
sangat efektif jika video dibuat dengan 
cermat dan tepat sesuai dengan selera 
kelompok sasaran yang disasar. Secara 
pribadi, karena tertantang dengan kondisi 
masa pandemi ini, saya memberanikan 
diri membuat kanal di Youtube dengan 
nama NTPuspito Channel yang berisi-
kan beberapa video singkat tentang 
Pendidikan Antikorupsi. Kanal ini masih 
jauh dari harapan dan diakses oleh hanya 
sedikit orang saja.

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala penerapan Pendidikan An-
tikorupsi di perguruan tinggi antara lain 
adalah kurangnya jumlah sumberdaya 
manusia (dosen) yang mempunyai kom-
petensi, keberanian dan semangat untuk 
mengimplementasikan Pendidikan An-
tikorupsi. Jika implementasi Pendidikan 
Antikorupsi melalui mata kuliah, baik 
dalam bentuk mata kuliah mandiri 
maupun disisipkan pada mata kuliah 
wajib umum dan/atau mata kuliah lain 
yang relevan, maka kendalanya adalah 

bagaimana memasukkan dalam struktur 
kurikulum yang biasanya sudah sangat 
padat. Di beberapa perguruan tinggi 
dijumpai bahwa kendala utamanya adalah 
masih kurangnya dukungan dan komit-
men dari pimpinan perguruan tinggi. 
Kendala-kendala inilah yang antara 
lain menjadi sebab belum meluasnya 
implementasi Pendidikan Antikorupsi di 
perguruan tinggi.

Solusi antara lain Implementasi 
Pendidikan Antikorupsi di perguruan 
tinggi bisa dilakukan dalam berbagai 
bentuk seperti mata kuliah, kajian, 
kegiatan ko-kurikuler, kegiatan 
ekstra-kurikuler, pelatihan, seminar, 
kampanye, sosialisasi dan kegiatan 
kemahasiswaan. Berbagai upaya untuk 
mendorong implementasi Pendidikan An-
tikorupsi di perguruan tinggi harus terus 
menerus dilakukan secara terstruktur dan 
sistematis, baik secara langsung, secara 
daring maupun melalui berbagai sarana 
media sosial dengan melibatkan semua 
pemangku kepentingan.

RENCANA PENGEMBANGAN

Pada masa pandemi sekarang ini 
tidak memungkinkan untuk melakukan 
kegiatan seminar, workshop, pelatihan 
atau sosialisasi Pendidikan Antikorupsi 
secara langsung. Semua kegiatan mesti 
dilakukan secara online atau melalui 
jaringan internet. Pada masa pandemi ini, 
seperti halnya pada tahun 2019, kerjasama 
yang lebih intensif harus dilaksanakan 
kembali oleh KPK bekerjasama dengan 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-
DIKTI) dan Koordinator Perguruan Tinggi 
Agama Islam (KOPERTAIS) di berbagai 
wilayah untuk tetap melaksanakan 
kegiatan workshop untuk para dosen 
pengampu dan dosen calon pengampu 
mata kuliah Pendidikan Antikorupsi.  
Materi yang dibahas dikhususkan pada 
bagaimana merancang dan mengimple-
mentasikan Mata Kuliah Pendidikan An-
tikorupsi di perguruan tinggi, baik dalam 
bentuk mata kuliah mandiri maupun 
dalam bentuk yang disisipkan ke dalam 
mata kuliah wajib umum dan mata kuliah 
lain yang relevan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemberantasan korupsi tidak cukup 
hanya dilakukan melalui jalur penal saja, 
tetapi mesti dibarengi dengan upaya 
jalur non-penal yang antara lain berupa 
Pendidikan Antikorupsi. Pelaksanaan 
Pendidikan Antikorupsi di perguruan 
tinggi bisa dalam bentuk mata kuliah, 
kegiatan ko-kurikuler, kegiatan ekstra 
kurikuler, kajian, dan kegiatan kemaha-
siswaan. Dalam jangka pendek bertujuan 
untuk membangun karakter antikorupsi 
mahasiswa, sedangkan dalam jangka 
panjang diharapkan dapat menumbuhkan 
budaya antikorupsi di negeri kita. 
Berbagai upaya untuk mengimple-
mentasikan Pendidikan Antikorupsi di 
perguruan tinggi sudah banyak dilakukan 
oleh Kemdikbud/Kemristekdikti dan KPK. 
Antara lain melalui penyediaan buku dan 
materi tentang Pendidikan Antikorupsi, 
berbagai kegiatan sosialisasi, Training of 
Trainers, Micro Teaching dan Workshop 
Pendidikan Antikorupsi, serta dukungan 
regulasi. Namun demikian implementasi 
Pendidikan Antikorupsi di perguruan 
tinggi masih belum meluas dan perlu 
ditingkatkan. Oleh karena itu berbagai 
upaya untuk mendorong implementasi 
Pendidikan Antikorupsi di perguruan 
tinggi harus terus menerus dilakukan 
secara terstruktur dan sistematis, baik 
secara langsung, secara daring maupun 
melalui berbagai sarana media sosial 
dengan melibatkan semua pemangku 
kepentingan.

Implementasi Pendidikan An-
tikorupsi di perguruan tinggi masih perlu 
diperluas. Oleh karena itu upaya ToT/
MT/Workshop Pendidikan Antikorupsi 
bagi para dosen serta sosialisasi kepada 
sivitas akademika pada umumnya 
masih harus terus menerus dilakukan 
secara konsisten. Materi dan metode 
sosialisasi perlu disempurnakan untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik. Ada 
baiknya sosialisasi juga ditujukan untuk 
para pimpinan perguruan tinggi agar 
dapat menumbuhkan dan menguatkan 
komitmen mereka terhadap implementasi 
Pendidikan Antikorupsi di kampus mereka 
masing-masing.
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Belajar Antikorupsi Dengan 
Mudah Dan Menyenangkan 
Untuk Peserta Latsar CPNS

 “Apa yang kalian bayangkan 
akan kalian pelajari dalam mata 
diklat antikorupsi ini ???. Demikian 
diantara pertanyaan yang saya 
ajukan kepada para peserta pela-
tihan dasar Calon Pegawai Negeri 
Sipil (Latsar CPNS, dulu namanya 
prajabatan) saat diawal mereka 
akan memulai pembelajaran mata 
diklat antikorupsi, sebagai salah 
satu mata diklat dalam agenda 
ANEKA (akuntabilitas, nasion-
alisme, etika publik, komitmen 
mutu dan Antikorupsi) di Latsar 
CPNS. Dan beragam pula jawaban 

mereka, yang berinti bahwa 
mereka akan mendapatkan sebuah 
pembelajaran yang penuh dengan 
hafalan peraturan-peraturan, pasal-
pasal, serta ayat-ayat cinta (ealah... 
he), maksudnya ayat-ayat seputar 
tentang korupsi seperti di kuliah 
fakultas hukum, disertai dengan 
buku/modul yang tebal, dan yang 
notabene sulit, menjemukan, 
membosankan dan bikin ngantuk 
disertai dengan tugas yang akan 
diberikan juga pasti banyak dan 
susah untuk diselesaikan.

Rofiah  
Reg PAK. 915.1.00109.2018

Widyaiswara Ahli Muda 
BPSDMD Provinsi Kalsel,
Penyuluh Antikorupsi 
Sertifikasi LSP KPK-RI

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

 “Learning is most effective when 
it’s FUN”. Pernah dikatakan Peter Kline, 
penulis buku The Everyday Genius, seb-
agaimana dikutip oleh Dryden dan Vos 
dalam bukunya The Learning Revolution,  
Pembelajaran akan efektif diterima apa-
bila dalam keadaan yang menyenangkan, 
bebas dari ketegangan serta rasa takut, 
kebosanan, dsb-nya. Sehingga diperlukan 
kemampuan mengolah pembelajaran 
antikorupsi menjadi sebuah pembelajaran 
yang mudah dan menyenangkan bagi 
para peserta, tentu saja dengan tidak 
melupakan tujuan yang ingin dicapai 
dalam pembelajaran itu sendiri, yaitu 
membentuk karakter CPNS yang 
jujur dan dapat berperan serta dalam 
pemberantasan korupsi dilingkungan 
tempat kerja dan lingkungan tempat 
tinggalnya masing-masing.

Dan beberapa media yang pernah 
dipakai diantaranya adalah menggunakan 
berbagai perangkat alat bantu 
pembelajaran antikorupsi yang disediakan 
oleh Pusat Edukasi Antikorupsi ACLC (Anti 
Corruption Learning Center) Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) 
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia (KPK RI).

LANGKAH KEGIATAN

Bebagai langkah yang telah 
dilakukan diantaranya adalah 
menggunakan berbagai metode dan 
media dalam pembelajaran antikorupsi 
diantaranya adalah :

PENGGUNAAN BOARDGAME
Board game adalah permainan 

yang dimainkan oleh dua orang atau 
lebih, berupa papan permainan yang 

telah di desain sedemikian rupa sesuai 
jenis permainan, board game bisa 
menggunakan koin, dadu, pion, kartu atau 
semacamnya yang digunakan dengan cara 
tertentu, sesuai dengan peraturan tiap-
tiap jenis board game. Permainan dengan 
menggunakan papan permainan (board-
game) ini ada banyak sekali, dan yang 
sudah kita kenal dan sering dimainkan 
serta mewarnai banyak kehidupan 
masyarakat diantaranya adalah catur, ular 
tangga, monopoli, dan halma.

Komisi Pemberantasan Korupsi 
dalam strategi pencegahan korupsi 
melalui edukasi dan kampanye, sejak 
Tahun 2014 telah meluncurkan berbagai 
permainan edukatif antikorupsi dengan 
mengusung konsep pembelajaran melalui 
permainan berbasis papan atau kartu 
(boardgame), dan diantaranya yang 
pernah dicoba dimainkan dalam latsar 
CPNS adalah sebagai berikut : 

LSP-KPK TAHUN 2020
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1. TERAJANA
Terajana merupakan kepanjangan 
dari Tebak Rahasia Kata Jujur dan 
Bermakna. Permainan berbentuk 
boardgames inimengajak para peserta 
(pemain) untuk berpetualang di 
Pulau Terajana untuk mendapatkan 
berbagai ilmu pengetahuan seputar 
antikorupsi, integritas, pengetahuan 
umum lainnya serta berbagai petuah 
luhur tentang kejujuran.
Melalui permainan ini, peserta 
diharapkan dapat lebih berintegritas, 
lebih ber-antikorupsi, karena 
mendapatkan banyak pesan moral 
didalamnya, diantaranya untuk 
menjauhi korupsi seperti pungutan 
liar dan suap, serta hal-hal yang bersi-
fat koruptif lainnya, sehingga mereka 
akan menjadi sebuah pribadi yang 
berintegritas.
Dengan permainan Terajana ini 
para peserta juga diharapkan bisa 
menjadikan sembilan nilai dasar 
Antikorupsi yaitu JUPE MANDI 
TANGKER SEBEDIL (jujur, peduli, 
mandiri, disiplin, tanggungjawab, ker-
jakeras, sederhana, berani dan adil) 
sebagai pedoman baiki dalam dalam 
memainkan permainan ini sendiri 
maupun dalam senyatanya dikehidu-
pan nyata. 

2. MAU DIBANTU
“MAU DIBANTU?” adalah board-
game (permainan papan) yang 
dikeluarkan oleh ACLC KPK RI yang 
bisa digunakan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan 
peserta tentang bagaimana 
membangun sebuah layanan publik 
yang berintegritas. 
Selama sesi pembelajaran dengan 
menggunakan boardgame seperti ter-
ajana dan mau dibantu peserta latsar 
sangat antusias penuh keingintahuan 
tentang bagaimana cara memainkan 
boardgame tersebut, sehingga tanpa 
terasa mereka sekaligus sudah belajar 
dan mendapatkan pengetahuan 
tentang antikorupsi, tentang integritas 
serta tentang bagaimana memberikan 
pelayanan publik yang berintegritas 
tanpa korupsi, dengan cara yang 
mudah dan menyenangkan.

PENGGUNAAN APLIKASI ANTIKORUPSI 
BERBASIS ANDROID

Manusia diera digital sekarang ini 
tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 
smartphone untuk berbagai keperluan 
dalam berbagai bidang kehiduopan, 
termasuk untuk keperluan bidang 
pendidikan, KPK RI telah meluncurkan 
berbagai aplikasi Antikorupsi berbasis 
android dan IOS sehingga diharapkan 
aplikasi ini dapat diunduh dan dipelajari 
oleh para pengguna dalam rangka 
memahami lebih banyak seputar An-
tikorupsi dan integritas, diantaranya:
1. Aplikasi GraTis.

Aplikasi yang bernama GraTis (Grati-
fikasi Informasi dan Sosialisasi  ) 
adalah aplikasi gratis (tidak berbayar) 
yang dapat diunduh untuk iOS dan 
Android yang bertujuan memberikan 
informasi dan sosialisasi secara 
komprehensif seputar gratifikasi, 
karna masih banyak para Pegawai 
Negeri Sipil yang tidak faham bahwa 
gratifikasi adalah salah satu dari 
tujuh delik delik tindak pidana 
korupsi, masih banyak yang tidak 
faham bahwa memberikan sesuatu/
hadiah terkait pekerjaan/pelayanan 
yang diberikan oleh seorang Pegawai 
Negeri Sipil adalah bentuk gratifikasi 
yang dapat dikenakan tindak pidana 
korupsi (Tipikor). Peserta Latsar 
bisa mempelajari seputar hukum 
dan batasan gratifikasi yang berisi 
informasi mengenai dasar hukum 
gratifikasi, subyek hukum gratifi-
kasi, konsekuensi tidak melaporkan 
gratifikasi, identifikasi gratifikasi, dan 
kategori gratifikasi. 
Pada bagian lain ada bagian Peran 
Kita atau masyarakat terkait 
gratifikasi, yang berisi informasi 
mengenai peran serta msyarakat 
secara aktif, baik secara peroran-
ganmaupun organisasi masyarakat 
atau LSM dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi 
yang di dalamnya termasuk grati-
fikasi, suap, serta pemerasan. Dan 
masih ada bagian-bagian lain dalam 
aplikasi GraTis ini dalam rangka 
untuk memahami lebih banyak 
tentang gratifikasi sehingga pada 
akhirnya para calon pegawai negeri 

sipil dapat berperan lebih aktif dalam 
memeranginya

2. GOL
GOL atau Gratifikasi OnLine adalah 
aplikasi berbasis internet  yang 
diluncurkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dengan tujuan mempermudah Pel-
apor dalam menyampaikan laporan 
gratifikasi kepada KPK. GOL tersedia 
dalam versi mobile dan web. Dengan 
adanya aplikasi GOL, pelaporan 
menjadi lebih mudah, praktis, dan 
cepat.
Cegah Korupsi, Laporkan Gratifi-
kasi! Mari bersama KPK perangi 
korupsi!

DAMPAK

Dampak dari penggunaan me-
dia pembelajaran antikorupsi yang 
dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) RI adalah pembelajaran 
menjadi lebih efektif,mudah dan 
menyenangkan dalam mempelajari an-
tikorupsi sehingga tujuan pembelajaran 
bisa lebih maksimal dapat dicapai dalam 
rangka mewujudkan para Calon Pegawai 
Negeri Sipil sebagai tunas integritas yang 
antikorupsi.

 “Learning is most effective  
when it’s FUN”, bahwa 
Pembelajaran akan efektif 
diterima apabila dalam 
keadaan yang menyenang-
kan, bebas dari ketegangan 
serta rasa takut, kebosanan, 
dan tanpa paksaan.

- Rofiah -

Peserta latsar menggunakan boardgame 
“Mau Dibantu?”

Peserta latsar menggunakan Aplikasi 
Antikorupsi berbasis android “GOL”
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KENDALA DAN SOLUSI

Kendala yang dihadapi dalam 
pembelajaran antikorupsi dengan 
menggunakan berbagai media 
pembelajaran yang dikeluarkan oleh 
ACLC KPK RI ini adalah keterbatsan 
waktu yang dikarenakan alokasi waktu 
untuk mata diklat antikorupsi ini total 
hanya sebanyak 9 jam pelajaran (JP), 
setelah sebelumnya waktu yang diberikan 
adalah sebanyak 27 JP, sehingga para 
pengajar/widyaiswara/fasilitator harus 
lebih bisa memaksimalkan waktu yang 
tersedia dengan keseluruhan materi agar 
tidak ada bagian materi pembelajaran 
yang terlewatkan, serta kendala ke-
berikut adalah keterbatasan media itu 
sendiri, karena media yang diberikan/
disediakan oleh ACLC KPK sendiri 
jumlahnya terbatas. Sedangkan kendala 
dari sisi aplikasi adalah kendala sinyal 
saat mencoba aplikasi-aplikasi berbasis 
android tersebut.

RENCANA PENGEMBANGAN 

Berdasarkan kendala serta solusi 
tersebut diatas, penulis merencanakan 
kedepannya pengembangan pembuatan 
media pembelajaran buatan sendiri, baik 
yang berupa boardgame maupun aplikasi, 
sehingga media tersebut bisa lebih sesuai 
dengan materi serta kelompok peserta 
sasaran, serta agar lebih mudah bagi 
para peserta mendapatkan boardgame 
tersebut untuk dimiliki, agar bisa kembali 
dimainkan disaat dan kesempatan lainnya 
serta bisa mengajak sebanyak mungkin 
kelurga dan teman untuk memainkannya 
sehingga bisa menularkan semangat 
antikorupsi kepada sebanyak mungkin 
orang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penggunaan metode dan me-
dia sangat penting dalam sebuah 
pembelajaran, agar pembelajaran 
tersebut bisa menjadi lebih mudah 
dan menyenangkan, terutama untuk 
pembelajaran antikorupsi yang sering 
diidentikkan dengan materi yang sulit 
untuk difahami serta membosankan. 
Dengan menggunakan media 
pembelajaran berupa boardgame serta 
menggunakan berbagai aplikasi berbasis 
android yang dikeluarkan secara resi 
oleh KPK RI, membuat pembelajaran 
antikorupsi menajdi lebih mudah 
serta menyenangkan sehingga proses 
internalisasi nilai-nilai dan semangat 
antikorupsi bisa lebih tertanam kedalam 
alam bawah sadar mereka para peserta 
Latsar CPNS selaku para tunas dan agen 
integritas dalam usaha keterlibatan 
pemberantasan korupsi di negara Inonesia 
kita tercinta.

Peserta latsar menggunakan permainan boardgame 
dalam materi Pendidikan Antikorupsi
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Membentuk 
Tunas Integritas

Penyuluhan antikorupsi 
bukanlah sesuatu yang mudah 
untuk dilakukan, terlebih 
dihadapan para pegawai 
negeri sipil dengan masa kerja 
diatas sepuluh tahun, dua 
puluh tahun bahkan ada yang 
sudah menjelang purna bhakti. 
Apalagi kelompok sasarannya 
merupakan rekan satu angkatan, 
bahkan ada beberapa orang yang 
pernah menjadi atasan langsung 

di salah satu unit kerja. Meskipun 
sudah diberitahu oleh panitia, 
tetap saja muncul perasaan 
canggung, ragu, serta berat untuk 
menyampaikan pesan tentang 
antikorupsi.

Pengantar yang baik, 
akan berpengaruh pada 
proses penyuluhan. Selain 
menyampaikan tujuan serta 
hasil akhir setelah penyuluhan, 
meyakinkan kelompok sasaran 

Syamsul Bahri, S.Ag, M.Si 
Reg PAK. 951.1.00128.2018

Widyaiswara Ahli Muda, 
BKPSDM Kabupaten Ciamis,
Penyuluh Antikorupsi 
Sertifikasi LSP KPK-RI

bahwa kita semua adalah korban 
korupsi. Bukan hanya masyarakat yang 
menjadi korban, termasuk aparatur yang 
berperilaku koruptif juga merupakan 
korban akibat perilaku tersebut. Perilaku 
koruptif berdampak luas bukan hanya 
saat ini, tapi bisa berdampak pada 
kehidupan di masa mendatang, tidak ada 
kata terlambat untuk menjadi bagian 
mengakhiri perilaku koruptif yang telah 
dilakukan selama ini. Mengubah mindset 
memang tidak semudah membalikkan 
telapak tangan, tentu saja membutuhkan 
kesabaran serta proses. Kesamaan 
pandangan, bahwa kita harus bersama-
sama memiliki integritas serta semangat 
memberantas korupsi.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Sebagai seorang penyuluh, dituntut 
untuk siap menghadapi berbagai situasi 
pada saat melaksanakan penyuluhan. 
Itulah pentingnya, persiapan atau per-
encanaan kegiatan. selain menyiapkan 
bahan materi penyuluhan, termasuk  
didalamnya adalah menyusun alternatif 
media, metode, serta hal lainnya bilamana 
terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. 
Oleh karenanya, kegiatan penyuluhan 
harus diawali dengan safety briefing ter-
kait dengan keamanan dan keselamatan 
kerja (K3) dan mencegah berbagai 
kemungkinan yang terjadi pada saat 
penyuluhan. Diantaranya listrik padam, 
atau terjadi bencana alam.

Durasi waktu yang tersedia harus 
betul-betul dimanfaatkan secara op-
timal, sehingga tetap mengacu pada 
perencanaan awal yang telah dibuat 
sebelum pelaksanaan penyuluhan. Untuk 
menghindari kejenuhan dan konflik, 
diselingi dengan pesan-pesan keagamaan.  
Bila perlu, pesan-pesan tersebut 
disampaikan pada saat mengawali 
pertemuan. Berdasarkan pengalaman, 
pesan tersebut dapat menyentuh hati dan 
pemikiran kelompok sasaran. Mengubah 
mindset memang tidak semudah 
membalikkan telapak tangan, tentu saja 
membutuhkan kesabaran serta proses. 
Kesamaan pandangan, bahwa kita harus 
bersama-sama memiliki integritas serta 
semangat memberantas korupsi.

LSP-KPK TAHUN 2020
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LANGKAH KEGIATAN

Memaknai Tunas Integritas

Secara umum, setiap orang 
memaknai tunas adalah benih yang 
baru tumbuh. Memang tidak salah, tapi 
berbeda dengan tunas integritas. Tunas 
integritas merupakan terjemahan dari 
konsep yang berprinsip bahwa manusia 
sebagai faktor kunci perubahan, dan 
pendekatan yang seutuhnya terkait 
manusia sebagai makhluk dengan aspek 
jasmani dan rohani, serta makhluk 
sosial yang harus berinteraksi dengan 
lingkungannya, makna pembangunan 
integritas perlu dimulai dari upaya 
membangun integritas individu yang 
selaras dengan integritas organisasi dan 
bangsa.

Konsep tunas  integritas memastikan 
tersedianya manusia-manusia yang 
melakukan upaya peningkatan integ-
ritas diri dan lingkungannya dengan 
membangun sistem yang  kondusif, 
hingga terbentuk manusia-manusia yang 
mampu menyelaraskan antara rohani dan 
jasmani, dengan melakukan penyelarasan 
pada semua elemen dirinya (jiwa, pikiran, 
perasaan, ucapan dan tindakan) dengan 
nurani (standar kebaikan universal), 
sehingga terbentuk perilaku integritas 
yang selaras pula dengan berbagai situasi 
dan lingkungan (sistem dan budaya integ-
ritas).

Itulah salah satu bagian materi 
penyuluhan yang disampaikan kepada 
kelompok sasaran, bahwa bagaimana 
setiap orang menjadi pribadi yang 
memiliki integritas. Yang berarti bahwa 
antara apa yang dikatakan sesuai 
dengan apa yang dilakukan. Integritas 
merupakan komitmen, untuk menjaga 
kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 
Karena pada hakekatnya, hati nurani 
akan menolak setiap perbutan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai dasar 
kemanusiaan. Bukankah setiap manusia, 
dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). 
Hati nurani juga akan bergejolak, pada 
saat melakukan sesuatu yang bertolak 
belakang dengan apa yang diucapkan. 
Selain bertentangan dengan prinsip-prin-
sip spiritual, hal tersebut akan berdampak 
pada konsekuensi sosial.

Para peserta membentuk kelompok 
kecil, kemudian diberi pertanyaan 
seputar nilai-nilai integritas. Hasil 
diskusi kelompok, dipresentasikan secara 
bergantian. Pada saat salah satu kelompok 

selesai menyampaikan presentasi, 
kelompok lainnya memberi pertanyaan 
atau tanggapan. Harapannya terjadi 
transfer informasi antar peserta, karena 
mereka adalah orang dewasa dan memilki 
banyak pengalaman. Sehingga terjadi 
interaksi sosial secara merata, selain itu 
juga mereka dapat berbagi pengalaman. 
Suasana menjadi cair dan tidak terkesan 
monoton, karena mereka terlibat secara 
langsung dalam proses kegiatan.

Belajar Integritas dari Tokoh Bangsa

Kesadaran untuk berintegritas, 
dianggap sesuatu yang tabu dan mustahil 
untuk dilakukan oleh aparatur sipil 
negara. Sehingga diperlukan media, 
agar mereka dapat belajar dari media 
tersebut. salah satu media yang digunakan 
adalah buku orange juice, yang difasili-
tasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi atau 
Anti-Corruption Learning Centre (ACLC) 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Buku tersebut, menjadi salah satu refer-
ensi pembelajaran integritas. Didalamya 
menyuguhkan para tokoh bangsa, jabatan 
serta nilai integritas dari masing-masing 
tokoh. Disajikan dalam bentuk cerita 
pendek, sehingga mudah dibaca dan difa-
hami oleh siapapun yang membacanya.

Pembelajaran orang dewasa, 
berbeda dengan pembelajaran anak-
anak. Bagi orang dewasa, pembelajaran 
dengan mendengarkan ceramah sangat 
membosankan dan tidak dapat mengikuti 
dalam waktu lama. Melalui media 
membaca cerita, apalagi tokoh yang 
tertulis di buku merupakan tokoh bangsa, 
tentu mengundang penasaran. Karena 
setelah dibagi kelompok dan menentukan 
satu tokoh untuk masing-masing 
kelompok, ada sebagian tokoh yang 
kurang dikenal oleh para peserta. 

Paparan dari seluruh kelompok 
ditanyakan kepada peserta, apa saja 
pembelajaran yang diperoleh setelah 
membaca cerita dari para tokoh yang 
ada di buku orange juice. Penyuluh tidak 
perlu menyimpulkan, karena mereka 
sendiri secara otomatis menyimpulkan. 
Dengan latar belakang keluarga, 
pendidikan, jabatan, dan nilai integri-
tas yang para tokoh bangsa miliki, para 
peserta mengutarakan berbagai ungkapan 
yang bernada memuji serta mengagumi 
mereka. Selain menambah wawasan, 
cerita integritas para tokoh bangsa, telah 
memmberikan inspirasi kepada para 
peserta, bahwa kita tidak ada apa-apanya 
di banding para tokoh bangsa tersebut.

Menjadi Tunas Integritas

Tunas integritas dibangun dengan 
kesadaran bahwa pembangunan sistem,  
ataupun  implementasi berbagai upaya 
pemberantasan korupsi akan efektif, 
efisien dan berintegritas jika dilakukan 
atau dipimpin oleh orang-orang yang 
berintegritas tinggi. Para tunas integritas 
tidak mendorong untuk membangun 
budaya baru, atau mengambil budaya 
dari luar Indonesia, tetapi menggeser dari 
kutub negatif menjadi kutub positif.

Para tunas integritas diharapkan 
dapat menjalankan peran strategis dalam 
organisasi berupa:
1. Menjadi jembatan masa depan kesuk-

sesan organisasi.
2. Berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan sistem integritas 
hingga semua peluang korupsi dan 
berbagai penyimpangan lainnya 
dapat ditutupi.

