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Laksana bulan, setiap orang selalu mempunyai sisi gelap yang tidak pernah ia tunjukkan. Sebuah sisi
yang jika tidak dikendalikan akan merubah seseorang berhati malaikat menjadi iblis yang mematikan.
Seorang atlet, artis, politikus, bahkan pemuka agama yang tersohor sekalipun, akhirnya dihancurkan rasa
haus akan harta, ketenaran dan kekuasaan.
Begitu juga dengan mereka yang terkenal dengan sebutan pendekar anti ko
rupsi. Ketidak berdayaan
mereka da
lam menahan rasa haus akan harta dan ketenaran, menyebabkan sampai de
tik ini perang
melawan korupsi hanya akan menjadi gurauan menarik bagi se
tiap anak bangsa, korupsi tetap saja men
jadi jalan tiada berujung, seakan selalu diwariskan dari generasi ke generasi.
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Menyadari kecenderungan adanya sisi gelap, berusaha untuk tidak mem
bantah, tetapi tetap
mengendalikannya akan mempermudah para pendekar anti korupsi dalam mencapai tu
jua
n
nya. Negara
yang diberi label “sarang ko
ruptor” tidak akan pernah terdengar lagi ketika semua menyadari bahwa
dalam dirinya pasti bersemayam bibit-bibit koruptor. Sedangkan Pendekar yang menggembar-gemborkan
bahwa mereka adalah golongan putih, suci, tanpa sisi gelap, merupakan golongan yang paling mudah
terjerumus dalam lubang kelam dunia korupsi.
Sisi Gelap Penegak Hukum
Penegak hukum seperti Hakim, Polisi, Jaksa, KPK, dan Pengacara adalah ujung tombak dalam pem
berantasan korupsi di indonesia. Akan tetapi yang dijadikan tombak keba
nya
k an terkadang menusuk
Rakyat dari be
la
k ang. Sudah menjadi rahasia umum ketika ada Polisi dengan rekening Miliaran, Jaksa
penjual Dakwan, sam
pai pada Hakim yang tertangkap tangan menerima sogokan.
Tidak sedikit orang mengatakan bahwa untuk menjadi Polisi, Jaksa ataupun Hakim seseorang harus se
dia
kan uang ratusan juta. Pada akhirnya yang menjadi penegak hukum hanyalah para Penyogok dan
Koruptor saja. Sedangkan mereka yang jujur didepak di tahap perseleksian. Jika semua itu memang
benar, maka bagaimana mung

k in menjadi penegak hukum anti Ko
rupsi apabila memulai semuanya de
ngan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sisi Gelap Bapak dan Ibu DPR
Sebagai lembaga yang diharapkan mewakili rakyat dalam menjalankan kedaulatan. Dengan fungsi
anggaran, legislasi dan Pengawasan, DPR diha
rap
k an membentuk Peraturan Perundang-un
dangan yang
kuat dalam pem
be
rantasan Korupsi, membentuk Panja-Pan
ja untuk memberantas Korupsi, me
ngawasi
kinerja penegak hukum bahkan me
milih penegak hukum yang ber
k ualitas.
Namun harapan hanya men
jadi hayalan ketika banyak ang
gota DPR yang menjadi pe
rampok uang negara.
Bagaimana mungkin mem
ben
tuk Pe
run
dang-undangan yang kuat dalam pemberantasan Ko
rupsi, ketika
masih banyak anggota DPR yang mem
per
jual
belikan pasal-pa
sal. Panja C entury dan Mafia Pajak Se
perti
dijadikan gertakan po
litik be
laka, demi tetap bertahan di sing
ga
sana ke
k ua
saan. Ter
pilihnya Pim
pinan KPK,

Polri, Hakim Agung dan Pe
negak hu
k um lain
nya, tidak bisa di
pas
tikan ter
le
pas dari Intrik-Intrik politik ko

tor dan ke
pentingan para Ko
ruptor.
Sisi Gelap LSM
Jika selama ini kita men
dengar LSM de ngan ke
pe
dulian sosialnya, sangat me
men
tingkan ke
pen
ti
ngan rak
yat lemah. Sisi gelap dari keberadaan si
lu
man-siluman yang ber
k edok LSM di bumi Pertiwi perlu juga di
sam
paikan. Dengan ke
dok pejuang de
mok
rasi, trans

pa
ran
si, HAM, serta anti ko
rupsi me
reka me
ng
kelabuhi rakyat. Pot
ret ribuan si mis
k in di
per
jual-belikan un
tuk men
da

