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Abstrak

Pemberantasan korupsi adalah amanah reformasi dan telah menjadi komitmen bangsa
Indonesia seperti tertuang dalam TAP MBP XI/1998 tentang tata kelola pemerintahan
yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Naskah ini bertujuan menganalisis korupsi,
dampak korupsi dan praktik baik penanggulangan korupsi di beberapa negara di dunia,
sehingga hard evidence penanggulangan korupsi dapat dirumuskan. Korupsi tidak saja
melemahkan sendi-sendi perekonomian, namun juga melemahkan kelembagaan di suatu
negara, bahkan mempengaruhi norma dan budaya masyarakat. Keberhasilan
penanggulangan korupsi ditentukan oleh beberapa faktor: 1) munculnya kesadaran
nasional bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa, 2) komitmen pemimpin negara
untuk memerangi dan menanggulangi korupsi; 3) lembaga penegak hukum bebas dari
korupsi; dan 4) independensi lembaga penegak hukum dari kepentingan yang tidak
sejalan dengan program anti korupsi.
Keyword: Korupsi struktural, dampak korupsi, grease the wheel hypothesis, sand the wheel
hypothesis, lembaga anti korupsi.
JEL Classification: D02, D72, D73, K14, K42

A. Pendahuluan
Korupsi melemahkan sendi-sendi bangsa dan merupakan musuh bersama bagi semua
negara di dunia. Kompleksitas kasus korupsi semakin meningkat sejalan dengan waktu
dan tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Korupsi
menurunkan kinerja institusi dalam tatanan demokrasi, menekan pertumbuhan ekonomi,
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memperburuk kesenjangan pendapatan dan menyebabkan instabilitas pemerintahan.
Korupsi merembet jauh ke dalam sendi kehidupan berbangsa dengan mendistorsi
pemilihan umum, merusak tatanan hukum, dan mempersulit alur birokrasi. Muara dari itu
semua adalah munculnya penyuapan dan pungutan liar sebagai jalan pintas dari berbagai
kebuntuan tersebut. Akibatnya, high cost economy menjadi realitas sehari-hari dengan
menurunnya geliat perekonomian serta anjloknya investasi dan daya saing. Kehidupan
berpolitik turut terkena imbas dengan degradasi kepercayaan publik terhadap
penyelenggara negara dan kebijakan yang ditetapkan.
Korupsi tidak hanya persoalan negara berkembang namun juga negara maju, meskipun
tingkat korupsi di negara maju cenderung lebih rendah daripada di negara berkembang.
Perbedaan mencolok tingkat korupsi diantara keduanya terletak pada aspek kelembagaan,
norma masyarakat dan transparansi sistem antara negara berkembang dan negara maju.
Di negara maju, korupsi dianggap sebagai musuh bersama bangsa sehingga masyarakat
tidak toleran terhadap korupsi. Hal ini diikuti oleh aturan hukum yang ketat disertai
dengan penegakan hukum yang konsisten dan berlaku sama bagi semua. Peranan elemen
masyarakat sipil dan media massa sangat signifikan sebagai alat kontrol. Semua kondisi
tersebut memungkinkan kode etik bagi penyelenggara negara melekat kuat.
Penanggulangan korupsi tidak semata terbatas di sektor publik, namun juga berlaku di
dunia bisnis.
Salah satu kompleksita terbesar korupsi saat ini adalah tindakan pencucian uang hasil
korupsi yang menyertakan pejabat negara maupun pelaku bisnis yang korup dan
perusahaan fiktif di teritori safe heavens. UNOCD mengestimasi pencucian uang di seluruh
dunia mencapai 2% hingga 5% dari GDP dunia atau setara dengan US$ 800 milyar
hingga US$ 2 trilyun. Perlu dicatat bahwa nilai pencucian uang tersebut tidak seluruhnya
berasal dari tindak pidana korupsi, namun demikian ketika seseorang terlibat dalam
korupsi, maka tidak pelak bahwa pencucian uang akan dilakukan.
Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan yang besar dalam pemberantasan korupsi.
Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di 107 dengan skor 34, masih di
bawah Singapura (84), Malaysia (52), Filipina (38), serta Thailand (38) untuk kawasan
Asia Tenggara (Transparency International, 2014). Beberapa survei yang dilakukan
lembaga international juga menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negera dengan
masalah korupsi yang memprihatinkan. Di sisi lain, dinamika program anti korupsi di
dalam negeri tidak mudah berkembang akibat belum adanya kesamaan pandangan antar
elemen bangsa tentang pentingnya penanggulangan korupsi. Persoalan hubungan
kelembagaan antara trisula pemberantasan korupsi yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan tidak
seharmonis yang diharapkan. Komitmen dan keberpihakan semua elemen bangsa dalam
menanggulangi korupsi bersama-sama adalah hal yang perlu selalu ditingkatkan dari
waktu ke waktu.
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B. Korupsi Mengancam Pencapaian Tujuan Nasional
Bagian ini mendiskusikan prakarsa pertama:
Korupsi menghambat pencapaian tujuan nasional dan merupakan musuh bersama bangsa
Indonesia. Kami sebagai elemen bangsa wajib melawan segala bentuk korupsi dan
menghindarkan diri dari segala jenis perilaku koruptif
Sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 45 alenia keempat, pembentukan
Pemerintah Negara Indonesia memiliki tujuan nasional sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Melindungi segenap bangsa Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum.
Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Turunan dari tujuan nasional tersebut tertuang dalam tujuan RPJP, RPJM, APBN,
kebijakan kementerian dan lembaga, serta kebijakan di tingkat daerah. Bagian ini akan
membahas bagaimana dampak korupsi terhadap keempat tujuan nasional di atas.

