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Memperbaiki Kesalahan di Masa Lalu
Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik.
Resensi buku: Dosa dan Masa Depan Planet Kita

 Sejak awal penciptaan, manusia ditakdirkan 
untuk hidup di bumi, sebuah planet hijau yang dikelilingi 
oleh miliaran galaksi dan triliunan planet. Menurut 
perhitungan para ilmuwan, alam semesta berumur 13,5 
miliar tahun dan bumi terbentuk sekitar 9 miliar tahun 
setelah pembentukan alam semesta. Banyak sekali 
persoalan yang terjadi di planet ini, seperti halnya 
persoalan tata kelola khususnya korupsi. Terbukti     
merantai upaya peningkatan kesejahteraan                
masyarakat dengan segala tindakan yang merusak 
kemakmuran negara, menguntungkan pihak tertentu, 
atau melawan hukum untuk keuntungan pribadi dan 
kelompok. Hal ini tidak berbeda dengan masalah 
birokrasi yang biasanya tidak melihat kebutuhan     
masyarakat sebagai akibat dari pembangunan, karena 
birokrat dilatih untuk patuh pada pengelolaan bisnis 
dan ekonomi,  sedangkan fakta yang dibutuhkan       
masyarakat biasanya hanya sebatas yang                    
diasumsikan saja.  Konsep konstitusi hijau dan 
konstitusi biru hadir sebagai jawaban atas maraknya 
masalah degradasi lingkungan. Kehadiran mereka 
tidak             terlepas dari perkembangan pemahaman 
terhadap krisis         lingkungan, yang tidak lagi dilihat 
sebagai        persoalan tersendiri tetapi juga mengakar 
dalam struktur politik. Pemecahan masalah ini tentunya 
dengan                      memasukkan aspek perlindungan 
lingkungan hidup.
 Demikian pula gambaran umum kebijakan 
politik yang terus merampas kebutuhan publik yang 
kurang mendapat dukungan politik, seperti pelestarian 
fungsi lingkungan dan kebutuhan masyarakat miskin. 
Adanya kepentingan-kepentingan yang tidak          
membela kebutuhan masyarakat luas, sehingga 
mengabaikan “kesalahan yang terstruktur”, diartikan 
bahwa titik-titik pembangunan  sudah mulai dikhianati 
dan dibutuhkannya ketajaman hati dan pikiran. 
Kelemahan akal dan jiwa manusia yang terbatas 
dengan pengetahuan untuk memahami fenomena 
dan interaksi antara alam yang semakin kompleks, 
sehingga argumentasi baru untuk perbaikan birokrasi 
dan tata kelola secara lebih luas cenderung terabaikan. 

Dengan keterbatasan ilmu yang melahirkan kebe-
naran-kebenaran yang bersifat parsial, dimana bukan 
hanya ketidakmampuan memecahkan masalah-mas-
alah di tengah meningkatnya kepentingan, dan tidak 
mampu membangun keutuhan ilmu itu sendiri. Tidak 
mungkin tujuan memajukan negara diwujudkan 
melalui pemerintahan yang korupsi, birokrasi yang 
tidak efisien, dan atau kebijakan yang mempromosikan 
ketidakadilan. Salah satu cara untuk melakukannya 
adalah dengan menemukan fakta, bukan hanya fakta 
yang dapat dilihat dan didengar, tetapi fakta yang 
hanya dapat ditemukan melalui analisis dengan 
semua ilmu pengetahuan. Masa depan planet kita 
mungkin sangat bergantung pada penemuan 
fakta-fakta ini. 
 Seluruh naskah dalam buku ini bersumber dari 
pengalaman langsung berbagai percakapan formal 
dan informal, terbuka maupun tertutup ataupun dari 
observasi lapangan, seminar, pertemuan atau 
pertemuan dengan informan penelitian, secara 
langsung menyatakan apa yang sedang dibahas atau 
menunjukkan apa yang ada di balik diskusi tersebut. 
Pembahasan dengan menggunakan gaya bahasa 
yang cukup berat menjadi kelemahan buku ini. Terlepas 
dari kelebihan dan kekurangan, buku ini sangat layak 
untuk dibaca oleh semua kalangan. Segera dapatkan 
buku ini Perpustakaan KPK. 
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Corruption in Indonesia: A challenge for social changes
Nandha Risky Putra, Rosa Linda

