
 
PEDOMAN PENYUSUNAN MAKALAH 

CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN 
 TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
 

Bagi para pendaftar Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang dinyatakan lulus pada tahap seleksi administrasi, selanjutnya berhak dan wajib untuk 
menulis 2 (dua) makalah dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
A. Jenis Makalah 

1. Makalah Pribadi 
Dibuat terlebih dahulu oleh Calon dan diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi 
pada saat pelaksanaan Seleksi Tahap Kedua (pembuatan makalah kompetensi). 

2. Makalah Kompetensi 
Dibuat pada saat pelaksanaan Seleksi Tahap Kedua, yang akan diselenggarakan pada: 
Hari/tanggal  : Rabu, 28 Juli 2010 
Waktu : 09.00 s/d 13.00 WIB 
Tempat :  Graha Pengayoman  
  Gedung Kementerian Hukum dan HAM 
  Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7  

Jakarta Selatan. 
 

B. Bahasa yang dipergunakan dalam penulisan makalah adalah Bahasa Indonesia. 
 

C. Sistematika Makalah 
1. Makalah Pribadi 

Makalah Pribadi disusun dengan ketentuan dan memuat: 
a. Tentang diri Anda (4000-5000 karakter) 

- Jelaskanlah tentang diri Anda, beri keterangan dan ceritakanlah tentang karakter 
Anda, apa yang telah Anda perbuat dengan karakter dan keahlian Anda serta 
ujian-ujian yang Anda alami untuk menjalankan/bekerja dengan karakter 
tersebut.  

- Berikanlah contoh-contoh konkret peristiwa-peristiwa yang Anda alami untuk 
menghadapi ujian-ujian tersebut 

- Jelaskan pula siapa mentor Anda atau orang yang menjadi sumber-sumber nilai-
nilai Anda dan mengapa mereka Anda anggap pantas untuk diteladani. 
 

b. Motivasi memimpin Lembaga Pemberantasan Korupsi (±2000 Karakter) 
Uraikan apa motivasi Anda untuk memimpin Lembaga KPK. 

 
c. Kesiapan mental, material, dan spiritual (±1000 karaker) 

Uraikanlah persiapan-persiapan yang telah Anda lakukan atau Anda miliki untuk 
memimpin lembaga yang sangat didambakan hasil tindakannya oleh masyarakat. 
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d. Cacat di Masa Lalu 
Apakah Anda pernah melakukan, sadar maupun kurang disadari, hal-hal yang Anda 
anggap merupakan cacat diri, sehingga suatu ketika dapat “diperbesar” lawan-
lawan Anda, atau dijadikan alat untuk membunuh karakter Anda? 
Apa saja itu. Jelaskan dan beri informasi siapa saja pihak-pihak yang 
mengetahuinya, kapan terjadi dan apa dasar Anda. 

 
e. Leadership 

Uraikanlah seperti apa leadership style Anda dan apa yang membentuk 
kepemimpinan seperti itu. Jelaskanlah hal-hal seperti: 
− Kemampuan mengembangkan/bekerja dengan strategi. 
− Keterbukaan dalam mendengar masukan. 
− Sense of direction. 
− Kerelaan berkorban bagi negara. 

 
f. Teman, Pergaulan, dan Keseharian (di luar pekerjaan) 

Ceritakanlah waktu yang Anda habiskan di luar pekerjaan resmi sehari-hari. Dengan 
siapa saja Anda luangkan waktu Anda, dimana (mohon sebutkan club-club tempat 
Anda terdaftar, apakah itu sport club, hiburan, pengetahuan, belanja atau apa saja 
dalam 2 tahun terakhir). 
Berikanlah minimal lima nama orang (di luar keluarga dan kantor) yang berinteraksi 
lebih dari tiga kali dalam 2 bulan terakhir ini. 

 
g. Sebutkan hadiah yang pernah Anda terima dan tolak dalam lima tahun terakhir ini 

dari relasi-relasi Anda!  
Jelaskan bentuknya dan dari mana! Apa saja yang pernah Anda terima dan tolak 
jelaskan mengapa! 
 

h. Apakah Anda memiliki banyak teman? Siapa saja orang-orang yang dekat dengan 
Anda. Buatlah list sebanyak-banyaknya. 

 
i. Apakah Anda  mempunyai orang dekat/kepercayaan yang biasa membantu Anda 

dalam hal-hal tertentu? 
 

j. Apakah ada nilai-nilai budaya lama/kebiasaan yang Anda anggap kurang/tidak baik 
yang tidak bisa Anda bawa untuk memimpin KPK? Sebutkanlah! 

 
k. Pengetahuan dan wawasan. 

- Sejak kapan Anda tertarik dengan pemberantasan korupsi? 
- Buku-buku apa saja tentang korupsi pemberantasan korupsi yang pernah Anda 

baca dan mengapa Anda anggap penting? 
- Selain tentang pemberantasan korupsi, apa lagi buku-buku yang biasa Anda 

baca? Sebutkanlah! 
 

l. Ceritakanlah pengalaman Anda dalam menghadapi situasi dimana Anda harus 
“menyuap” atau kehilangan sesuatu. Bagaimana Anda mengatasinya!  
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m. Pengaruh Keluarga 
Seberapa besar pengaruh keluarga pada diri Anda? Siapa saja orang-orang yang 
harus Anda dengarkan dan mengapa suara mereka penting Anda dengar? 

 
n. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda benar-benar bersih?  

Berikanlah skor dari 0-100 yang mencerminkan skor kebersihan Anda (dimana 100 
= 100% bersih dan 0 = 100% kotor) dari korupsi. Jelaskanlah mengapa Anda 
menilai skor Anda demikian. 
 

2. Makalah Kompetensi 
Sistematika penulisan dan subtansi Makalah Kompetensi akan diberikan pada saat 
pelaksanaan Seleksi Tahap Kedua. 
 
 

Jakarta, 28 Juni 2010 
PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI 
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN  

TINDAK PIDANA KORUPSI 
Sekretaris, 

 
ttd 

 
DR. ACHMAD UBBE, S.H., M.H. 
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