B.1. Definisi Korupsi
Sebelum dapat melihat apa dampak korupsi, definisi apa itu korupsi perlu untuk dikaji.
Korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara
(perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBBI). Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary (2003) mendefinisikan korupsi sebagai illegal, immoral or
dishonest behaviour, especially by people in positions of power. Variasi definisi dan cakupan korupsi
cenderung beragam antar para ilmuwan (lihat antara lain Rose-Ackerman, 1974, 1997;
Shleifer dan Vishny,1993, Azariadis and Lahiri, 1997; Klitgaard, 1998, Tanzi, 1998,
Teachout, 1999, Bowles, 2000, Del Monte dan Papagni, 2001, Jain, 2001, Chang, 2013).
Definisi dan cakupan korupsi ternyata juga bervariasi antar negara dan hal ini tidak
terlepas dari faktor budaya, sosial, moral dan hukum yang berbeda-beda antar negara
(PBB, 2001, Ertimi dan Saeh, 2013). Hasil kajian dari Sandholtz dan Koetlze (2000)
menunjukan bahwa definisi korupsi dipengaruhi budaya dan kondisi sosial di tiap
masyarakat. Di Korea Utara, misalnya, membawa surat kabar dan/atau buku yang
bertentangan dengan filosofi negara tersebut dikategorikan sebagai korupsi (Bardhan,
1997). Salah satu definisi korupsi yang sering digunakan sebagai acuan dalam studi
korupsi lintas negara adalah definisi korupsi menurut Transparency International (TI),
dimana korupsi adalah “the abuse of public office for private gain”. Rose-Ackerman
(1997) menyatakan bahwa korupsi tidak terbatas pada sektor publik namun juga sektor
swasta karena korupsi terjadi akibat interaksi kepentingan antara sektor publik dan sektor
swasta3.
Di Indonesia, cakupan korupsi menurut UU anti korupsi no 31/1999 jo UU 20/2001
cenderung terbatas di sektor publik saja. Definisi korupsi menurut undang-undang
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  Pendapat serupa dikemukakan oleh Tanzi (1998), Bowles (2000) World Bank, 2007; Transparency
International, (2012)
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tersebut tidak mencakup korupsi oleh pihak swasta, korupsi oleh pihak asing yang
beroperasi di Indonesia dan tidak memasukkan unsur pencucian uang sebagai bagian
dari korupsi. Politik uang selama pemilu, yang sebenarnya diklasifikasikan sebagai
penyuapan dan gratifikasi, ternyata bukan cakupan UU anti korupsi namun justru diatur
di UU Pemilu dengan aturan yang sangat terbatas untuk penindakannya.
Tindakan korupsi didefinisikan lebih luas di UNCAC 2003 yang menyangkut sektor
publik, sektor swasta, pekerja dan organisasi asing yang beroperasi di suatu negara serta
pencucian uang hasil korupsi. The Bribery Act yang diratifikasi pemerintah Inggris di
tahun 2010 bahkan memiliki jangkauan hingga ke luar negeri sejauh pelaku adalah rakyat
dan perusahaan Inggris beserta rekanannya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi
UNCAC dan bahkan mencantumkan pengakuan terhadap UNCAC di UU 7/2006,
namun cakupan korupsi di UNCAC belum sepenuhnya diimplementasikan mengingat
Indonesia masih menggunakan UU 20/2001.
Cakupan tindakan korupsi di UU anti korupsi di Indonesia terlalu sempit dibandingkan
cakupan tindakan korupsi di UNCAC yang telah memasukkan korupsi sektor swasta,
korupsi lembaga internasional dan pencucian uang sebagai bagian dari tindakan korupsi.
Setiap upaya perubahan UU anti korupsi seyogyanya semaksimal mungkin mengadopsi
berbagai mekanisme penanggulangan korupsi seperti tercantum dalam UNCAC.

