
Panduan Memberantas Korupsi 
dengan Mudah dan Menyenangkan



Semua BISA ber-AKSI: 
Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan
(c) Komisi Pemberantasan Korupsi 2014

Pengarah:
Komisioner KPK
Deputi Bidang Pencegahan

Penanggung jawab:
Dedie A Rachim

Supervisi:
Sandri Justiana
Dian Rachmawati
Gumilar Prana Wilaga

Penulis:
Tim SPORA Communication

Desain dan Ilustrasi:
Tim SPORA Communication

Diterbitkan oleh 
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Kedeputian Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. H. R. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan 12920
www.kpk.go.id
www.acch.kpk.go.id

Cetakan 1: Jakarta, 2014

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, 
diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya, 
dan bukan untuk diperjualbelikan.



Buku ini dipersembahkan 
untuk seluruh anak bangsa yang mendambakan 

Indonesia makmur dan sejahtera, bebas dari korupsi.



Sekapur Sirih

Nosce te ipsum, kenali dirimu sendiri. Meski tak seorang pun tahu kapan kali 
pertama ungkapan melegenda itu muncul, rasanya kita semua sepakat bahwa 
seperti itulah seharusnya manusia bersikap. Siapapun dan di manapun, hendaknya 
seseorang harus mengenali diri sendiri sebaik mungkin. 

Mengapa? Karena ketidakmampuan mengenal diri sendiri, ternyata bisa menjadi 
penyebab kegagalan. Inilah persoalan klasik yang harus segera diatasi. Tidak 
hanya di Kuil Apolo, di Delfi, Yunani, tempat pepatah itu terukir, namun juga di 
berbagai belahan lain di bumi ini, termasuk di negeri yang amat kita cintai ini. 
Bahkan, di belahan Cina pun, pepatah serupa ternyata bisa ditemui, “Zhi ren nan, 
zhi jig eng nan.” Artinya, memang sulit mengenal hati orang lain, namun mengenal 
diri sendiri ternyata lebih sulit.   

Dalam pemberantasan korupsi, “know yourself,” tentu bukan pengecualian. 
Termasuk ketika masyarakat berkeinginan untuk berperan serta memberikan 
kontribusinya. Dengan terlebih dahulu mengenali diri sendiri, seseorang akan 
mengetahui potensi yang dimiliki, termasuk mengenai minat dan kemampuannya. 
Dan, pada akhirnya, dengan mudah pula baginya untuk memilih peran 
pemberantasan korupsi yang sesuai. Apakah akan mengambil peran represif, 
perbaikan sistem, atau edukasi dan kampanye. Jika sudah demikian, tentu 
pemberantasan korupsi pun, pada akhirnya bisa dilakukan dengan mudah dan 
menyenangkan. 



Kalau begitu tunggu apa lagi? Marilah berjuang bersama KPK, bahu-membahu 
memberantas korupsi. Siapapun, tanpa terkecuali. Karena setiap warga negara 
tentu memiliki kesempatan yang sama untuk membebaskan negeri ini dari 
cengkeraman korupsi. 

Siapkah Anda? Kalau begitu, bekali dengan tekad dan komitmen. Jangan lupa juga, 
kenali baik-baik diri Anda, agar perjuangan berjalan efektif. Seperti seni berperang 
ala Sunzhi (Sunzhi’s Art of War), bahwa “Di samping  bisa membaca kekuatan 
dan kelemahan lawan,  kita  juga bisa  mengetahui secara  persis kekuatan dan 
kelemahan kita sendiri.  Jika  demikian, seratus kali perang,  seratus kali bisa 
menang.” 

Menyenangkan, bukan? 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
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Sebelum Anda Membaca 
Buku Ini...
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Tempat menempelkan foto Anda

Tuliskan 
nama Anda

Apakah pekerjaan dan 
aktivitas Anda sejari-hari? 
Tuliskan di sini, ya! 
Boleh jika ingin disampaikan 
dalam bentuk gambar...
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Apakah Anda 
punya hobi atau 
kegemaran?
Gambarkan atau 
tuliskan hobi Anda!