3. Mempengaruhi orang lain, khususnya 
mitra kerja untuk berintegritas tinggi.

Presentasi hasil diskusi tentang nilai-
nilai integritas menurut peserta

Membaca dan menyimpulkan 
“belajar integritas dari tokoh bangsa”

Konsep Sistem Integritas

Mengubah mindset 
memang tidak semudah 
membalikkan telapak 
tangan, tentu saja 
membutuhkan kesabaran 
serta proses. Kesamaan 
pandangan, bahwa kita 
harus bersama-sama 
memiliki integritas serta 
semangat memberantas 
korupsi itu menjadi modal 
utama.

- Syamsul Bahri -
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Ilustrasi tunas integritas Ilustrasi pribadi yang selesai dengan dirinya

DAMPAK

Kegiatan penyuluhan yang telah 
dilaksanakan, merupakan bahan evaluasi 
untuk kegiatan penyuluhan berikutnya. 
Seorang penyuluh antikorupsi, merupakan 
agen perubahan dan tunas integritas 
yang telah dibekali secara khusus melalui 
pendidikan, pelatihan, atau penyuluhan 
yang telah dilakukan dapat menjadi 
cermin untuk memperbaiki berbagai 
kekurangan yang dialami.

Tujuan besar penyuluhan ini, 
adalah bagaimana melahirkan tunas-
tunas integritas. Sosok individu yang 
memiliki komitmen, untuk menjadi bagian 
pemberantasan korupsi. Nilai yang dianut 
setiap individu yang terimplementasi-
kan dalam perilaku sehari-hari secara 
otomatis akan membentuk nilai-nilai 
organisasi/kelompok masyarakat yang 
pada gilirannya akan berkontribusi dalam 
membangun nilai nasional. Nilai nasional 
merupakan nilai luhur bangsa yang selalu 
disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan 
perkembangan zamannya.

KENDALA DAN SOLUSI

Pada kegiatan penyuluhan tersebut, 
terdapat beberapa kendala yang 
ditemukan. Diantaranya, kelompok 
sasaran yang heterogen, tempat kegiatan 
yang kurang representatif, durasi waktu 
kurang memadai, serta media yang sangat 
terbatas. Kondisi ini membuat penyuluh 
mengasah otak dan mengolah strategi 
serta metode penyuluhan yang sudah 
dipersiapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, persiapan dan 
koordinasi penyuluh dengan panitia 
harus dilakukan secara intensif sebelum 
pelaksanaan penyuluhan. Tapi hanya 
sebatas kelompok sasaran dan tempat 
kegiatan, sedangkan media penyuluhan 
masih harus dilengkapi oleh penyuluh 

itu sendiri. Harapannya, ACLC KPK dapat 
membantu support media penyuluhan 
yang dibutuhkan bagi para penyuluh.

ACLC KPK sudah memberikan 
berbagai media untuk mendukung 
kegiatan penyuluhan oleh para penyuluh, 
melalui permohonan tertulis sesuai pen-
gajuan para penyuluh. Maka diperlukan 
kejelian serta kepiawaian penyuluh 
untuk mendesain dan menampilkan 
proses penyuluhan yang menarik dan 
berdampak. Sebenarya solusi dari 
kendala yang ada, dapat diselesaikan oleh 
penyuluh itu sendiri dengan senantiasa 
mengacu pada perencanaan yang sudah 
disusun. Karena seorang penyuluh 
antikorupsi, harus jujur, kompeten, dan 
berdaya.

RENCANA PENGEMBANGAN

Tidak hanya semangat untuk 
melakukan perbaikan, tapi juga diperlu-
kan terobosan-terobosan baru agar 
kegiatan penyuluhan di masa mendatang 
lebih baik serta berdampak luas. Bukan 
hanya bagi kelompok sasaran penyuluhan, 
tapi juga dapat menyebar di lingkungan 
masyarakat kelompok sasaran secara luas. 

Saat ini sudah banyak media sosial 
yang dapat dijadikan sarana untuk 
menyampaikan penyuluhan antikorupsi. 
Berbagai media yang ada, harus dapat 
dimanfaatkan secara optimal untuk 
mengembangkan penyuluhan. Setidaknya 
dapat menyisipkan materi penyuluhan 
melalui media sosial yang paling 
banyak digunakan oleh pengguna alat 
komunikasi, seperti facebook, instagram, 
dan youtube. Media-media tersebut dapat 
dimanfaatkan bagi penyuluh untuk men-
gupload kegiaatan penyuluhan yang telah 
dilakukan, rencana kegiatan penyuluhan, 
termasuk berbagai informasi yang 
berhubungan dengan materi antikorupsi 
dan integritas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Apabila setiap individu dapat 
menjadi tunas integritas, niscaya akan 
terbentuk lingkungan atau organisasi 
berintegritas. Dari organisasi yang 
berintegritas, akan membentuk integritas 
secara nasional. Terbentuknya integri-
tas nasional, harus diawali dari setiap 
individu yang berintegritas. intinya semua 
individu harus berintegritas, apabila 
ingin mewujudkan Negara dan bangsa 
yang berintegritas. tidak perlu melihat 
orang lain, kita mulai dari sendiri menjadi 
tunas integritas. Tidak perlu menunggu 
nanti, tapi kita mulai saat ini. Bukankan 
kita menginginkan negeri ini bebas dari 
korupsi, dan memimpikan Indonsesia 
yang maju dan sejahtera.

Mungkin terasa berat apabila 
kita bergerak masing-masing secara 
individu, untuk membentuk pribadi yang 
berintegritas. Tetapi apabila setiap pribadi 
yang berintegritas mau dan mampu 
memberikan contoh kepada orang lain, 
niscaya mereka tertarik dan mencontoh 
integritas yang kita lakukan. Tidak perlu 
banyak teori dan retorika, karena yang 
diperlukan adalah bukti nyata dari apa 
yang kita ucapkan. Bagaimana melahirkan 
sosok individu yang selesai oleh dirinya 
sendiri, yaitu individu yang setiap 
perbuatannya berorientasi pengabdian, 
kompeten, serta bahagia. Integritas bukan 
sekedar angan-angan, tetapi integritas 
adalah kerja nyata dan keteladanan. Kita 
semua harus berusaha menjadi teladan 
bagi orang lain, diawali dengan menjadi 
teladan bagi keluarga dan masyarakat 
yang terdekat di sekitar kita.
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Kampanye Antikorupsi 
Peserta Latsar CPNS 
Melalui Media Sosial

Korupsi adalah termasuk kejahatan yang luar 
biasa (extra ordinary crime), dan karenanya usaha 
untuk pencegahan dan pemberantasannya pun 
memerlukan cara dan strategi yang luarbiasa pula. 
Terdapat tiga strategi dalam pemberantasan korupsi 
yaitu Perbaikan sistem yang bertujuan agar orang tidak 
bisa melakukan korupsi, strategi refresif yang bertu-
juan agar orang takut melakukan korupsi, dan strategi 
edukasi dan kampanye yang bertujuan agar orang 
tidak mau untuk melakukan korupsi.

Rofiah  
Reg PAK. 915.1.00109.2018

Widyaiswara Ahli Muda BPSDMD 
Provinsi Kalsel, Penyuluh 
Antikorupsi Sertifikasi LSP KPK-RI

Peserta Latihan Dasar CPNS (Latsar 
CPNS) adalah generasi millenial yang 
sangat akrab dengan media sosial, dan 
selama ini sebagian besar pengguna 
media sosial hanya memanfaatkan media 
tersebut sebagai sarana pencitraan diri, 
sehingga kepada para peserta latsar 
CPNS tersebut diharapkan dukungan dan 
kontribusinya dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi di strategi edukasi 
dan kampanye dengan mengekspresikan 
kampanye antikorupsi mereka dimedia 
sosial. 

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada bulan Januari 2019 Weareso-
sial Hootsuite merilis hasil riset terbaru 
bahwa jumlah pengguna media sosial 
di Indonesia naik 20% dari survei yang 
dilakukan sebelumnya yaitu mencapai 150 
juta dari total 268,2 juta jumlah penduduk 
di Indonesia.

Strategi Edukasi dan kampanye 
antikorupsi dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi adalah strategi 
pembelajaran pendidikan antikorupsi 
dengan tujuan membangkitkan kesadaran 
masyarakat mengenai dampak korupsi, 
mengajak masyarakat untuk terlibat 
dalam gerakan pemberantasan korupsi 
serta membangun perilaku dan budaya 
antikorupsi.

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Laode M Syarif pernah 
menyatakan bahwa media sosial bisa 
digunakan untuk mengkampanyekan 
pencegahan antikorupsi. “KPK sadar 
persis bahwa media sosial itu dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan kebajikan. 
Bisa kita lakukan untuk acara-acara, infor-
masi-informasi yang berhubungan baik 
dengan penindakan maupun pencegahan 
antikorupsi,” kata Syarif.

Untuk itu, kepara peserta pelatihan 
dasar (Latsar) CPNS (dulu prajabatan), 
diharapkan dapat mengkampanyekan 
lebih luas lagi pencegahan antikorupsi 
dalam bentuk kampanye antikorupsi 
dimedia sosial. Dalam mata diklat An-
tikorupsi, sebagai bagian dari agenda 
ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, 
Etikapublik, Komitmen Mutu dan 
Antikorupsi), mereka diminta untuk 
membuat postingan bertema antikorupsi, 
sebagai bentuk kampanye perlawanan 
terhadap kejahatan korupsi yang sudah 
dikategorikan sebagai kejahatan luar 
biasa (extra ordinary crime) tersebut.

LANGKAH KEGIATAN

Mata diklat antikorupsi di Latsar 
CPNS berlangsung dengan durasi waktu 
9 jam pelajaran (JP), dengan satu JPnya 
adalah 45 menit yang dibagi kedalam 3 
sesi. Dan pada salah satu sesinya, setelah 
peserta diberikan penyadaran tentang ba-
haya dan dampak korupsi, peserta diminta 
untuk mengkampanyekan semangat 
perlawanan terhadap korupsi dalam 
bentuk membuat postingan kampanye 
antikorupsi dimedia sosial mereka masin-
masing, baik di facebook amupun insta-
gram atau bentuk media sosial lainnya 
yang mereka miliki.

DAMPAK

Dampak secara langsung yang 
didapatkan dalam kegiatan latsar, peserta 
memiliki kesadaran tentang bahaya 
dan dampak korupsi, peserta lebih aktif 
mengkampanyekan semangat perlawanan 
terhadap korupsi dalam bentuk membuat 
postingan kampanye antikorupsi dime-
dia sosial mereka masing-masing, baik 
di facebook maupun di instagram atau 
bentuk media sosial lainnya yang mereka 
miliki seperti dalam bentuk video, pod-
cast, dan bentuk platform digital lainnya. 

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam penerapan kampanye 
antikorupsi dimedia sosial kepada para 
peserta Latsar CPNS ini hampir tidak 
ada kendala yang berati, dikarenakan 
peserta hampir seluruhnya adalah 
generasi milenial yang sudah terbiasa 
dengan penggunaan media sosial, dan 
masing-masing sudah memiliki akun 
pribadi dimedia sosial seperti insta-
gram, facebook, twitter dan lain-lain. 
ditambah dengan pemberian materi 
antikorupsi sebelumnya kepada mereka, 
terutama materi penyadaran tentang 
dampak korupsi, sehingga cukup 
memberikan kesadaran akan semangat 
dan perlawanan terhadap korupsi yang 
diwujudkan dengan mengkampanyekan 
hal tersebut kepada sebanyak mungkin 
orang melalui postingan mereka dimedia 
sosial.

LSP-KPK TAHUN 2020



100          Bunga Rampai Praktik Baik Penyuluh Antikorupsi

CPNS sebagai generasi 
millenial mempunyai peran 
mengobarkan semangat 
Antikorupsi melalui 
media sosial, kampanye 
yang disampaikan 
akan menjangkau lebih 
banyak orang, sehingga 
menumbuhkan kesadaran 
perlawanan akan bahaya 
dan dampak korupsi pada 
masyarakat luas 

- Rofiah -

Dokumentasi Postingan Kampanye Antikorupsi Peserta Latsar Prajabatan 
CPNS Provinsi Kalsel Di Media Sosial (Facebook dan Instagram)

RENCANA PENGEMBANGAN

Setelah kepada peserta Pelatihan 
Dasar (Latsar) CPNS diberikan penugasan 
mengkampanyekan antikorupsi dimedia 
sosial dalam bentukan postingan sttaus 
bergambar, kedepannya direncanakan 
pengembangan lebih lanjut kepada 
mereka akan diberikan penugasan 
membuat project kampanye antikorupsi 
dimedia sosial dalam bentuk lainnya 
seperti dalam bentuk video, podcast, dan 
bentuk platform digital lainnya, sehingga 
diharapkan lebih banyak variasi dalam 
mengkampanyekan semangat perlawanan 
terhadap korupsi dan bisa menyasar 
lebih banyak jangkauan masyarakat 
umum dan berbagai pilihan konten sesuai 
dengan kelompok sasaran masing-masing, 
sehingga CPNS tersebut diharapkan 
dukungan dan kontribusinya dalam 
pencegahan dan pemberantasan korupsi 
di strategi edukasi dan kampanye dengan 
mengekspresikan kampanye antikorupsi 
mereka dimedia digital lebih luas. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Siapapun bisa terlibat dan strategi 
pencegahan korupsi, terutama kepada 
para peserta Latsar CPNS yang sedang 
mengikuti mata diklat Antikorupsi 
dalam agenda ANEKA di pelatihan dan 
pendidikan dasar CPNS, dalam bentuk 
edukasi dan kampanye antikorupsi di 
berbagai platform media sosial, seperti 
facebook dan instagram, dengan membuat 
postingan status opini mereka sebagai 
bentuk perlawanan terhadap korupsi. 
Penggunaan media sosial diharapkan 
pesan-pesan kampanye yang disampaikan 
akan menjangkau lebih banyak orang, 
sehingga menumbuhkan kesadaran 
perlawanan akan bahaya dan dampak 
korupsi pada masyarakat luas yang lebih 
masif, serta menginspirasi pembaca untuk 
sama sama bergerak melakukan hal yang 
sama, yang pada akhirnya berdampak 
pemberantasan korupsi akan lebih cepat 
terwujud dalam rangka mensejahterakan 
masyarakat Indonesia.



Aksi Inspiratif Penyuluh Antikorupsi          101

Peran penting pemuka 
agama di masyarakat yang 
dianggap sebagai teladan 
dan lebih didengarkan 
sehingga dari keteladanan 
inilah memberikan 
jangkauan yang lebih 
panjang dan dapat 
menyentuh masyarakat 
untuk bersikap bersih. 

- Royani -

Penyuluhan dan Workshop 
Pemuka Agama

Semua agama melarang 
korupsi dan menjadi doktrin dalam 
setiap kitab suci, namun realitasnya 
dalam masyarakat, pengetahuan 
terhadap tindak pidana korupsi 
masih sangat kurang dan merasa 
awam terhadap praktik-praktik 
yang dirasa sudah biasa sehingga 
pada kegiatan yang berhubungan 
dengan kepentingan pribadi ada 

usaha-usaha untuk melancarkan-
nya meskipun itu mengarah pada 
praktik koruptif.

Sebagai negara dengan prinsip 
Bhinneka Tunggal Ika, tentunya 
banyak hal yang berpengaruh 
bukan hanya perbedaan budaya, 
suku, bahasa. Agama sebagai 
kontrol norma dalam masyarakat 
dirasakan masih belum berdampak, 

Royani
Reg PAK.915.1.00006 2017

Bhumiaksara, 
Penyuluh Antikorupsi

hal ini dikarenakan di dalam pendidikan 
antikorupsi dalam lingkungan kelem-
bagaan agama hanya mengajarkan pada 
ranah doktrin teologi, sehingga apabila 
di hadapkan pada rasionalitas kehidupan 
hal ini menjadi lemah dan mudah untuk 
diruntuhkan.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Peran penting pemuka agama di 
masyarakat yang dianggap sebagai teladan 
dan lebih didengarkan sehingga dari 
keteladanan inilah memberikan jangkauan 
yang lebih panjang dan dapat menyentuh 
masyarakat untuk bersikap bersih. Dari 
kegiatan workshop yang dilaksanakan 
dari orang penting baik pemuka agama 
atau pendidik yang disebut juga sebagai 
guru “Di Gugu dan Ditiru” diharapkan 
ada multiple effect terhadap jamaah atau 
murid-muridnya, sehingga praktik koruptif 
bisa dikurangi.

LANGKAH KEGIATAN

Tahun 2017 KPK bekerjasama 
membuat mobi Ramadan di gedung KPU 
undangannya gus, mahasiswa, swasta, 
pengusaha (umum). Workshop pendidikan 
Antikorupsi dilaksanakan kepada pihak 
umum tidak terfokus pada satu keyakinan 
tertentu, tetapi apabila dilaksanakn secara 
homogeny (satu keyakinan) tentu lebih 
mudah masuk.

Pada kali ini pelaksanaan work-
shop antikorupsi dilakukan menyasar 
pada komunitas pemuka agama hal ini 
karena komunitas tersebut kuat, disiplin, 
mengabdikan diri dalam memberikan 
pelayanan. Dari sifat-sifat yang sudah 
biasa dilaksanakan dalam komunitas 
tersebut lebih mudah untuk mengajak dan 
memberikan edukasi agar mempunyai 
nilai integritas yang kuat lagi dan dapat 
menghindari sikap-sikap koruptif yang 

LSP-KPK TAHUN 2020
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dalam kebiasaan masyarakat umum 
menjadi hal yang biasa.  Dalam kegiatan 
workshop di komunitas pemuka agama 
ini lebih banyak dilaksanakan diskusi 
dan membuat proyek dengan tema-tema 
perilaku yang sering bersinggungan 
langsung dengan peserta kegiatan.

Sebelum pelaksanaan teknis work-
shop dilaksanakan kami mengadakan 
survey dengan melihat profil peserta, 
hal ini dilakukan untuk melihat usia 
peserta pelatihan untuk strategi kesiapan 
penyelenggaraan, apabila usia diatas 50 
tahun tentunya pendekatannya dengan 
cara yang berbeda dengan usia yang 
lebih muda. Dukungan dalam tim yang 
mempunyai niat dengan hati, integritas 
yang mau untuk mengorbankan waktu 
menjadi sangat penting dalam kelancaran 
proses kegiatan workshop ini.

Dalam teknis pelaksanaan work-
shop materi yang diberikan bukan hanya 
edukasi tentang pendidikan Antikorupsi 
saja, tetapi juga mengajak komitmen 
peserta pelatihan yang secara sukarela 
telah hadir, menekankan pentingnya 
integritas dalam diri seseorang. Ice break-
ing selalu dihadirkan dalam sela-sela 
sesi kegiatan workshop, agar peserta 
tidak bosan dan saling mengenal satu 
dengan lainnya. Durasi kegiatan work-
shop dilaksanakan menyesuaikan kondisi 
dari peserta kegiatan bisa dilaksanakan 
selama 1 hari sampai dengan 2 hari dibagi 
menjadi 4 sesi kegiatan dan disetiap 
sesinya diberikan modul pelatihan sebagai 
sumber informasi materi kegiatan. Hal ini 
dilakukan untuk menghemat biaya karena 
workshop tidak ada dukungan sponshor-
ship dan workshop juga tidak memun-
gut biaya sepeserpun karena memang 
tujuannya adalah menyebarkan gerakan 
integritas.

DAMPAK

Dari hasil workshop terdapat produk 
yang dihasilkan oleh peserta, salah satu 
suster mempublikasikan sebuah artikel 
dari publikasi kegiatan workshop yang 
kemudian di publish di surat kabar 
Vatikan, hal ini sebetulnya bukan menjadi 
target dari workshop tetapi hal ini bisa 
dilihat dari ketertarikan pihak luar negeri 
terhadap usaha negara Indonesia dalam 
memerangi korupsi yang menjadi masalah 
bukan hanya dilingkungan local negara 
tapi menjadi masalah dunia. Materi integ-
ritas yang dimasukkan dalam pelajaran 
umum dapat diterapkan pada kehidupan 
sehari-hari.

KENDALA DAN SOLUSI

Ada kendala-kendala yang dihadapi 
dalam kegiatan workshop ini yaitu, waktu 
dalam pelaksanaan kegiatan tentunya 
hal ini berhubungan langsung dengan 
biaya kegiatan, sangat berdampak dengan 
tanpa adanya sponsor kegiatan proses 
ini menjadi sangat kurang demi meng-
hemat dan menyesuaikan kondisi biaya 
kegiatan. Tempat yang dilaksanakan 
menjadi masalah juga dalam pelaksanaan, 
karena peserta berasal dari Pontianak 
dan beberapa daerah yang berada cukup 
jauh sehingga tempat yang dipilih melihat 
dari kondisi biaya inap peserta kegiatan. 
Kesibukan peserta yang bermacam-
macam hal ini menjadi hambatan dalam 
menyesuaikan pemilihan waktu pada saat 
mengumpulkan peserta kegiatan.

Dari kendala diatas ada beberapa 
cara yang ditempuh agar kegiatan 
pelaksanaan workshop dapat berjalan 
dengan lancer, yaitu dengan menghubungi 
secara langsung Pimpinan gereja untuk 
dapat memberikan ijin dan dukungan, hal 
ini dilakukan dengan cara memberikan 
keyakinan bahwa materi dalam 
pelaksanaan kegiatan workshop sangat 
berguna bagi pembentukan integritas 

sumber daya manusia yang mendukung 
kegiatan pelayanan gereja. Dengan 
komunikasi ini memberikan ruang juga 
untuk mengedukasi Pimpinan gereja agar 
sejalan dan mempunyai semangat yang 
sama dalam kegiatan Antikorupsi.

RENCANA PENGEMBANGAN

Kegiatan workshop yang telah 
berlangsung dengan baik akan terus 
dilaksanakan, tentunya dengan terobosan-
terobosan baru dengan menggandeng 
pihak swasta maupun pemerintah agar 
kegiatan workshop dapat dilaksanakan 
dengan baik. 

Dalam kegiatan kedepan kami 
akan mencari pola yang terbaik dalam 
melaksanakan workshop yang utamanya 
adalah membuat workshop secara online, 
karena dengan melihat kondisi pandemic 
Covid-19 yang berlangsung pada saat ini, 
langkah yang terbaik adalah membuat 
pelatihan secara online.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Integritas yang ditemukan dalam diri 
seseorang dapat menghentikan perilaku-
perilaku yang tidak baik dan merugikan 
orang lain, hal ini tentunya tidak 
ditemukan secara langsung dalam diri 
seseorang, tetapi melalui pengetahuan, 
literasi, masalah yang pernah dihadapi, 
dan juga komunitas yang baik dimana 
seseorang tersebut berada. Melalui 
pendekatan komunitas pemuka agama 
yang homogeny, pendidikan Antikorupsi 
dan pembentukan integritas pemuka 
agama dapat dilaksanakan lebih mudah, 
sehingga diharapkan menjadi bola 
salju dalam menyebarkan pendidikan 
Antikorupsi melalui ceramah-ceramah 
keagamaan maupun dalam proses 
pembelajaran umum di sekolah berbasis 
agama.

Kegiatan workshop antikorupsi di pemuka agama
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Merajut Tali Integritas 
Melalui Mendongeng

Persoalan korupsi menjadi 
perhatian dan kesadaran bersama 
dalam memberantasnya yang 
masih menjadi masalah besar yang 
mengancam negeri ini. Korupsi bak 
jamur yang terus tumbuh di negeri 
ini. Kita dipertontonkan dengan 
penangkapan-penangkapan para 
koruptor. Bukannya menjadi efek 
jera kepada yang lain, malah korupsi 
semakin meningkat. Penindakan 

saja tidak cukup untuk mengurangi 
angka korupsi, upaya lain yang 
harus dilakukan adalah memberikan 
pendidikan antikorupsi dimulai dari 
dini hingga perguruan tinggi. 

Lima tahun pertama pada anak 
merupakan masa keemasan (golden 
years of age) dimana anak mudah 
menerima berbagai rangsangan 
dan  merespon stimulasi yang 
diberikan lingkungan. Masa ini juga 

Juliasih Hizbar
Reg PAK.915.1.00088 2018

Guru SD GagasCeria 
Bandung, Penyuluh 
Antikorupsi

merupakan masa peletak dasar untuk 
mengembangkan kemampuan kognitif, 
motorik, bahasa, sosio emosional, agama 
dan moral. Anak kecil laksana kertas 
kosong akan terlihat indah dan cantik 
kalau ditulis dengan tulisan yang indah, 
sebaliknya kertas kosong akan terlihat 
jelek kalau tidak ditulis dengan tulisan 
yang elok. Usia ini juga merupakan masa 
kritis konsisten dalam pembentukan kara-
kter seseorang. 

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Penanaman moral karakter sedini 
mungkin bisa dijadikan kunci utama 
membangun bangsa. Dan kegiatan 
yang disukai anak-anak di usia ini salah 
satunya adalah dongeng.

Membacakan cerita dongeng kepada 
anak memiliki manfaat besar bagi 
perkembangan psikologis atau kognitif 
anak. Anak-anak cenderung menyukai 
buku dan cerita yang merangsang fantasi 
mereka, melalui cerita, anak akan belajar 
mengenai kehidupan, dunia, diri sendiri 
maupun orang lain. Ketika mendongeng, 
kita dapat menanamkan nilai-nilai 
kebaikan dengan cara yang menghibur 
serta tidak menggurui. Rasa ingin 
tahu yang besar membuat anak selalu 
penasaran, sehingga cerita yang disisipi 
nilai moral baik akan melekat di memori 
anak sampai dewasa. 

Hal inilah yang membuat saya, 
sebagai penyuluh antikorupsi tersertifi-
kasi, menggunakan dongeng sebagai salah 
satu upaya menanamkan nilai integritas 
pada anak-anak.

LANGKAH KEGIATAN

Sebagai guru, saya dan teman-
teman di Sekolah GagasCeria, mulai 
menggunakan  Perangsos KPK (Perangkat 
Sosialisasi Antikorupsi) sebagai bahan 
ajar sejak tahun 2013. Sejak itu pun saya 

aktif dalam komunitas Bandung ber-AKSI 
(Bandung bercerita Antikorupsi). Kami  
mendongeng dari taman ke taman, mesjid 
ke mesjid, PAUD ke PAUD dan tempat 
lainnya dengan menggunakan buku Tunas 
Integritas dari KPK. Setelah mengikuti 
sertifikasi penyuluh antikorupsi di tahun 
2018, saya tergabung dengan PAKSI 
Jabar (Penyuluh Antikorupsi Jawa Barat) 
kesempatan untuk menyuluh dengan 
mendongeng semakin besar. Saya semakin 
percaya diri karena sudah memiliki 
ilmu ketika melakukan penyuluhan. 
Seperti memasukan  SOP bencana dalam 
rangkaian kegiatan mendongeng. Suatu 
hal yang terasa aneh dan lucu karena 
memberikan pengalamna baru di depan 
anak-anak kecil pendengar dongeng. 

Sangat menyenangkan. Bertemu 
dengan wajah-wajah kecil yang dengan 
gembira dan antusias. Menanamkan 
nilai-nilai kebaikan tidak terasa karena 
mereka sangat menikmati prosesnya.

Untuk mengikat makna, aktifi-
tas setelah cerita merupakan hal yang 
dianggap penting. Ketika kita akan 
mengembangkan karakter tertentu, 
pemilihan buku yang sesuai sangat 
diperlukan. Setelah bercerita, kita bisa 
memberikan pertanyaan terkait  karakter 
yang akan dikembangkan. Misalnya, sifat 
baik apa saja  yang kamu temukan dalam 
cerita, mengapa tokoh tersebut melakukan 
hal tertentu, apa yang kamu lakukan 
jika kamu menjadi tokoh tersebut. Kita 
bisa meminta untuk  menggambar atau 
menuliskannya. Selain itu,  mereka pun 
bisa  melanjutkan cerita sesuai dengan  
yang mereka fahami tentang  karakter 
yang diceritakan.

