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BANGSA ini tengah menghadapi pelbagai badai
ujian kehidupan, salah satunya adalah praktik
korupsi yang kian mewabah luas di masyarakat.
Tingginya angka korupsi di Indonesia telah mampu
menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan
bernegara menjadi rusak dan porak-poranda.
Sebagaimana diketahui, praktik korupsi yang kerap
terjadi di tanah air tidak saja mengancam stabilitas
lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-
lembaga demokrasi serta hak-hak dasar kemerde-
kaan, tetapi juga telah menghambat pembangunan
dan memperparah angka kemiskinan bagi jutaan
orang di Indonesia.

Ini tentu menjadi sebuah ironi yang harus
sesegera mungkin diatasi dan apabila praktik
korupsi dibiarkan terus berlangsung dan tanpa
adanya tindakan yang tegas dan konsisten dalam
penegakan hukum, bukan tidak mungkin praktik

korupsi akan menggagal-
kan demokrasi dan
mengantarkan negeri ini
pada jurang kehancuran.

Muhammad Yusuf
dalam buku berjudul
Merampas Aset Koruptor
(Solusi Pemberantasan
Korupsi di Indonesia)
menawarkan sebuah
solusi dan terobosan baru
ihwal memberantas
praktik korupsi di tanah
air. Yusuf dalam buku ini
menghimbau kepada
seluruh pihak penegak
hukum yang bertugas
menangani kasus korupsi
di tanah air untuk tidak
hanya mengedepankan

aspek penghukuman fisik semata, tetapi juga
mengutamakan pengembalian kerugian negara
melalui perampasan aset secara efektif dan efesien.

Salah satu gagasan yang ditawarkan oleh Yusuf
adalah dengan melakukan perampasan aset aset
koruptor tanpa tuntutan pidana, atau yang dikenal
dengan non conviction based (NCB) asset forfeiture.

Upaya pemberantasan korupsi melalu perampas-
an aset koruptor tentu bukanlah hal baru di tanah
air, mengingat UU No. 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah
diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pun telah
menggambarkan konsep perampasan aset
koruptor. Kendati demikian, hal tersebut dirasa
belum optimal dalam mengembalikan kerugian
negara dari apa yang telah dikorupsi oleh para
koruptor. (Hal. 13)

Dalam pandangan Yusuf, sistem hukum di
Indonesia sebagaimana telah diatur UU No. 31
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun
2001  belum mengatur  mengenai perampasan aset
hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam
perkara pidana. Indonesia hanya mengenal
perampasan aset dalam sistem hukum pidana yang
hanya dapat dilaksanakan melalui putusan
pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (inkracht van gewisjde) serta melalui surat
gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam UU
No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi yang telah diubah dengan UU No.
20 Tahun 2001.

Di dalam buku yang juga merupakan buah
disertasinya dalam bidang ilmu hukum di Universi-
tas Padjajaran, Yusuf lebih jauh lagi menegaskan
beberapa kekurangan dari sistem di Indonesia
terkait dengan perampasan hasil korupsi, antara
lain pertama, sistem hukum yang ada saat ini di
tanah air masih terfokus pada tuntutan perampasan
aset yang bergantung pada tuntunan kesalahan
terdakwa, padahal  untuk membuktikan kesalahan
terdakwa diperlukan kecerdasan, ketrampilan dari
penuntut umum mengingat standar pembuktian
yang digunakan cukup bukti (beyond reasonable
doubt). Kedua, sistem hukum yang dianut dalam
hukum pidana tidak membolehkan penuntutan
tanpa kehadiran terdakwa di depan persidangan
sebagaimana diatur dalam penjelasan umum KUHP
huruf h, sedangkan tuntutan perampasan aset hasil
korupsi menjadi bagian tak terpisahkan dengan
tuntutan terhadap pidana pokoknya. (hal. 229).

Implementasi NCB Asset forfeiture tentu
bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan
peraturan administratif dan prosedur yang jelas dan
tepat sasaran, mulai dari investigasi, penelusuran
dan penguatan fakta, pembekuan dan pemblokiran
segala kebutuhan koruptor, hingga perampasan
aset di lapangan, yang kesemuanya harus melalui
pertimbangan apakah nantinya perampasan aset in
rem dapat dimasukkan ke dalam hukum umum
yang berlaku lex generalis atau dibuat undang
undang khusus secara terpisah lex spesialis.