Keterampilan apa yang Anda 
kuasai?
Adakah pengalaman 
seru, berkesan, dan tidak 
terlupakan yang Anda  
alami ketika menggunakan 
keterampilan tersebut?
Ceritakanlah....



NEGERI
BEBAS
DARI
KORUPSI

Orang-orang yang kuat mencari sesuatu 
(potensi) di dalam dirinya sendiri.

Sementara orang yang lemah mencari 
sesuatu (potensi) pada diri orang lain.

~ Confucius, Peribahasa Cina ~



NEGERI
BEBAS
DARI
KORUPSI
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Bayangkan beberapa tahun ke depan.Tak ada lagi kemiskinan 
di negeri ini. Rakyat hidup makmur, tentram, rukun, dan damai. 
Keramahan, kepedulian, dan gotong royong kembali menjadi 
sifat dasar bangsa ini di semua lapisan. Orangtua bekerja di 
kantor, di sawah, di pabrik, di rumah, dengan tenang, karena 
tahu impian mereka akan tercapai tak lama lagi. Dengan pikiran 
tenang, melakukan pekerjaan pun dengan penuh konsentrasi dan 
produktivitas meningkat. 

Ramah, peduli, dan gotong royong adalah karakter bangsa Indonesia. 
Anak-anak bahagia di mana pun berada. Bersekolah dengan riang 
tanpa beban. Belajar bagi mereka adalah bermain. Kakak-kakak 
mereka, para remaja, berkumpul dan melakukan kegiatan kreatif 
menakjubkan. 

Lingkungan bersih dari sampah. Udara segar tanpa polusi. Jalanan 
lancar tanpa kemacetan. Alat transportasi umum yang nyaman dan 
tepat waktu membawa penggunanya tanpa harus berdesakan.
Taman-taman kota terawat. Sawah ladang subur. Hutan kembali 
menghijau. Sungai jernih dan bersih mengalir. Kicau burung dan 
cericit hewan-hewan kecil meningkahi pemandangan. Rumah ibadah 
ramai dikunjungi segala usia. Perpustakaan juga menjadi tempat 
favorit keluarga. Aaaah…. tariklah napas dalam-dalam.
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Oh ya, lihatlah para pejabat datang dengan pakaian 
sederhana, untuk berdialog dan mendengarkan 
rakyat, tak mau menerima perlakuan yang berbeda. 
Mereka mencatat keluhan dan segera menindaklanjuti 
dengan kerja keras. Tak ada amplop beredar di bawah 
meja karena mereka adalah abdi masyarakat yang 
sudah cukup menerima gaji yang layak.

Bagaimana dengan aparat keamanan dan penegak 
hukum? Mereka sibuk menjaga negeri ini dari 
ancaman luar. Tak boleh siapa pun dari luar mengisap 
kekayaan alam negeri ini karena semuanya milik 
rakyat dan digunakan hanya untuk kemakmuran 
rakyat.

Apakah itu utopia?



Inilah impian kita!

Tuliskan/gambarkan impian Anda 
mengenai Indonesia yang Adil dan 
Makmur, bebas dari korupsi.....

@KPK_RI #SIAPberAksi



Indonesia, bebas dari korupsi . . .



KAYA
RAYA
NEGERI
KITA

Bagaimana dengan negeri kita?
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APA
BUKTI 
INDONESIA
KAYA?

2. Potensi Wilayah
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Tiga poin penting:

1. Penduduk

3. Sejarah Besar
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3  Amerika Serikat
 Jumlah penduduk 

313.914.040 jiwa. 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar 
keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi yang 
luar biasa. Jumlah penduduk yang demikian besar itu, 
bisa menjadi sumber penyediaan tenaga kerja dalam 
memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. 
Selain itu, sangat potensial untuk mempertahankan 
keutuhan negara dari ancaman negara lain.

Penduduk
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1 China
 Jumlah penduduk 

1.350.695.000 jiwa.²

2  India
 Populasi penduduk saat 

ini  1.236.686.732 jiwa.