Hal terpenting dari kegiatan 
penanaman karakter pada anak lewat 
bercerita adalah tindak lanjut. Apa 
yang akan mereka lakukan setelah 
mendengarkan cerita. Anak bisa  
menuliskan tindak lanjut  yang dilakukan  
dalam bentuk tulisan atau gambar. 

DAMPAK

Dampak yang dapat dilihat dalam 
hasil kegiatan yang dilakukan, seperti 
pada salah satu kegiatan mendongeng 
tentang hidup hemat. Saya meminta 
anak-anak  menggambar/ menuliskan 
rencana yang akan dilakukan jika  diberi 
uang oleh orangtua mereka. Ada yang 
yang akan mengumpulkannya dalam 
celengan, berencana menggunakan 
uang untuk berbagi dengan orang yang 
membutuhkan, ada juga yang berjanji 
akan menabung terlebih dahulu jika 
menginginkan barang tertentu serta masih 
banyak lagi rencana mereka. 

Beragam rencana tindak lanjut 
mereka tuliskan. Namun terkadang 
mereka belum konsisten dalam 
melakukan apa yang sudah mereka 
rencanakan.  Yang perlu kita lakukan 
adalah memotivasi dan selalu 
mengingatkan mereka agar konsisten 
melakukannya.  

LSP-KPK TAHUN 2020
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KENDALA DAN SOLUSI

Dalam proses kegiatan penyuluhan 
tentunya ada beberapa hal yang tidak 
berjalan mulus, seperti halnya pada 
saat ingin melaksanakan workshop 
antikorupsi pada kader PKK di kelurahan 
maupun penyuluhan terhadap teman 
yang mempunyai komunitas tidak 
mendapatkan respon yang positif, bahkan 
bisa disebut juga tidak mendapatkan 
dukungan. Kendala waktu juga menjadi 
andil dalam proses penyuluhan yang 
selama ini kita lakukan,

Dalam kendala ini tentunya sebagai 
penyuluh antikorupsi mensiasati dengan 
tetap selalu berhubungan baik, menjaga 
komunikasi secara personal/pribadi 
sebagai teman, dan tentunya dalam 
memberikan penyuluhan apabila terdapat 
waktu yang bisa dimanfaatkan saya 
memberikannya dengan menggunakan 
berbagai permainan yang sudah 
disediakan oleh KPK, ternyata dengan 
meninggalkan sebentar identitas penyuluh 
antikorupsi langkah penyuluhan lebih 
mudah diterima dan lebih bermakna.

Diperlukan juga persiapan modul 
yang dilakukan kita mulai dengan TNA 
(Training Needs Analysis), agar kegiatan 
yang kita lakukan dapat berjalan 
dengan mudah, kita bisa mulai dengan 
menanyakan pertanyaan sederhana 
mengenai peserta, melalui google form 
bagi kalangan akademisi  agar kita bisa 
mempersiapkan pelatihan lebih baik.

RENCANA PENGEMBANGAN

Setelah kegiatan yang dilakukan 
selama ini, maka ada keinginan ut-
nuk membentuk kembali komunitas 
pendongeng tunas integritas antikorupsi 
seperti dahulu yang pernah saya bentuk 
bersama master Sandri yang bernama 
BANDUNG ber-AKSI (Bandung Bercerita 
Antikorupsi) yang sekarang padam.

KESIMPULAN DAN DEKOMENDASI

Pendidikan anak usia dini sebagai 
langkah yang strategis, karena pada usia 
tersebut sebagai masa keemasan yang 
akan menentukan bagi masa depannya 
kelak. Pendidikan Antikorupsi pada 
anak usia dini dapat dilakukan dengan 
metode dongeng. Relevansi keduanya 
adalah dongeng sebagai hiburan dan 
menanamkan  nilai  karakter  anti  
korupsi.  Dongeng  menyebarkan  pesan  
moral  tanpa  anak menyadari dirinya 
sedang disuntik nilai-nilai kebaikan. 
Dongeng menjadi jalan mewujudkan 
kaidah dasar, bahwa  penanaman nilai 
dapat dilakukan  tanpa kesan  memaksa 
dan  meneka 

Dan yang paling penting dan paling 
utama dalam pendidikan antikorupsi ini 
adalah diperlukan kebesaran hati bagi 
setiap penyuluh antikorupsi untuk berbagi 
ilmu, legowo, dan ikhlas dalam melakukan 
penyuluhan. 

Workshop Pendidikan Karakter untik Anak Usia Dini

Tindak lanjut setelah bercerita: anak menuliskan rencananya.

Ketika mendongeng, 
kita dapat menanamkan 
nilai-nilai kebaikan dengan 
cara yang menghibur serta 
tidak menggurui. Rasa ingin 
tahu yang besar membuat 
anak selalu penasaran, 
sehingga cerita yang 
disisipi nilai moral baik 
akan melekat di memori 
anak sampai dewasa.

- Juliasih Hizbar-
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Membangun Integritas, 
Melayani Dengan Hati

Salah satu tujuan Pendidikan 
Tinggi yaitu: “berkembangnya 
potensi Mahasiswa agar menjadi 
manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, terampil, kompeten, dan 
berbudaya untuk kepentingan 
bangsa. Oleh karenanya, sebagai 
mahasiswa harus mampu 
membuat perubahan langsung 

dalam kehidupannya. Ataupun 
membuat dirinya sebagai sebuah 
agen dari perubahan (agent of 
change), karena telah banyak 
mengenyam pendidikan dengan 
skala yang cukup. Artinya adalah 
bahwa mahasiswa memiliki 
merupakan sumber daya 
yang besar dalam pendidikan 
pembentukan karakater, bahkan 
tak pernah habis.

Dra. Rosmalia Helmi, M.Si
Reg PAK.915.1.00215 2018

Dosen Poltekkes Kemenkes 
Bandung,  Penyuluh 
Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi bagi 
mahasiswa tidak terlepas dari 
pengetahuan yang didapatkannya 
selama belajar di kampus. Termasuk 
memberikan pengetahuan dalam proses 
pemberantasannya. Nilai-nilai korupsi 
harus terus ditanamkan agar mahasiswa 
juga memiliki kompetensi dalam 
melakukan pencegahan pada orang lain 
untuk  korupsi.  Tetapi juga melakukan 
pencegahan pada diri sendiri untuk tidak 
melakukan korupsi. 

Dari tujuan pendidikan tinggi itu, 
saya diberikan tanggung jawab menjadi 
pengampu Mata Kuliah wajib Pendidikan 
Budaya Antikorupsi pada mahasiswa 
sejak Oktober 2014. Tujuan akhir dari 
Pendidikan Budaya Antikorupsi adalah 
membentuk karakter Lulusan/Alumni 
Poltekkes Kemenkes Bandung yang an-
tikorupsi. Hal ini menjadi tantangan besar 
untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada akhir tahun 2018, ada 
kesempatan dari BBPK Jakarta bekerja 
sama dengan LSP/KPK untuk penyegaran. 
Melalui seleksi yang cukup ketat penyuluh 
terpilih sebagai peserta. Semula kami 
mengira hanya sebatas sebagai peserta 
diklat ternyata sekaligus dibekali dan 
mengikuti proses sertifikasi. Hal tersebut 
menjadi rasa syukur kami, Alhamdulillah 
menjadi lebih terlindungi. Namun mulai 
timbul kegalauan disitu karena dengan 
mengemban profesi sebagai Penyuluh An-
tikorupsi yang tersertifikasi, ada tanggung 
jawab moral sebagai penyuluh untuk bisa 
menjadi role model bagi mahasiswa dan 
Institusi tempat bekerja.

Permasalahannya adalah dalam 
proses mendidik mahasiswa agar 
Antikorupsi, berarti kita harus bisa 
mewujudkan lingkungan Kampus yang 
bebas dari korupsi, serta sebagai seorang 
penyuluh antikorupsi harus menjadi inisi-
ator dan motivator.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Segera sekembalinya dari sertifikasi 
penyuluh, kami melapor dan melakukan 
pendekatan kepada Pimpinan Kampus. 
Pada tahap awal Pimpinan menyambut 
baik, dan saya katakan kita mulai saja 
dari satu unit sebagai contoh. Pimpinan 
tidak sependapat saran pimpinan harus 
menyeluruh dijajaran Poltekkes Kemenkes 
Bandung dan semua Jurusan. Jujur 
sebagai penyuluh saya belum siap, tapi 
ini adalah tantangan dan tanggung jawab 
yang harus diperjuangkan.

Selanjutnya kami yang tersertifikasi 
sebagai penyuluh melakukan pendeka-
tan dengan para pemangku kebijakan di 
kampus. Pada kesempatan Rapat Senat,  
Penyuluh menggugah para pemangku 
kepentingan dengan kata-kata, “Dalam 
suatu perguruan tinggi indikator kwalitas 
diukur dari Akreditasi Insitusi. Alhamdu-
lillah Institusi kita telah mencapai 90% 
Jurusan juga telah terakreditasi A, tapi 
yang  lebih membanggakan bila lulusan 
kita selain berkwalitas juga berIntegritas”.

Dampak dari kata2 tadi  menyentuh 
hati para anggota Senat  sehingga 
akhirnya forum senat menyepakati 
untuk “Poltekkes Kemenkes Bandung  
Membangun  Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas Dari Korupsi/ Birokrasi 
Bersih dan Melayani.”

LANGKAH KEGIATAN

Dalam kegiatan pelaksanaanya 
dilakukan beberapa proses antara lain:  

1. Penyamaan persepsi dan menggalang 
komitment  melalui Sosialisasi 
Zona Integritas, WBK/WBBM oleh 
Narasumber yaitu  Inspektur IV  
Inspektorat Jenderal Kemenkes 
beserta Tim., dihadiri oleh  Pemangku 

Kepentingan serta seluruh Dosen 
PBAK di Poltekkes Kemenkes 
Bandung.

2. Pembentukan TIM/POKJA  WBK/
WBBM  yang terdiri dari unsur 
Pejabat Pengelola dan Dosen PBAK.

3. Pencanangan POLTEKKES KEMENKES 
BANDUNG MEMBANGUN INTEGRI-
TAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI 
KORUPSI /BIROKRASI BERSIH DAN 
MELAYANI.
Dilaksanakan pada Dies Nataliis ke 
19 Poltekkes Kemenkes Bandung, 
Februari 2019.

4. TIM /POKJA WBK/WBBM mulai 
bekerja dengan Pendampingan dari 
Tim Irjen Kemenkes RI, menyiapkan 
Data Dukung untuk pencapaian 
6  Indikator WBK/WBBM meliputi.
Manajemen Perubahan, Penataan 
Tatalaksana, Penataan Manajemen 
SDM, Penguatan Akuntabilitas 
Publik, Penguatan Pengawasan, dan 
Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik.

5. Pemaparan hasil sementara pada 
Tim Pendamping , dan tindak lanjut 
perbaikan. Untuk Persiapan Pre As-
sesment.

6.    Pre Assesment secara Daring oleh Tim 
Penilai Kemenkes RI, pada tanggal 
16-17 Juli 2020. 

7. Hasil Pre Assesment  dinyatakan 
bahwa Poltekkes Kemenkes Bandung 
layak untuk diajukan sebagai Institusi 
WBK/WBBM

8. Assesment akan dilanjutkan oleh Tim 
Investigasi Kemenkes RI pada bulan 
Oktober 2020.

LSP-KPK TAHUN 2020
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DAMPAK

Hasil kerja TIM/POKJA WBK/WBBM  
adalah Poltekkes Kemenkes Bandung 
layak diajukan untuk mendapat predikat 
Wilayah Bebas dari Korupsi, karena 
telah melampaui Nilai minimal yang 
disyaratkan yaitu 75, Nilai Pre Assesment 
sebesar 84,84.

Poltekkes Kemenkes Bandung saat 
ini masih berjuang untuk ditetapkan  
WBK yang akan diumumkan pada 
bulan Oktober 2020. Pencapaian yang 
diperoleh Poltekkes Kemenkes Bandung  
tidak terbatas pada WBK, tapi yang lebih 
membanggakan dari itu adalah terjadinya 
perubahan Pola Pikir dan Perilaku kerja 
Pegawai dalam Pelayanan Publik. Publik 
dalam hal ini meliputi mahasiswa, Alum-
ni, stake holder dan masyarakat luas.

Selama proses mempersiapkan 
Data Dukung yang disyaratkan terjadi 
proses pembelajaran pada karyawan  
melalui inter aksi , betapa pentingnya 
bekerja secara Tim, dilandasi aturan 
dan standar operasianal prosedur (SOP),  
tepat waktu, keterbukaan informasi 
dan evaluasi berkesinambungan. Diatas 
semua itu adalah “Melayani Dengan Hati” 
yang  secara terus menerus digugah dan 
digaungkan melalui Yel-Yel.

“POLKESBAN JUARA... JUARA... JUARA, 
MELAYANI DENGAN HATI, YESS “

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam proses penyiapan Data 
Dukung TIM/POKJA WBK/WBBM  kendala 
yang sangat dirasakan adalah sulitnya 
mengumpulkan bukti fisik Dokumen..
Lemahnya pelaksanaan  monitoring dan 
evaluasi  dan. kesibukan Pengelola karena 
bersamaan dengan Jadwal Penerimaam 
Mahasiswa Baru ( SIPENSIMARU ) Tahun 
2020. juga ikut menjadi kendala.

Namun  dengan  tekad yang kuat, 
semangat pantang menyerah, komitmen 
dan tanggung jawab yang tinggi dari Tim 
Pokja WBK/WBBM, dukungan Pimpinan  
yaitu Direktur dan Para Wadir yang selalu 
hadir mendampingi, mengatasi hambatan, 
maka semua kendala bisa teratasi.

RENCANA PENGEMBANGAN

Kegiatan yang sudah  dilaksanakan   
dilanjutkan sehingga menjadi Etos Kerja 
yang melekat bagi setiap karyawan dalam 
meningkatkan Perilaku Pelayanan Publik.
Tim /Pokja WBK/WBBM melakukan moni-
toring dan evaluasi secara berkala untuk 
menjamin pelayanan publik tetap optimal

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

Penyuluh Antikorupsi ternyata tidak 
terbatas pada  melakukan edukasi, tapi 
berdampak lebih luas yaitu mempunyai 
peran   strategis dalam membangun Zona 
Integritas Menuju WBK/WBBM di Institusi 
tempat bekerja, untuk mendukung 
pembentukan karakter lulusan dan 
karyawan.

Karakter Antikorupsi tidak hanya 
mencegah dari Tindak Pidana Korupsi 
tetapi yang lebih hakiki adalah bagaimana 
“Melayani Dengan Hati”. Rekomendasi 
yang diberikan pada pihak eksternal 
terkait khususnya Perguruan Tinggi , 
agar Membangun Integritas Menuju 
WBK/WBBM Tinggi sejalan dengan 
Pembentukan karakter Mahasiswa.

“Tetapkan Cita-cita Mulai Dari Langkah 
Kecil, Lakukan Dari Sekarang, Yakin  
Anda Pasti Bisa, Karena  Kami Sudah 
Membuktikan”.

Dalam suatu perguruan 
tinggi indikator kwalitas 
diukur dari Akreditasi 
Insitusi. Alhamdulillah 
Institusi kita telah 
mencapai 90% Jurusan 
juga telah terakreditasi 
A, tapi yang  lebih 
membanggakan bila 
lulusan kita selain 
berkwalitas juga 
berIntegritas

- Rosmalia Helmi -
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Menjadi Penyuluh 
Antikorupsi, Why not ?

Korupsi merupakan tindakan 
yang dapat menyebabkan sebuah 
negara menjadi bangkrut dengan 
efek yang luar biasa seperti 
hancurnya perekonomian, 
rusaknya sistem pendidikan dan 
pelayanan kesehatan yang tidak 
memadai, rusaknya ekosistem 
alam. Korupsi di Indonesia 
sudah membudaya tanpa proses 
peradilan yang terbuka dan 

kredibel, tantangan yang menjadi 
tanggung jawab kita bersama. 
Semua pihak yang terkait dengan 
sebuah kasus korupsi seakan 
menutup mata dan lepas tangan 
seolah-olah tanpa terjadi apa-
apa dan menjadikan hal tersebut 
biasa. Tindakan korupsi mulai 
dari yang paling besar oleh para 
pejabat negeri ini sampai kepada 
yang paling kecil seperti pada 

Ainun Mardhiah S.Pd
Reg PAK.915.1.00074 2019

Guru di SMK Tritect Informatika 
Medan, Anggota SPAK Medan, 
Penyuluh Antikorupsi

kepala desa, kepala sekolah dan pegawai 
rendahan. Mulai dari proses penyuapan 
berjumlah puluhan ribu rupiah yang 
biasa terlihat di jalanan sampai pada 
kasus menggelapkan uang negara dengan 
jumlah triliunan.

Pendidikan agama, pendidikan 
moral Pancasila dan Kewarganegaraan 
yang diajarkan di sekolah dasar sampai 
di ranah perkuliahan tidak cukup untuk 
mengikis perbuatan korupsi di setiap 
generasi. Agama sebagai pengawal 
manusia agar menjadi lebih baik yang 
didalamnya disertakan materi-materi 
nilai antikorupsi dalam pembelajaran 
sekolah hanya sebatas doktrin teologi, 
pembelajaran pendidikan moral Pan-
casila dan Kewarganegaraan bukan 
melalui kurikulum formal yang tercantum 
secara verbal. Verbalisme adalah sikap 
dan perilaku mengutamakan kata-kata 
daripada perbuatan, terutama ketika 
menyikapi masalah-masalah genting dan 

mendesak untuk dipecahkan. Pendukung 
verbalisme amat pintar merangkai kata-
kata buaian kepada orang lain. Mereka 
piawai secara kognitif menjabarkan 
solusi yang canggih atas masalah 
yang timbul, namun kedodoran saat 
mengimplementasikannya.

Kegiatan koruptif di lingkungan 
sekolah secara sederhana dapat kita 
gambarkan lebih luas lagi, perbuatan 
seperti berbohong, menyontek di sekolah, 
mark up, memberi hadiah sebagai pelicin 
dan lain sebagainya. Dengan demikian, 
dapat diketahui bahwa tindakan korupsi 
merupakan sekumpulan kegiatan yang 
menyimpang dan dapat merugikan orang 
lain. Kasus-kasus korupsi seperti ini sangat 
banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-
hari dan cenderung sudah membudaya. 
Jika diperhatikan, hampir disemua aspek 
kehidupan bangsa ini terlibat korupsi. 
Dari lembaga pendidikan sampai lembaga 
keagamaan sekalipun. Di lingkungan 

sekolah sangat banyak ditemui praktik-
praktik korupsi, mulai dari yang paling 
sederhana seperti mencontek, berbohong, 
melanggar aturan sekolah, terlambat 
datang sampai pada menggelapkan 
uang sekolah, pembangunan yang tidak 
bermutu yang bernilai ratusan juta 
rupiah.

Dari masalah yang dihadapi bangsa 
dan saya sebagai warga negara punya 
kewajiban dan tanggung jawab untuk 
dapat memberikan sumbangsih sesuai 
dengan kemampuan dan profesi saya saat 
ini, sejak tahun 2015 saya sudah mengikuti 
TOT yang diadakan oleh SPAK, sosialisasi 
sudah dilakukan setelah TOT tersebut, dan 
tahun 2019 Saya mengikuti e-learning dari 
LSP KPK dan mengikuti ujian sertifikasi di 
ACLC KPK. 

LSP-KPK TAHUN 2020
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STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Sejak tahun 2016 saya sudah rutin 
melakukan penyuluhan dari membuat 
pojok baca di taman-taman masyarakat 
umum dan sekolah-sekolah. Setelah Saya 
mengikuti sertifikasi, proses kegiatan 
penyuluhan menjadi lebih terstruktur 
dalam menyampaikan penyuluhan-
penyuluhan Anti-Korupsi, karena harus 
sesuai SKKNI (Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia), yang ternyata ada 
standard bagaimana penyuluhan itu 
dilakukan dan tersampaikan.

Melalui pendekatan yang dilakukan 
ke publik secara terstruktur diharapkan 
penyuluhan dan pendidikan antikorupsi 
dapat diterima dengan baik.

LANGKAH KEGIATAN

Proses menjadi penyuluh antikorupsi 
saya lalui sudah cukup lama, antara lain: 

1. Saya mulai melakukan koordinasi  
dan penyuluhan dengan instansi 
dalam lingkup ruang kerja saya saat 
ini di SMK Tritect Informatika Medan, 

2. Selanjutnya, Saya mengikuti LSP KPK, 
Saya dan seorang teman bernama 
Peranita Sagala membuat pelati-
han khusus yang diselenggarakan 
oleh Komunitas Medan Membaca 
dan MW Forhati Sumut, juga SPAK 
Indonesia. Arah penyuluhan pela-
tihan ini adalah agar para peserta 
penyuluhan dan pelatihan tersebut 
untuk ikut berpartisipasi dan siap 
untuk mengikuti elearning yang 
diselenggarakan oleh LSP KPK.

3. Bersama komunitas SPAK Indonesia 
dan Komunitas Medan Membaca juga 
kami melakukan penyuluhan melalui 
pojok membaca dan taman membaca. 
di masyarakat umum serta sekolah-
sekolah.

4. Secara online, kami membuka 
pembelajaran daring tentang 

Penyuluhan Antikorupsi melalui via 
zoom yang di hadiri oleh pimpinan 
dan ketua-ketua, baik dari berbagai 
organisasi maupun perorangan.

5. Bersama-sama dengan MW Forhati 
Sumut dan MW Kahmi Sumut 
membuat seminar dan diskusi online 
yang dihadiri oleh komisioner KPK 
Pak Abdullah Hehamahua yang di 
saksikan dan turut hadir Master 
Sadry, yang saat itu saya menjadi 
Moderatornya.

6. Sampai saat ini, melalui WA Grub 
Antikorupsi saya juga memberikan 
penyuluhan secara aktif dengan 
memberikan materi-materi An-
tikorupsi.

DAMPAK

Dampak yang dirasakan secara 
langsung Alhamdulillah dampaknya 
sangat terasa di diri saya sendiri, keluarga, 
juga para peserta baik yang ada di 
group WA dan sekolah-sekolah tempat 
saya mengajar. Ada hal yang membuat 
Saya terkejut ketika Kepala Sekolah 
memberikan laporan keuangan secara 
terbuka dan transparan didepan para 
guru dan di tempelkan pada madding.

Orang-orang yang berdekatan 
dengan Saya, sekarang agak berhati-hati 
melakukan hal yang menyimpang dan 
akan melakukan praktik koruptif apabila 
berdekatan dengan saya maupun suami.

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam proses penyuluhan tentunya 
ada tantangan dan kendala yang diha-
dapai, terutama pada saat pandemi Cov-
id-19 saat ini dengan social distencing yang 
dilakukan pemerintah membuat kegiatan 
agak sulit bergerak di penyuluhan secara 
langsung. Hal ini menyebabkan sedikit 
reruksi dari proses kegiatan penyuluhan, 
maka solusi yang  saat ini hanya melalui 
WA chat group saja.

RENCANA PENGEMBANGAN 

Rencana pengembangan berikutnya 
adalah Saya akan membuat Seminar dan 
Penyuluhan baik secara online ataupun 
nantinya bila sudah selesai masa pandemi 
bisa secara langsung. Agar masyarakat 
lebih banyak mengetahui sikap-sikap 
Antikorupsi dan menyadari kesalahan-
kesalahan yang pernah dilakukan, hal ini 
harapannya juga bisa lebih berdampak 
pada diri sendiri dan masyarakat di 
lingkungannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah mendapat sertifikasi 
penyuluhan yang selama ini saya 
sampaikan belum terstruktur, sekarang 
sudah lebih baik dan lebih terstruktur, 
proses persiapan materi lebih lengkap 
dengan banyak mengumpulkan bukti baik 
melalui foto ataupun video.

Rekomendasi saya terhadapa LSP 
KPK agar lebih membuka jalur bagi kita 
penyuluh untuk mendapat kesempatan 
sama dalam mendapatkan apapun bentuk 
pelatihan. Terus membimbing kita dan 
mengarahkan kita dengan memberikan 
tambahan materi atau dalam bentuk 
apapun.

Penyuluhan antikorupsi 
bukan hal yang mudah, 
melalui program sertifikasi 
LSP-KPK, penyuluhan sesuai 
dengan SKKNI membuat kita 
lebih terstruktur  dan tujuan 
penyuluhan tersampaikan 
dengan baik.

- Ainun Mardhiah, S.Pd -

Dokumentasi kegiatan penyuluhan antikorupsi di ruang publik
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Kelas Bercerita
Menanamkan nilai An-

tikorupsi harus dimulai dari sejak 
dini. Anak bagaikan kanvas putih 
yang belum banyak terkontami-
nasi dari hal yang tidak baik. 
Keluarga merupakan titik awal 
pendidikan, orangtua adalah 
pendidik mereka yang pertama 
dan utama bagi anak-anak 
mereka. Peran mereka sungguh 
tak tergantikan dan tidak dapat 
diambil alih oleh siapa pun. 

Melalui keteladanan hidup sehari-
hari dan cara hidup orangtua, 
budaya antikorupsi ditanamkan 
dan ditularkan kepada anak-anak 
mereka. Pola hidup sederhana dan 
senantiasa mampu bersyukur atas 
segala anugerah yang diterima 
dalam keluarga kiranya mampu 
menjadi benteng pertahanan 
untuk menghindarkan keluarga 
dari keserakahan yang menjadi 
akar utama korupsi. 

Nuradi Indrawijaya
Reg PAK.915.1.00123 2018

Pengelola TBM Mata Aksara 
Yogyakarta, Penyuluh 
Antikorupsi

Tantangan terbesarnya yang terjadi 
saat ini pendidikan keluarga yang bukan 
hanya sekedar pendidikan antikorupsi 
sangatlah kurang. Hal ini dapat kita lihat 
bersama contoh penyakit masyarakat 
yang setiap hari secara kasat mata ada 
didepan mata kita baik melalui layar 
kaca maupun kondisi lingkungan sekitar, 
degradasi moral yang semakin hari 
semakin beragam dan bermutasi menjadi 
bentuk negatif lainnya karena pengaruh 
perkembangan zaman dan pola hidup 
masyakarat. 

Berbagai penyakit masyarakat, 
seperti penyalahgunaan narkoba, seks 
bebas, tawuran, pelacuran, sampai dengan 
persoalan korupsi, bisa jadi disebabkan 
karena tidak berfungsi/rusaknya institusi 
keluarga. Keluarga tidak berfungsi 
dengan baik, sehingga persoalan meluas 
pada masyarakat, bangsa dan negara. 
Dari kejadian tersebut kita lihat kondisi 
bangsa kita di masa yang akan datang, 
bahwa kondisi keluarga merupakan 

cerminan dari bagaimana wajah bangsa 
dan negara kita ke depannya. Hal ini akan 
mempengaruhi semangat nilai juang 
atau nasionalisme yang kemudian akan 
menjatuhkan negara kita ke jurang hitam 
yang lebih dalam dalam bersaing dengan 
negara dan bangsa lain di dunia ini.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan diatas merupakan 
tantangan terbesar kita dalam membentuk 
karakter dan mempersiapkan generasi 
penerus bangsa sejak usia dini, Salah 
satu kegiatan yang dilakukan dalam 
melakukan pendidikan antikorupsi yaitu 
memberikan penyuluhan kepada anak 
melalui Kelas Bercerita yang melibatkan 
orang tua. Bercerita atau mendongeng 
merupakan cara yang paling efek-
tif kepada anak untuk memberikan 
pemahaman kepada anak-anak agar 
anak cepat mengerti, serta dengan 
menggunakan metode bercerita atau 

mendongeng merupakan sebuah metode 
yang tidak menggurui. 