Corruption in Indonesia has threatened all aspects of social, national, and state life. 
Corruption has also brought enormous material losses to state finances regarding 
economy, society, and culture. Moreover, the corruption act prompted inevitable social 
changes due to crime. The main concern in this article is to perceive and analyze the 
social development related to the corruption act. The article furthermore highlights the 
measure taken by Indonesia's government to overcome such an impact on society 
caused by the presence of corruption acts. The method used in this article is normative 
legal research, which is prescriptive analytical, through a conceptual, a statute, and a 
case approach in assessing community participation in efforts to prevent corruption. 
The result of this study shows that corruption fosters the decline in social welfare,        
compelling the broad society to be afflicted by these irresponsible behaviors conducted 
by the corruptors. In this regard, the government is encouraged to encounter efforts to 
involve public participation in optimizing the prevention of corruption acts. This effort 
includes the direction to increase public awareness, step actions, and procedural 
motions that the community can perform in overcoming corruption acts.

Analysis of the performance management of the corruption
eradication commission in optimizing the recovery of state losses
Taryanto Taryanto, Eko Prasojo

The achievement of recovery of state losses due to the performance of the Corruption 
Eradication Commission (KPK) is considered not optimal, which indicates a problem in its 
performance management. Therefore, this research aims to find a micro                              
(organizational) strategy for optimizing the recovery of state losses using the Balanced 
Score Card model. The problem of recovering state losses at the Corruption Eradication 
Commission will be analyzed using general policy theory, specifically the balanced 
scorecard (BSC) performance management theory and asset recovery theory. Overall, 
the balanced scorecard in measuring the performance of the Corruption Eradication 
Commission in recovering state losses due to corruption is still said to be sufficient, with 
a total score of 73%, meaning that KPK cannot achieve a balance between one                
perspective and another. In the qualitative analysis, the factors that influence the 
optimization of loss recovery are (1) the regulations applied are not optimal, especially in 
determining the penalties and fines obtained by the suspect; (2) Case arrears and less 
in terms of quality and quantity of cases investigated; (3) The quantity and quality of 
Human Resources are still low; 4) Synergy between the Corruption Eradication             
Commission and other Law Enforcement Apparatuses, which are still colliding with 
ego-sectoral conflicts.
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Buku ini mengupas akar-akar korupsi dari sudut pandang 
filsafat dengan tujuan untuk mencegah dan kalau bisa 
melenyapkannya. 

Filsafat Anti Korupsi: Membedah Hasrat
Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan SisI
Hewani Manusia di Balik Korupsi

Cara membangun kepercayaan, cara mengevaluasi dan 
memahami kepribadian orang lain, cara bersikap saat 
menghadapi orang-orang sulit, cara untuk tidak 
menyepakati sesuatu tanpa menjadi orang yang tidak 
menyenangkan, dan cara memahami dan menguasai 
emosi Anda serta memahami emosi orang lain.

Sukses Menjalin Relasi: How To Have
Rewarding Relationships, Win Trust
and Influence People

Bunga rampai yang dimuat dalam buku ini secara 
langsung maupun tidak langsung merespon isu 
dan rekomendasi yang diajukan akademisi 
terkemuka. Thurlow dan Mroczek menghasilkan 
sebuah koleksi yang tepat, yang didasarkan pada 
penelitian sebelumnya.

Wacana Digital: Digital Discourse
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Menyajikan data-data penting Muhammad Nazaruddin, 
mantan bendahara Partai Demokrat yang saat ini banyak 
mengungkap kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. 
Terutama, kasus korupsi proyek Hambalang yang secara 
gamblang dibongkar di dalam buku ini.

Hambalang The X Files

Buku ini merupakan hasil refleksi Penulis terhadap kondisi 
empiris praktik korupsi yang masih menjadi isu krusial dan 
kritis di Indonesia saat ini. Kontemplasi Penulis memunculkan 
hipotesis bahwa terdapat korelasi antara karakteristik 
korupsi dan konstruksi konstitusi pada suatu negara. Untuk 
menjawab diskursus inilah maka dikaji lebih lanjut secara 
komprehensif di dalam buku ini.

Konstitusi Anti Korupsi: Regulasi, Interpretasi,
dan Realisasi Pemberantasan Korupsi
di Indonesia

Berangkat dari legenda urban dari timur, ketika      
awalnya sebuah pantangan kemudian dilanggar, 
kehidupan warga awalnya harmonis berdampingan 
dengan alam kemudian alam berubah menjadi 
petaka, tatkala pantangan usai dilanggar, penyesalan 
terkadang datang terlambat.

Tampusissi
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Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK
Scan untuk informasi lebih lanjut
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