4  Indonesia
 Populasi penduduk saat 

ini  237.641.326 jiwa.¹
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Bayangkan jika 25% penduduk 
Indonesia berpendidikan tinggi...
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Bayangkan jika 50% penduduk berlaku 
jujur dan tidak melakukan korupsi… 

100000
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Bayangkan jika 3% penduduk 
menjadi wirausaha…
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F I F AWORLD CUP

Bayangkan jika 0.05% penduduk 
memiliki kemampuan bermain bola 

setara Lionel Messi...
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Bayangkan jika kesehatan semua 
penduduk Indonesia terjamin...
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Bayangkan jika 5% penduduk 
menjadi ilmuwan kelas dunia…
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Berbicara tentang besarnya potensi wilayah yang 
dimiliki Indonesia, tentu tak ada yang menyangkal. 
Indonesia, harus diakui merupakan negeri yang 
memiliki kekayaan alam berlimpah, posisi yang 
strategis, dan bahkan kesuburan yang luar biasa. 
Saking suburnya, sampai-sampai grup musik 
legendaris Koes Ploes, pada 1973 menyebut, 
“tongkat kayu dan batu dan batu jadi tanaman.”  
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Potensi Wilayah



Memang begitulah Indonesia. Dari berbagai potensi wilayah yang ada, semua 
memperlihatkan bahwa negeri ini menyimpan potensi yang luar biasa. Antara 
lain:
1. Posisi strategis
2. Potensi luas wilayah 
3. Potensi kekayaan alam dan budaya

Posisi strategis:
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak antara dua benua, yakni 
Asia dan Australia serta antara dua samudera, yakni Samudera Pasifik dan 
Samudera Indonesia.  

Dengan posisi seperti itu, kita bisa membayangkan beberapa keuntungan yang 
dimiliki Indonesia. Antara lain, menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu 
lintas darat maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan 
kegiatan perekonomian dunia. Muaranya, apa lagi kalau bukan sangat 
bermanfaat untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera.³ 

Potensi luas wilayah: 
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 13.466 
pulau. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km².⁴ 
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Apa yang dapat dimanfaatkan dengan wilayah seluas itu? Pusatkan pikiran Anda 
untuk membayangkan betapa setiap pulau dan laut Indonesia memiliki kekayaan 
alam yang tak ternilai. Mulai yang tampak, seperti flora dan fauna, hingga yang tidak 
terlihat, seperti bahan tambang. 
Jika semua kekayaan tersebut dimanfaatkan secara optimal, tentu bisa mewujudkan 
Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera, sebagaimana negeri impian. 

Potensi kekayaan alam dan budaya:
Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati (biodiversity) terlengkap di dunia. 
Diperkirakan, sekitar 100-150 genus dari tumbuhan monoecious dan diecious, dengan 
25.000-30.000 spesies terdapat di Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia disebut pula 
sebagai negara “mega biodiversity” atau “megadiversity”.

Sementara, jenis hewan yang ada juga lengkap, sekitar 220 ribu jenis. Terdiri atas 
sekitar 200 ribu serangga, 4 ribu jenis ikan, 2 ribu jenis burung, serta seribu jenis reptil 
dan ampibi. Bahkan, 17% jenis serangga di dunia, bisa ditemukan di Indonesia. 5

Jadi, betapa besar potensi yang dimiliki Indonesia. Bahkan, total potensi maritim 
Indonesia, diperkirakan mencapai enam kali Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Besarnya, sekitar Rp7.200 triliun per tahun. ⁶
Itu baru potensi laut. Belum lagi potensi kehutanan, yang pernah menjadi 
penyumbang devisa terbesar kedua di negeri ini setelah minyak dan gas bumi. 
Demikian juga dengan tambang, minyak, perkebunan, dan lain-lain.
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Bayangkan, jika potensi laut yang 
diperkirakan mencapai Rp7.200 
triliun per tahun dimanfaatkan sebaik 
mungkin, misalnya tak hanya untuk 
memenuhi konsumsi dalam negeri, 
juga untuk ekspor, betapa banyak 
devisa yang masuk. 