Dalam kegiatan kelas bercerita ini 
Orang tua dilibatkan, Orang tua harus 
mendampingi dan memberikan dukungan 
kepada anak  mulai dari awal kegiatan 
sampai evaluasi  kegiatan.

LANGKAH KEGIATAN

Kelas Bercerita memiliki berberapa 
tahapan dimulai dari sesi latihan, pentas 
integritas sampai evaluasi kegiatan. Nilai 
antikorupsi ditanamkan pada setiap 
proses latihan. Dalam proses latihan 
terdapat beberapa tahapan mulai dari  
latihan membaca, berani bercerita, berani 
berkpresi, resolusi konflik, tanggung 
jawab terhadap peran, jujur siapa saya 
untuk menggali potensi diri, peduli 
sahabat, tanggung jawab kita, sampai adil 
berkarya. 

LSP-KPK TAHUN 2020
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Proses latihan merupakan kekuatan 
Kelas Bercerita, bukan hanya menggali 
bakat dan potensi diri, namun yang lebih 
utama adalah menanamkan nilai karakter 
diantaranya nilai Antikorupsi, yaitu nilai 
integritas. Dalam proses latihan, selalu 
melibatkan orang tua sehingga nilai kara-
kter integritas tidak  hanya tertanam pada 
anak, tetapi orang tua juga. Harapannya, 
orangtua memanfaatkan waktu bersama 
anak mereka untuk menanamkan 
nilai-nilai integritas dan budi pekerti

Dengan memberikan cerita dan 
orang tua di dalam prosesnya, hal ini akan 
menjaga komunikasi intensif dengan anak-
anak di rumah, dan menjadi pembahasan 
agar anak lebih memahami makna nilai 
yang ditanamkan yang di ceritakan di 
dalam kegiatan kelas bercerita tadi. 

DAMPAK

Nilai integritas mulai tertanam pada 
diri anak.  Mereka mampu menemukan 
potensi diri dengan cara  jujur pada diri 
sendiri dengan sadar memilih peran 
sesuai kemampuan diri bukan dengan 
cara memaksakan kehendak. Sekolah 
dan masyarakat menerima manfaat dari 
perubahan yang dimiliki anak, baik di 
lingkungan sekolah maupun tempat tinggal 
mereka. 

KENDALA DAN SOLUSI

Kolaborasi antara orang tua dan 
anak masih belum maksimal, menjadi 
salah satu kendala yang dihadapi pada 
kelas bercerita. Hal itu terjadi di awal 
kegiatan. Dengan adanya evaluasi setiap 
kegiatan dan sudah melewati beberapa 
kali pertemuan kolaborasi mulai berjalan 
efektik dan maksimal. Kemudian kendala 
yang sering dihadapi adalah ketika 
memperkenalkan diri kepada orang tua 
atau guru. Penerimaan  guru dan orang tua 
kepada penyuluh KPK masih kurang re-
sponsif, mereka berpikir bahwa penyuluh 
KPK sama dengan tim penindakan. 
Setelah diberikan penjelasan baru mereka 
mengerti dan mendukung kegiatan. 

RENCANA PENGEMBANGAN

Melihat perkembangan zaman saat 
ini yang mana orang lebih suka melihat 
youtube, kedepan akan membuat chan-
nel youtube Kelas Bercerita yaitu “Mata 
Aksara Kelas Bercerita”, sehingga 
manfaatnya bisa dirasakan oleh siapa saja 
tanpa batas.

Kelas bercerita di Taman Baca Mata Aksara

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kelas Bercerita merupakan kegiatan untuk menggali 
potensi diri. Untuk sampai ke tahapan pentas, harus melewati 
serangkaian proses latihan. Proses latihan ini yang sangat 
penting. Karena didalam proses terdapat nila-nilai karakter 
diberikan diantaranya nilai Antikorupsi. Kita harus memahami 
arti sebuah proses, ketika kita menginginkan sesuatu maka harus 
menyelesaikan semua tahapan,tidak boleh lompat-lompat apalagi 
sampai melanggar hak-hak orang lain. Untuk memperkuat proses 
itu maka orang tua ikut terlibat, sehingga terhadi kolaborasi 
untuk saling memperkuat proses yang sedang dikerjakan anak 
ketika mengikuti Kelas Bercerita. Keluarga memiliki peranan 
sangat penting, karena keluarga lah titik awal penanaman 

nilai-nilai pada anak. Untuk itu orang tua pun harus dilibatkan 
dalam menanamkan arti sebuah proses. Sehingga peran apa pun 
yang dilakoni oleh anak pada saat pentas, itu karena potensi diri 
yang dimiliki oleh anak, bukan karena hasil dari memaksakan 
kehendak. 

Kelas Bercerita tidak akan berkembang tanpa dukungan 
dari semua pihak telebih lembaga pemerintah.  Perlu adanya 
kesempatan pentas yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau 
lembaga pemerintahan lainnya. Saat ini pentas hanya dilakukan 
di hari-hari besar, maka kedepan harapannya ada event-event 
lain yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau lembaga 
lainnya. 

Menanamkan nilai An-
tikorupsi harus dimulai dari 
sejak dini. Anak bagaikan 
kanvas putih yang belum 
banyak terkontaminasi 
dari hal yang tidak baik. 
Keluarga merupakan titik 
awal pendidikan, orangtua 
adalah pendidik mereka 
yang pertama dan utama 
bagi anak-anak mereka.

- Nuradi Indrawijaya -
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Mari Bergerak Bersama 
Menjaga Integritas

Pengalaman sebagai Ketua 
Tim penyusunan Rencana Aksi 
Pemerintah Kota Bandung 
dalam melaksanakan Program 
Pemberantasan Korupsi Terinte-
grasi  (Renaksi PPKT) di bawah 
monitoring Tim Koordinasi dan 
supervisi pencegahan (Tim  Kor-
supgah) KPK sejak akhir Tahun 
2016 merupakan awal dari 
kegelisahan dan memotivasi untuk 
melaksanakan perbaikan diri dan 

lingkungan khususnya yang berke-
naan dengan nilai nilai integritas 
yang sesungguhnya sudah menjadi 
janji ketika mengangkat sumpah, 
baik pada saat awal menjadi PNS 
maupun pada saat diangkat dalam 
jabatan tertentu.

Melalui penyelesaian tugas pe-
nyusunan Renaksi PPKT diketahui 
pelaksanaan sumpah dalam tugas 
belum sepenuhnya tertunaikan, 
karena ternyata banyak sekali celah 

Evi  Syaefini Shaleha
Reg PAK.915.1.00011 2019 

PNS di lingkungan 
Pemerintah Kota 
Bandung, Penyuluh 
Antikorupsi

dan godaan untuk melanggar nilai nilai 
integritas itu. Astaghfirulloh. Semoga Al-
lah SWT mengampuninya.

Maka, begitu ada informasi tentang 
adanya kegiatan sertifikasi Penyuluh An-
tikorupsi jalur pengalaman, yaitu bagi PNS 
dan relawan/masyarakat, yang selama 
ini berpengalaman dalam melaksanakan 
penyuluhan antikorupsi dapat mengikuti 
sertifikasi di LSP KPK. Saya, termotivasi 
untuk mengikutinya, dengan harapan 
meskipun sudah pensiun saya akan 
bisa tetap berkontribusi bagi negara 
melalui kegiatan penyuluhan antikorupsi 
membantu kinerja teman teman di KPK.

Motivasi tersebut tumbuh seiring 
dengan pelaksanaan tugas Saya pada 
tahun 2017, karena mendapat tugas 
sebagai Plt Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP). Dengan penugasan 
itu, saya  berkesempatan melakukan 
perbaikan sistem pelayanan berbasis 
online di bawah monitoring Tim Korsup-
gah KPK. Dari hasil perbaikan tersebut 
KPK menilai bahwa Aplikasi Sistem 
yang digunakan layak direplikasi oleh 
daerah lain. Tim Korsupgah mendorong 
Pemkot Bandung menebar kebaikan 
melalui replikasi Sistem. Dan, ini menjadi 
pengalaman saya paling mutakhir dalam 
melakukan penyuluhan antikorupsi. 
Mewakili Pemerintah Kota Bandung, 
dengan ijin pimpinan Saya bersama  Tim 
Korsupgah KPK melaksanakan sosialisasi 
tentang Sistem perijinan online yang bisa 
direplikasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Barat,  Provinsi NTB dan Provinsi 
Kepulauan Riau.

Itulah sebagian bekal saya dalam 
mengikuti sertifikasi. Penyuluh Antikorup-
si dan keresahan dalam memperbaiki 
kondisi yang ada dan Saya layak berterima 
kasih kepada  Tim Korsupgah KPK yang 
mengkoordinasikan Provinsi Jawa Barat, 

karena telah  menjadi jalan dan media 
perkenalan Saya dengan ACLC KPK, 
dalam proses mengajukan diri mengikuti 
sertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pasca sertifikasi sebagai Penyuluh 
Antikorupsi, saya memiliki tanggungjawab 
untuk melaksanakan penyuluhan 
antikorupsi sesuai komitmen. Setiap 
Penyuluh Antikorupsi, akan memenuhi 
janjinya dengan melaksanakan kegiatan 
yang beragam, dengan berbagai kelompok 
sasaran sesuai bidang profesi yang digelu-
tinya, juga dengan memanfaatkan media 
penyuluhan yang telah tersedia di Pusat 
Edukasi Antikorupsi/ACLC KPK, maupun 
mengembangkan sendiri dan berkreasi 
melalui sejumlah inovasi melaksanakan 
penyuluhan antikorupsi secara efektif. 

Sebagai pemula dalam penyuluhan 
antikorupsi tentunya menimbulkan 
rasa khawatir, kekhawatiran dan 
ketidakpercayaan diri yang timbul 
tenggelam, mungkin salah satunya 
disebabkan oleh usia yang sudah 
memasuki masa pensiun, apalagi melihat 
mereka yang mengikuti sertifikasi masih 
berusia muda dan penuh semangat, 
serta sarat pengalaman. Oleh karenanya, 
Saya merasa harus  mempunyai 
teman untuk berbagi dan berdiskusi 
termasuk memperoleh inspirasi dalam 
melaksanakan penyuluhan berdasarkan 
pengalaman teman teman penyuluh yang 
sudah lebih dahulu berkiprah dalam 
penyuluhan antikorupsi. 

Kebutuhan pribadi ini akhirnya 
bersambut baik pada saat ngobrol santai 
di LSP KPK dengan teman teman yang 
berasal dari Jabar, antara lain para 
Master yang terlebih dahulu berkiprah: 
Master Reny Andriani dari Kota Banjar 
yang menjadi asesor pada saat itu, dan 

Master Roto Priyono Asesor yang tinggal 
Kota Bandung tetapi bertugas di GIZ 
Jakarta, Master Sandri dari LSP KPK yang 
juga berasal dan tinggal di Cimahi, Jawa 
Barat. Obrolan santai ternyata membawa 
dampak yang signifikan,  menumbuhkan 
semangat untuk merealisasikan harapan 
yakni dapat berhimpun menjadi satu 
perkumpulan berdasarkan kebutuhan 
dan kepentingan yang sama yaitu profesi 
Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi.

LANGKAH KEGIATAN

Pada kegiatan perencanaan 
penyuluhan kami menggunakan WAG 
(WhattsApp Grup) yang disiapkan KPK 
pada persiapan sertifikasi untuk tetap 
berkomunikasi sekaligus mencari teman 
teman PAK  yang berdomisili di Jawa 
Barat  yang tidak bersama sama saat 
sertifikasi, maupun yang sudah lebih 
dahulu memperoleh sertifikasi untuk 
mengumpulkan informasi dan mengajak 
pada pertemuan pertama. 

Pada proses penyuluhan pertama 
kali dilakukan di SD Gagas Ceria Kota  
Bandung, salah satu Sekolah percontohan 
yang menerapkan nilai integritas melalui 
kegiatan “Workshop Bermain Board-
game dan Festival Belajar Main” yang 
diselenggarakan oleh  Ludenara didukung 
Dikyanmas KPK pada tanggal 1 Januari 
2020.

Momentum yang baik untuk 
mengawali pertemuan Penyuluh An-
tikorupsi yang tinggal di sekitar Kota 
Bandung dan sekitarnya bahkan Kab/
Kota lainnya di Jawa Barat. Kami  
mencoba meminta izin menggunakan 
salah satu ruangan di tempat kegiatan 
untuk mengadakan pertemuan pertama. 
Bersyukur, bahwa Pengurus Yayasan 
yang mengelola  SD Gagas Ceria adalah 
aktivis dan pegiat antikorupsi dari Saya 

LSP-KPK TAHUN 2020
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Perempuan Antikorupsi (SPAK), dan salah 
seorang guru di SD Gagas Ceria baru saja 
lulus sertifikasi, yang siap membantu 
mengusahakan sekolahnya menjadi 
tempat pertemuan.

Maka, melalui Whatsapp Group kami 
mengundang teman teman Penyuluh 
Antikorupsi yang sudah terdata sebagian 
untuk hadir di SD Gagas Ceria pada 
tanggal 12 Januari 2020. Disela mengikuti 
kegiatan workshop, kami berkumpul 
bersilaturahim, untuk mendiskusikan 
mengenai rencana membentuk perkum-
pulan para Penyuluh Antikorupsi (PAK) 
se Jawa Barat. Alhamdulillah, hadir 15 
orang PAK, dengan berbagai profesi. 
Widyaiswara 4 orang; Dosen Poltekkes 
Bandung: 2 orang; Guru 4 orang; Perkum-
pulan Saya Perempuan Antikorupsi : 2 
orang; K/L 1 org; Pensiunan PNS 1 orang; 
dan Pegawai GIZ 1 orang. PAK yang hadir 
berdomisili di Bandung Raya, da nada 
yang datang dari Kota Bekasi, Kab. Suka-
bumi, Kota Banjar, dan Purwakarta.

Dalam pertemuan akhirnya 
disepakati dibentuk Perkumpulan dengan 
Nama PAKSI Jabar (Penyuluh Antikorupsi 
Jawa Barat), dengan Tagline “Baba-
rengan Ngalawan Korupsi” yang akan 
dicantumkan bersama logo PAKSI Jabar. 
Untuk Kop Surat dan identitas organisasi/
perkumpulan lainnya yang diperlukan. 
Tagline dimaksudkan sebagai motivasi 
bagi para Penyuluh Antikorupsi di Jawa 
Barat, untuk selalu bekerja bersama, 
bergandengan tangan dengan seluruh 
unsur masyarakat dalam memerangi 
korupsi. Diyakini, apabila bekerja 
bersama, bergotong royong maka hasilnya 
akan lebih efektif dan berdampak luas. 
Selain itu, pertemuan menyepakati adanya 
kepengurusan, draft awal program kerja. 
Saya diminta oleh teman teman untuk 
menjadi Ketua, sekaligus menyepakati 
untuk sementara Sekretariat PAKSI Jabar 
menggunakan alamat rumah Ketua. 

Setelah beberapa kali pertemuan di 
Sekretariat, akhirnya disepakati ada enam 
program kerja PAKSI Jabar yang akan 
dilaksanakan, yaitu: (1) Penguatan Kelem-
bagaan dan Penyusunan Profil Organisasi; 
(2) Manajemen Anggota; (3) Semangat 
Kolaborasi, menjajagi kerjasama dengan 
berbagai instansi Pemerintah Daerah 
dan lembaga lainnya; (4) Inventari-
sasi kegiatan para Penyuluh di berbagai 
daerah Jabar, untuk bisa saling berbagi; 

(5) Menyusun standardisasi materi, media 
ajar, dan strategi penyuluhan untuk 
membantu anggota PAKSI dalam kegiatan 
Penyuluhan; (6) Peningkatan kapasitas 
Penyuluh dengan berbagai strategi.

Sejumlah kegiatan yang berhasil 
kami laksanakan sepanjang Tahun 2019, 
antara lain:
1. Melaksanakan dua kali  kegiatan 

kampanye Antikorupsi di kawasan 
Carfree day, Jalan Ir H. Djuanda depan 
SMAN 1 Bandung;

2. Mendampingi Tim Penyusun Pergub 
Implementasi Pendidikan Antikorupsi 
di Dinas Pendidikan Jawa Barat;

3. Menghadiri kegiatan  Deklarasi 
Sekolah Berintegritas dan Ramah 
Anak oleh Wakil Gubernur Jawa 
Barat;

4. Mengunjungi Sekolah Percontohan SD 
Negeri Leuwipanjang yang ditunjuk 
oleh Kemendikbud RI melalui LPMP 
sebagai perbandingan dengan Tata 
Kelola Sekolah Berintegritas;

5. Bekerjasama dan Berkolaborasi 
dengan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat, melalui Inspektorat dan 
Dinas Pendidikan serta dengan 
Pemkot Bandung melalui Dinas 
Pendidikan Kota Bandung dalam 
menyelenggarakan  Hari Antikorupsi 
sedunia pada Bulan Desember 2019;

6. Bekerjasama dengan BPSDM untuk 
penyelenggaraan Rapat Kerja PAKSI 
Jabar diberikan tempat di BPSDM 
pada Bulan Maret 2020. Namun 
belum dapat dilaksanakan karena 
sudah mulai terjadi Pandemi sehingga 
dilaksanakan PSBB.

DAMPAK

Bekerjasama dalam tim membuat 
saya lebih optimis dalam melaksanakan 
penyuluhan meski dengan komunikasi 
diskusi yang santai ternyata membawa 
dampak yang signifikan,  menumbuhkan 
semangat untuk merealisasikan harapan 
yakni dapat berhimpun menjadi satu 
perkumpulan berdasarkan kebutuhan 
dan kepentingan yang sama yaitu profesi 
Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi.

Sebagai seorang pensiunan saya 
termotivasi bisa tetap berkontribusi bagi 
negara melalui kegiatan penyuluhan 
antikorupsi.

KENDALA DAN SOLUSI

Menjalankan PAKSI Jabar ternyata 
tidak selancar harapan awal. Kendala 
yang dihadapi antara lain adanya 
kesibukan para PAK dengan tugas kedina-
sannya, sehingga beberapa kali pertemuan 
yang direncanakan tidak bisa terlaksana. 
Namun demikian, dengan keterbatasan 
yang ada kami mencoba melaksanakan 
yang bisa kami lakukan secara maksimal. 
Dengan selalu berdiskusi dengan para 
penyuluh menjaga semangat motivasi 
agar tidak padam, 

RENCANA PENGEMBANGAN

Kegiatan penyuluhan yang telah 
berlangsung dengan baik akan terus 
dilaksanakan, tentunya dengan terobosan-
terobosan baru dengan menggandeng 
pihak swasta maupun pemerintah agar 
kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan 
dengan baik. Pada waktu dekat setelah 
pandemi menindaklajuti kembali proses 
kerjasama bersama BPSDM yang tertunda 
karena Covid-19.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Korupsi merupakan musuh yang 
harus diperangi bersama, keefektifan 
dengan pendekatan budaya dan melalui 
penyuluhan yang terus digaungkan usaha 
untuk mengikis praktik di instansi, kor-
porasi dan masyarakat pasti akan dapat 
memberikan dampaknya. 

Penyuluh Antikorupsi harus selalu 
bekerja bersama, bergandengan tangan 
dengan seluruh unsur masyarakat dalam 
memerangi korupsi, diyakini, apabila 
bekerja bersama, bergotong royong maka 
hasilnya akan lebih efektif dan berdampak 
luas.

Bekerjasama dalam tim 
membuat saya seorang 
pensiunan termotivasi 
bisa tetap berkontribusi 
bagi negara, melalui 
kegiatan penyuluhan 
antikorupsi dan dengan 
bergandengan tangan 
bersama masyarakat, 
bergotong royong maka 
hasilnya akan lebih 
efektif dan berdampak 
luas.

- Evi  Syaefini Shaleha -Pembentukan PAKSI Bandung Implementasi pendidikan antikorupsi 
di Purwakarta
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Setiap orang tentu punya 
cita-cita, begitu juga dengan saya 
yang bercita cita ingin menjadi 
pengajar atau dosen, sekaligus 
aktivis. Mengapa aktivis? Karena 
pengalaman saat sekolah dan 
perkuliahan di berbagai organisasi 
seperti OSIS dan BEM. Kemudian 
melihat beberapa perjalanan orang 
hebat yang tetap “mencatutkan” 
kata aktivis sampai beliau tua 

disamping pekerjaan pokoknya. 
Namun pengalaman organisasi 
dan pemberian gelar aktivis, tidak 
selamanya berjalan harmonis. 
Banyak yang memiliki gelar aktivis 
tetapi tidak berperilaku integri-
tas dan melanggar norma demi 
kepentingan pribadi atau golongan. 
Hati saya tergetar dan terdorong 
untuk melakukan   pelurusan 
kembali makna aktivis. Sehingga 

Aista Wisnu Putra
Reg PAK.915.1.00305 2018 

Universitas Karangturi 
Semarang, KOMPAK 
JATENG

Menjadi Dosen Online 
Antikorupsi dengan 
Ijazah S1... Bisa !!!

saya putuskan untuk menjadi aktivis 
antikorupsi dengan bergabung dengan 
Institute for Integrity (IFI) dari Jogjakarta 
untuk belajar dan mendapat kesempatan 
mengajar. Aktivis antikorupsi saya pilih 
karena dilihat dari para teman-teman 
aktivis antikorupsi, betul-betul dapat 
mengubah pribadi seseorang menjadi 
lebih berintegritas kemudian mensosial-
isasikannya kepada orang lain. 

Setelah saya bergabung di IFI, 
banyak kesempatan mengajar di berbagai 
tempat seperti Yogyakarta, Magelang, 
Semarang, sampai Pemalang. Semua lika-
liku mengajar saya lakukan demi menjadi 
aktivis Antikorupsi yang mumpuni. 

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pentingnya sertifikasi untuk menjadi 
seorang profesional yang diakui dalam 
bidangnya. Pada tahun 2018 dan saya 
didorong oleh Master Suharsi (Mas-
ter adalah panggilan untuk penyuluh 
antikorupsi yang sudah tersertifikasi) 
sehingga saya mendaftar sertifikasi pada 
akhir tahun 2018 dan Alhamdulillah 
dinyatakan kompeten. Setelah itu kegiatan 
menyuluh menjadi lebih banyak sehingga 
pengalaman sayapun juga menjadi 
bertambah. 

Di tahun 2019 saya dihubungi 
oleh Master Suharsi untuk menjadi tim 
pengajar antikorupsi di Universitas 
Nasional Karangturi Semarang (UNKAR-
TUR). Awalnya saya malu karena masih 
berijasah S1, namun Master Suharsi 
memotivasi bahwa hal ini diperbolehkan 
karena mempunyai sertifikat penyuluh 
antikorupsi tingkat pratama dari Badan 
Nasional Standardisasi Profesi (BSNP). 
Pada saat itu saya masih bekerja di 
kantor pengacara, tetapi karena mata 

perkuliahan dilakukan pukul 5 sore setiap 
jumat, maka seminggu sekali setelah 
bekerja saya masih bisa berkesempatan 
untuk mengajar pendidikan antikorupsi.

LANGKAH KEGIATAN

Pada semester awal kegiatan 
mengajar antikroupsi saya lakukan secara 
bergantian bersama dengan master 
Harsi, Materi yang saya sampaikan 
mulai dari pengenalan apa itu korupsi 
kepada mahasiswa, mengapa kita perlu 
mencegahnya, apa saja korupsi yang dapat 
dikenakan hukum pidana, bagaimana 
Indonesia jika bebas dari korupsi, dan 
lain sebagainya menyesuaikan kurikulum 
standar penyuluh antikorupsi. Proses 
kegiatan yang saya lakukan dengan 
mengisi waktu yang begitu luang dengan 
tambahan yang membahas topik-topik 
yang berkaitan dengan latar belakang 
saya yang bekerja di bidang hukum, hal 
ini dikarenakan biasanya menyuluh hanya 
dengan waktu beberapa jam saja harus 
menyampaikan materi antikorupsi dasar, 
maka jika perkuliahan satu semester tentu 
banyak waktu leganya. 

Waktu yang lengang saya isi dengan 
diskusi interaktif, konsultasi tentang 
masalah hukum, dan mencari tahu opini 
mahasiswa tentang isu antikorupsi. Tugas-
tugas perkuliahanpun dilakukan dengan 
“anti-mainstream” dengan menugaskan 
mahasiswa untuk membuat video tentang 
pentingnya Pendidikan antikorupsi dan 
membuat poster antikorupsi untuk dipub-
likasi.

Pada semester berikutnya saya 
ditawari untuk mengajar antikorupsi 
secara mandiri. Saya pun memberanikan 
diri mengambil kesempatan ini sekaligus 
menyelesaikan kuliah S2 saya di pe-

minatan pembaharuan hukum pidana 
Universitas Diponegoro. Dengan 
kesibukan yang ada setengah semes-
ter saya lalui secara lancar dengan 
memberikan materi dan tugas-tugas 
yang lebih saya variatifkan. Tugas-
tugas mengakui pelanggaran integri-
tas, tugas latihan melaporkan kasus 
korupsi pelayanan publik via media 
online, membuat puisi antikorupsi, 
membuat poster antikorupsi, merangkum 
video antikorupsi, dan menugaskan 
mahasiswa bagaimana jika mereka 
menjadi pengambil kebijakan untuk 
menanggulangi kasus korupsi di Indone-
sia. 

Modal yang pal-
ing penting 
sebagai pegiat an-
tikorupsi kita harus 
memantapkan niat, 
berani belajar dan 
berjejaring antar 
pegiat.

- Aista Wisnu Putra -
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DAMPAK

Penyuluhan antikorupsi yang telah 
saya lakukan juga tidak berhenti di dalam 
bingkai perkuliahan online saja. Setelah 
kuliah tak jarang banyak mahasiswa 
yang ingin diskusi online tentang kasus-
kasus ketidakadilan di negeri ini. Mulai 
dari kasus persekusi pedagang pasar di 
Palembang, kasus penembakan di Lapas 
Cebongan, pelayanan publik yang tidak 
memuaskan, hingga disuksi masalah 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan. 
Dari sini terlihat para mahasiswa 
muncul kesadaran akan pentingnya 
memperjuangkan hak yang tertindas 
dan berperan aktif dalam membersihkan 
fungsi negara dari korupsi sampai ke akar-
akarnya.

KENDALA DAN SOLUSI

Seperti layaknya hidup, penga-
jaran antikorupsi di kampus tidak 
selamanya berjalan lancar. Selalu saja 
ada kendala yang menjadikan pengaja-
ran menjadi lebih berat dan menantang. 
Mulai dari masalah klasik mahasiswa 
seperti sering datang terlambat, ada 
yang jarang masuk kelas, tidak pernah 
mau aktif sampai paling parah tidak 
mengumpulkan tugas. Kemudian masalah 
yang lebih rumit seperti mahasiswa 
mengajak debat di kelas, ribut di kelas, 
dan tidak memperhatikan pembelajaran. 
Namun semua kendala dapat diatasi 
dengan menggunakan solusi pendeka-
tan kesabaran dan dialogis kepada 
mahasiswa. Sehingga mahasiswa merasa 
menjadi pihak yang dibutuhkan dalam 
pembelajaran di kelas. 