Pada akhirnya, penerapan perampasan aset
koruptor tanpa tuntutan pidana ini memiliki banyak
kegunaan untuk ditujukan kepada beberapa kasus
yang aset yang tidak bisa dirampas karena perkara
pidananya tidak dapat disidangkan, antara lain bagi
koruptor yang buron atau dalam pelarian, pelaku-
nya meninggal dunia sebelum adanya putusan
pidana terhadapnya serta pelaku tindak pidana
yang kebal hukum yang kesemua persoalan
tersebut hingga saat ini masih mejadi problem yang
belum terpecahkan ihwal perampasan aset koruptor
di tanah air. Tidak hanya itu, beberapa hal lain yang
juga harus kita perhatikan adalah strategi pembe-
rantasan korupsi di tanah air hendaknya menggu-
nakan 4 (empat) pendekatan, yaitu  pendekatan
hukum, pendekatan  moralistik dan keimanan,
pendekatan edukatif, dan pendekatan sosio-kultur-
al. Keempat pendekatan tersebut dijelaskan dalam
buku ini secara terinci.

Buku ini sangat “kaya” akan pengetahuan baru
seputar praktik korupsi yang terjadi di tanah air
maupun di beberapa negara di belahan dunia serta
upaya pemberantasanya. Buku ini diharapkan
mampu menjadi salah satu sumber bacaan yang
pentng dalam rangka memperkaya pemikiran serta
menjadi rujukan teoritis dan praktis bagi para
praktisi hukum, khususnya institusi kehakimaan
dalam memeriksa dan memutus suatu perkara
tindak pidana korupsi.
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KATA-kata yang menga-
wali pesannya tertulis da-
lam Bahasa Indonesia de-
ngan Ejaan Lama. Di atas-
nya tertulis tanggal penu-
lisannya, 12-6-’47.

Oentoek oedjian Djerman
akoe mendapat angka tiga . .
. Soeatoe tamparan bagikoe
oentoek ladjoe mentjapai
jang lebih tinggi. Ta’ kah akoe
mempoenjai tjita-tjita . . . Ter-
kena hatiku . . . . Lain kali
harus lebih baik. Mengapa
koeberhati lunak? Kerdja,
keagoengan dan pengetahu-
an adalah kekoewatan.

Sedangkan kata-kata yang
mengakhiri, juga sebagian
besar lainnya, berbahasa Be-
landa. Tanggal menunjukkan
20-7-’48. Terjemahannya:

Pesta perayaan telah ber-
lalu. Kepalaku tidak karu-
an rasanya. Tekor uang se-
kitar 16.000 rupiah tidak-
lah sedikit. Dari luar kede-
ngarannya memang sedikit,
tetapi dari dalam sesuatu
yang kacau, morat marit.
Aku tidak memiliki ke-
mampuan berorganisasi..

KESEDIHAN

Mengapa? Aku sendiri ti-
dak tahu, tetapi terkadang
aku tidak dapat melepaskan
pikiran, bahwa suatu saat
nanti, Tien akan kembali
kepadaku. Apakah hal ini
selalu terjadi pada seorang
perjaka yang kehilangan ke-
kasihnya? Berbicara secara
intelektual, aku tidak meng-
inginkannya kembali  ke-
padaku  kalau dia kembali
ke sarang yang telah rusak,
tidak! . . . Tetapi perasaan
kadang-kadang tidak mau
melepaskan harapan  . . .
ah, tumbuhnya puspa cinta
. . . terlalu keras . . mem-
bukanya terlalu terpaksa.

Kapan aku akan bisa me-
lupakannya kapan datang
waktunya bayangan dia
akan menipis dalam kena-
nganku – mungkinkah hal
ini tidak akan terjadi? Aku
harap tidak . . . !

Kalimat-kalimat di atas
adalah bagian dari Buku
Catatan Harian Gatut Ku-
sumohadi (atau Gatut Ku-
sumo), seorang budayawan
dan bekas tentara TRIP di

masa revolusi kemerdeka-
an. Buku catatan harian
(dagboek) itu saya “temu-
kan” secara tak sengaja ke-
tika tergeletak di meja ru-
mah Thea Susetia Kusumo,
istri almarhum Gatut Ku-
sumo, di kawasan Ketin-
tang Surabaya. Buku ben-
delan tebal tersebut berisi
tulisan-tulisan tangan tapi
sudah dalam bentuk foto-
kopian, bukan asli.

