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Latar Belakang
Genderang perang terhadap tindak pidana korupsi ditabuh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) sejak awal kepemimpinannya. Sayangnya, upaya tersebut masih belum 
dapat sepenuhnya menghilangkan tindak pidana tersebut dalam tata kelola pemerintahan 
di pelbagai level. Mengacu data Transparency International Indonesia, masalah korupsi yang 
tidak teratasi dengan baik menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 183 negara pada 
2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi.
  
Selama ini proses pemberantasan korupsi di Indonesia seperti jalan di tempat. Survei 
Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 1996 
adalah 2,6. Faktanya, IPK Indonesia pada tahun 2011 menjadi 3,0. Artinya, dalam tempo 15 
tahun, pemberantasan korupsi di negeri ini hanya bergerak 0,4. Ini sekali lagi menunjukkan 
rendahnya komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Mengacu pada data 
Kemeterian Dalam Negeri, persoalan korupsi di pemerintahan daerah pun tak kalah banyak.  
Sepanjang 2004 hingga 2012, ada 2.976 anggota DPRD Tingkat Propinsi dan DPRD Tingkat 
Kabupaten yang terlibat kasus pidana korupsi.
  
Banyak hal yang menjadi penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia. Salah satu penyebab 
yang umum diketahui dan menjadi penyebab dominan adalah karena bangsa Indonesia 
tidak pernah sungguh-sungguh berperang melawan korupsi. Pandangan pendidikan yang 
lebih mengutamakan aspek kognitif yang dinilai melalui capaian nilai dalam bentuk angka-
angka, diduga menjadi salah satu persoalan mendasar. Dunia pendidikan indonesia tidak bisa 
memberikan pendidikan moral yang memadai untuk mencegah tindak pidana korupsi yang 
merugikan banyak pihak ini. Indonesia hanya membangun industri dan pabrik-pabrik yang 
menghasilkan barang-barang konsumsi, tetapi sangat kurang membangun industri hati untuk 
mendapatkan manusia dengan kekayaan spiritual guna merawat bangsa.
  
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sudah kasus-kasus korupsi yang dibongkar oleh 
penegak hukum. Sejak 5 tahun terakhir pula sekitar 500 pejabat publik dari pegawai rendahan 
hingga pejabat eselon 1, mantan menteri, menteri aktif dan anggota DPR kini berdesakan 
di dalam bui. Namun demikian sesungguhnya belum menyelesaikan persoalan-persoalan 
pemberantasan korupsi. Kita masih menyangsikan keseriusan bangsa ini untuk memberantas 
korupsi secara sungguh-sungguh.
  
Mengapa? Pertama, kesan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi masih sangat terasa. 
Banyak kasus korupsi yang nilainya trilyunan rupiah dengan melibatkan elite politik dan 
mantan pejabat tinggi Negara tidak tersentuh. Bahkan laporan-laporan masyarakat yang 
dilengkapi dengan sejumlah bukti otentik, aparat hukum tidak lekas menindaklanjuti.



  
Kedua, masih saja ada aparat hukum yang terindikasi bahkan tertangkap basah tengah 
melakukan praktek korupsi. Tatkala seluruh aparat hukum bersih pun belum tentu 
pemberantasan korupsi berhasil, lebih-lebih bila aparat hukum sendiri menjadi pelaku.
  
Ketiga, sangat terasa adanya pelemahan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Betapapun memiliki beberapa kelemahan, lembaga ini terbukti telah menjadi institusi yang 
ditakuti dan disegani para pelaku korupsi. Rupanya kekuatan lawan risih melihat kinerja 
KPK, dan terjadilah proses pelemahan; dari penangkapan Ketua KPK, ancaman penangkapan 
pimpinan KPK lainnya, lambatnya penyusunan Undang-Undang Tipikor, pernyataan minor dari 
para pimpinan negara, anggota DPR, dan sebagainya.
        
Pendek kata, masih panjang jalan menuju bangsa Indonesia yang bebas korupsi. Masih 
dibutuhkan kekuatan yang ekstra untuk melawan korupsi di negeri ini.
  
Terkait dengan hal itu, sejumlah elemen masyarakat sipil di Yogyakarta berencana menggelar 
diskusi refleksi pemberantasan korupsi dan pemutaran film karya pelajar yang menyorot 
soal korupsi di Indonesia. Diskusi ini akan mengelaborasi pemikiran dan gerakan pelajar anti 
korupsi yang tumbuh kembang di berbagai wilayah Indonesia.
  
   
 Tujuan :
  
1.      Merefleksikan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di kalangan 
pelajar. 
2.      Memperluas gerakan kampanye perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.
3.      Merekomendasikan agenda dan strategi percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. 
  
Pelaksanaan  :
  
Hari/tanggal : Senin, 31 Desember 2012
Tempat           : Wisma Joglo Abang
                      Dukuh Gombang Rt 01/ Rw 34 Desa Tirto Adi Kecamatan Mlati

    Kabupaten Sleman Yogyakarta, Kode Pos 55287
Waktu          : Pukul 15.00-17.00 WIB
Pembicara    : - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia
                      - Syafii Maarif (mantan Ketua PP Muhammadiyah)
                      - Mukhotib MD (budayawan)
                      - Anelies Praramadhani (duta pelajar anti korupsi)
Peserta            : 1. Perwakilan Pelajar se-Yogyakarta
                      2. Mahasiswa
                      3. Aktivis LSM dan Akademisi
  
Penyelenggara :



  
Kerjasama berbagai organisasi masyarakat sipil (Joglo Abang Community, Komunitas Film 
Pelajar, Masyarakat Peduli Media, Joglo TV Komunitas, Combine Resource Institution, LBH 
padang, infest Yogyakarta, Generasi Anti Korupsi Padang, Gerakan Rrakyat Jogja Dukung KPK, 
Blogger Nusantara, Jogja Social Media Community)
  
Konfirmasi panitia bisa menghubungi :
-          Sdr. Budhi Hermanto di email budhi_ynd@yahoo.com HP 08156985682
-          Sdr. Tomy Taslim di email tomytaslim@yahoo.com, HP 0818465787
-          Sdr. Ananto Sulistyo di email antok@suryaden.com, HP 08122732063
-          Sdr. Irsyadul Ibad di email irsyad@infest.or.id, HP 081392025426
  
Susunan Acara
  
14.00-15.00 WIB                   Pendaftaran peserta
15.00-15.15 WIB                   Pembukaan
15.15-15.45 WIB                   Pemutaran Film Pelajar tentang Korupsi
15.45-17.00 WIB                   Diskusi Refleksi Pemberantasan Korupsi bersama ;
                                            - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
                                        - Syafii Maarif
                                            - Mukhotib MD
                                            - Anelies Praramadhani
17.00-17.10 WIB                   Penutup