B.2. Korupsi, Demokrasi dan Perlindungan Masyarakat
Korupsi adalah tindak kejahatan ekonomi, namun demikian dampak negatif korupsi
berimbas pada berbagai aspek kehidupan, melemahkan sendi-sendi kebangsaan,
menghancurkan pilar-pilar hukum, etika dan norma sosial, dan bahkan merupakan
kejahatan kemanusiaan. Dalam kata pengantar UNCAC, Kofi A. Annan, mantan Sekjen
PBB, menggambarkan kronisnya dampak korupsi terhadap sendi-sendi berbangsa dan
bernegara dengan terjemahan bebas sebagai berikut (UN, 2004):
“korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan
kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi
hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian,
menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi criminal, terorisme dan
berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang’
Begitu besar biaya sosial yang ditimbulkan oleh korupsi karena korupsi melemahkan
sendi-sendi negara, pemerintahan dan juga kemasyararakatan. Biaya sosial korupsi 4
tersebut tidak saja membebani generasi saat ini, namun juga akan menjadi beban bagi
beberapa generasi ke depan, yang notabene adalah generasi anak-cucu kita. Korupsi
menjadi faktor penghalang masyarakat di suatu negara untuk mencapai tujuan nasional
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

4	
  Brand and Price (2000) membagi biaya sosial kejahatan ke dalam tiga komponen, biaya antisipasi terhadap
kejahatan, biaya terhadap korban kejahatan dan biaya penanggulangan kejahatan. KPK (2012) membangun
model biaya sosial korupsi tercatat didasarkan pendekatan Brand and Price (2000), dimana biaya sosial
korupsi tercatat terdiri dari empat elemen: a) biaya antisipasi terhadap korupsi, b) biaya eksplisit akibat
korupsi; c) biaya implisist akibat korupsi dan d) biaya reaksi terhadap korupsi.	
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mereka, dan hal ini tidak terkecuali juga berlaku bagi Indonesia. Janganlah pernah
bermimpi mencapai tujuan nasional, seperti tertuang di Pembukaa UUD 1945 alenia
empat, ketika korupsi masih marak di negeri ini. Bagi para pemimpin negara, jangan
pernah mengharapkan bahwa misi dan visi yang mereka usung saat Pemilu akan tercapai
ketika korupsi masih jamak dilakukan. Begitu besarnya biaya sosial korupsi sehingga
tidak mengherankan jika korupsi dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime).
PBB dalam UNCAC (UN, 2001) mengakui keterkaitan yang erat antara korupsi dengan
kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk di dalamnya pencucian uang.
Tidak mengherankan jika kemudian di UNCAC, cakupan korupsi juga menyangkut setiap
upaya untuk menyembunyikan harta benda hasil tindak korupsi (pencucian uang).
Mengingat korupsi selalu melibatkan sumberdaya dalam jumlah yang besar sedemikian
rupa sehingga korupsi mengancam stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan di
suatu negara (UN, 2004). Korupsi adalah fenomena trans-nasional, maka tidak
mengherankan jika PBB mencetuskan UNCAC dan mengajak semua negara di dunia
memerangi korupsi bersama-sama (UN, 2004).
Kerjasama antar negara dalam memberantas korupsi bukanlah hal yang baru. Kerjasama
serupa telah diawali terlebih dahulu untuk penanggulangan pencucian uang melalui
pembentukan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) di tahun 1997 yang
melibatkan 41 negara dan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) di
tahun 1989 yang melibatkan 36 negara. Kerjasama antar negara dalam penanggulangan
pencucian uang didasarkan pada fakta bahwa teknik pencucian yang berkembang
semakin rumit sejalan dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi serta
inovasi finansial.
Korupsi melemahkan sendi-sendi negara, pemerintahan dan masyarakat. Korupsi tidak
saja membebani generasi saat ini namun juga membebani beberapa generasi ke depan.
Korupsi terkait erat dengan kejahatan terorganisasi dan pencucian uang, dan sebagai
fenomena trans-nasional, kerjasama antar negara untuk menanggulangi korupsi adalah hal
yang tidak dapat ditunda maupun ditawar lagi.
Dampak korupsi terhadap demokrasi ternyata tidak linear. Semakin tinggi korupsi di
suatu negara, semakin rendah tingkat demokratisasi di negara tersebut. Mohtadi dan Roe
(2003) menggunakan metoda analitis dan menyatakan bahwa hubungan antara korupsi
dan demokrasi seperti huruf U yang terbalik (lihat Gambar 1).
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Gambar 1: Hubungan Antara Korupsi dan Demokrasi (Mohtadi dan Roe, 2003)
Terdapat crowding out effect, dimana di awal demokrasi biaya partisipasi rendah sehingga
terjadi penambahan jumlah rent-seekers. Sebagai konsekuensinya adalah di tahap awal
demokrasi, korupsi cenderung meningkat. Namun demikian seiring bertambahnya jumlah
rent-seekers, tingkat kompetisi diantara mereka sendiri meningkat. Peningkatan kompetisi
menciptakan permintaan terhadap peningkatan transparansi dan pada tahap inilah
korupsi cenderung menurun.
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Wirotomo (2013) menguji teori Mohtadi dan Roe (2003) dengan pendekatan regresi
panel. Dengan menggunakan data 161 negara dari 1995-2011, dari Quality of
Government (QoG) dataset. Corruption Perception Index (CPI) dari Transparency
International digunakan sebagai parameter korupsi, sementara Democratization Index
dari Polity IV digunakan sebagai parameter demokrasi.