Sayangnya ditengah-tengah mengajar 
terjadi pandemi virus corona yang 
membuat perkuliahan harus dilaksanakan 
secara dalam jaringan (online). Sayapun 
langsung belajar menggunakan fasilitas 
Google Classroom untuk mengajar an-
tikorupsi secara online. Kendala dan suka 
duka mengajar online di masa pandemi 
cukup banyak seperti mahasiswa yang 

tidak punya email, tidak bisa desain, 
tidak mengerti google classroom, lupa 
mengumpulkan tugas, tidak punya laptop, 
HP yang tidak support untuk mengung-
gah tugas dan lain sebagainya. Namun 
semua hal tersebut harus dilewati secara 
sabar dan sebagai dosen memberikan 
konsultasi daring setiap waktu via What-
sapp. Toleransi waktu tetap diberikan 
kepada mahasiswa yang terkendala. Antar 
mahasiswa juga saya perintahkan untuk 
saling membantu teman yang kesusahan 
baik dengan meminjam alat atau 
mengerjakan Bersama (tentunya dengan 
memperhatikan protokol kesehatan. 
Selanjutnya kumpulan tugas mahasiswa 
seperti opini, puisi, dan poster perlu 
disatukan untuk kemudian dijadikan 
buku dan diluncurkan saat dies natalis 
universitas guna promosi UNKARTUR 
yang masih baru.

Setelah saya cari tahu tentang profesi 
dosen, ternyata ada yang namanya statu 
dosen luar biasa (DLB). DLB mengajar 
menjadi dosen bukan karena ijazah s2 
tetapi karena kemampuan khususnya 
yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi 
dalam pengembangan kemampuan 
akademik dan praktis. Beberapa DLB 
seperti petani, aktor,atau praktisi yang 
mengajar di perguruan tinggi tidak 
dengan ijazah tetapi dengan ilmu dan 
keahlian bahkan tidak jarang tidak beri-
jasah.

RENCANA PENGEMBANGAN

Langkah ke depan yang akan saya 
lakukan adalah aktif berkontribusi dalam 
forum komunikasi penyuluh Antikorupsi 
(KomPAK) Jawa Tengah khususnya di 
bidang komunitas. Keinginan besar yang 
mungkin untuk segera direalisasikan 
adalah mendirikan komunitas Antikorupsi 
yang berisikan anak muda bervisi luas 
dan berani dalam berkontribusi nyata 
di bidang antikorupsi. Dalam kegiatan 
pengembangan kompetensi kedepan 
tentunya melanjutkan sertifikasi saya ke 
jenjang madya dan selanjutnya utama.

Dalam upaya memberikan edukasi 
antikorupsi langkah berikutnya yang 
akan saya lakukan yaitu sering menulis 
di berbagai media maupun jurnal ilmiah 
tentang Antikorupsi dan kebijakan hukum 
pidana, guna menunjang wawasan dan 
kemampuan pengajaran serta penyuluhan 
antikorupsi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dapat saya simpulkan bahwa 
menjadi penyuluh antikorupsi tersertifi-
kasi membuka peluang kita untuk belajar 
dan mengajar, bahkan dapat menggapai 
cita-cita kita. Namun proses sertifikasi 
tidak semudah membalikan telapak 
tangan karena harus memiliki beberapa 
syarat demi profesionalitas penyuluh 
antikorupsi. Setelah tersertifikasipun juga 
kita harus berani mengambil kesempatan 
dan membuka kesempatan sendiri untuk 
berbagi dan tidak lupa belajar kepada 
yang kita suluh. Saya yakin bahwa 
menjadi Penyuluh Antikorupsi adalah 
jalan hidup saya, sehingga menjalaninya 
dengan senang dan merasakan menjadi 
bermanfaat bagi sesama manusia. Saran 
saya bagi para pembaca yang ingin 
berkontribusi dalam kegiatan antikorupsi  
untuk memantapkan niat, berani belajar 
dan berjejaring antar pegiat. Hal ini akan 
menjadikan diri kita selalu haus akan 
ilmu, berani menghadapi perubahan dan 
bertambah pengalaman sehingga dapat 
membuka kesempatan-kesempatan kita 
untuk aktualisasi diri semakin besar. 

Proses perkuliahan pembelajaran antikorupsi 
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Berlatar belakang pendidikan 
Sarjana Ekonomi tentu saja menjadi 
bidikan bagi kompetensi jabatan yang 
bersinggungan dengan pengelolaan 
keuangan. Pengalaman 4 tahun 
menjadi bendahara pengeluaran 
sebuah Organisasi Perangkat Daerah 
menjadi mimpi buruk yang terasa tak 
akan berakhir jika tak  ku akhiri. Hal 
ini saya rasakan setiap malam jiwa 
rasa tak tenang, meriang bagaimana 

raga ini memikirkan, betapa uang 
negara bisa diputar-putar seperti uang 
perusahaan sendiri. Kata-kata itu 
sering terucap jika ada belanja dinas 
yang tidak sesuai dengan peruntuk-
kannya. Bukan hal yang mudah untuk 
melawan derasnya badai penolakkan 
orang-orang yang kusebut tak ber-
hati nurasi menganggap uang negara 
adalah uang yang mereka keluarkan 
dari kantong sendiri. “Stop!! Berhenti!! 

Haeli
Reg PAK.915.1.00344 2019 

BPSDMD Provinsi 
Nusa Tenggara Barat, 
Penyuluh Antikorupsi

Meniti Jalan PANTAS 
(Penguatan Nilai-Nilai 
Integritas)!!!

Saya berhenti!! Saya mengundurkan 
diri!!” “Saya menolak untuk melanjutkan 
tugas sebagai bendahara walaupun 
belum usai masa jabatan ini saya akan 
membuat surat pernyataan pengunduran 
diri kepada Gubernur. Ibu tak perlu 
menunggu lama”, ucapku sambil 
menunjukkan sebuah surat pengunduran 
diri yang sudah ku tanda-tangan. 
Perlawanan yang ku lakukan untuk 
menyelamatkan kepingan uang negara 
dengan tegas terhadap segala pengeluaran 
yang tak bertuan membuat kondisi conflict 
of interst antara orang-orang disekelil-
ingku yang tampaknya sudah ternina 
bobokkan dengan kondisi yang meraka 
katakan “bisa diatur”, “boleh-boleh Saja” 
menghadirkan suasana kerja, tekanan 
psikologis terasa menyesakkan dada dan 
pastinya aku juga terlibat didalamnya.    

Alhamdulillah tindakanku berbuah 
manis, tawaran melanjutkan pendidikan 
ku sebut sebagai jalan Tuhan. 18 bulan 
pendidikan Magister Akuntansi dengan 
konsentrasi Akuntansi Sektor Publik pro-
gram beasiswa STAR-BPKP terselesaikan 
dengan predikat kelulusan “Cumlaude”.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pengalaman selama 15 tahun 
berada di bagian struktural ini yang 
menyebabkan pertengkaran bathin yang 
menguji integritas saya sebagai seorang 
ASN. Kesempatan melalui jalur pelati-
han pembentukan Widyaiswara peluang 
emas yang membuat jalan menemukan 
cinta yang ku sebut cinta sejati tiada kata 
pantang menyerah dan niat baik semesta 
mendukung.  Bertemu dengan tunas muda 
peserta pelatihan dasar Calon Pegawai 
Negeri Sipil (Latsar CPNS) ku jadikan 
sarana berbagi pengalaman bathin 

tentang penolakan terhadap perbuatan 
korupsi sepertinya belum terasa greget-
nya.

Website aclc.kpk.go.id, seperti 
kantong doraemon semua hal tentang 
pelajaran Antikorupsi dan Penyuluh 
Antikorupsi yang efektif, menarik dan 
berdampak tersaji apik dalam setiap 
laman onlinenya ini kemudian menjadi 
jalan saya dalam menggali informasi 
gerakan antikorupsi. Kesempatan 
bergabung dalam Penyuluh Antikorupsi 
tak pernah ku sia-siakan, syaratnya apa 
dan bagiaimana ku pelajari sangat detail. 
Lulus e-learning pengetahuan dasar An-
tikorupsi adalah  pijakan awal yang harus 
ku sasar sebagai persyaratan utamanya.

Pada akhirnya kesempatan untuk 
meniti sebagai penyuluh antikorupsi 
tiba, LSP-KPK memberikan kesempatan 
bagi BPSDMD NTB sebagai Tempat Uji 
Kompetensi. Kesempatan baik ini ku 
sampaikan juga kepada rekan-rekan 
sesama Widyaiswara. Setiap proses 
pelaksanaan dan persyaratan untuk 
menjadi penyuluh antikorupsi saya lalui 
dengan tidak mudah. Proses kesulitan 
login ke e-learning menyebabkan 
sebagaian sahabat seperjuangan yang ku 
sebut genks Paoq Odaq (=mangga muda 
dalam bahasa sasak/ bahasa daerah 
pendudduk Pulau Lombok) hopeless,  ku 
kuatkan dengan memberikan dorongan, 
dan bantuan informasi strategi login dan 
hampir mendekati injury time kami ber 
lima lulus e-learning  pengetahuan dasar 
antikorupsi.

LANGKAH KEGIATAN

Untuk menuju proses sertifikasi 
Penyuluh Antikorupsi maka calon peserta 
sertifikasi Jenjang Pratama melalui Jalur 

RPL (pengalaman) harus memenuhi 
persyaratan: 

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar 
Antikorupsi dan Integritas yang 
diselenggarakan ACLC KPK yang 
dibuktikan dengan sertifikat kelulu-
san e-learning 

2. Mempunyai pengalaman dalam 
kegiatan pencegahan dan pendidikan 
masyarakat antikorupsi minimal 
selama 1 tahun yang dibuktikan 
dengan Surat Tugas/Liputan Media/
Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya 
yang menunjukkan keterlibatan 
dalam kegiatan pencegahan dan 
pendidikan masyarakat antikorupsi 
dalam 1 tahun terakhir. 

3. Memiliki pengalaman melakukan 
penyuluhan antikorupsi minimal 5 
kali yang dibuktikan dengan Materi 
penyuluhan dan/atau bukti lainnya 
yang menunjukkan aktivitas me-
nyuluh antikorupsi 

4. Mempunyai komitmen dan rencana 
aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi 
pasca sertifikasi yang dibuktikan 
dengan mengisi Rencana Penyuluhan 
Antikorupsi di formulir pendaftaran 
(Form APL 01) 
 Semua persyaratan tersebut menjadi 

pertimbangan penting apakah calon 
Peserta dinyatakan lulus verifikasi dan 
dapat mengikuti proses sertifikasi oleh 
LSP-KPK. 

Hari Antikorupsi sedunia (HAKOR-
DIA) tanggal 9 Desember 2019 adalah 
titik awal gerakan kecil yang kami 
inisiasi bersama Penyuluh Antikorupsi 
NTB. Menghimpun dana secara mandiri, 
memanfaatkan acara Car free Day 
melakukan sosialisasi gerakan antikorupsi 
dengan sepaduk lebar bertuliskan “Aku, 
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Kamu, Kita semua bergerak bersama 
melawan korupsi menuju NTB bebas dari 
Korupsi” cukup membuat pengunjung 
pada hari itu yang tumpah ruah tertarik 
dengan gerakan kami. Penandatanganan 
komitmen bersama dengan masyarakat 
yang hadir di pagi itu menutup kegiatan 
kami dengan sangat ciamik.

Kegiatan penyuluhan berlanjut 
seiring dengan berjalannya waktu, yaitu 
sebagai pengajar materi Antikorupsi 
Latsar CPNS kabupaten Dompu. Berompi 
biru muda dengan tulisan Penyuluh 
Antikorupsi dan lencana berani kompeten 
hebat  ku rasa akan cukup menyakinkan 
40 orang peserta yang hadir siang itu.  
Bermain metode pembelajaran adalah 
keahlian yang harus kami kuasai sebagai 
seorang widyaiswara, mulai brainstorm-
ing, mind mapping, diksusi intraktif, 
role play hingga board game TERAJANA 
KPK tersajikan dengan baik dan menarik 
perhatian peserta latsar. 

DAMPAK

Menjadi widyaiswara sekaligus 
penyuluh antikorupsi mungkin yang 
disebut cinta tak bertepi seperti seorang 
gadis yang ingin berjumpa dengan 
kekasihnya..getaran kebahagiaan 
mendisir halus menguatkan tekadku. 
Memberikan semangat perlawanan 
yang ku lakukan untuk menyelamatkan 
kepingan uang negara dengan tegas 
terhadap segala pengeluaran yang tak 
bertuan membuat kondisi conflict of 
interst antara orang-orang disekelil-
ingku yang tampaknya sudah ternina 
bobokkan dengan kondisi yang meraka 
katakan “bisa diatur”, “boleh-boleh Saja” 
menghadirkan suasana kerja, tekanan 
psikologis terasa menyesakkan dada dan 
pastinya aku juga terlibat didalamnya.

KENDALA DAN SOLUSI

Meniti menjadi penyuluh antikorupsi 
saat awal tidaklah mudah banyak 
tantangan yang harus saya lewati, mulai 
saat Proses kesulitan login ke e-learning 
yang menyebabkan sebagian sahabat 
seperjuangan yang ku sebut genks Paoq 

Odaq (=mangga muda dalam bahasa 
sasak/ bahasa daerah pendudduk Pulau 
Lombok) hopeless,  ku kuatkan dengan 
memberikan dorongan, dan bantuan 
informasi strategi login dan hampir 
mendekati injury time kami ber lima lulus 
e-learning  pengetahuan dasar antikorupsi.

Kesalahan saat mengirimkan 
dokumen dengan device yang berbeda 
ternyata menyebabkan file yang ku kirim 
ke LSP-KPK tidak terbaca sistem, hal ini 
menyebabkan pengumuman kelulusan 
verifikasi dokumen persyaratan mengikuti 
sertifikasi hanya aku yang tidak menerima 
email kelulusan dan tertunda.

Hal yang lebih menarik ketika 
peserta latsar menjadi sangat kritis dalam 
studi kasus tindak koruptif. Di tengah 
penjelasan tentang tindakan perilaku 
korupsi siswa dipojok sisi kiri mengangkat 
tangan .. Bu!! Ijin menyampaikan 
sanggahan.. perbuatan saya ini bukan 
korupsi karena siswa memberikan hadiah 
dihari guru adalah bentuk rasa terima 
kasih, saya tidak meminta orang wali 
murid yang memberikan. Hampir 60% isi 
kelas tersebut adalah guru dan mengiay-
akan apa yang sampaikan rekan sekelas 
mereka. Perdebatan panjang hingga 
menjelang kelas bubar belum ditemukan 
titik terangnya.

Dari proses pengalaman yang 
dilalui, menjadikan saya lebih banyak 
belajar dan  merancang ulang strategi 
jika terjadi kontijensi saat melanjutkan 
materi pada pertemuan berikutnya. 
Dengan memantapkan membaca lagi 
undang-undang tentang tindak pidana 
korupsi dan yang lebih penting hasrat 
untuk mengubah mindset tunas muda 
harus ku lakukan dengan cukup matang. 
Karena meraka adalah tunas muda yang 
menjadi pengharapanku melabuhkan 
cinta sejatiku.

RENCANA PENGEMBANGAN

Konsisten dengan mimpiku selama 
ini ini adalah menawarkan sebuah 
Program pengembangan komptensi 
PANTAS-ASN yaitu akronim dari kata-kata 
Penguatan Nilai-Nilai Integritas Aparatur 
Sipil Negara. Program ini  merupakan 

pengembangan kompetensi sosial kultural 
yang bertujuan membangun sikap, 
perilaku ASN yang memiliki nilai-nilai 
integritas dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi sebagai ASN.

Dalam rangka mewujudkan wilayah 
bebas korupsi dan zona integritas 
maka Pelatihan Penguatan Nilai-Nilai 
Integritas-ASN (PANTAS-ASN) diyakini 
dapat memberikan perubahan dalam 
pembenahan karakter dan moral. 
Pelatihan ini akan adalah penangkal 
terjadinya tindakan korupsi yang menjadi 
penyakit atau virus mematikan yang 
secara diam-diam pengancam kesehatan 
mental ASN, utamanya profesi ASN yang 
rentan terhadap praktek-praktek tindakan 
korupsi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Integritas adalah bertindak dengan 
cara yang konsisten dengan apa yang 
dikatakan, bersikap, berperilaku dan 
bertindak jujur terhadap diri sendiri 
dan lingkungan, objektif terhadap 
permasalahan, berani dan tegas dalam 
mengambil keputusan dan resiko kerja, 
disiplin dan bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugas dan amanah dan 
memiliki komitmen terhadap misi 
pencegahan korupsi.

Dan meniti jalan yang PANTAS 
sesungguhnya butuh penguatan secara 
personal bagi kita semua, pantang 
menyerah, butuh kesabaran, kekuatan 
dan kelembutan seperti memahami lautan 
yang luas.

... Aku, kamu, kita semua 
bergerak bersama melawan 

korupsi...

Meniti jalan yang 
PANTAS sesungguhnya 
butuh penguatan 
secara personal bagi 
kita semua, pantang 
menyerah, butuh kes-
abaran, kekuatan dan 
kelembutan seperti 
memahami lautan yang 
luas.

- Haeli -Pembukaan peserta latsar CPNS Kabupaten Dompu 
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Korupsi bukan suatu bentuk 
tindak pidana biasa karena ia 
merusak sendi-sendi kehidupan 
yang paling dasar yaitu etika sosial 
bahkan kemanusiaan. Kejujuran 
sudah tidak ditegakkan lagi dan 
yang paradoksal adalah siapapun 
yang meneriakkan kejujuran 
justru akan diberikan sanksi sosial 
dan politik oleh otoritas menteri, 
aparat penguasa bahkan oleh 

masyarakat sendiri. Gejala ini 
semakin lama semakin menguat, 
masyarakat dengan jelas dapat 
menilai dari berbagai pemberitaan 
media masa siapa yang bersalah 
siapa yang benar, namun semua 
itu dikaburkan dengan politik 
yang sangat licik, dengan berbagai 
alasan seperti demi kepentingan 
segelintir orang. 

drh. Hendro Kurnianto
Reg PAK.915.1.00344 2019 

Dokter Hewan di Seksi 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner Dinas Peternakan 
dan Perikanan Kabupaten 
Boyolali, Penyuluh Antikorupsi

Strategi Menyuluh 
Antikorupsi

Ketika nilai-nilai kejujuran dan 
nurani dicampakkan, maka tak pelak 
lagi kebangkrutan etika akan berimbas 
kepada seluruh sendi kehidupan 
masyarakat secara umum. Sebagai 
seorang Dokter Hewan di Seksi Kesehatan 
Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan 
dan Perikanan Kabupaten Boyolali, 
kisah tentang pemberantasan korupsi 
merupakan bagian dari perjalanan saya 
sebagai ASN yang menjadi bagian dari 
sistem pemerintahan. Dan ini menjadi 
tantangan bagaimana upaya pencegahan 
korupsi dilakukan dan menjadi gambaran 
kondisi bangsa dan negara sampai kepada 
tujuan akhir yaitu tidak ada korupsi yang 
menjadi harapan dan masa depan bangsa 
ini.

Permasalahannya adalah suatu 
harapan tanpa adanya perjuangan hanya 
akan menjadi harapan kosong saja bukan, 
mungkin yang kita lakukan pada saat 
ini bukanlah suatu hal yang dianggap 
berarti tapi melakukan suatu hal yang 
bermanfaat yang bisa kita lakukan 
menurut saya jauh lebih baik daripada 
berpangku tangan.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berawal dari Sertifikasi Penyuluh 
Antikorupsi (PAK) kami bertekad ikut 
andil dalam upaya pencegahan korupsi 
semampu kami, maka kami menulis 
laporan tentang Sertifikasi yang telah 
kami ikuti dan berkolaborasi dengan 
Inspektorat yang merupakan Instansi di 
Pemkab yang mempunyai misi sejalan 
dengan kami. Dari pertemuan dengan Ins-
pektur maka pada saat itu kami Penyuluh 
Antikorupsi di Boyolali yang merupakan 
anggota dari KomPAK Jateng diberikan SK 
Pembentukan Forum Komunitas Penyuluh 
Antikorupsi Tahun Anggaran 2020 melalui 
Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor: 700/10 th.2020 Dari 

dukungan Pemerintah Kabupaten melalui 
inspektorat daerah menjadi semangat 
kami dalam mengatur strategi kegiatan 
penyuluhan. 

Berbekal media dan perangkat 
penyuluhan dari KPK maka kami 
mempersiapkan secara matang agenda 
kegiatan penyuluhan agar proses 
penyuluhan dilakukan secara tepat dan 
efektif. Persiapan penyuluhan tentunya 
sesuai dengan petunjuk SKKNI Penyuluh 
Antikorupsi ada 7 keterampilan dasar 
yang harus dimiliki seorang Penyuluh 
Antikorupsi, yaitu merencanakan 
penyuluhan, mengorganisasikan 
penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, 
mengevaluasi kegiatan penyuluhan, 
membuat laporan kegiatan, menerapkan 
K3 dalam penyuluhan, dan menangani 
konflik yang muncul dalam kegiatan 
penyuluhan.

LANGKAH KEGIATAN

Sejak diberikan SK Pembentukan 
Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi 
kami segera mengagendakan kegiatan-
kegiatan rencana penyuluhan yang 
menyasar bukan hanya dikalangan 
pemerintahan saja, tetapi juga menyasar 
ke ranah pendidikan anak usia dini, 
dan kelompok-kelompok organisasi 
masyarakat di daerah Boyolali. Tidak 
kurang dari 28 kali kegiatan sosialisasi 
kami agendakan dengan suport dari 
Inspektorat

Dalam kegiatan-kegiatan pencegahan 
korupsi Tim PAK Boyolali terlibat dalam 
berbagai macam kegiatan, antara lain:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi 
Antikorupsi dan Saber Pungli di 
sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMP 
se Kabupaten Boyolali.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi 
Antikorupsi dan Saber Pungli pada 

anggota DPRD (Dewan Perwakilan 
Daerah) Kabupaten Boyolali

3.  Penyuluhan dan Sosialisasi 
Antikorupsi pada Koordinator 
Pendidikan Dasar dan LS dan 
perwakilan guru SD dan SMP se-
Kabupaten Boyolali

4. Penyuluhan dan Sosialisasi 
Antikorupsi pada Penyuluh Pertanian 
dan Kelompok Tani se-Kabupaten 
Boyolali

Sebuah penyuluhan 
maupun sosialisasi tanpa 
diikuti contoh nyata dari 
penyerunya hanya akan 
menjadi cemoohan saja, 
bila telah menjadi PAK 
konsekwensinya kita 
sendiri harus terlebih 
dahulu berintegitas 
meskupun susah dan 
mendapat tantangan dan 
ancaman.

- drh. Hendro Kurnianto-
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SK Pembentukan Forum Komunitas 
Penyuluh Antikorupsi

Penyuluhan antikorupsi di pemerintah 
kabupaten Boyolali

Agenda kegiatan Komunitas Penyuluh Antikorupsi

DAMPAK

Sosialisasi yang kami lakukan, di 
akhir kegiatan kami membuat komitmen 
bersama untuk tidak melakukan kegiatan 
Pungutan Liar khususnya di Sekolah, di 
Instansi maupun di Kelompok Tani, kita 
sama-sama bertekad mulai dari hal yang 
kecil dari diri kita sendiri untuk tidak 
korupsi. Selain sosialisasi Saber Pungli 
yang kami lakukan bersama dengan Ins-
pektorat guna mencegah terjadinya pungli 
pada ASN, maka sistem pembayaran 
Tunjakan Perbaikan Penghasilan (TPP) 
dan pembayaran SPPD di Pemkab 
Boyolali telah dilakukan secara Non Cash 
Transaction (NCT) ini merupakan komit-
men bersama Pemkab Boyolali dalam 
pencegahan Korupsi melalui perbaikan 
sistem yang lebih digital dan lebih 
transparan demi Boyolali yang lebih baik.

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam menjalankan kegiatan 
Penyuluhan/Sosialisasi Saber Pungli ada 
beberapa kendala yang kami temui yaitu 
benturan waktu dengan kegiatan yang 
merupakan Tugas Pokok dan Fungsi (TU-
POKSI) kami di Dinas Peternakan dan Peri-
kanan selaku Kasi Kesmavet dan ini juga 
merupakan kendala bagi teman-teman 
Penyuluh Antikorupsi yang bekerja juga 
sebagai ASN yang mempunyai Tupoksi 
secara khusus.

Karena itu kami berpikir sekaligus 
mnyampaikan usulan mealui forum ini 
alangkah baiknya bila Penyuluh An-
tikorupsi yang berasal dari ASN agar fokus 
pada kegiatan Penyuluhan yang sesuai 
SKKNI dibuatkan dan dimasukkan dalam 
Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu 
(JFT) Penyuluh Antikorupsi  dan lingkup 

penyuluhannya dibagi sesuai dengan 
basic keilmuannya misalnya kami dengan 
basic ilmu Dokter Hewan maka akan lebih 
efektif bila menyuluh antikorupsi pada 
Kementrian Pertanian berikut jajarannya.

Tidak kurang dari 28 kali kegiatan 
sosialisasi kami agendakan dengan 
suport dari Inspektorat akan tetapi pada 
peertengahan bulan Maret 2020 dik-
arenakan Wabah Covid 19 ndan sesuai 
Protokol Kesehatan segala macam bentuk 
kegiatan pengumpulan massa dilarang 
dan dihentikan ditambah dengan adanya 
refocusing anggaran untuk penangan 
covid 19 maka kegiatan-kegiatan kami 
belum berjalan sampai tuntas, ini menjadi 
agenda setelah semua kondisi sudah 
berjalan dengan normal.

RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam kegiatan penyuluhan tentunya ada target yang harus 
kita dapat raih, dengan semangat membuat birokrasi lebih bersih 
dan mengikis praktik-praktik koruptif dikalangan birokrasi 
maupun “budaya” di masyarakat, karena perbuatan koruptif 
bukan hanya ada dalam satu pihak saja, tetapi semua orang yang 
memanfaatkan kepentingan dan kemudian disambut oleh pihak 
yang mempunyai wewenang ini menjadi hal yang harus segera 
kita berantas bersama. Maka langkah kedepannya penyuluhan-
penyuluhan harus lebih implementatif dengan studi kasus yang 
ada di masyarakat, membuat sistem yang digital dan transparan 
akan mendorong percepatan di Daerah Kabupaten Boyolali yang 
lebih berintegritas, jujur, kompeten dan berdaya, 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Korupsi musuh bersama melalui keefektifan dengan 
pendekatan budaya dan melalui penyuluhan yang terus digaung-
kan usaha untuk mengikis praktik di instansi, korporasi dan 
masyarakat pasti akan dapat memberikan dampaknya. 

Pentingnya transparansi dan penggunaan teknologi semakin 
memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan kontrol 
dan mengikis birokrasi yang dapat menjadi celah-celah yang 
dimanfaatkan oleh oknum pemangku kebijakan untuk dapat 
memanfaatkannya menjadi lahan basah, dan kemudian merusak 
tatantan dan membuat citra sebuah lembaga atau organisasi 
tercoreng.

 Dan pada akhirnya Sebuah Penyuluhan maupun sosialisasi 
tanpa diikuti contoh nyata dari penyerunya hanya akan menjadi 
cemoohan saja, karenanya bila telah menjadi PAK konsekwen-
sinya kita sendiri harus terlebih dahulu berintegitas meskupun 
susah dan mendapat berbagai macam tantangan dan ancaman.
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Ana Uluwiyah
Reg PAK.915.1.00053 2018 

Widyaiswara Pusdiklat BPS, 
Penyuluh Antikorupsi

Penguatan Integritas CPNS 
BPS Melalui Pendidikan 
Latihan Dasar (Latsar)

Tindak pidana korupsi 
merupakan tindakan melawan 
hukum, memperkaya diri, orang, 
badan lain yang merugikan 
keuangan/perekonomian negara. 
Bentuk-bentuk dari korupsi 
diantaranya merugikan keuangan 
negara, suap, penggelapan dalam 
jabatan, pemerasan, perbuatan 
curang, benturan kepentingan 
dalam pengadaan, dan grati-
fikasi. Merugikan keuangan 
negara maksudnya adalah 
menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan/
kedudukan. 