Bayangkan pula, jika semua 
dimanfaatkan secara optimal, tentu 
kondisi sebagaimana dimiliki negeri 
impian pun bukan lagi mimpi bagi 
negeri ini.
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Memiliki tingkat keanekaragaman budaya dan bahasa daerah yang sangat 
tinggi. Setidaknya, Indonesia memiliki lebih dari 746 bahasa daerah. Kondisi 
tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan dibanding negara lainnya, 
karena memiliki potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. ⁷ Misalnya, 
budaya munggah di Sunda ketika hendak menjalankan ibadah puasa, toron di 
Madura ketika pulang kampung, dan sebagainya.  

26

Keanekaragaman Budaya dan Kekayaan Alam



Memiliki sekitar 220 ribu jenis hewan. Di antaranya 
adalah 2.000 jenis burung, 220.000 jenis serangga, 
4.000 jenis ikan, 1.000 jenis reptilia, dan sebagainya.⁵ 
Satwa langka komodo, yang diyakini merupakan 
peninggalan era purbakala, juga hanya bisa ditemui 
di Indonesia. Begitu pula orang utan, anoa, jalak bali, 
semua merupakan satwa khas negeri ini.

Merupakan produsen ikan terbesar di dunia dengan 
bobot produksi sekitar 87,1 juta ton. Jumlah yang fantastik 
tersebut meliputi 4,4 juta ton di wilayah tangkap perairan 
Indonesia, sedangkan 1,8 juta ton lainnya berada di 
perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ⁸ Ikan tuna dan 
cakalang yang begitu diminati pasar, misalnya, banyak 
ditemui di perairan Indonesia.

Menduduki peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak 
terbesar yaitu 4.3 miliar barrel. Sedangkan untuk gas alam, peringkat 
ke-8 dengan produksi 7.2 trilion cubic feet (tcf). Begitu pula dengan 
kekayaan tambang lain, secara umum menduduki peringkat keenam 
terkaya di dunia. Antara lain, memiliki 2,3% cadangan emas dunia, 
peringkat kedua produksi timah yang setara dengan 26% produksi timah 
dunia. Sedangkan produksi tembaga yang mencapai 10,4% produksi 
dunia, merupakan produksi terbesar kedua di dunia. Nikel menduduki 
peringkat keempat di dunia, dengan produksi 8,6% produksi dunia. ⁹
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Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, diakui sebagai salah 
satu titik penting sejarah bangsa Indonesia. Dengan 
kemerdekaan, bangsa ini bisa leluasa mengurus diri 
sendiri, mengelola kekayaan yang dimiliki, dan 
memanfaatkan sebesar-besarnya demi 
kemakmuran bangsa. 

Begitupun, sejarah panjang Indonesia 
sebenarnya sudah dimulai 
jauh sebelum kemerdekaan. 
Bahkan, bukan hanya ketika 
Indonesia berada dalam 
penjajahan Belanda 
selama 3,5 abad dan 
Jepang 3,5 tahun. 

Sejarah besar
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Merdeka..!

Lebih dari itu, ketika garis historis ditarik ke belakang, 
tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari negeri ini.

Walhasil, kemampuan Majapahit di bawah komando 
Mahapatih Gajah Mada yang berhasil mempersatukan 
Nusantara, Sriwijaya yang begitu digdaya, Samudera 

Pasai yang menguasai perdagangan, bahkan mozaik-
mozaik berupa penelitian jejak peradaban 

seperti benua Atlantis dan situs Gunung 
Padang, kian mengokohkan dan 
menjadi bagian tak terpisahkan dari 

sejarah besar Indonesia. 

Bisa dibayangkan, betapa besar 
sesungguhnya bangsa ini!
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1. Catatlah potensi alam apa saja yang tersedia di 
lingkungan Anda. 

2. Berapa jumlah penduduk di wilayah Anda? 

3. Selain potensi alam dan penduduk, potensi apa lagi 
yang tersedia?

4. Sudahkah masyarakat menikmati manfaat dari 
potensi-potensi tersebut?
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5.  Setelah mengerti tentang berbagai potensi yang 
terkandung di wilayah Anda, bayangkan betapa 
besar manfaat yang akan diterima rakyat jika 
seluruh potensi itu dimanfaatkan. Ekspresikan 
ke dalam bentuk tulisan/gambar/puisi!
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@KPK_RI #SIAPberAksi