0

2

4
6
Institutionalized Democracy
cpi

8

10

Fitted values

Gambar 2: Hasil Analisis Regresi Korupsi dan Demokrasi (Wirotomo, 2013)
Gambar 2 menunjukkan hasil regresi panel yang menunjukan korupsi dan demokrasi
memiliki hubungan “U terbalik” yang secara statistik signifikan (Wirotomo, 2013).
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Korupsi meningkat pada awal demokratisasi namun setelah pada titik tertentu, korupsi
menurun. Dimana titik terendah korupsi tercapai pada tingkat demokrasi yang tinggi.
Dampak korupsi terhadap demokrasi seperti huruf U terbalik. Di awal demokrasi,
korupsi cenderung marak, namun sejalan dengan perkembangan demokrasi, korupsi akan
mencapai titik puncak untuk kemudian turun secara pasti sejalan dengan semakin
dewasanya tingkat demokrasi.
Korupsi sangat membahayakan bagi suatu partai berkuasa/pemerintahan. Spirova (2008)
mengkaji perkembangan korupsi di negara Georgia dan Ukraina dan menemukan partai
berkuasa/pemerintahan kehilangan kekuasaan akibat maraknya korusi di era
pemerintahan tersebut. Praktek korupsi berkontribusi menurunkan popularitas regime,
sehingga kestabilan dari regime tersebut menjadi mudah untuk digoyah oleh pihak di luar
regime. Tingkat kompetisi antar partai politik dalam memperebutkan sumberdaya untuk
membiayai aktivitas mereka semakin ketat ketika tingkat korupsi meningkat.
Ketika sendi-sendi segara, pemerintahan dan kemasyarakatan mengalami kerusakan dan
kestabilan politik negara terganggu karena maraknya korupsi maka kemampuan dan
peran negara dalam memberikan perlindungan bagi rakyat Indonesia akan melemah.

B.3. Korupsi dan Kesejahteraan Umum
Di bidang ekonomika, para ekonom memperdebatkan dampak korupsi terhadap
perekonomian. Para pendukung grease the wheels hypothesis (GWH) berpendapat bahwa
korupsi akan memperlancar perekonomian karena korupsi meningkatkan efisiensi
birokrasi yang pada akhirnya memperlancar perekonomian (lihat Leff, 1964; Huntington,
1968; Lui, 1985, Egger and Winner, 2005, Meon dan Weill, 2006; Gazda, 2010, Dreher
dan Gassebner, 2011). Di sisi lain sebagian ekonom mendukung sand the wheels hypothesis
(SWH), yang menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian
(Rose-Ackerman, 1974, Shleifer dan Vishny, 1993, Mauro, 1995, 1998, Tanzi, 1998,
Kaufmann dan Wei, 1999, Bowles, 2000, Wei, 2000, Jain, 2001, Cuervo-Cazzura, 2006,
Chang, 2013).
Kelemahan mendasar hipotesis GWH terletak pada beberapa hal: a) dampak korupsi
diasumsikan hanya terbatas di bidang ekonomi; dan b) kelancaran birokrasi akibat
korupsi hanya menguntungkan individu/kelompok berpendapatan menengah ke atas,
sementara individu/kelompok berpendapatan menengah ke bawah akan menjadi korban
dari sistem tersebut. Kalaupun GWH terbukti berlaku di suatu negara, dapat dipastikan
kesenjangan ekonomi di negara tersebut cenderung meningkat. Di Indonesia, Henderson
dan Kuncoro (2006) dan Rivayani (2008) menemukan tidak ada bukti yang mendukung
hipotesis bahwa GWH terjadi di Indonesia, dengan demikian mendiskusikan GWH di
Indonesia tidaklah relevan.
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Bukti empiris menunjukkan grease the wheel hypothesis tidak terjadi di Indonesia. Dengan
demikian korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia (sand the wheel
hypothesis).
Dampak korupsi terhadap pembangunan dapat diukur dengan berbagai indikator. Indek
persepsi korupsi (IPK), yang diterbitkan oleh Transparancy International, merupakan
indikator korupsi yang telah berterima umum di dunia. Dengan menggunakan data panel
untuk 168 negara di dunia dari tahun 1995 hingga 2013 antara IPK dan berbagai indikan
pembangunan menunjukkan korelasi signifikan di tingkat 1% kecuali Indeks Gini yang
signifikan pada tingkat 5% (lihat Tabel 1).
Tabel 1: Dampak Korupsi terhadap Pembangunan
Indek Persepsi Korupsi
Korelasi
p-value
Indeks Gini**
-0.0979
0.023
Indeks Pembangunan
Manusia***
0.7162
0
Pengangguran***
-0.1244
0
PDRB Perkapita***
0.7711
0
Indeks Demokrasi***
0.2773
0
Indeks Konflik***
-0.5316
0
Catatan: *) signifikan 10%, **) signfikan 5%, ***) signifikan 1%
Sumber: Transparancy International, , 1995-2013, diolah.
IPK 5 berkorelasi negatif terhadap indeks Gini 6 . Artinya semakin parah korupsi yang
terjadi di suatu negara (semakin kecil IPK) semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang
terjadi di negara tersebut (semakin besar indeks Gini). Korupsi memperburuk
ketimpangan pendapatan sehingga kelompok masyarakat kaya semakin kaya sementara
yang miskin semakin miskin. Di sisi lain, korupsi berdampak negatif terhadap
pembangunan kualitas manusia. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin rendah
pembangunan kualitas manusia di negara tersebut. Temuan ini memperkuat argument
Tanzi (1998) bahwa korupsi menurunkan kemampuan pemerintah mencegah dan
mengendalikan kegagalan pasar. Hasil analisis menunjukkan semakin tinggi korupsi di
suatu negara, semakin tinggi tingkat pengangguran di negara tersebut.
Korupsi memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan serta berdampak negatif
terhadap pembangunan kualitas manusia serta angka penangguran.