Perjuangan melawan 
korupsi terus saja diperjuangkan, 
digemakan diberbagai sudut 
penjuru daaerah di indonesia, 
tak bisa dipungkiri birokrasi 
merupakan tempat paling sering 
mendapatkan sorotan tajam terkait 
dengan korupsi, PNS tentunya 
garda terdepan dalam birokrasi 
yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat. 

 Dari beberapa praktik koruptif yang 
membudaya dan bahkan masyarakat 
menganggap wajar, dan lumrah seperti 
mulai disaat penerimaan ASN dengan 
memberikan uang titipan, istri ASN yang 
dianggap wajar menerima uang tambahan 
suami diluar penghasilan yang dianggap 
sebagai uang ceperan, hal ini tentunya 
akan mengubah sikap, emosi, dan integ-
ritas dari ASN sebagai pelayan publik. 
Layanan publik merupakan sebuah 
kebutuhan dasar yang harus dirasakan 
masyarakat, layanan publik baik dalam 
bentuk layanan administrasi, layanan 
publik dalam bentuk barang, serta 
layanan publik dalam bentuk jasa. Sebagai 
bagian menjadi abdi negara, seorang 
CPNS BPS harus memiliki nilai integritas 
yang tinggi. Terlebih tugas CPNS BPS lebih 
banyak bekerja di lapangan, tidak jarang 
dalam menjalankan tugas banyak sekali 
tantangan yang akan mereka hadapi 
terutama kaitannya dengan KKN. 

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Melawan Antikorupsi tentunya harus 
dimulai pola pikir karena pola pikir/
mindset karena pola pikir yang kadang 
membuat kita terjerat untuk melakukan 
korupsi karena itu menanamkan dalam 
mindset kita bahwa korupsi merupakan 
sebuah kejahatan dan dosa besar yang 
dilarang dalam agama manapun. Perlunya 
perjuangan khususnya bagi para ASNk-
arena pada saat mengaktualisasikan 
perkerjaan mereka dan lebih penting 
sikap Antikorupsi yang harus tertanam 
dan terpatri didalam diri ASN. 

Melawan korupsi tentunya 
memerlukan sebuah terobosan dan 
kemauan karena itu untuk melawan 
korupsi harus dimulai pada saat ini, 
dimulai dari hal-hal kecil, dan dimulai 
dari diri sendiri. Nilai integritas harus 
tertanam pada diri seorang CPNS BPS, 
apalagi mereka masih baru dalam 
memasuki dunia birokrasi. Untuk 
memperkuat nilai integritas itu perlu 
diberikan pembekalan nilai Antikorupsi  
dalam kegiatan Pendidikan Latihan 
Dasar (Diklatsar) CPNS.  Latihan Dasar 
Latsar) CPNS merupakan suatu pelati-
han yang wajib diberikan kepada Calon 
Pegawai Negeri Sipil/ CPNS, pelatihan ini 
merupakan pelatihan pembentukan kara-
kter ASN yang profesional dan memiliki 
integritas yang tinggi. Latsar BPS diseleng-
garan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
BPS. Tujuan utamanya adalah mengangkat 
para calon ASN lulusan Sekolah Tinggi 
Ilmu Statistik agar siap bekerja dengan 
karismatik ASN. Oleh karena itu, pelati-
han ini setiap tahun selalu diselenggaran 
dan memiliki dampak yang baik bagi 
organisasi maupun individu CPNS). 

Kegiatan itu untuk menumbuh-
kembangkan kepercayaan diri CPNS BPS 
dalam menghadapi tantangan birokrasi, 
dan selalu bersikap jujur dan tetap berada 
dalam koridor yang benar. Dengan 
menjadi PNS yang Antikorupsi maka 
akan menjadi awal untuk menciptakan 
birokrasi yang bersih dan layanan 
publik yang baik, PNS sebagai aparatur 
tentunya merupakan ujung tombak untuk 
memberikan layanan yang terbaik kepada 
masyarakat.

LANGKAH KEGIATAN

Proses pendidikan dimulai dari 
memberikan motivasi terlebih dahulu. 
Kemudian  tanya jawab atau refleksi 
diri CPNS yang selama kurang lebih 
tiga bulan sudah bekerja ditempat 
masing-masing. Hal ini guna menggali 
pengalaman pertama mereka bekerja 
di dunia birokrasi. Berikutnya, peserta 
secara berkelompok diberikan buku 
Antikorupsi. Dalam proses ini mereka 
membaca, menelaah, membuat instisari 
sampai membacakan isi cerita pada buku 
tersebut atau  story telling. Pada proses itu 
peserta bisa memahami 9 nilai Antikorup-
si dan jenis korupsi beserta contohnya. 
Sehingga dilapangan seorang CPNS bisa 
menghindari hal tersebut.

Beberapa media digunakan dalam 
proses memberikan pemeblajaran yang 
menarik dan menyenangkan, media 
yang pernah dipakai diantaranya adalah 
menggunakan berbagai perangkat alat 
bantu pembelajaran antikorupsi yang 
disediakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi 
ACLC (Anti Corruption Learning Center) 
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat 
(Dikyanmas) Komisi Pemberantasan 
Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Metode kegiatan pembelajaran 
dilakukan dengan ceramah interaktif, 
diskusi kelompok, Role Playing, win-
dow shopping. Untuk meningkatkan 
pemahaman dan rasa integritas tinggi, 
peserta secara berkelompok diberikan 
tugas untuk membuat kreatifitas mulai 
dari membuat video sosialisasi, brosur, 
atau layer Antikorupsi.
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DAMPAK

Dampak pasca Pendidikan Latihan 
Dasar (Diklatsar) CPNS BPS belum terlihat 
secara langsung. Namun ada beberapa 
peserta yang masih menghubungi dan 
berkonsultasi meminta nasihat dan 
pendapat ketika mereka berhadapan pada 
satu aktifitas yang menjurus  kedalam 
ranah KKN. Dengan begitu secara tidak 
langsung penyuluhan Antikorupsi pada 
Diklatsar CPNS BPS memiliki dampak bagi 
mereka untuk bekerja sesuai aturan. 

Pembelajaran ibarat menanam 
sebuah pohon yang tidak dapat kita 
rasakan rasa manis buah yang dihasilkan 
sebelum tumbuh besar dan mengakar 
kuat sampai akhirnya berbunga maupun 
berbuah, latsar CPNS adalah tempat 
penanaman bibit integritas dan memupuk 
batang yang sudah tumbuh sehingga 
didapatkan akar integritas yang kuat 
menancap sampai kedalam hati setiap 
insan ASN yang menjadi pelayan publik.  

KENDALA DAN SOLUSI

Pada proses kegiatan latsar tentunya 
tidak berjalan secara mulus, tetap ada 
sebuah kendala dan tantangan yang 
ada. Kendala ini yang dirasakan oleh 
peserta ASN yang sudah beraktualisasi di 
lingkungan kerjanya, dan sangat berbeda 
dengan yang baru bergabung dalam latsar 
yang benar-benar baru. 

Sebelum mengikuti Diklatsar, 
CPNS BPS selama tiga bulan sudah 
bekerja dan merasakan budaya sistem 
birokrasi yang mereka berkecimpung 
di dalamnya. Sehingga pada saat proses 
penyuluhan latsar CPNS dan diberikan 

studi kasus ada diantara peserta yang 
menyangkal, bahwa contoh korupsi yang 
disampaikan itu merupakan hal biasa dan 
tidak masuk kedalam ranah korupsi, hal 
inilah yang dirasakan oleh setiap orang 
yang menganggap bahwa perbuatan 
timbal balik, untuk ucapan terimakasih, 
membantu meringkankan orang lain 
yang merupakan pengaruh dari doktrin 
agama, dan budaya gotong royong bangsa 
Indonesia menjadi sebuah pelaksanaan 
yang bertolak belakang dengan semangat 
Antikorupsi menurut peserta latsar CPNS. 

Dari kepemahaman peserta yang 
menganggap hal tersebut wajar adanya, 
maka perlunya kita berikan pemahaman 
dan pendekatan secara personal bahwa 
apa yang mereka lakukan atau terima 
selama ini merupakan hal yang tidak 
benar, dan keluar dari nilai Antikorupsi. 
Doktrin agama dan budaya gotong royong 
yang mempengaruhi kita luruskan, bahwa 
dalam prinsip dogmatis pada hakekatnya 
tetap tidak akan bertolakbelakang dengan 
sikap Antikorupsi.

RENCANA PENGEMBANGAN

Rencana pengembangan selanjutnya 
metode pembelajaran kedepan harus 
lebih menarik dengan studi kasus yang 
terjadi di masyarakat, hal ini diharapkan 
kedepan proses penyuluhan akan lebih 
efektif sehingga dampak dari penyuluhan 
hasilnya signifikan dan memberikan 
sebuah nilai integritas yang secara 
gamblang ASN sebagai pelayan publik 
dapan menjalankan kewajibannya untuk 
melayani masyarakat sesuai dengan 
tugas dan porsi yang benar sesuai dengan 
prinsip-prinsip nilai antikorupsi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyuluhan Antikorupsi  kepada 
CPNS BPS dalam Pendidikan Latihan 
Dasar (Diklatsar) sangat penting. 
Mengingat seorang CPNS BPS masih baru 
di dunia birokrasi, maka perlu pembeka-
lan nilai Antikorupsi kepada meraka, 
sehingga dalam bekerja  memiliki integ-
ritas,  lebih mengutamakan kewajiban 
serta menjalankan tugas sesuai aturan, 
membangun integritas bagi Peserta Latsar 
CPNS dan agar gerakan itu berkelanjutan 
selama pengabdian mereka kelak.

Banyaknya tantangan yang dihadapi 
oleh penyuluh dilapangan, maka perlu 
adanya penyegaran, dan peningkatan 
kompetensi penyuluh oleh KPK dengan 
memberikan penyuluhan dengan 
berbagai cara agar efektif, menarik, dan 
berdampak.  

Latsar CPNS adalah tempat 
penanaman bibit integritas 
dan memupuk batang yang 
sudah tumbuh sehingga 
didapatkan akar integritas 
yang kuat menancap sampai 
kedalam hati setiap insan 
ASN yang menjadi pelayan 
publik.

- Ana Uluwiyah -

Media Antikorupsi hasil kerja peserta Latsar CPNS
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Drs. Sarsidi, M.M
Reg Reg 915.1.00091 2019

Guru SMA Negeri 8 Surakarta, 
Penyuluh Antikorupsi

Memperingati Hari 
Antikorupsi Sedunia

“... Suatu ketika, tatkala Bung 
Karno masih di Istana Merdeka, 
terpaksa harus mengurungkan 
keinginannya untuk sekadar 
makan pisang goreng dan nasi 
kecap karena sama sekali tidak 
punya uang. Bahkan, beberapa 
kali bapak proklamator itu harus 
pinjam uang kepada ajudan-
nya untuk sekadar memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Saking 

prihatinnya, di akhir tahun 1969, 
dia harus muter-muter mencari 
pinjaman untuk menikahkan 
putrinya. 

Tidak jauh beda, Bung Hatta 
sampai akhir hayatnya masih saja 
menyimpan brosur sepatu merek 
Bally. Ya, hanya bisa menyimpan 
brosurnya, karena sepanjang hidup 
Bung Hatta tidak bisa mewujudkan 
mimpinya untuk membeli sepatu 

itu. Bahkan karena kehati-hatiannya 
terhadap uang negara, Bung Hatta tidak 
mau menggunakan secarik kertas dari 
kantor untuk keperluan pribadinya...” Me-
nukil dari cerita dalam materi sambutan 
yang dibacakan oleh Gubernur Jawa 
Tengah Bapak H. Ganjar Pranowo, S.H., 
M.I.P. pada peringatan hari Antikorupsi 
dunia, kita mengetahui bersama dan bisa 
kita bayangkan betapa sejatinya laku tidak 
koruptif sudah dijalankan oleh found-
ing fathers kita. Betapa Dwitunggal itu 
memegang teguh ajaran leluhur “sepi ing 
pamrih rame ing gawe” dan “memayu 
hayuning bawono”. Kita diwanti-wanti 
untuk bekerja keras, tapi jangan tamak, 
jangan mengharap imbalan lebih. Ini 
untuk apa? Untuk menjaga hayuning ba-
wono, menjaga keseimbangan kehidupan. 
Mereka sadar, korupsi itu salah satu 
bentuk kejahatan destruktif yang tidak 
hanya akan menghancurkan pribadi atau 
keluarga, tapi juga akan merusak tatanan 
masyarakat dan negara.

Kita bisa melihat degradasi moral 
dan semangat antikorupsi yang terjadi 

pada bangsa kita saat ini begitu juga di 
Jawa Tengah. Pemerintah Jawa Tengah, 
sejak 2013 telah mencanangkan gerakan 
Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Bukan 
hanya di lingkungan Pemerintahan 
Provinsi, tapi juga seluruh pelosok Jawa 
Tengah. Di kalangan pemerintahan, 
mental pejabat lama kita dobrak, sistem 
jadul kita rombak. Pungli disikat dengan 
teknologi, setoran kepada atasan di be-
rantas dengan lelang jabatan, manipulasi 
anggaran disemprot dengan digitalisasi, 
mafia-mafia proyek dihantam dengan 
keterbukaan.

Pertanyaannya, apakah gerakan itu 
sudah cukup efektif untuk menghilangkan 
laku koruptif? Ternyata “masih jauh 
panggang dari api”. Masih jauh dari 
harapan. Tapi sesakit dan selelah apapun 
harus terus kita lakukan. Nasi belum jadi 
bubur, kayu belum jadi arang. Upaya 
pemberantasan korupsi harus diperkuat 
untuk pembangunan sumberdaya 
manusia, menata manusia-manusia Jawa 
Tengah yang semakin bermartabat.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Mendukung gerakan Mboten Korupsi 
Mboten Ngapusi perlunya strategi dalam 
melaksankan melakukannya lebih 
efektif dan efisien. Digitalisasi sistem 
yang ada di lingkungan pemerintah 
sudah mengura-ngi praktik-praktik 
koruptif yang sudah seringkali berjalan 
dan membudaya. Strategi edukasi dan 
kampanye antikorupsi dalam pencegahan 
dan pemberantasan korupsi. Strategi 
pembelajaran pendidikan antikorupsi 
dengan tujuan membangkitkan kesadaran 
masyarakat mengenai dampak korupsi, 
mengajak peserta didik, lingkungan ASN, 
dan masyarakat umum untuk terlibat 
dalam gerakan pemberantasan korupsi 
serta membangun perilaku dan budaya 
antikorupsi.

 Selain itu dengan mengajak 
mahasiswa dan pelajar untuk berperan 
besar dalam gerakan ini melahirkan agen-
agen anti-korupsi di kalangan mereka. 
Pendidikan antikorupsi diterapkan di 
634 SMA/SMK/SLB di Jawa Tengah. Ini 
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adalah laku membangun ulang pondasi 
moral dan mental, maka keberanian harus 
dipegang.

Dengan mengutip Perdana Menteri 
China, Zhu Rongji pernah secara tegas 
mengatakan, “Beri saya seratus peti 
mati, sembilan puluh sembilan akan 
saya gunakan untuk mengubur para 
koruptor dan satu untuk saya, jika saya 
melakukannya.” Sekarang bisa kita lihat 
bagaimana kemajuan yang telah dicapai 
negara tersebut.

LANGKAH KEGIATAN

Pada penanaman karakter dalam 
mendukung gerakan antikorupsi 
Jawa Tengah, SMA Negeri 8 Surakarta 
yang merupakan Instansi Pendidikan 
Menengah atas di kota Surakarta yang 
sangat mendambakan Suatu pendidikan 
yang mempunyai nilai nilai integritas 
yang tinggi. Pada hari Antikorupsi tanggal 
9 Desember 2019 melakukan upacara 
peringatan dan deklarasi bersama 
melawan korupsi, serta Pembagian Pin 
“Kompen Hebat” pada bapak ibu guru 
yang sangat peduli dengan nilai nilai in-
tegritas. Upacara Di Halaman SMA Negeri 
8 Surakarta yang diikuti oleh Bapak dan 
Ibu Guru serta Karyawan kurang lebih 
sebanyak 100 orang dan peserta didik 
kurang lebih 1000 siswa.

Adapun rangkaian kegiatan sebagai 
edukasi dan kampanye antikorupsi yang 
dilakukan antara lain:

Setelah kegiatan upacara 
selesai kemudian dilanjutkan dengan 
serangkaian kegiatan sebagai berikut , 
sosialisasi aplikasi JAGA pada peserta 
didik di SMA Negeri 8 Surakarta dan 
permaian Board Game kasatria, Terajana, 
dari Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) 
pada peserta didik kelas  XI MIPA1 dan  
kelas X MIPA4.

Pada tanggal Tangal 12 Desember 
2019 Mengadakan Penyuluhan Antikorup-
si di Kantor Ispektorat Surakarta pada 
kegiatan Sabar PUNGLI untuk Pegawai  
Pemadam Kebakaran dan  pegawai 
Koperasi dan UKM merupakan rangkaian 
kegiatan memperingati hari Antikorupsi 
dunia. 

Kegiatan Pelatihan Pengelola 
Keuangan Kalurahan Kota Surakarta pada 
tanggal 17-24 Maret 2020 di Hotel Sahid 
Surakarta.

Pada tanggal 20 sampai dengan 22 
Juli 2020 berikutnya SMA Negeri Surakarta 
mengadakan In House Training (IHT) dan 
Sosialisasi Aplikasi JAGA ( Cegah korupsi 
dengan jari ) pada guru dan karyawan 
SMA Negeri 9 Surakarta, kemudian dihari 
yang lain diadakan sosialisasi JAGA 
dilanjutkan dengan permainan GAME 
Kasatria dan yang lain.

DAMPAK

Melalui semangat gerakan Mboten 
Korupsi Mboten Ngapusi. Setelah sempat 
mati suri, perang terhadap korupsi 
telah bangkit di negeri ini. KPK jadi 
ujung  ombak sebagai mandat reformasi. 
Bersama kepolisian dan kejaksaan, Indo-
nesia mencanangkan gerakan ganyang 
koruptor. Sistem dibangun, mental pejabat 
hingga masyarakat dibenahi, masyarakat 
secara sadar bisa melihat perbedaan 
yang jelas terhadap perilaku koruptif di 
masyarakat.

Dengan semangat Antikorupsi yang 
terus digaungkan oleh Gubernur Jawa 
Tengah dan pelaksanaan yang konsisten 
pada birokrasi publik dan transparansi 
membuat semangat ini menular pada 
perilaku bermasyarakat, baik bagi kaum 
terpelajar maupun masyarakat secara 
umum.

KENDALA DAN SOLUSI

Secara pelaksanaan proses edu-
kasi dan penyuluhan tidak ada kendala 
yang menjadi penghambat dari kegiatan 
pelaksanaan, tetapi dalam proses edukasi 
atau pembelajaran hasil yang dirasakan 
tidak akan bisa dilihat secara kasat mata 
pada waktu itu juga, mengubah perilaku 
manusia pasti akan mengalami penolakan 
dan gejolak dalam hati, hal ini dikarena-
kan perilaku-perilaku yang telah menjadi 
budaya dalam masyarakat perilaku korup-
tif tersebut dilihat sebagai hal yang biasa 
dilakukan.

Laksana menanam pohon, kita 
tidak akan mendapatkan manfaat secara 
langsung, dengan berjalannya waktu, 
buah yang akan dihasilkan dari pohon 
yang kita tanam akan terasa manis, dan 
itulah buah kesabaran, konsistensi, dan 
keteladanan kita selalu menyerukan 
edukasi Antikorupsi maka akan 
menjadikan generasi yang berintegritas 
dan menciptakan masyarakat yang an-
tikorupsi. 

Gerakan antikorupsi 
sampai saat ini “masih 
jauh panggang dari 
api”. Masih jauh dari 
harapan. Tapi sesakit 
dan selelah apapun 
harus terus kita lakukan. 
Nasi belum jadi bubur, 
kayu belum jadi arang. 
Dengan cara memperkuat 
pembangunan 
sumberdaya manusia, 
menata manusia-ma-
nusia Jawa Tengah yang 
semakin bermartabat 
tetap harus dilakukan dan 
menjadi visi bersama dari 
Jawa Tengah untuk Indo-
nesia yang bermartabat.

- Sarsidi -

Pemasangan pin 
“Kompen Hebat”

Upacara peringatan Hari Antikorupsi 
di SMA Negeri 8 Surakarta
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RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam kegiatan penyuluhan tentunya ada target yang harus 
kita dapat raih, dengan semangat membuat birokrasi lebih bersih 
dan mengikis praktik-praktik koruptif dikalangan birokrasi 
maupun “budaya” di masyarakat, karena perbuatan koruptif 
bukan hanya ada dalam satu pihak saja, tetapi semua orang yang 
memanfaatkan kepentingan dan kemudian disambut oleh pihak 
yang mempunyai wewenang ini menjadi hal yang harus segera 
kita berantas bersama. Maka langkah kedepannya penyuluhan-
penyuluhan harus lebih implementatif dengan studi kasus yang 
ada di masyarakat, membuat sistem yang digital dan transparan 
akan mendorong percepatan yang lebih berintegritas, jujur, kom-
peten dan berdaya,

Dalam ranah edukasi di satuan pendidikan, pendekatan 
dengan menggunakan game yang lebih interaktif agar dapat 
memberikan nilai-nilai Antikorupsiyang lebih efektif, efisien, dan 
bermakna kepada pelajar sebagai generasi penerus bangsa, dan 
menjadikan Indonesia negara yang terbebas dari korupsi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Gerakan antikorupsi merupakan semangat yang harus terus 
digaungkan meskipun sampai saat ini “masih jauh panggang dari 
api”. Masih jauh dari harapan. Tapi sesakit dan selelah apapun 
harus terus kita lakukan. Nasi belum jadi bubur, kayu belum jadi 
arang. Dengan cara memperkuat pembangunan sumberdaya 
manusia, menata manusia-manusia Jawa Tengah yang semakin 
bermartabat tetap harus dilakukan dan menjadi visi bersama 
dari Jawa Tengah untuk Indonesia yang bermartabat.

Sebagai penutup saya mau mengutip bait puisinya 
WS Rendra, “Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah 
bumi, keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah 
pelaksanaan kata-kata.”

Penanaman nilai Antikorupsi melalui game yang menarik
di SMA Negeri 8 Surakarta

Penanaman nilai Antikorupsi di In House Training di SMA 
Negeri 8 Surakarta

Penanaman nilai Antikorupsi di Kegiatan Pelatihan 
Pengelola Keuangan Kelurahan Kota Surakarta
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Sunaryo, S.Pd
Reg PAK.915.1.00183.1 2019

Guru SMP Negeri 2 Sambi 
Boyolali, Penyuluh Antikorupsi

Aksi Sapu Bersih 
Pungutan Liar (Saber Pungli) 

Dewasa ini orang berfikirnya 
ingin cepat mendapatkan hasil 
tanpa ingin bekerja atau pun 
berjuang untuk mendapatkan hasil 
tanpa adanya ketrampilan. Pung-
utan liar salah satunya kita ketahui 
banyak kasus-kasus tentang pungu-
tan liar yang terjadi negara ini, 
pungutan liar bisa saja termasuk 
dalam kategori tindak korupsi, 
biasanya kasus-kasus pungli terjadi 

diterminal-terminal, pelabuhan 
bahkan di kantor institusi-institusi 
yang kelihatanya formil tetapi 
sebenarnya juga melakukan pungli, 
tapi memang dalam hal ini sulit di 
deteksi karena dilihat dari luarnya 
sangat meyakinkan. Pelakunya 
pun biasanya beragam mulai dari 
pereman, penipu yang mengaku 
sebagai petugas.

Pelaku pungutan liar tak hanya 
terjadi pada kelas rendahan tetapi 
sudah memasuki kelas menengah ke 
atas contohnya pada kepolisian kita 
ketahu kepolisian merupakan pelindung 
masyarakat, membuat nyaman 
warga, akan tetapi dalam kehidupan 
keseharian kita banyak polisi-polisi 
yang malah membuat masyarakat 
menjadi takut dan resah jika melihat 
polisi, sebabnya banyak polisi yang 
melakukan pungutan liar dengan 
dalih melaksanakan atau mengemban 
tugas, tetapi sebenarnya hanya untuk 
kepentingan dan keuntungan  pribadi 
saja tak hanya itu saja banyak sekolah 
pun melakukan pungutan liar. Tetapi 
dengan adanya kebijakan dan peraturan 
dalam pemerintah memberantas 
pungutan liar sedikit banyak sudah 
membantu masyarakat yang tergangu 
dengan adanya pungutan liar yang 
terjadi. Perbaikan perundang-undangan 
sebagai senjata ampuh, dan Perbaikan 
sumber daya manusianya yang akan 
menjadi penegak hukum yang cakap, 
jujur dan integritasnya terjamin (Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang independen) 
Walaupun aturan tersebut masih jauh dari 
harapan.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada awal tahun 2020 Pemerintah 
Kabupaten Boyolali mulai giat melakukan 
sosialisasi Saber Pungli Kepada seluruh 
elemen masyarakat Boyolali yang 
merupakan pekerjaan rumah warisan 
Satgas sebelumnya. Kegiatan ini secara 
tidak langsung memberikan dampak 
nyata kepada masyarakat yang resah 
akan kegiatan pungli pak ogah di setiap 
ruas jalan yang ramai, uang parkir yang 
melebihi ketentuan yang berlaku.

Hal inilah yang merupakan awal 
perjuangan kami selaku Penyuluh An-
tikorupsi KPK-RI di Kab. Boyolali. Untuk 
membantu Satgas Saber pungli dalam 
melakukan sosialisasi dan pengawasan 
pungutan liar di Boyolali. 

Dasar Hukum Sapu Bersih Pungutan 
Liar (Saber Pungli), antara lain:
• Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 

2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang 
Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar.

• Surat Mendagri Nomor: 877/5065/SJ 
Perihal Penugasan Pembentukan dan 
Penganggaran Unit Pemberantasan 
Pungli Tingkat Propinsi, Kabupaten 
dan Kota.

• Keputusan Bupati Boyolali Nomor : 

34 Tahun 2020 tentang Pembentukan 
Unit Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan Liar dan Tim Penanganan 
Pengaduan Masyarakat Kab. Boyolali 
Tahun 2020.8.17

Aturan yang menjadi dasar hukum 
yang diterbitkan di atas sebagai tim saber 
pungli untuk memberikan kekuatan 
untuk dapat mensosialisasikan dan 
memberikan pengawasan terhadap 
instansi di Kabupaten Boyolali, dengan 
maksud untuk menyamakan persepsi dan 
pemahaman dalam rangka mendukung 
upaya Pemberantasan Pungutan Liar di 
seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, hal 
ini bertujuan membuat kabupaten Boyo-
lali yang bersih dan bebas dari pungutan 
liar sebagai bagian dari praktik korupsi.

Dari aturan tersebut menjadikan 
dasar pembentukan satgas saber pungli 
yang memiliki tugas pokok dan fokus 
masing-masing, dan juga menjadikan 
petunjuk pemetaan resiko dan potensi 
pungli di berbagai lini birokrasi yang 
menjadi layanan publik. 

LSP-KPK TAHUN 2020



Aksi Inspiratif Penyuluh Antikorupsi          125

Masing-masing tugas pokok dan 
fungsi satgas saber pungli antara lain:

Satgas Bidang Pencegahan :
• Melaksanakan upaya preventif dalam 

bentuk sosialisasi dan penyuluhan;
• Memasang spanduk, banner, leafler, 

selebaran yang berisi himbauan anti 
pungli anti suap;

• Melaksanakan pelatihan dan kegiatan 
lain dalam rangka pencegahan pungli;

• Melaksanakan diskusi / dialog 
interaktif melaui radio dan 
televisi termasuk giat seminar dan 
penyuluhan.

