
PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK 

“KORUPSI DIUJUNG TANDUK, HARUSKAH KITA TUNDUK ?” 

 

Hidup Mahasiswa !!! 

Hidup Rakyat Indonesia !!! 

 

Hirup piruk manusia memadati Auditorium Kampus Bela Negara, tak menghalangi langkah intelektual 

muda untuk bergabung dalam pusaran diskusi kala itu. Pantas saja, karena pada hari itu, tepatnya Senin, 29 

April 2019  bertempat di Auditorium Garuda, Gedung Yos Sudarso, Departemen Kajian dan Aksi Strategis 

(Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran 

Jakarta (BEM FH UPNVJ) melaksanakan serangkaian acara Diskusi Publik (Duplik) perdana. Pada duplik 

perdana tersebut menghadirkan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Novel 

Baswedan yang merupakan penyidik KPK dan Nanang Farid Syam yang menjabat sebagai Pembinaan 

Jaringan dan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI KPK). 

Acara ini dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya berisi sambutan dari 

pihak dekanat, yang diwakili oleh Ketua Program Studi (Prodi) S-1 Hukum, Khoirul Rizal Luthfi. Dalam 

sambutannya Khoirul menjelaskan acara ini merupakan bagian dari Pendidikan Antikorupsi. “Ini 

merupakan bagian dari Pendidikan antikorupsi yang harus diikuti secara serius oleh mahasiswa,” ucap 

Khoirul. 

Selanjutnya adalah penyampaian sambutan dari pihak senat mahasiswa, yang disampaikan oleh Alfian 

Mahendra selaku ketua senat mahasiswa. Dalam sambutannya Alfian memberikan apresiasi kepada pihak 

BEM FH UPNVJ akan terselenggaraya duplik kali ini. 

Penyampaian sambutan terakhir, disampaikan oleh Ketua BEM FH UPNVJ, Syauki L Sofwan. Syauki 

menjelaskan bahwa korupsi menjadi sebuah masalah laten yang harus diwaspadai oleh setiap orang 

khususnya oleh mahasiswa. “Korupsi merupakan bahaya laten, dari orde baru hingga bertahan saat ini,” 

ucapnya dengan tegas. 

Setelah penyampaian kata sambutan, acara dilanjutkan dengan diskusi yang di moderatori oleh Mohammad 

Faisal Reza, selaku Staff Kajian Departemen Kastrat BEM FH UPNVJ. Dalam membuka diskusi, Faisal 

menyampaikan narasi pembuka yang menyebut bahwa korupsi di Indonesia merupakan suatu masalah yang 

kompleks. “. Korupsi di Indonesia, seakan akan menjadi sebuah sesuatu yang sulit diuba. Dimulai 

dari korupsi negara, jual jabatan, korupsi haji hingga berlanjut dilapangan sepak bola,” ucap Faisal. 

Setelah diskusi dibuka oleh moderator,  Novel Baswedan selaku pembicara pertama 

menyampaikan materi untuk membuka diskusi kali ini. Dalam penyampaian materinya, Novel 

menjelaskan bahwa korupsi telah masuk kesemua lini kehidupan. “Korupsi sudah masuk kesemua 

lini kehidupan bernegara, tidak hanya politik semata, melainkan ekonomi, hukum, politik dan lain 

sebagainya,” ucap Novel. 

 

 



Selanjutnya adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Nanang Farid Syam, selaku 

pembicara kedua. Senada dengan Novel, Nanang juga menyoroti bahwa tidak adalagi sector di 

Negara yang tidak dimasuki oleh korupsi. “Korupsi sudah begitu masif dan parah, tidak adalagi 

sector di Negara yang tidak dimasuki oleh korupsi, bahkan sector yang dianggap suci sekalipun,” 

kata Nanang. 

Setelah penyampaian materi oleh masing masing pembicara, diskusi dilanjutkan dengan tanya 

jawab oleh mahasiswa. Antusiasme mahasiswa begitu luar biasa, sehingga mereka berbondong 

bondong untuk bertanya pada diskusi kali ini.  Azan maghrib telah berkumandang, maka acara 

dihentikan sejenak, dan dilanjutkan setelah sholat maghrib berjamaah.  

Pada pukul 18.30 WIB, diskusi kembali dilanjutkan dengan tanya jawab dari mahasiswa. 

Antusiasme dari maahsiswa yang begitu tak terbendung, menyebabkan tidak semua tanya jawa 

dari mahasiswa dapat ditampung, karena keterbatasannya waktu. 

Pukul 19.00 WIB, moderator menutup jalannya diskusi dengan menyampaikan kesimpulan diskusi 

kepada mahasiswa yang hadir diruangan tersebut. 

Acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan yang diwakilkan oleh pihak dekanat 

serta dilanjutka dengan sesi foto bersama. Pukul 19.15 WIB peserta diskusi meninggalkan ruangan 

Auditorium Garuda. 