Hasil analisis di Tabel 1 menunjukkan semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin
rendah kinerja ekonomi negara tersebut (PDB per kapita semakin rendah). Hasil ini
konsisten dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa
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IPK bernilai antara 1 (korupsi sangat parah) hingga 10 (korupsi sangat minim), sehingga semakin tinggi IPK semakin
rendah korupsi di suatu negara.
6 Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan di suatu negara. Semakin besar nilai indeks Gini, semakin tinggi
ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu negara.
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korupsi menghalangi pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995), menghambat iklim investasi
(Mauro, 1998) dan menghalangi masuknya investasi langsung asing atau FDI (Wei, 2000,
Habib dan Zurawicki, 2002). Treisman (2000) menemukan bukti bahwa adanya
hubungan “U” terbalik antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahap awal
pengembangan, korupsi akan meningkat dan kemudian ketika pertumbuhan ekonomi
telah tinggi, korupsi mulai turun.
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Gambar 3: Hubungan antara PDB riil dan IPK tahun 1995-2013
Dengan menggunakan data dari 185 negara dari tahun 1995 hingga 2013 (19 tahun),
terlihat bahwa 15 negara dengan rata-rata IPK terendah atau negara yang korup
(berwarna merah) cenderung memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah. Sedangkan 15
negara dengan rata-rata IPK tertinggi atau negara yang bersih (berwarna biru) cenderung
memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan, dan terlihat secara
visual, bahwa korupsi membuat kesejahteraan suatu bangsa menjadi rendah (miskin)
(lihat Gambar 3).
Hasil analisis menunjukkan 15 negara dengan rata-rata IPK terendah atau negara yang
korup (berwarna merah) cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Hal
ini berlawanan dengan 15 negara dengan rata-rata IPK tertinggi atau negara yang tidak
banyak korupsi (berwarna biru) cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih
rendah. Hal ini mengindikasikan, dan terlihat secara visual, bahwa korupsi di suatu negara
menghambat warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan. Korupsi menghambat
terbukanya lapangan pekerjaan baru (lihat Gambar 4).
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Gambar 4: Hubungan antara pengangguran dan IPK tahun 1995-2013
Dampak yang sangat mengkhawatirkan dari korupsi adalah fakta bahwa korupsi
menciptakan adverse selection masuknya FDI di suatu negara. Para investor dari negara
dengan tingkat korupsi rendah cenderung memilih investasi ke negara yang sama-sama
memiliki tingkat korupsi rendah. Di sisi investor dari negara dengan tingkat korupsi
tinggi cenderung memilih investasi ke negara yang korupsinya juga tinggi (CuervoCazurra, 2006). Implikasi dari temuan ini adalah ketika masyarakat suatu negara
membiarkan korupsi merajalela di negerinya, di saat yang bersamaan mereka
mengundang masuknya investor asing yang telah terbiasa melakukan korupsi (menyuap,
menggelapkan dan memberikan gratifikasi) untuk beroperasi di negara tersebut. Korupsi
ternyata mengundang datangnya investor asing korup dan menghalangi investor asing
yang tidak korup untuk berinvestasi di negara tersebut.
Temuan lain dari Tabel 1 adalah bahwa semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin
tinggi potensi terjadi konflik di negara tersebut. Korupsi menciptakan alokasi sumberdaya
yang tidak efisien, sehingga berbagai kerentanan di masyarakat terjadi seiring dengan
meningkatnya korupsi. Ketika disparitas pembangunan antar daerah melebar, ketika
disparitas pendapatan antar golongan masyarakat melebar, maka kedua faktor tersebut
meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap konflik.
Korupsi berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi suatu negara. Korupsi
menciptakan adverse selection masuknya FDI, dimana semakin tinggi korupsi di suatu
negara hanya akan mengundang masuknya investor asing yang telah terbiasa melakukan
praktik korupsi (penyuapan, gratifikasi dan penggelapan) Tingkat korupsi berbanding
lurus dengan konflik yang terjadi di suatu negara.
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B.4. Korupsi dan Aspek Kelembagaan
Salah satu aspek yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
pengembangan aspek kelembagaan7. Kelembagaan berfungsi menurunkan ketidaktentuan
dan berusaha menciptakan sistem hubungan antar elemen masyarakat yang stabil,
sehingga hasil akhir pembangunan kelembagaan adalah penurunan biaya transaksi
(transaction cost) dalam perekonomian (North, 1986, 1989, 1990, 1994). Dampak lain
dari pembangunan kelembagaan adalah membatasi politisi, elit politik dan elit ekonomi
untuk melanggar hak anggota masyarakat lain untuk menciptakan persaingan yang tidak
seimbang, serta menjamin setiap anggota masyarakat untuk memiliki kesamaan
kesempatan dalam berpartisipasi di kegiatan produktif (Acemoglu, et al, 2005). Negara
maju memiliki struktur kelembagaan yang baik sehingga biaya transaksi di negara maju
cenderung rendah, sementara hal sebaliknya terjadi di negara berkembang.
Korupsi selalu berlawanan dengan pembangunan kelembagaan. Korupsi selalu
meningkatkan biaya transaksi dan menurunkan daya saing suatu negara, sementara
pembangunan aspek kelembagaan bertujuan menurunkan biaya transaksi dan pada
akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing suatu negara.
Korupsi selalu menciptakan inefisiensi alokasi sumberdaya (misallocation of resources),
dengan demikian korupsi selalu berlawanan dengan pembangunan aspek kelembagaan.
Korupsi selalu meningkatkan biaya transaksi, sementara di sisi lain pembangunan
kelembagaan bertujuan untuk menurunkan biaya transaksi. Keterkaitan antara korupsi
dengan aspek kelembagaan dapat diukur dengan menghubungkan IPK dengan berbagai
indikan kelembagaan pemerintah lainnya. Didasarkan data panel IPK dan berbagai
indikan kelembagaan pemerintah selama periode 1995-2013 diperoleh hasil seperti pada
Tabel 2.
Tabel 2: Korelasi antara IPK dan Indek Kelembagaan Pemerintahan
Indek Persepsi Korupsi*
Korelasi
p-value