Satgas Bidang Intelijen
• Melaksanakan deteksi ini terhadap 

aktifitas pungli yang dilakukan  
aparatur negara dalam pelayanan 
kepada masyarakat; 

• Pengumpulan bahan keterangan dan 
mapping area yg rawan pungli;

• Membuat laporan hasil penyelidikan 
kepada kepala satgas dengan mem-
pertimbangkan bobot nilai informasi;

• Membuat pertanggung jawaban 
anggaran yang digunakan untuk  
kegiatan operasional di lapangan.

Satgas Bidang Yustisi :
• Melaksanakan kegiatan penyidikan 

secara proporsional dan profesional;
• Melaporakan hasil pemeriksaan / 

BAP dan mekanisme lain kepada Ka 
satgas;

• Membuat rencana kegiatan, 
rencana penyelidikan, dan rencana 
operasional lain yang terdukung 
anggaran;

• Mengajukan Berkas Perkara ke JPU 
(Jaksa Penuntut Umum)

• Melaksanakan kegiatan Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan 
laporan pengaduan/informasi dari 
masyarakat; 

• Menindaklanjuti laporan Intelijen 
(berdasarkan arahan dan petunjuk 
kepala satgas); 

• Setiap Pelaksanaan tugas agar 
dilengkapi administrasi penyelidikan 
dan Penyidikan.

LANGKAH KEGIATAN

Dalam kegiatan-kegiatan pencegahan 
korupsi Tim PAK Boyolali terlibat dalam 
berbagai macam kegiatan, antara lain:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi 
Antikorupsi dan Saber Pungli di 
sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMP 
se Kabupaten Boyolali.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi 
Antikorupsi dan Saber Pungli pada 
anggota DPRD (Dewan Perwakilan 
Daerah) Kabupaten Boyolali

3.  Penyuluhan dan Sosialisasi 
Antikorupsi pada Koordinator 
Pendidikan Dasar dan LS dan 
perwakilan guru SD dan SMP se-
Kabupaten Boyolali

4. Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 
(Larwasda) tahun 2019 di Gedung 
Kepodang Setda Boyolali.

Proses edukasi antikorupsi 
yang dilakukan diberikan dengan 
metode-metode yang menarik dan 
lebih menggambarkan secara ringan, 
mulai dari menggunakan sosio dra-
ma yang mengangkat praktik yang 
seringkali terjadi di dalam kehidupan 
bermasyarakat, permainan menghibur 
dengan menggunakan media pembelajar-
an yang sudah disediakan oleh tim  LSP 
KPK.

Edukasi yang secara ringan dengan 
tidak selalu memberikan punishment 
dan aturan hukum, lebih memudahkan 
pendekatan nilai-nilai antikorupsi kepada 
audience, karena yang dihadapi bersama 
adalah budaya yang sudah mengakar 
dan sangat sulit untuk dikikis apabila 
hanya melalui ancaman dan hukuman. 
Melalui sosio drama dapat mengingatkan 
kembali memori yang mungkin peserta 
pernah besinggungan dan mengalaminya, 
hal ini dapat kemudian merevisi dan 
memberikan benteng integritas yang 
lebih tebal dalam menghadapi praktik 
koruptif saat mereka beraktualisasi dalam 
kehidupan bermasyarakat nantinya.

DAMPAK

Dalam proses sosialisasi yang 
kami lakukan, di akhir kegiatan kami 
membuat komitmen bersama untuk 
tidak melakukan kegiatan Pungutan Liar 
khususnya di Sekolah, DPRD, kegiatan 
Larswarda kita sama-sama bertekad mulai 
dari hal yang kecil dari diri kita sendiri 
untuk tidak korupsi. Selain sosialisasi 
Saber Pungli yang kami lakukan bersama 
dengan Inspektorat guna mencegah 
terjadinya pungli pada ASN, maka 
sistem pembayaran Tunjakan Perbaikan 
Penghasilan (TPP) dan pembayaran 
SPPD di Pemkab Boyolali telah dilakukan 
secara Non Cash Transaction (NCT) ini 
merupakan komitmen bersama Pemkab 
Boyolali dalam pencegahan Korupsi 
melalui perbaikan sistem yang lebih 
digital dan lebih transparan demi Boyolali 
yang lebih baik.

Gerakan Mboten Korupsi Mboten 
Ngapusi yang dicanangkan Provinsi 
Jawa Tengah sejak tahun 2013, semakin 
hari semakin menguat dan menjadikan 
birokrasi mereformasi dirinya menjadi 
lebih baik. 

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam menjalankan kegiatan 
Penyuluhan/Sosialisasi Saber Pungli ada 
beberapa kendala yang kami temui yaitu 
benturan waktu dengan kegiatan yang 
merupakan Tugas Pokok dan Fungsi (TU-
POKSI) kami di Dinas Peternakan dan Peri-
kanan selaku Kasi Kesmavet dan ini juga 
merupakan kendala bagi teman-teman 
Penyuluh Antikorupsi yang bekerja juga 
sebagai ASN yang mempunyai Tupoksi 
secara khusus.

Selain itu mengubah perilaku 
manusia tidaklah seperti mengecat 
ulang tembok yang sudah kotor, tetapi 
Laksana menanam pohon, kita tidak akan 
mendapatkan manfaat secara langsung, 
dengan berjalannya waktu, buah kesaba-
ran, konsistensi, dan keteladanan kita 
selalu menyerukan edukasi Antikorupsi  
maka akan menjadikan generasi yang 
berintegritas.

Kegiatan Gelar Pengawas Daerah Sosialisasi Saber Pungli Di SMP Negeri 2 Simo 
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Penyuluhan dan Sosialisasi Antikorupsi dan Saber Pungli pada 
Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Daerah) Kabupaten Boyolali

RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan wilayah 
bebas korupsi danbebas dari pung-
utan liar tentunya Pelatihan Penguatan 
Nilai-Nilai Integritas akan terus dilakukan 
dengan terobosan-terobosan baru, 
melalui media-media online, seperrti 
kita ketahui pada saat tulisan ini dibuat, 
pandemi Covid-19 menjadi kendala yang 
mengubah semua aspek kehidupan dan 
pola dalam kegiatan bermasyarakat, 
maka dibutuhkan terobosan baru 
yaitu melakukan penyuluhan dengan 
menggunakan online dan penyuluhan 
dilakukan secara efektif dan efisien. 

Setiap kegiatan ada target yang 
harus kita dapat raih, dengan semangat 
membuat birokrasi lebih bersih dan 
mengikis praktik-praktik koruptif dika-
langan birokrasi maupun “budaya” di 
masyarakat, karena perbuatan koruptif 
bukan hanya ada dalam satu pihak saja, 
tetapi semua orang yang memanfaatkan 
kepentingan dan kemudian disambut 
oleh pihak yang mempunyai wewenang 
ini menjadi hal yang harus segera kita be-
rantas bersama. Maka langkah kedepan-
nya penyuluhan-penyuluhan harus lebih 
implementatif dengan studi kasus yang 
ada di masyarakat, membuat sistem yang 
digital dan transparan akan mendorong 
percepatan yang lebih berintegritas, jujur, 
kompeten dan berdaya,

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berbicara mengenai pungli dalam 
pelayanan publik, idealnya dapat dicegah 
dengan melakukan pengawasan maksimal 
dan pemenuhan setiap standar layanan. 
Namun banyak hal yang menjadikan 
hal tersebut sulit dilakukan. Mulai 
dari kurangnya komitmen dari atasan 
pelaksana pelayanan publik, kurangnya 
integritas dan profesionalitas pelaksana 
pelayanan publik bahkan adanya perilaku 
korup yang dimiliki oleh pelaksana 
pelayanan publik tersebut.

Seringkali didapati bahwa 
masyarakat memaklumi pungli dengan 
alasan “kasihan” dan “tak mau ribet”. 
Bahkan yang lebih parah masyarakat 
malah dengan sadar dan sengaja 
memberikan uang sebagai bentuk 
imbalan kepada pelaksana layanan agar 
pelayanannya dapat dipercepat dan 
dipermudah. Tentunya hal tersebut tidak 
dapat dibenarkan dengan alasan apapun. 
Kebiasaan masyarakat yang “baik” dan 
“pemaaf” inilah yang menjadikan pungli 
tumbuh subur dalam pelayanan publik. 
Kebiasaan masyarakat tersebut tak 
jarang dimanfaatkan oleh oknum nakal 
sehingga praktik pungli dianggap wajar 
oleh masyarakat. Maka dengan komit-
men bersama dan memberikan kesadaran 
kepada masyarakat tentunya hal ini dapat 
kita atasi dikemudian hari.

Kebiasaan masyarakat 
yang “baik” dan 
“pemaaf” inilah yang 
menjadikan pungli 
tumbuh subur dalam 
pelayanan publik. Melalui 
komitmen bersama, 
memberikan edukasi 
kepada masyarakat, 
dan hukuman yang adil 
tentunya hal ini dapat 
kita atasi dikemudian 
hari.

- Sunaryo, S.Pd -
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Kelas Master Berbagi
“Bersama #ObatManjur” 

“Adik-adik sudah pernah dengar 
dongeng kancil mencuri ketimun?”, 
tanya Manggazali memulai ceritanya. 
Anak-anak pun kompak menjawab, 
“Sudah, Kaaaak.” “Apakah mencuri 
itu baik?”, tanya Manggazali lagi. 
Serempak anak-anak menjawab 
riuh, “Tidak, Kaaak.” Manggazali 
pun melanjutkan ceritanya, “Alkisah 
kancilnya sudah tobat...” Kontan saja 
anak-anak tertawa. 

Penggalan cerita diatas 
merupakan salah satu kegiatan obat-
manjur namanya Agen#obatmanjur 
Goes to School yaitu kegiatan Agen 
#ObatManjur yang di laksanakan 
sebanyak lebih dari 60 sekolah, 
bisa lihat di Kaleidoskop 2 tahun 
#ObatManjur. Para agen datang ke 
sekolah-sekolah untuk melakukan 
sosialisasi antikorupsi dengan cara 
belajar, bermain, berbagi (sesuai 
motto obatmanjur). Metode yang 
digunakan selain bermain boar-
game biasanya salah satunya adalah 
mendongeng, dengan mendongeng 
maka akan mengajak anak tanpa 
memaksa untuk dapat mengikuti 
alur dan nilai-nilai yang terkandung 
di dalam sebuah cerita tersebut.

Dalam Kurikulum 2013, ada 
kompetensi sikap sosial yang terkait 
dengan pembentukan peserta didik 

yang berakhlak mulia, mandiri, 
demokratis, dan bertanggung jawab. 
Dalam penjelasannya disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan 
sikap sosial adalah kemampuan 
menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam, dalam 
jangkauan pergaulan dan ke-
beradaannya.

Saya melihat ada kaitan 
erat/irisan antara KI (Kompe-
tensi Inti) Sikap Sosial dengan 
Pendidikan Antikorupsi yang harus 
dilaksanakan Komisi Pemberantasan 
Korupsi sebagai salah satu strategi 
pemberantasan korupsi. Irisan 
tersebut terdapat pada kosa kata 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
dan peduli, di mana keempat nilai 
tersebut merupakan nilai-nilai an-
tikorupsi. Jadi, dengan menerapkan 
KI Sikap Sosial, sebenarnya guru 
telah mengimplementasikan 
Pendidikan Antikorupsi. Nah yang 
menjadi persoalan, bagaimana cara 
mengimplementasikan hal tersebut? 
Apa bahan ajar yang digunakan?

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

2 tahun lebih sudah #ObatManjur 
hadir untuk menumbuhkan generasi 
jujur. Belum banyak yang kami lakukan. 
Masih banyak lika-liku perjalanan yang 
mesti ditempuh. Ini adalah sebuah 
perjalanan panjang. Bukan hanya sesaat, 
tapi setidaknya kami sudah memulai dan 
berbuat. Komunitas bernama #ObatMan-
jur sebagai salah satu solusi pengimple-
mentasian Pendidikan Antikorupsi (bisa 
juga disebut Pendidikan Karakter) melalui 
metode permainan. 

 #ObatManjur merupakan singkatan 
dari “Orang Hebat Main Jujur”, di 
mana dalam komunitas ini agen (guru, 
aktivis, maupun masyarakat) dapat 
menggunakan beragam boardgame 
(permainan papan) bertema integritas dan 
antikorupsi sebagai media pembelajaran. 
Ada sekitar 4-5 boardgame yang cocok 
untuk diterapkan dalam pembelajaran di 
kelas, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan 

SMA. Dalam pelaksanaannya, board-
game ini dikombinasikan dengan media 
pembelajaran antikorupsi lainnya seperti 
buku, film, dan lagu.

Adapun tujuan dari komunitas ini 
adalah untuk membangun kesadaran 
anak bangsa akan nilai-nilai Antikorupsi 
dan nilai-nilai integritas diantaranya 
yaitu Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, 
Disiplin, Kerjakeras, Tanggungjawab, 
Sederhana yang biasa disebut dengan 
istilah #BERJUMPADIKERTAS.

Komunitas kami menerapkannya 
melalui media pembelajaran antikorupsi 
salah satunya dengan menggunakan 
BoardGame yang Interaktif dan Edukatif. 

LANGKAH KEGIATAN

Kelas master berbagi ini mencerita-
kan lika-liku perjalanan dan peran yang 
telah dilakukan dalam memenyebarkan 
semangat Antikorupsi.

#ObatManjur terbentuk pada 13 
Mei 2017, bertepatan dgn kegiatan Pesta 

Pendidikan 2017 waktu itu di laksanakan 
ToT (Training of Trainer) Agen ObatMan-
jur yang dilaksanakan oleh Pusat Edukasi 
Antikorupsi selama 2 hari, Awalnya di 
buka pendaftaran untuk menyeleksi 
20 orang terpilih peserta ToT angkatan 
pertama. Pendaftar pada saat itu sebanyak 
72 pendaftar dan yg kita seleksi 20 
orang yg lolos dgn formasi 10 orang dari 
kalangan pemuda (siswa/mahasiswa) 
dan10 orang dari kalangan profesional.

Komunitas Obat Manjur (Orang 
Hebat Main Jujur) merupakan komunitas 
yang fokus pada gerakan antikorupsi. 
Sekumpulan orang hebat yang kreatif 
ini turut serta berantas korupsi melalui 
kegiatan edukasi dengan menggunakan 
boardgame yang dikombinasikan dengan 
kegiatan senam, bernyanyi, dan dongeng 
serta media pembelajaran kreatif lainnya, 
selaras dengan motto Obat Manjur, yaitu 
Belajar, Bermain, dan Berbagi.

LSP-KPK TAHUN 2020
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Berikut Profil dari Komunitas #Obat-
Manjur:
Visi: 

Mewujudkan generasi Indonesia 
yang berintegritas, dan bebas dari 
korupsi.

Misi:
1. Movement Center

Memberikan wadah bagi masyarakat 
terkait pengetahuan dan gerakan an-
tikorupsi.

2. Center of Experience
Menjadi pusat berbagi pengalaman 
dalam hal gerakan dan pengembangan 
media pembelajaran antikorupsi yang 
kreatif.

3. Pool of Agents and Anti-Corruption
Volunteerism
Menjadi tempat pengembangan sikap-
dan keterampilan agen antikorupsi, 
serta membangun jaringan yang 
berbasis kerelawanan.

Tujuan: 
Membangun kesedaran generasi In-
donesia akan nilai-nilai antikorupsi,

Program-program #ObatManjur ada 3:
• Agen #ObatManjur Goes to School
• Agen # ObatManjur BERAKSI (Belajar, 

Bermain, Berbagi Antikorupsi)
• RELASI (Relawan Antikorupsi) 

Anggota komunitas disebut sebagai 
agen yang berlatarbelakang berbeda-
beda dan sangat terbuka menerima 
keanggotaan bisa melalui wadah RELASI 
yang diadakan oleh #ObatManjur, dan 
yang terpenting adalah harus memiliki 
Passion dan Komitmen yg kuat.

Dalam melakukan edukasi antikorup-
si #ObatManjur selalu menggunakan me-
dia pembelajaran yang kreatif, perangkat 
sosialisasi disupport dan bersumber dari 
ACLC KPK RI, sesuai denngan tujuan dan 
strategi pemakaiannya. Pelaksanaan 
kegiatan tidak hanya dilakukan secara 
mandiri, tetapi juga bekerja sama dengan 
local partner maupun pihak donatur yang 
mempunyai visi dan misi bersama dalam 
edukasi antikorupsi dan #ObatManjur 
sebagai eksekutornya.

DAMPAK

Dengan konsistensi yang dilakukan 
oleh #ObatManjur anggota komunitas 
menjadi berkembang, Total sudah sekitar 
48 orang dari ToT (Training of Trainer) 
yang sudah dilaksanakan dengan rincian 
Angkatan 1: 20 orang, Angkatan 2: 12 
orang, dan Angkatan 3: 16 orang.

Relasi yang digandeng oleh #Obat-
Manjur dalam mengkampanyekan 
antikorupsi juga bertambah bukan 
hanya lembaga-lembaga pemerintahan, 
maupun LSM lokal yang mempunyai visi 
yang sama tetapi juga dari donatur yang 
memberikan support dan mempunyai 
semangat yang sama dalam kampanye 
antikorupsi. 

Nilai integritas mulai tertanam pada 
diri anak.  Mereka mampu menemukan 
potensi diri dengan cara  jujur pada diri 
sendiri dengan sadar memilih peran 
sesuai kemampuan diri bukan dengan 
cara memaksakan kehendak.  

#ObatManjur berperan 
sebagai alarm, dan 
pengawas, juga sebagai 
pelengkap perlawanan 
bersama terhadap 
perilaku korupsi melalui 
edukasi yang bertujuan 
jangka panjang dalam 
menyiapkan generasi 
bangsa dan masyarakat 
Indonesia yang 
berintegritas.

KENDALA DAN SOLUSI

Membangun komunitas dari 
berbagai kalangan merupakan tantangan 
tersendiri, meskipun dengan melalui 
berbagai proses seleksi ternyata tidak 
semudah yang dibayangkan, dengan 
harapan anggota yang terseleksi 
merupakan orang yang memiliki kom-
petensi dan komitmen teryata masih 
jauh dari harapan. Dari total 48 orang 
anggota yang ada, yg aktif sampai hari ini 
sebanyak 10 orang agen yg tersisa.

Dengan segala permasalahan dan 
kesibukan yang dihadapi oleh setiap 
agen#ObatManjur sehingga tersisa 10 
orang yang aktif dalam setiap kegiatan 
tidak menyurutkan semangat terus 
menerus untuk mengembangkan sayap 
semangat antikorupsi ke daerah lainnya.

Dengan bekerjasama local partner di 
sebagian daerah lainnya ini memberikan 
ruang gerak dan relasi yang lebih luas, 
seiring berjalannya waktu komunitas 
#ObatManjur semakin kuat dan lebih 
bersemangat. Ada 8 hal yang kemudian 
ini menjadi catatan dan menjadi 
rahasia #ObatManjur dengan agen yang 
mempunyai latar belakang identitas tetap 
ada sampai saat ini, yaitu:

1. Menganalisis Kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman terhadap 
pengembangan forum/komunitas

2. Menentukan strategi pengembangan 
forum/komunitas berdasarkan 
analisis tersebut.

3. Mengidentifikasi dan menentukan 
champion

4.     Menyusun rencana kerja Forum/
Komunitas.

5.     Memberikan penguatan kapasitas 
Forum/Komunitas agar dapat 
melaksanakan rencana kerja yang 
disusun.

6.     Konsisten melakukan kegiatan an-
tikorupsi secara mandiri.

7.     Membuat sarana/media komunikasi 
dan koordinasi antar anggota forum/
komunitas.

8.     Berkolaborasi dengan pihak lainnya
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RENCANA PENGEMBANGAN

Dalam rangka mengembangkan 
semangat antikorupsi maka dalam 
rencana kedepannya komunitas 
#ObatManjur membuat sarana/media 
komunikasi dan koordinasi antar anggota-
forum/komunitas berkolaborasi dengan 
pihak lainnya salah satunya ekpansi ke 
Sulawesi Barat dan membangun Relasi 
sebanyak mungkin, serta tujuannya 
adalah melaunching gerakannya juga di 
Sulawesi Barat bersama teman-teman di 
derah.

Selain itu selalu diusahakan untuk 
eksis berkegiatan, membangun jaringan 
seluas-luasnya dengan membuka 
kolaborasi dengan pihak manapun yang 
satu frekuensi dan satu visi antikorupsi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Membangun sebuah komunitas 
antikorupsi dengan latarbelakang yang 
berbeda-beda mempunyai tantangan 
tersendiri yang membutuhkan 
begitu besarnya komitmen, kerelaan, 
keteladanan, kesederhanaan.

Komunitas Obat Manjur (Orang 
Hebat Main Jujur) merupakan komunitas 
yang fokus pada gerakan antikorupsi. 
Sekumpulan orang hebat yang kreatif 
ini turut serta berantas korupsi melalui 
kegiatan edukasi dengan menggunakan 
boardgame yang dikombinasikan dengan 
kegiatan senam, bernyanyi, dan dongeng 
serta media pembelajaran kreatif lainnya, 
selaras dengan motto Obat Manjur, yaitu 
Belajar, Bermain, dan Berbagi.

Pentingnya komunitas independen 
dalam menjaga, menjadi alarm, dan 
pengawas pada saat penanganan korupsi 
yang sempat mati suri, memberikan 
semangat untuk menjadikan perang 
terhadap korupsi telah bangkit di negeri 
ini. KPK jadi ujung tombak sebagai 
mandat reformasi. Bersama kepolisian 
dan kejaksaan, Indonesia mencanangkan 
gerakan ganyang koruptor. Sistem 
dibangun, mental pejabat hingga 
masyarakat dibenahi.

#ObatManjur berperan sebagai 
alarm, dan pengawas, juga sebagai 
pelengkap perlawanan bersama terhadap 
perilaku korupsi melalui edukasi yang ber-
tujuan jangka panjang dalam menyiapkan 
generasi bangsa dan masyarakat Indone-
sia yang berintegritas.

Kegiatan edukasi Antikorupsi #ObatManjur
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Widyaiswara Pusdiklat 
PSDM, Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan 
Kementerian Keuangan, 
Penyuluh Antikorupsi

Webinar Latsar CPNS 
Kemenkeu dan PKN STAN

Kementerian Keuangan adalah 
Bendahara Umum Negara yang fung-
sinya adalah mengelola pemasukan, 
pengeluaran serta sekaligus 
kekayaan negara, tantangan yang 
sangat besar dihadapi oleh ASN di 
dalamnya karena posisi yang sangat 
krusial maka dibutuhkan ASN yang 
berkualitas yang ada di dalamnya.

“Menjadi pengelola keuangan 
negara itu berarti karakter pertama 

yang harus miliki adalah amanah, 
dapat dipercaya. Amanah dan integ-
ritas itu bukan hanya sekedar tidak 
melakukan korupsi, tapi juga tidak 
kenal kompromi terhadap setiap 
bentuk potensi pelanggaran yang 
akan terjadi dalam bekerja.” kata di 
atas merupakan nukilan dari pesan 
yang di sampaikan Menkeu pada 
saat memberikan ceramah di depan 
peserta Latsar CPNS tahun lalu.

Pentingnya integritas yang dimiliki 
oleh ASN yang mengemban tugas dan 
tanggung jawab dalam pengelolaan uang 
negara. ASN Kemenkeu harus memiliki 
sikap, karakter, dan nilai kepribadian 
yang dia sadar sesadar-sadarnya bahwa 
menjadi alat untuk mencapai tujuan 
negara Republik Indonesia.

Karakter selanjutnya yang harus 
dipunyai oleh ASN Kemenkeu adalah 
kompetensi dan profesionalisme. Hal ini 
penting untuk mendukung pelaksanaan 
tugas di Kementerian Keuangan yang 
membutuhkan inovasi yang terus 
menerus. Penggunaan teknologi informasi 
di Kementerian Keuangan harus terus di-
optimalkan untuk menunjang pekerjaan, 
maka harus didukung oleh pegawai yang 
handal dan mau terus untuk belajar.

Tantangan terbesar inilah yang 
menjadi latarbelakang permasalahan 
yang harus dicari jawabannya, dan 
menjadi refleksi dari setiap pelaksanaan 
pendidikan yang mempersiapkan calon-
calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
berintegritas, memiliki kompetensi, dan 
profesional. Hal ini dapat dilihat masih 
banyaknya kasus korupsi termasuk 
suap, dan pungli yang melibatkan ASN di 
sebagian besar pemerintahan dan juga di 
kementrian keuangan. 

Maka perlunya sebuah sistem 
kurikulum yang mempersiapkan calon-
calon ASN melalui pelatihan dasar (Latsar) 
yang bertujuan untuk menanamkan 
kesadaran kepada para peserta bahwa 
mereka secara sukarela dan sadar telah 
menyediakan diri untuk mengabdi 
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
akan ikut memperjuangkan tujuan negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Menjawab tantangan tersebut, 
sebagai bagian mempersiapkan CPNS 
yang berintegritas, kementrian keuangan 
memberikan sebuah peraturan menteri 
keuangan mengenai kode etik dan kode 
perilaku PNS di lingkungan Kemenkeu, 
penguatan integritas pimpinan, program 
budaya kementrian keuangan, dan salah 
satunya menyiapkan penyuluh antikorup-
si.

Salah satu program mempersiapkan 
penyuluh antikorupsi merupakan 
kebijakan memperkuat integritas 
organisasi yang sasarannya merupakan 
peserta yang terlibat mempersiapkan 
kepatuhan internal yaitu dosen dan 
widyaiswara di lingkungan Kementrian 
Keuangan.

Tugas utama kebijakan program 
penyuluh antikorupsi antara lain 
mempersiapkan calon-calon ASN yang 
berintegritas di lingkungan Kemen-
trian Keuangan. Maka sangat penting 
untuk dilakukan yaitu mempersiapkan 
kurikulum yang disampaikan kepada 
peserta dalam matakuliah Etika dan 
Pendidikan Antikorupsi pada peserta 
Latsar CPNS dan di PKN STAN yang 
merupakan  Perguruan Tinggi Vokasi di 
bawah naungan Kementerian Keuangan 
RI yang menyelenggarakan Program Studi 
Diploma di Bidang Keuangan Negara.

Selalu ada evaluasi diakhir diklat/
matakuliah yang digunakan untuk 
menggali respons peserta terhadap 
pelaksanaan pelatihan. Dengan 
menggandeng ACLC KPK maka kegiatan 
pendidikan antikorupsi di lingkungan 
kemenkeu lebih terarah dan terstruktur. 

LANGKAH KEGIATAN

Dalam proses pelaksanaan kegiatan 
mata kuliah etika dan pendidikan an-
tikorupsi selalu diberikan studi kasus, 
yang terutama berkaitan kasus-kasus yang 
bersinggungan di kementrian keuangan 
pada ranah Eselon 1. Narasumber yang 
dihadirkan adalah Itjen Kemenkeu (Inspe-
ktorat Jendral Kementrian Keuangan), Bea 
Cukai. Para peserta diberikan gamba-
ran mengenai profil resiko kasus-kasus 
korupsi yang bersinggungan langsung 
dengan mereka saat lulus dan kemudian 
mengaktualisasikan diri dalam lingkungan 
kerja. Hal yang paling sering disinggung 
adalah mengenai perpajakan, karena 
begitu detailnya masalah perpajakan yang 
menjadi sumber pendapatan negara.

Dalam proses kegiatan perkuliahan 
ada sebuah tantangan besar yang 
dihadapi, bahwa di awal tahun 2020 
pandemi Covid-19 sudah mulai merebak 
dan mengganggu semua aspek kegiatan, 
termasuk perkuliahan. Maka salah 
satu langkahnya adalah menggunakan 
teknologi dan menggunakan webinar 
sebagai proses pelaksanaan pemebelaja-
ran.