pat ku
cu
ran dana dari do
na
tur. Se
hingga men
jadikan yang miskin tetap miskin dan aktivis LSM ber
man
dian degan uang, disamping
mendapat pujian atas “Keder
ma
wa
nan
nya” ke
pada simiskin.
Tidak jarang dibicarakan ada LSM yang memeras pemerintah ataupun pengusaha dengan data yang
dimiliki, ada pula LSM yang mendapat kucuran dana dari perusahaan asing dan bahkan dibiayai untuk
kepentingan Asing. Paling menghinakan ketika aktivis LSM mencari-cari sensasi, mengadakan
pembohongan Publik, menjadikan rakyat miskin dan anti korupsi sebagai langkah untuk mendapatkan po
pu
laritas. Pemberantasan korupsi yang di
per
juangkan LSM takkan berarti apa-apa ketika aktivis LSM
melarikan tujuan mereka kepada Uang, Po
pu
la
ri
tas, dan Ketenaran.
Sisi Gelap Mahasiswa
Mahasiswa adalah go
lo
ngan yang paling Idealis dalam pem
be
ran
tasan korupsi. Mereka dikenal Pawang De
mok
rasi, rela turun ke jalan dalam aksi me
negakkan pilar de
mok
rasi yang anti korupsi, dengan semangat
dan lantang
nya berkoar-koar di Ins
tansi-instansi pe
merintah.
Namun sangat ironis ketika dilihat sisi gelap prilaku mahasiswa, ke
ba
nya
k an mereka tidak lebih dari
seorang Ko
ruptor. Mulai dari mencontek, titip absen, bolos, menipu bahkan hampir semua prilaku koruptor
dikerjakan oleh ma
hasiswa. Walaupun perbuatan itu ha
nya hal kecil dan sepele namun ketika te
lah
menjadi kebiasaan pastilah prila
k u Koruptor akan mendarah daging di tubuh mahasiswa.
Sisi Gelap Rakyat

Pak SBY, Mana Bukti ”Sehati”
dengan Rekomendasi NU Itu?
UPAYA pelumpuhan KPK kembali terjadi. Terangterangan. Kehebatan KPK meringkus tikus dan
rayap negara bakal dipereteli kewenangan
menyadap dan menuntutnya. Lebih menjengkelkan
lagi, upaya pe
lumpuhan KPK ini terjadi di depan
hidung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perbaiki Bendungan yang Jebol

Jika direnungkan siapa sebenarnya yang memperlambat pemberantasan Korupsi di negara ini, maka
rakyat adalah monster yang paling berta
ng
gung jawab terhadap prilaku Korupsi. Rak
y at mungkin berfikir,
bahwa me
re
k a yang paling dirugikan bila terjadi tin
dak pidana korupsi. Tapi tidak sadar bah
wa merekalah
penyebabkan korupsi sebenarnya. Tidak akan ada hakim yang me
nerima sogokan tanpa ada ma
sya
rakat
peyogok, tidak akan ada polisi ataupun jaksa berkelakuan bagaikan anjing tanpa ada masyarakat yang
menyumpal mulut mereka dengan uang. Tidak akan ada anggota DPR penjual pasal, tanpa ada
masyarakat yang membayar. Bahkan tidak akan ada anggota DPR yang korupsi tanpa ada rakyat yang
dengan uang 50 ribu rela memilih koruptor.
Trims

padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1880

Pak Bupati Pesisir Selatan. Kapan
diperbaiki bendungan irigasi yang
jebol kena banjir badang di Dusun
Nyiurgading Desa Koto Berapak
Kecamatan
Lengayang.Sudah
setahun lebih kami tidak bisa turun
ke
sawah.
Yang
luaskan
kuranglebih 1000 h sawah kami
kekringan.
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Mengendalikan Sisi Gelap
Betapa banyak prilaku ko
ruptor diperbuat para pendekar anti korupsi negri ini, baik pe
negak hukum
maupun rakyat je
lata, dari sikaya sampai simis
k in. Besar ke
cil
nya uang yang dikorupsi tergantung situasi,
waktu dan ke
sem
pa
tan dimiliki. Jika Sang Pe
nguasa me
lakukan Korupsi, uang
nya pastilah lebih besar di
ban
dingkan si
miskin yang Korupsi.
Jika yang kuat mencuri Har
ta Ne
gara maka yang lemah men
curi sandal jepit dan biji ka

k ao, kedua duanya
sama-sama pen
curi tapi bedanya ha
nya
lah kesempatan men
jadi pencuri yang lebih be
sar. Jika si
miskin
atau sile
mah diberi ke
k uasaan, maka tidak ada jaminan me
reka tidak akan men
curi harta ne
gara. De
ngan
me
nya
dari bah
wa tubuh ini mempunyai sisi gelap berupa nafsu koruptor, tidak be
ru
saha mem
ban
tah, te
tapi te
tap me
ngen
dalikannya akan mem
per
mu
dah kita dalam mem
be
rantas korupsi.
Pemberantasan korupsi bukanlah mus
tahil ketika setiap orang berusaha mengubah dirinya sendiri,
mencegah diri sendiri agar tidak menjadi koruptor jauh lebih penting dari pada mengurus para tersangka
koruptor. Mengubah teman, keluarga, masyarakat bahkan negara ini hanya akan menjadi omong kosong,
ketika tidak diawali dengan megubah diri sendiri.(*)
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