Basic Administration***
0.7129
Functioning of
Government***
0.7384
Indicator of Quality of
Government***
0.9003
Government
Effectiveness***
0.9304
Keterangan: ***) signifikan pada level 1%.

Sumber Data

0 Transparancy International (TI)
0 Bertelsmaan Stiftung
0 Freedom House (FH)
0 PRS Group

Hasil analisis menunjukkan semakin tinggi IPK di suatu negara, semakin tinggi kinerja
berbagai indikan kelembagaan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi korupsi di suatu negara, maka dapat dipastikan sendi-sendi kelembagaan
pemerintahan tidak akan berkembang dan bahkan bisa hancur seperti yang ditunjukkan
Gambar 5 dan Gambar 6. Konsekuensi dari tingginya tingkat korupsi akan meningkatkan

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
North (1990) mendefinisikan aspek kelembagaan sebagai aturan main yang berkembang di suatu
masyarakat, yang mengatur secara manusiawi dan membentuk interaksi antar anggota masyarakat. Aspek
kelembagaan pada gilirannya menciptakan struktur insentif, baik secara politis, sosial maupun ekonomi,
sehingga mekanisme penegakan aturan/hukum dapat diterapkan.
7
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Gambar 5 Scatter Plot keterkaitan antara Indek Persepsi Korupsi dan Efektivitas
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Gambar 6: Scatter Plot keterkaitan antara Indek Persepsi Korupsi dan Kualitas
Pemerintahan
Hasil analisis data empiris menunjukkan terdapat korelasi positif dan signifikan antara
indek persepsi korupsi dengan berbagai indikan kelembagaan pemerintahan. Semakin
rendah tingkat korupsi di suatu negara, semakin baik kinerja kelembagaan pemerintah.
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Rodrik (1990) menemukan korelasi positif antara pembangunan aspek kelembagaan
dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin kokoh aspek kelembagaan di suatu negara,
semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Permasalahan menjadi kompleks ketika
aspek kelembagaan di Indonesia tergolong lemah, terutama pada periode Orde Baru
hingga terjadi krisis Asia (Rodrik, 1990, Temple, 2003). Di akhir era Orde Baru, terjadi
penurunan aspek kelembagaan di berbagai indikator. Hal serupa terjadi pada periode
1996-2003, dimana ketika itu Indonesia berada dalam kondisi krisis di tahun 1998 dan
kemudian terjadi proses pemulihan dari dampak krisis ekonomi tersebut (lihat Tabel 3)
Tabel 3: Indikator Pemerintahan di Indonesia 1969-2012
Indicator