Di meja tersebut juga ter-
dapat print out transkrip
catatan harian tersebut se-
suai aslinya, juga print out
terjemahannya dalam ba-
hasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Semuanya dikerja-
kan oleh Thea Susetia.

Saya kemudian terhe-
nyak setelah mendengar ki-
sah catatan harian terse-
but. Sebuah dokumen sa-
ngat langka yang dapat ter-
selamatkan meskipun do-
kumen aslinya hilang en-
tah di mana.

Menurut Thea Susetia,

catatan harian itu memang
milik almarhum suaminya.
Buku itu hilang saat terjadi
penggerebekan para geril-
yawan RI di Blitar oleh ten-
tara Belanda pada 1948.
“Pak Gatut memang pernah
cerita tentang catatannya
yang hilang itu,” kata Thea.

Namun buku itu ternyata
tidak hilang, tapi ditemu-
kan seorang tentara Belan-
da yang kemudian memba-
wanya pulang dan menyim-
pannya. Pada tahun 1999,
tentara yang tak diketahui
namanya itu mengembali-
kannya ke Indonesia mela-
lui Kedubes RI di Negeri
Belanda. Dari Kedubes RI,
dokumen yang belum dike-
tahui penulisnya itu diki-
rimkan ke Paguyuban Mas-
trip Jawa Timur, Ex TNI
Brigade 17 Det I TRIP Jawa
Timur di Jakarta. Dari si-
nilah kemudian beberapa
bekas pejuang TRIP menge-
nali catatan harian itu mi-
lik Gatut Kusumo.

Catatan harian itu kemu-
dian difotokopi beberapa
buah dengan diperbesar, se-
dang aslinya disimpan oleh
Soesanto Wismoyo, seorang
pensiunan jenderal AD bin-
tang satu. Dalam catatan-
nya pada September 1999,
Sangki Joewono, juga be-
kas anggota TRIP, menulis
bahwa kertas asli buku ca-
tatan harian tersebut ber-
kualitas kertas stensil (je-
nis kertas di tahun-tahun
1945-1950) yang di masa itu
adalah jenis berkualitas the
best of the worst.

“Bolpoint waktu itu be-
lum dikenal, sehingga tuli-
san dalam Dagboek aslinya
dibuat dengan pensil,” tu-
lis Joewono.

Meskipun dokumen ter-
sebut milik Gatut Kusumo,
Thea Kusumo baru mene-
rimanya pada tahun 2010
dari Sangki Joewono, yang
akrab dengan almarhum
Gatut. Itupun dalam ben-
tuk fotokopi. Padahal, Soe-
santo Wismoyo, yang me-
nyimpan dokumen asli se-
jak awal sebenarnya masih
terbilang paman Thea Ku-
sumo meskipun jauh. Dia
sempat mendatangi pa-
mannya tersebut dan mem-
protesnya, kok dia baru di-
beritahu setelah 11 tahun.
Setengah kaget, sang pa-
man minta maaf “karena
lupa” kalau Gatut Kusumo
adalah suami Thea. Dia ju-
ga diberitahu, buku catatan
harian yang asli pun hilang.

Bagaimana pun, Thea
Kusumo tentu bersyukur
dia masih bisa memperoleh
fotokopi dokumen yang
langka tersebut. Dia pun
bisa membacanya dan me-
nerjemahkannya ke dalam
bahasa Indonesia dan Ing-
gris. Naskah terjemahan
dalam bahasa Indonesianya
pernah ditawarkan melalui
seorang bekas pejuang ke
sebuah penerbit terkemuka
di Jakarta. “Tetapi ditolak.
Alasannya, isinya cukup
banyak masalah pribadi,”
kata Thea Kusumo.

Ditolak? Saya amat he-
ran. Saya pun berpikir,
awak penerbitan buku ter-
sebut pastilah belum mem-
peroleh informasi lengkap
tentang buku catatan hari-
an tersebut. Bahwa buku

itu pernah berada di Negeri
Belanda lebih 50 tahun.
Bahwa dokumen aslinya
berbahasa Belanda dan ha-
nya sedikit selingan kata-
kata bahasa Inggris, Jer-
man, dan bahasa Indonesia.
Bahwa catatan harian itu
dibuat oleh seorang pejuang
muda saat berusia 19 ta-
hun. Isinya, meskipun ba-
nyak mengungkapkan pe-
rasaan cintanya pada Tien,
gadis pujaannya yang ke-
mudian dilamar oleh BS ko-
mandannya, juga penuh de-
ngan hal-hal terkait situasi
dan peristiwa dalam geril-
ya. Juga ide-ide, pemikiran,
dan idealisme pejuang mu-
da republik ini.