Proses pembelajaran jarak jauh 
menggunakan google classroom dengan 
webinar menggunakan zoom. Materi 
diberikan dahulu di google classroom 
sebelum materi perkuliahan dimulai, hal 
ini memberikan tujuan dalam perkuliahan 
agar peserta dapat menyampaikan tangga-
pannya kepada kelompok sasaran, dalam 
point ini proses perkuliahan ditujukan 
untuk menggali potensi public speaking 
peserta diklat/mata kuliah. 

LSP-KPK TAHUN 2020
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DAMPAK

Perubahan kurikulum yang 
mengacu pada kebijakan dan refleksi 
yang diberikan oleh peserta pelati-
han sebelumnya, memberikan sebuah 
terobosan-terobosan baru dalam bidang 
pendidikan yang mempersiapkan calon-
calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
berintegritas, memiliki kompetensi, dan 
profesional. 

Hasil yang didapatkan peserta lebih 
mengenal potensi resiko yang dihadapi 
saat mereka mengaktualisasikan diri 
dilingkungan kerja, menjadi lebih kritis 
dalam melihat potensi korupsi yang 
nantinya akan menghampiri mereka. Dan 
yang paling penting tertanamnya jiwa 
integritas dan profesionalisme dalam diri 
peserta.

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam proses perkuliahan/diklat 
yang berubah dimasa pandemi bagi 
peserta yang merupakan generasi mile-
nial, penggunaan teknologi tidak menjadi 
masalah, bahkan mereka cepat untuk 
beradaptasi bahkan lebih berkreasi pada 
saat tugas/presentasi.

Yang menjadi masalah besar adalah 
sebagai dosen/widyaiswara masih harus 
terus beradaptasi dengan teknologi dan 
mempersiapkan materi perkuliahan 
yang menarik, efisien, dan metode 
pembelajaran tidak membosankan 
tentunya dengan perubahan strategi-
strategi dan usaha yang sangat keras dan 
terus belajar agar tidak menjadi tertinggal. 

RENCANA PENGEMBANGAN

Pelatihan yang dilakukan baik 
secara webinar maupun klasikal 
memberikan dampak yang tidak terlalu 
signifikan. Studi kasus atau action 
learning yang diberikan dalam kegiatan 
perkuliahan/diklat hanya sekitar 10% dari 
pengetahuan mereka tentang Antikorupsi, 
20% dari mentoring maupun narasumber, 
dan point yang terbesar adalah pada saat 
peserta melakukan aktualisasi diri mereka 
dalam lingkungan kerja.

Dari Analisa diatas maka kedepannya 
perlu adanya komunikasi yang melibatkan 
unit pengguna agar terus membimbing 
lulusan/peserta pelatihan agar menjadi 
calon-calon pegawai kemenkeu yang 
berintegritas dan professional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mempersiapkan calon-calon ASN 
yang berintegritas di lingkungan Ke-
mentrian Keuangan sangat penting 
untuk dilakukan, salah satunya yaitu 
mempersiapkan kurikulum yang 
disampaikan kepada peserta dalam 
matakuliah Etika dan Pendidikan An-
tikorupsi. Setiap masukan dan revisi dari 
peserta pelatihan merupakan kebutuhan 
yang harus dapat diakomodir dan menjadi 
sangat penting dalam pengembangan 
kurikulum, kebijakan pimpinan dalam 
melihat dan menganalisa kebutuhan 
untuk mempersiapkan calon-calon 
ASN Kemenkeu yang berkualitas sesuai 
merupakan kunci keberhasilan program.

Dalam kegiatan pelatihan yang 
terintergrasi harus melalui peningkatan 
SDM yang berintegrasi, kebutuhan pela-
tihan harus berkomunikasi dengan unit 
yang nantinya akan menjadi pengguna/
peserta yang sudah terlatih. Maka 
perlunya Analisa Kebutuhan Pelatihan 
diberikan kepada masing-masing unit 
sebagai pengembangan kurikulum agar 
menghasilkan lulusan yang berada di 
tempat yang tepat pada saat mereka 
mengaktualisasikan diri di leingkungan 
kerja.

Kegiatan Webinar

ASN Kemenkeu 
merupakan alat negara 
yang berperan sebagai 
Bendahara Negara, 
maka diperlukan calon-
calon yang mempunyai 
integritas, kompetensi, 
dan profesionalisme di 
dalamnya.

- Khalimi -
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Ketua PokJa Sekolah 
KomPAK Jateng, Penyuluh 
Antikorupsi

Menyisir Potensi PAK Jawa 
Tengah dan Membangun 
Kekuatan untuk Bergerak 
dalam AKSI

Korupsi masih menjadi 
masalah yang merajalela di In-
donesia ini. Pencegahan tindak 
pidana korupsi tidak akan efektif 
jika mengandalkan KPK di ibukota 
negara dan aparat penegak hukum 
lain. Peran masyarakat dalam 
pencegahan tindak pidana korupsi 
merupakan hal wajib demi efisiensi 
dan efektivitas pencegahan tindak 
pidana korupsi. Pembentukan 
kelompok masyarakat yang satu 
visi demi pemberantasan korupsi 

di daerah perlu dilaksanakan. 
Inisiatif masyarakat perlu dibentuk 
dan diwadahi untuk kemudian 
berkolaborasi dengan berbagai pihak 
seperti pemerintah, aparat penegak 
hukum, dan Lembaga swadaya 
masyarakat lainnya. Oleh karena 
itu di Jawa Tengah dibentuk sebuah 
forum penyuluh Antikorupsi untuk 
memantik semangat Antikorupsi 
melalui Pendidikan, pendampingan, 
pelaporan, perbaikan sistem, hingga 
mendukung penegakan hukum.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Lahirnya KomPAK (Komunitas 
Penyuluh Antikorupsi) Jateng sebagai 
Organisasi Non Pemerintahan dengan 
maksud mewadahi para Penyuluh An-
tikorupsi di Jawa Tengah yang Tujuan 
untuk mempermudah koordinasi dan 
bersinergi dalam membangun integri-
tas sebagai upaya pencegahan korupsi. 
Menilik dari database keanggotaan yang 
beragam dari berbagai latar belakang 
profesi menjadi warna tersendiri dalam 
bergerak dan berAKSI untuk mewujudkan 
visi misi bersama.

Pengurus KomPAK Jateng  Resmi 
di lantik langsung oleh Gubernur Jawa 
tengah bapak Ganjar Pranowo di Gedung 
Gradhika Bhakti Praja bersamaan  launch-
ing Pergub No. 10 Tahun 2019 tentang 
“Implementasi pendidikan Karakter an-
tikorupsi pada satuan pendidikan jenjang 
SMA/SMK di Jawa Tengah” yang kemudian 
kepengurusan ini disahkan dengan SK 
Gubernur Jateng No. 120.1/20/2/2019 ter-
tanggal 30 April  yang semakin memper-
kuat KomPAK Jateng secara regulasi. 
Sebagai upaya untuk mempersatukan 
gerakan penyuluhan maka KomPAK Jateng 
senantiasa membangun jejaring antar 
anggota dengan 3 maksud dan tujuan di 
antaranya :

1. KomPAK sebagai wadah, Untuk 
membangun satu kesatuan, satu visi, 
satu gerakan dalam membangun 
Budaya Antikorupsi.

2.  Kesatuan, Menyatukan Langkah 
untuk mencegah dan menangkal 
Korupsi.

3. Branding Komunitas, Apapun 
kegiatannya, apapun kerjanya semua 
butuh komitmen dan keKOMPAKan.

Tapi ternyata dalam perjalanan  
membangun kolaborasi sesuai dengan 
yang di harapkan tidaklah mudah, 
butuh rancangan how to started agar 
KomPAK Jateng bisa berdaya. Beberapa 
kali tim Pengurus mengadakan meet up 
guna menemukan formasi yang jitu dan 
merumuskan  kunci keberhasilan dalam 
gerakan ini sehingga bisa di implemen-
tasikan di daerah , ada beberapa check 
point untuk menjaga dan memelihara 
semangat PAK untuk terus beraksi 
diantarinya: Cari kawan PAK di daerah 
dan Identifikasi, Temukan Orang kunci 
yang punya potensi dengan power, Cari 
dan cermati peraturan daerah / regulasi 
yang bersinggungan dengan antikorupsi, 
Audiensi ke lembaga pemerintah dan 
non pemerintah  yang punya Tupoksi dan 
kesamaan visi, Kenalkan dan tawarkan 
PAK itu apa?  Sebagai penguatan Daerah, 
Cari Simpati dan Dukungan, sampaikan 
Kualitas dan kuantitas PAK di daerah, 
Tawarkan bantuan untuk sosialisasi , 
fasilitasi, kolaborasi penyiapan PAK di 
daerah “coaching” Persiapan sertifikasi.

Seiring berjalannya waktu, berbagai 
giat bersama PAK Jateng yang semakin 
sering tampak di publik yang  kemudian 
memunculkan pertanyaan  ”BAGAIMANA 

MENJAGA KONSISTENSI KINERJA  
KOMPAK JATENG?” jawabnya simpel, “ 
kami selalu sounding kata kunci KPJE”. 
Kata kunci tersebut  penjabaran dari 
K=Kawan, bangun Koordinasi, Kolaborasi, 
sinergi dengan berbagai pihak sampai 
terbentuk keKOMPAKan, P=Petakan Buat 
rekap sebaran PAK di daerah dengan data 
yang akurat.  J= Jaga dan Rawat semangat 
berAKSI dengan Sharing, Caring and Giv-
ing terhadap PAK di daerah. E=Evaluasi 
dengan Laporan Kinerja secara berkala.

LANGKAH KEGIATAN

Beberapa contoh nyata Giat KomPAK 
di Daerah Soloraya, ada 4 Pokja yang 
semakin hari semakin masif bergerak 
sesuai dengan profesi masing-masing PAK, 
saling mewarnai dan saling bersinergi . 
Giat Pokja ASN menghasilkan beberapa 
jalan yang semakin memudahkan PAK 
menembus penyuluhan di pemerintahan, 
instansi dan OPD , Pokja ASN Klaten 
mampu berkontribusi dalam lahirnya   
Nota kesepakatan bersama no 16/019.6/
tahun 2019 tentang pendidikan an-
tikorupsi dan mencetak 80 ASN Milenial 
kabupaten Klaten dalam giat Workshop 
antikorupsi bagi CPNS jalur pendidik. 
Di Boyolali PAK daerah berhasil 
mengambil hati inspektorat daerah 
dan berkesempatan untuk melakukan 
penyuluhan di hadapan DPRD kabupaten 
Boyolali.

LSP-KPK TAHUN 2020
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Kegiatan Giat POKJA

Dalam perjalanan 
penyuluhan yang sudah 
di lakukan PAK di Jateng 
sempat mendapatkan 
Penolakan karena PAK di 
anggap mata-mata dari 
KPK dan perilaku koruptif 
terlanjur mengakar dan sulit 
diberantas. Meski begitu 
kami terus menguatkan hati 
dan membuktikan kami PAK 
Jateng Terus bergerak dan 
berkolaborasi dalam aksi.

- Intan Hestika Dhesi Ariani -

DAMPAK 

Adanya forum komPAK di tingkat 
provinsi Jawa Tengah membuat 
komunikasi antar penyuluh anti-korupsi 
di kabupaten menjadi lebih baik. Setiap 
kabupaten menjadi termotivasi untuk 
menyelenggarakan giat anti-korupsi di 
daerahnya masing-masing, sehingga 
kegiatan anti-korupsi menjadi masif 
di Jawa Tengah. Setiap penyuluh anti-
korupsi berlomba-lomba dalam kebaikan 
dengan tetap bersinergi dalam forum 
komPAK. Pemerintah daerah tingkat 
kabupaten juga menjadi termotivasi 
untuk bersaing mendukung giat penyuluh 
antikorupsi. Adapun beberapa dukungan 
dari berbagai pemerintah kabupaten 
yakni dari Inspektorat kabupaten Klaten, 
menyediakan sekretariat KomPAK 
Jateng Klaten dan support dalam bentuk 
lain. Kemudian dukungan dari Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten berupa 
penyelenggaraan sosialisasi guru mapel 
PKN jenjang SMP di lingkup kab Klaten. 
Lalu dari IPPK dengan PAK goes to school 
di 100 sekolah dan dari BKPPD berupa 
penugasan untuk mengisi LATSAR ASN 
kabupaten Klaten 3 angkatan.

KENDALA DAN SOLUSI

Kegiatan komPAK Jateng dilalui 
bukan tanpa kendala, tetap banyak  yang 
menyertai perjuangan pemberantasan 
anti-korupsi di Jawa Tengah. Mulai dari 
minat dan semangat para penyuluh yang 
up and down dalam melaksanakan giat, 
namun dukungan antar PAK adalah 
menu wajib yang selalu disajikan untuk 
mengembalikan semangat tersebut. 
Kemudian kendala dana yang belum 
dianggarkan oleh komPAK Jateng 
sehingga dalam berkegiatan komPAK 

Jateng berkolaborasi dan bersinergi 
dengan Organisasi Perangkat Daerah 
terkait yang memiliki semangat dan 
program kerja untuk memberantas 
korupsi. Kerjasama dengan Inspektorat, 
Dinas Pendidikan, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten, dan Perguruan 
Tinggi telah dilakukan. Tidak jarang juga, 
demi terselenggaranya kegiatan merogoh 
kocek pribadi adalah hal yang lumrah bagi 
para PAK. Kegiatan di kabupaten yang 
belum merata, karena ada yang banyak 
giat dan yang sedikit giatnya juga perlu 
ditingkatkan demi pemerataan persebaran 
aksi melalui penciptaan peluang aksi di 
daerah. 

PAK yang berasal dari berbagai 
latar belakang dan tidak selalu Bersama 
setiap hari, menjadikan Kerjasama antar 
PAK yang kurang solid. Hal ini perlu 
dipecahkan dengan saling Kerja sama 
memahami dan melengkapi dalam segala 
hal. Kendala letak geografis yang cukup 
jauh terkadang menjadikan tantangan 
tersendiri bagi giat PAK namun dengan 
adanya grup WhatsApp menjadikan koor-
dinasi menjadi lebih mudah.
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Intan Hestika Dhesi Ariani, M.Pd.
Reg PAK : 915.1.00043.2018

Ketua PokJa Sekolah KomPAK Jateng, 
Penyuluh Antikorupsi

Sinergi Kolaborasi Penyuluh 
Antikorupsi (PAK)  Dengan 
Komunitas Guru Belajar 
(KGB), Menginsersi Nilai 
Antikorupsi Mulai Dari 
Ruang Kelas

Pendidikan kita mewariskan budaya dan nilai 
nilai luhur,  bermacam suku adat  dan keberagaman 
lainnya merupakan cerminan karakteristik warna 
warni Indonesia, namun korupsi yang terjadi di 
berbagai sektor mulai melunturkan kekayaan 
bangsa yang harusnya terpelihara. Peran serta 
pendidikan yang melahirkan Sumber Daya 
Manusia sejatinya harus mendapatkan dukungan 
dari berbagai pihak, sebagai langkah preventif 
pencegahan jalur ini di gadang gadang akan mampu 
memberikan dampak nyata akan lahirnya generasi 
yang berintegritas.

LSP-KPK TAHUN 2020

Hal pertama dan utama yang perlu di persiapkan untuk 
mencapai tujuan mulia tersebut adalah mencetak tokoh dalam 
dunia pendidikan yang setiap hari bersinggungan dan menjadi 
ujung tombok yaitu pendidik sebagai penggerak Integritas. 
Sebagai seorang pendidik harusnya mampu menjadi role model 
bagi anak didik, pun dengan kurikulum yang sedikit banyak 
sudah memberikan rambu bahwa karakter perlu di tanamkan 
sejak usia dini, hal yang selaras namun belum maksimal di ter-
apkan dalam ruang kelas dan terkesan hanya formalitas tertulis 
dalam rencana pembelelajaran. Saat ini Merdeka belajar mampu 
menjadi celah dan jalan masuk untuk berkolaborasi, konsepnya 
yang berpihak pada murid dan capaian tujuan lebih mudah di 
terima dan laksanakan. Insersi 9 nilai karakter antikorupsi pun 
mudah di eksekusi jika kita benar benar berniat untuk maksimal 
dalam berproses, memerdekakan anak , berpihak pada anak dan 
menghasilkan anak yang berkarakter antikorupsi.

Kebanyakan dari kita pasti setuju jika ruang kelas di sebut 
mampu  menjadi rumah kedua bagi calon generasi , bayangkan 
separuh dari hari mereka habiskan untuk menikmati ruang ini 
dengan beragam ilmu dan ketrampilan, tak berlebihan rasanya 
jika sebagai seorang Penyuluh Antikorupsi menyasar area 
strategis ini untuk melancarkan aksi , meski sederhana namun 
tetap konsisten dan harapannya terpaparnya mereka dengan 
materi antikorupsi sejak dini mampu menjadi candu untuk 
terus mencari dan mencari makna dari korupsi, dampaknya 
dan memikirkan cara bagaimana mereka bisa menjadi agent of 
change di kalangan pelajar  pada umumnya.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berkolaborasi dengan komunitas yang semisi akan 
sangat memudahkan gerak langkah  dalam mencapai tujuan,   
Komunitas Guru Belajar (KGB) solo raya adalah sebuah 
komunitas yang yang mengusung komitmen pada cita cita 
merdeka belajar, pembelajaran berdampak untuk para siswa dan 
kemerdekaan guru untuk terus belajar  & berinovasi terhadap 
media dan metode pembelajaran. Serasa semesta mendukung, 
apa yang di niatkan bersambut dengan gerak nyata dan sinergi 
tanpa batas. Membangun jaringan untuk terus mengkampa-
nyekan 9 nilai antikorupsi dari ruang kelas terasa mendapatkan 
angin segar . Mulai dari melakukan audiensi bersama dinas 
pendidikan, MOU dengan instansi swasta yang mendukung 
gerakan ini seperti stasiun radio , pun juga mencari celah dalam 
mempromosikan praktek baik di luar wilayah solo raya aktif di 
lakukan penyuluh antikorupsi bersama dengan penggerak KGB 
sendiri.
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LANGKAH KEGIATAN

Ada beberapa giat kolaborasi yang 
sudah terjalin dan konsisten  kami 
lakukan bersama , suka duka dan rintan-
gan tak serta merta mudah kami lalui, pun 
juga tak membuat niat kami surut, malah 
kami rasa makin di permudah jalan kami 
untuk berkegiatan dalam penyuluhan 
antikorupsi di zona soloraya yang meli-
puti 7 kabupaten kota yang terdiri dari 
Surakarta, klaten, boyolali, sukoharjo, 
Sragen, Karang anyar dan Wonogiri ini 
makin solid.

1. Temu Pendidik Sekolah (TPS) yang 
dilakukan maksimal 3 bulan sekli 
ini sudah mampu menyambangi 
bebrapa sekolah dengan sajian 
materi antikorupsi , sekolah tersebut 
diantaranya Al azhar syifa budi solo, 
SDN 6 Sumber, MIM PK Kateguhan 
Boyolali, SDN klaten, MIM Bulak 
Karang anyar, KB/TK Widya wacana 
jamsaren Surakarta dll.

2.  Temu Pendidik daerah (TPD) ini lebih 
menyasar penyuluhan untuk guru 
mulai dari jenjang PAUD sampai 
Dosen, praktisi homeschooling dan 
bimbingan belajar. Kegiatan TPD on-
line ini sudah dilakukan beberapa kali 
dengan materi penyuluhan antikorup-
si dasar dan lanjutan. Giat ini sudah 
pernah dilakukan di beberapa tempat 
diantaranya  MAN 1 Surakarta, 
MAN 2 Surakarta, Universitas Negri 
Surakarta (UNS) , TPD salatiga yang 
bertempat di School of lebah putih 
di Salatiga. Metode penyuluhan yang 
di gunakan mernggunakan paparan 
materi , diskusi , FGD dan lapak baca 

buku dan playtest  boardgame.

3. Sinergi PAK dan KGB juga terlihat 
dalam Roadshow bus KPK jelajah 
Negeri, PAK dan KGB terus 
memperlihatkan eksistensi dengan 
menjadi fasilitator dalam kegiatan 
kunjungan di kabupaten klaten di 
tahun 2018 dan di kabupaten Karang 
anyar di tahun 2019.

4. Melakukan Siaran Radio di radio local 
di kota solo pernah menjadi bukti 
bahwa penyuluhan antikorupsi pun  
bisa kemas dengan cara cara yang 
tidak biasa, sesi  smart parenting 
dengan tema “Membangun integri-
tas mulai dari ruang Keluarga” bisa 
menyasar pendengar dari semua 
umur dan berbagai latar belakang.

5. Audiensi dengan dinas pendidikan 
kabupaten klaten terkait dengan 
insersi pendidikan antikorupsi ke 
dalam matapelajaran jenjang dasar 
menengah semakin mempermulus 
upaya PAK dan KGB dalam mencapai 
tujuan dari pembelajaran , dukungan 
dari Inspektorat kabupaten klaten 
dengan mampu memjembatani 
keberhasilan audiensi ini.

6. Lapak baca dan ngeboardgame bare-
ngan di hari anak nasional di CFD solo 

7. Camp dan Playtest Boardgame 
bersama penggerak KGB dan keluarga 
di pantai sepanjang Gunung Kidul 
Jogjakarta semkain mempererat 
gerakan ini, karena sejatinya apa 
yang kita lakukan tak akan berhasil 
tanpa adanya support system dari 
keluarga dan tim penggerak KGB 
sendiri.

DAMPAK 

Bicara tentang dampak penyuluhan 
bagi anak didik yang saat ini masih 
duduk di ruang kelas akan semakin 
seru jika di lihat dari grafik evalu-
asi perubahan perilaku yang rutin 
di lakukuan Guru,  karena sejati apa 
yang sudah kami lakukan saat ini akan 
membawa perubahan di 10 atau 20 tahun 
yang akan datang. Namun setidaknya 
ada 4 dampak yang bisa kami tanggap 
dari berbagai kegiatan yang sudah di 
lakukan diantaranya : Anak didik semakin 
mengenal apa itu perilaku koruptif dan 
cara mencegah perilaku yang tidak baik 
tersebut. Pendidik semakin peka akan 
pentingnya menginsersi 9 nilai an-
tikorupsi ke dalam setiap mata pelajaran 
dan dalam rencana pembalajaran secara 
konsisten. Terjalinnya hubungan baik 
antara guru dan orang tua dalam peman-
tauan perilaku dan perubahan perilaku 
sebelum , saat dan sesudah anak terpapar 
materi antikorupsi di sekolah. Refleksi 
dan Evaluasi berkala dilakukan dengan 
menggunakan  pendekatan dan metode 
yang di sepakati anak didik dan pendidik 
tanpa paksaan, saling memanusiakan 
hubungan dan merdeka belajar.

“lebih baik menyalakan 
lilin penerang, dari pada 
mengutuk kegelapan” 
merupakan moto yang terus 
dipegang, perjuangan dan 
pencegahan korupsi melalui 
edukasi ini tidak mungkin 
sia sia belaka, bermacam 
hambatan akan semakin 
menguatkan, lelah raga tak 
akan menjadi kendala dan 
harapannya rakyat Indone-
sia akan semakin bertambah 
sejahtera.

- Intan Hestika Dhesi Ariani -
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KENDALA DAN SOLUSI

Adapun dalam proses kegiatan tentunya tidak semua 
berjalan mulus, ada beberapa kendala yang kemudian dipetakan 
antara lain:
• Belum semua guru memiliki maindset yang sama terkait 

dengan insersi 9 nilai antikorupsi ke ruang kelas dengan cara 
sederhana di setiap mapel, maka solusi yang dilakukan yaitu 
Berusaha menjadi role model guru penggerak integritas di 
lingkungan kerja dan di hadapan anak didik.

• Tidak semua kegiatan penyuluhan mendapatkan support 
dari pimpinan, solusi yang dilakukan yaitu Terus bergerak 
semampunya dengan mencari kawan yang sefrekuensi dan 
ajak serta dalam kegiatan.

• Biaya operasional penyuluhan minim, bahkan sering 
tidak ada anggaran, solusi yang dilakukan adalah memilih 
kegiatan yang efektif dan efisien dalam anggaran biaya, 
menutup anggaran dengan cara patungan antara kas PAK 
dan KGB.

• Anak didik susah menerapkan perilaku yang mencerminkan 
9 nilai antikorupsi, maka solusi yang dilakukan adalah 
terus di pantau perkembangannya dan cari metode yang 
pas di terapkan sesuai dengan usi dan Tingkat Pencapaian 
perkembangan Anak

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Gerakan ini tidak mudah karena memulai itu lauh lebih 
mudah  dari pada merawat semangat untuk terus bergerak, di 
awal niat dan bermacam gerak kolaborasi ini sungguh menguras 
energi karena butuh persiapan dalam menggerakkan guru untuk 
ikut dalam aksi, pandangan sinis, nyinyiran hampir mematahkan 
semangat juang saat di lapangan. Filosofi yang kami pegang 
teguh dalam menjaga marwah kegiatan agar mampu kon-
sisten adalah “lebih baik menyalakan lilin penerang, dari pada 
mengutuk kegelapan” kembali ke tupoksi guru dalam kontri-
busi melalui jalur pendidikan bahwa kita ceritakan masa lalu 
perjuangan pemberantasan korupsi agar mereka mampu berfikir 
kritis dan kita sajikan betapa kekayaan dan impian Indonesia 
ini perlu di wariskan pada generasi yang berintegritas untuk 
membangun semnagat mereka melawan korupsi.

Pada akhirkan perjuangan dan pencegahan korupsi melalui 
edukasi ini tidak mungkin sia sia belaka, bermacam hambatan 
akan semakin menguatkan, lelah raga tak akan menjadi kendala 
dan harapannya rakyat Indonesia akan semakin bertambah 
sejahtera.

Salam antikorupsi...!!! 

Kegiatan Bersama KGB Semarang
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Menyuluh Antikorupsi 
Itu Keren...!
Aksi-Aksi Inspiratif Para Penyuluh Antikorupsi

Didukung oleh :

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah memberi kesempatan dan apresiasi kepada para 
Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi yang telah dengan sukarela melaporkan kegiatan 
penyuluhan Antikorupsi yang telah dilakukan dengan mengirimkan laporan penyuluhan 
dalam aplikasi Logbook. Tujuan utama lain dari penulisan dan penerbitan buku ini adalah 
memfasilitasi kolaborasi penyuluh Antikorupsi dalam menyusun dan menyebarluaskan 
pengetahuan dari pengalaman-pengalaman terbaik kepada para penyuluh antikorupsi 
lainnya sebagai bagian dari upaya mengakselerasi kualitas dan capaian penyuluhan Anti 
Korupsi agar semakin baik, berdampak dan meluas.

Cerita, pengalaman terbaik dan lesson learned yang telah disusun ini diharapkan dapat 
menjadi pencerahan, sumber ide dan inspirasi bagi para penyuluh antikorupsi di seluruh 
Indonesia agar dapat merancang dan melaksanakan kegiatan penyuluhan antikorupsi yang 
berdampak sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran antikorupsi yang ada. Kolaborasi 
penulisan dan penyebaran praktik baik penyuluhan antikorupsi seperti ini merupakan salah 
satu upaya dalam meningkatkan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) dari 
LSP KPK agar pengetahuan dapat disimpan, dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih baik 
untuk masyarakat antikorupsi.

Buku “Bunga Rampai Praktik Baik Penyuluhan Antikorupsi : Menyuluh Antikorupsi Itu Keren!” 
merupakan karya kolaborasi dari para Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi LSP KPK, yang 
menghadirkan cerita pengalaman terbaik dari kegiatan penyuluhan, pengembangan dan 
pemanfaatan media, pembentukan komunitas, serta pembiasaan dan pembudayaan anti 
korupsi yang telah dilakukan oleh para Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi dari seluruh 
Indonesia sejak Tahun 2019 - 2020.
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