1969

1998

2003

2005

2012

1996-2003

20032012

Accountability
dan Pendapat

-1,17

-1,04

-0,41

-0,18

0,03

Membaik

Membaik

Stabilitas Politik

-1,03

-1,48

-2,04

-1,19

-0,57

Memburuk

Membaik

Efektivitas
Pemerintahan

0,20

-0,83

-0,52

-0,45

-0,29

Memburuk

Membaik

Kualitas
Pengaturan

0,40

-0,27

-0,62

-0,45

-0,28

Memburuk

Membaik

Ketaatan Hukum

-0,27

-0,74

-0,95

-0,81

-0,60

Memburuk

Membaik

Pengendalian
Korupsi

-0,34

-1,07

-0,98

-0,86

-0,66

Memburuk

Membaik

Sumber: Worldwide Governance Index (2013); -2,5 (lemah) hingga (2,5 kuat).
Pada periode 2003-2012, terjadi peningkatan kualitas kelembagaan untuk semua indikan
kelembagaan di Indonesia. Namun demikian dari enam indikator, lima indikator masih
bernilai negatif dan masih cukup jauh dari tingkat indikasi maksimal 2,5. Perlu dicatat
bahwa indikan yang telah menunjukkan ke arah yang tepat ini dapat sewaktu-waktu
memburuk lagi, jika tidak ada komitmen dari pemimpin untuk terus mengedepankan
penanggulangan korupsi.
Pasca reformasi hingga saat ini, kinerja kelembagaan di Indonesia cenderung membaik,
namun demikian indikan yang ada masih jauh dari kualitas kelembagaan yang diharapkan.
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C. Optimalisasi Penanggulangan Korupsi
Bagian ini menganalisis prakarsa kedua:
Dalam upaya penanggulangan korupsi, kami sebagai elemen bangsa meyakini bahwa aspek
pencegahan dan penindakan korupsi tidak dapat dipisahkan dan harus didukung
pemberantasan pencucian uang hasil korupsi. Segala upaya yang bertentangan dengan
penanggulangan korupsi merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia dan wajib untuk
diperangi bersama.

C.1. Perbandingan Konvensi Anti Korupsi
Kompleksitas korupsi beserta intensitas dampak yang ditimbulkannya, mendorong
kerjasama trans-nasional untuk melawan korupsi. Berbagai konvensi anti korupsi
dibentuk di berbagai penjuru dunia. Salah satu konvensi tersebut adalah Inter-American
Convention Against Corruption (IACC). IACC diadopsi oleh negara anggota
Organization of American States (OAS) di tahun 1996 dan merupakan instrumen hukum
internasional pertama dalam upaya pemberantasan korupsi dan dilengkapi mekanisme
evaluasi The Follow-Up Mechanism for its Implementation (MESICIC). MESICIC
merupakan badan antar negara dalam kerangka kerjasama OAS yang bertugas
mendukung implementasi konvensi oleh negara anggota (Carreno, 2000).
IACC bertujuan mempromosikan dan memperkuat mekanisme penanggulangan korupsi
antar negara anggota (pencegahan, pendeteksian dan penetapan hukuman). Di samping
itu IACC bertujuan mempromosikan, memfasilitasi, dan mengatur kerjasama antar
negara anggota untuk memastikan efektifitas penanggulangan korupsi (pencegahan,
pendeteksian dan penetapan hukuman). Terdapat tiga cakupan strategi yang dirumuskan
di IACC:
1. Aspek pencegahan,
2. Aspek penindakan (termasuk transnational bribery dan illicit enrichment)
3. Aspek penguatan kerjasama antar negara anggota (pendampingan hukum,
kerjasama teknis, ekstradisi dan identifikasi, pelacakan, pembekuan, dan
penyitaan)
Negara-negara OECD merativikasi konvensi anti korupsi yang diberi nama OECD
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
(OECD Anti-Bribery Convention). Konvensi ini diadopsi dan ditandatangani pada tahun
1997 oleh negara anggota OECD serta mulai berlaku sejak 1999. Tujuan dari konvensi
adalah menekan korupsi di negara berkembang dengan mendorong pengenaan sanksi
terhadap praktek penyogokan dalam transaksi bisnis internasional yang menyertakan
perusahaan yang berbasis di negara OECD. Hingga 2013 terdapat 41 negara yang
meratifikasi, dan Indonesia, bersama Malaysia, Peru, serta China merupakan pengamat
(Van Alstine, 2012).
The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption adalah konvensi anti
korupsi di benua Afrika. Konvensi ini diadopsi oleh negara anggota African Union di
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tahun 2003. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memberantas praktek korupsi politik
yang marak di Afrika. Aspek kerjasama dalam konvensi ini mencakup penyogokan,
penyalahgunaan fasilitas negara, trading in influence, illicit enrichment, pencucian uang, dan
concealment of property. Hingga tahun 2014, sudah 35 negara yang meratifikasi konvensi ini
(Udombana, 2003).
Terdapat kesamaan strategi konvensi anti korupsi di benua Amerika, Afrika dan negaranegara OECD meliputi: a) penindakan korupsi; b) pencegahan korupsi dan c) kerjasama
trans-nasional untuk mengatasi masalah korupsi secara bersama-sama.
Salah satu strategi pencegahan korupsi yang banyak diadopsi oleh berbagi konvensi anti
korupsi di berbagai benua adalah pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN) 8 atau asset declaration. LHKPN merupakan salah satu cara untuk
meminimalisasir korupsi yang telah diadopsi oleh banyak negara, terutama negara-negara
maju. Ethics in Government Act menjadi landasan pelaksanaan LHKPN di USA yang
diratifikasi tahun 1978. Strategi ini diikuti untuk diterapkan oleh negara-negara Eropa
Barat di awal dekade 1980-an. Inter-American Convention Against Corruption (yang
diadopsi pada tahun 1996) menetapkan agar negara bagian di USA mempertimbangkan
langkah-langkah untuk menciptakan, memperkuat, dan memelihara system inter-alia
dengan melaporkan asset, pendapatan, dan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat public
yang memiliki posisi penting (Chene, 2011).
The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption mengadopsi
LHKPN pada tahun 2003, mengajak negara-negara anggotanya untuk mendorong
pejabat public di negaranya mendeklarasikan kekayaan yang dimiliki selama dan setelah
masa jabatannya usai. Standar Eropa terkait LHKPN tidak secara gambalang
mengharuskan, namun negara-negara yang berniat untuk bergabung dengan Uni Eropa
diharapkan (secara implisit) telah mengadopsi langkah-langkah preventif dalam
pemberantasan korupsi. Secara de facto, LHKPN menjadi standard di negara-negara Uni
Eropa (Chene, 2011).
Seberapa efektifkan pelaporan harta kekayaan pejabat public dalam meminimalisir
korupsi? Penelitian yang dilakukan oleh Mukherjee dan Gokcekus (2006) 9 terkait
LHKPN di 16 negara menunjukkan bahwa negara yang memiliki system pelaporan
kekayaan pejabat public yang terverifikasi dan terbuka (dapat diakses public) secara
signifikan berhubungan dengan persepsi level korupsi yang rendah.
Di tahun 2003, PBB meratifikasi UN Conventions Against Corruption (UNCAC). UNCAC
diadopsi oleh negara anggota PPB di tahun 2000 melalui negosiasi di United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime (UNCTOC) yang kemudian
ditandatangani pada tahun 2003 dan mulai berlaku efektif sejak 2005. UNCAC memiliki
tiga tujuan utama:
• Mempromosikan dan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi secara efisien dan efektif.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