Awak penerbitan buku
yang menolak naskah ter-
sebut pastilah juga belum
mengenal betul Gatut Ku-
sumo. Di Surabaya, buda-
yawan terkemuka ini dike-
nal akrab dengan anak-
anak muda dan mereka
yang berpikiran revolusio-
ner. Mereka biasa memang-
gilnya Papa (dan Mama ke-
pada istrinya, Thea Kusu-
mo). Rumahnya ibarat ber-
dinding buku dari depan
hingga ke dapur. Sebagian
orang menyebutnya kamus
hidup yang siap menjawab
pertanyaan apapun. Laki-
laki yang lahir di Pur-
wokerto, 3 Februari 1928
dan meninggal 19 Juni
1996 ini pernah ditahan
aparat Orde Baru hampir
setahun pada 1974 karena
dituduh terlibat Malari.

Saya berpikir, dengan ijin
sang istri, Thea Kusumo,
catatan harian Gatut Ku-
sumo itu mesti diterbitkan.
Buku itu adalah “harta ka-
run” literasi teks negeri ini
yang tak ternilai, tak bisa
dinilai dengan uang. Siapa
pula warga negeri ini yang
saat bergerilya bisa menu-
lis seperti Gatut Kusumo?
Tidak ada.

Ada banyak pelajaran da-
ri catatan harian Gatut Ku-
sumo itu. Termasuk kesada-
ran  sang tentara Belanda
mengembalikannya kepada
pemiliknya. Luar biasa.

(dph_djoko@yahoo.com)

Sebuah halaman dari Buku Catatan Harian Gatut Kusumo

ADA suatu hal yang mengiris
perasaan saat membuka jendela
dunia melalui berita-berita di
internet. Nama baik kesusastera-
an tercoreng oleh tindakan yang
dilakukan oleh seorang sastrawan
ternama di Indonesia terkait
laporan (Tempo.co: Jumat, 29/11/
2013 14:15) atas kasus penghamil-
an seorang mahasiswi Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Indone-
sia (FBI UI). Tangan tak kuasa
untuk memegang setangkai pena,
badan pun runtuh bergelimangan
abjad-abjad kehinaan. Sastra
seakan berlumuran darah, bukan
darah pejuang, tapi darah kotor
yang keluar bulanan dari organ
seorang wanita.

Kabar ini tentu mencoreng
reputasi sastra dan sastrawan
yang katanya berjiwa idealis dan
humanis. Tapi kenyataannya
menjadi wahana yang miris,
tragis, dan sama sekali tidak etis.
Kita memang mengakui perilaku
tersebut sebagai bentuk naluri
yang manusiawi. Namun meski-
pun demikian, naluri itu ada
tempatnya yang layak dan semes-
tinya menjadi sebuah mahkota
yang agung untuk menempuh
bahtera kehidupan.

Kemungkinan besar publik akan
memicingkan matanya dengan
pemberitaan atas nama “sastra-
wan” melakukan hal yang tidak
etis ini. Berbagai anggapan jiwa
sastra yang katanya mulia lambat
laun akan layu dan lapuk terma-
kan usia syahwat yang semakin
tua dan semakin menggerayangi
batin manusia. Ada rasa dilema
yang menyatakan bahwa sastra
mampu menjadikan manusia lebih
humanis, tapi kenyataannya kini
sastra menjadikan orang sinis dan

apatis.
Dalam sebuah kesempatan,

mantan menteri pendidikan, Fuad
Hasan berkata “Kalau mau
berperang, kumpulkan seribu
sastrawan untuk bicara soal
strategi perang yang akan dipa-
kai, nanti hasilnya tidak akan
pernah terjadi perang”. Apa yang
disampaikan oleh Hasan itu,
menggaris bawahi bahwa sastra
bisa menempa hati yang keras
menjadi halus, lembut, dan penuh
dengan nilai-nilai kemanusiaan
(Edi Firmansyah dalam Agus
Wibowo, 2013:20).

