
81. Menghitung Sisa Uang Koruptor 
 
“Jika Anda menganggap saya stres berat, saya maklum. Kalaupun Anda menganggap 
saya gila, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Toh, saya tidak akan rugi dan Anda juga 
tidak akan mendapatkan untung. Jadi, impas bukan? Bisa jadi, kita berdiri pada dua kutub 
yang berbeda dan berhadapan”  
--- 
Sudah sering saya tulis bahwa kedudukan koruptor “hanya” sebagai katalisator uang dari 
“lumbung” negara ke “lumbung” rakyat. Juga sering saya tulis bahwa sepanjang tidak 
dilarikan ke luar negeri, suatu saat, mereka akan diampuni. 
Sekarang, mari kita buktikan. Sebagai contoh si Dadap. Dia adalah seorang pejabat 
eselon satu dengan gaji, misalnya, tiga juta rupiah setiap bulan. Dadap mempunyai masa 
kerja dua puluh tahun. Dia terbukti melakukan korupsi sebesar lima miliar rupiah.  
 
Mari kita teliti dengan jujur, lepaskan “kacamata” yang Anda terima dari Guru Anda! 
Sebelum Rupidin (baca : Presiden Bank Indonesia) datang, yang diterima oleh si Dadap 
adalah Rp 3 000 000,-. Sedangkan yang dikorup adalah Rp 5 000 000 000,-. 
Ketika bilangan ribu disingkap akan terlihat bahwa ada bilangan yang terselip di antara 
ratus dan ribu yaitu puluh ratus. Kebetulan tempat sepuluh ratus berimpit dengan seribu. 
Memang, dalam sistem Bilangan Hindu Arab tidak mengenal sepuluh ratus. Tetapi, 
sistem Bilangan Indonesia mengenalnya. Sekarang berpulang kepada Anda, mau 
melanjutkan sistem sana atau kembali ke sistem sini. Sekedar mengingatkan, sana adalah 
sana, dan sini adalah sini. 
 
Posisi bilangan  ribu sebelum disingkap 
 
 
Puluh                              Ratus                               Ribu 
 
Posisi bilangan ribu ketika disingkap 
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Puluh                              Ratus                                   Ribu                             
 
 
Posisi bilangan ribu setelah disingkap 
 
                                                                                                                 
 
Puluh                              Ratus                         Puluh Ratus                          Ribu    
 
Ratus lahir dari puluh-puluh. Rumus, munculnya dua bilangan yang sama akan 
menghasilkan bilangan baru. Oleh karena itu, ribu -pun muncul ketika ratus-ratus. Begitu 
pula halnya dengan juta, juta muncul ketika ribu-ribu.  
 
Dengan begitu, Anda juga akan melihat ada bilangan puluh ratus ribu yang terselip antara 
ratus ribu dengan juta ketika juta disingkap.  



 
Posisi bilangan juta sebelum disingkap 
 
                                                                                     
Ribu                           Puluh Ribu                   Ratus Ribu                           Juta  
 
Posisi bilangan juta ketika disingkap 
 
                                                                                                                           Puluh Ratus Ribu 
 
 
Ribu                          Puluh Ribu                           Ratus Ribu                         Juta 
 
Posisi bilangan juta setelah disingkap 
 
 
Ribu                          Puluh Ribu                           Ratus Ribu          Puluh Ratus Ribu                          Juta 
 
 
Alhasil, ada dua buah nol milik si Dadap yang telah dikorup oleh sistem setiap bulan --
yaitu nol -nya sepuluh ratus dan nol -nya sepuluh ratus ribu)-- dan terjadi selama dia 
bekerja ... Sekarang, mari kita hitung bersama.  
 
Seharusnya, gaji yang diterima si Dadap adalah RP 3 0000 0000,- (Tiga dengan delapan 
buah nol) setiap bulan. Sedangkan yang dia terima adalah Rp 3 000 000,- (Tiga dengan 
enam buah nol di belakangnya). Artinya, gaji si Dadap kurang Rp 297 000 000,- /bulan. 
Itu berarti, dalam tempo 20 tahun, gaji si Dadap kurang Rp 71 280 000 000,- .  
Akhirnya dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi lima miliar atau Rp 5 000 000 
000,-  yang dilakukan oleh si Dadap, TIDAK ADA APA-APA -nya. Uang si Dadap yang 
terselip di “lumbung” negara masih jauh lebih banyak daripada yang telah diambilnya. 
Kesimpulannya, koruptor hanyalah pion yang dikorbankan ... 
Untuk mengembalikan secara utuh uang si Dadap, dan Dadap-Dadap yang lain,  jelas 
akan menimbulkan heboh nasional. Jika tidak mengembalikan sama artinya dengan 
melanjutkan kebohongan di atas kebohongan. Sejalan dengan hal itu maka perlu ada 
masa pembetulan gaji dan dilanjutkan dengan rasionalisasi gaji selama masa transisi. 
Masalahnya, “belum semua ulat siap untuk menjadi kepompong”. Mereka masih asyik 
menghabiskan sisa-sisa pucuk dedaunan dengan lahap. Mudah-mudahan, “pohon” 
Indonesia tidak mati karena ulahnya.  
Sebagai tambahan, di bawah ini saya lampirkan sebuah pertanyaan menarik yang saya 
jawab dari Yahoo!Answers. 
Wallahualam. 
--- 

boy

Hidup satu rumah dengan koruptor..apayang mesti kulakukan...? 

budaya korupsi sudah lama mewabah di negri tercinta ini...sampai orang terdekat kita pun 
menjadi oknum gawatnya dia adalah anggota keluarga kita 

http://id.answers.yahoo.com/my/profile;_ylt=AhqegiMcV5hmgd8eB0qv_Ci7bRV.;_ylv=3?show=9fP28v35aa


 
Sugiarno S
 
Memangnya masih ada yang bukan koruptor di negeri ini? Timbangan korupsi bukan 
hanya uang, masih ada 13 timbangan lain yang belum digunakan. Dengan menggunakan 
parameter uang, mungkin sebagian orang akan selamat. Namun dengan 13 timbangan 
yang lain, siapapun yang pernah mengenyam bangku sekolah akan jatuh, sejatuh-
jatuhnya, akan hancur, sehancur-hancurnya. Satu di antara 13 timbangan korupsi yang 
lain adalah lahan kehidupan. Korupsi dengan wajah ini , jauh lebih 
jahaaaaaaaaaattttttttttttt.  
Menurut saya, perbedaan koruptor dengan yang bukan koruptor hanya satu. Koruptor 
"uang" mengambil 14 macam, sedangkan yang "bersih" /yang bukan koruptor mengambil 
13 macam. Siapa yang bersedia saya ADIL -i pertama kali? Oleh karena itu, sepanjang 
tidak dilarikan ke luar negeri, suatau saat, mereka harus diampuni. Mereka juga 
pahlawan, paling tidak bagi kaumnya ... Selebihnya, lihat Jangan Kejar Koruptor --Kalau 
Sedikit, Krisis Indonesia, Bukan Lapar Nasi, dan lain-lain. Moga berkenan. 
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