Mungkin ungkapan Fuad Hasan
tersebut memang ada benarnya,
namun benar yang berlebihan
atas kasus yang menimpa sastra-
wan tersebut. Kini hati sang
sastrawan terlalu halus dan
lembut sehingga mudah terjeru-
mus pada kehidupan yang kelam.
Ada sebuah keraguan atas per-
nyataan – sastra bisa menempa
hati yang keras menjadi halus,
lembut, dan penuh dengan nilai-
nila kemanusiaan. Secara logika,
eksistensi sastra luput dari kasus
yang menimpa sastrawan terse-
but. Sastra hanya mampu menem-
pa hati dan tidak bisa menempa
kerasnya syahwat yang bersema-
yam dalam tiap jiwa manusia.

Kasus sastrawan ini harus
menjadi cambuk bagi kita semua,
utamanya para pecinta seni,
budaya, dan karya sastra agar
mampu menjaga diri dan intro-
speksi diri guna tidak terjerembab
dan menjerembabkan profesi
idealis yang dipegang. Torehan-
torehan mirisnya jangan sampai
membekas pada kulit-kulit kita,
dan kulit-kulit buku yang akan
dilahap oleh masyarakat.

JALAN KEMBALI

Naluri manusiawi memang akan
tumbuh kapan dan dimana saja

ketika lawan jenis sudah mulai
mendekat. Tentunya perilaku
sang sastrawan itu memang
naluri seorang manusia yang
secara hukum manusia, tidak
perlu disalahkan. Namun, kita
perlu sadar bahwa kesalahan -
naluri manusiawi - ini jangan
terus menjadi tren dan tameng
untuk menutup celah hitam yang
kita perbuat. Sikap bijak, huma-
nis, idealis, dan profesional harus
menjadi tambatan utama untuk
berlabuh dalam kehidupan ini.

Bagi masyarakat pecinta nilai
humanis dan idealis, tentu sang
sastrawan akan kehilangan
pengagum atau penggemar karya-
karyanya. Karya yang sepatutnya
mendorong manusia berbuat baik
kini sudah ditutupi oleh perilaku
yang tidak ideal. Memang ada
benarnya – ambillah isinya, dan
jangan melihat kulitnya – pepatah
yang sering gentayangan dalam
kehidupan ini. Tapi ketika kulit
sudah lusuh dan kotor, mayoritas
masyarakat enggan memungut-
nya. Di sinilah kiranya sangat
penting antara kondisi kulit
dengan isi.

Menutup celah serapat-rapatnya
dan menempa kembali hati serta
syahwat hewani dalam batin ini
harus terus dilakukan sebaga
upaya kita untuk menemukan
jalan kembali pada nilai-nilai
idealis dan humanis dalam kesu-
sasteraan. Jika hati yang halus
dan terlalu lembut, namun syah-
wat menjadi liar dan kasar, maka
sastra seperti yang dituturkan
oleh Agus Wibowo tidak akan
menemukan titik terangnya.
Sastra akan kehilangan taring-
nya. Sastra akan luntur pamornya
oleh kelindan yang tidak ideal lagi
dengan apa yang kita ucapkan
dan lakukan.

Jalan kembali menuju pada
nilai sastra yang ideal dan penuh

dengan makna humanity harus
segera kita temukan. Perilaku
kehidupan yang kita perbuat
hakikatnya merupakan sebuah
cerminan dan representasi dari
apa yang kita ucapkan atau
tuliskan dalam bentuk deretan
abjad. Jika kita sudah berada
pada ranah dan jarak yang terasa
kurang ideal lagi, perlu kiranya
mencoba untuk memadukan
kembali antara ungkapan dan
tindakan yang kita perbuat. Yang
mana dalam hal ini sastra telah
berhasil masuk ke dalam jiwa-
jiwa manusia yang haus ketena-
ngan harus terus distimulasi
dengan berbagai perilaku yang
mendukung guna menemukan
makna kehidupan yang utuh dan
penuh kedamaian melalui nilai-
nilai dalam kesusasteraan.

Mari kita tempa hati dan
syahwat yang keras dengan nilai
ideal kesusasteraan yang hakiki.
Keseimbangan dalam menempa
dua rasa ini perlu menjadi tolok
ukur profesinalitas seorang
sastrawan. Yaitu dengan menye-
suaikan antara ucapan, ungkap-
an, dan tindakan sebagai cermin-
an dari hakikat sebuah sastra
yang penuh dengan makna idealis
dan nilai-nilai humanis.

* Penulis bergiat di Komunitas
Satra UIN Sunan Ampel Surabaya.