8	
  LHKPN diadopsi pertama kali oleh Amerika Serikat setelah munculnya skandal Watergate dan beberapa
skandal lainnya yang mendorong Kongres Amerika untuk menetapkan Ethics in Government Act pada tahun
1978.	
  
9 Mukherjee, Ranjana and Omer Gokcekus. (2006). “Officials’ Asset Declaration Laws: Do They Prevent
Corruption?” Transparency International’s Global Corruption Report.
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•

Mempromosikan, memfasilitasi, dan mendukung kerjasama internasional dan
pendampingan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk
asset recovery.
• Mempromosikan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan urusan publik serta
hak milik publik yang sesuai.
Didasarkan pada tujuan tersebut, terdapat lima cakupan kegiatan yang termaktup dalam
UNCAC adalah sebagai berikut:
1. Pencegahan korupsi;
2. Investigasi dan penuntutan kasus korupsi;
3. Pembekuan aset hasil korupsi;
4. Penyitaan aset hasil korupsi;
5. Pengembalian aset hasil korupsi.
Didasarkan pada tujuan dan cakupan strategi penanggulangan korupsi di UNCAC, tidak
saja penanggulangan korupsi terbatas pada aspek penindakan korupsi dan pencegahan,
namun lebih luas daripada itu termasuk pula penanggulangan pencucian uang. Strategi
penanggulangan korupsi di UNCAC menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan
korupsi hanya terjadi jika kelima strategi di atas dilakukan secara menyeluruh oleh suatu
negara.
Strategi anti korupsi sesuai dengan UNCAC didasarkan pada empat pilar:
a) penindakan korupsi;
b) pencegahan korupsi;
c) pemberantasan pencucian uang hasil korupsi; dan
d) kerjasama trans-nasional penanggulangan korupsi dan pencucian uang.
UNCAC mendorong negara-negara untuk mengadopsi LHKPN sebagai salah satu upaya
serius pemberantasan korupsi. LHKPN bagi pejabat public merupakan standard yang
harus dimiliki oleh suatu negara yang berkomitmen memberantas korupsi. PBB
menjadikan LHKPN sebagai standar internasional pemberantasan korupsi (OECD,
2011)10. Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2006 menunjukkan bahwa
101 negara dari 148 negara yang menjadi anggota Bank Dunia mewajibkan pejabat publik
untuk melaporkan kekayaannya (Chene, 2011)11.
Patut dicatat Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dan mengesahkan UNCAC melalui
UU 7/2006. Satu dari enam arti penting ratifikasi UNCAC oleh pemerintah Indonesia
adalah (penjelasan 1b UU 7/2006): harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional
dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kovensi tersebut. Konsekuensi
logis ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap UNCAC adalah harmonisasi peraturan
perundang-perundangan nasional agar sesuai dengan UNCAC. Namun demikian, belum
semua agenda di dalam UNCAC dapat dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia,
misalnya adanya hak imunitas terbatas terhadap pemimpin KPK selama mereka
menjabat, ataupun perlindungan khusus kepada para pekerja dan pakar di bidang anti
korupsi. Setiap upaya perbaikan sistem dan peraturan terkait penanggulangan korupsi
(revisi UU anti korupsi, revisi KUHP dan revisi KUHAP) di masa datang harus
mengikuti amanah yang ada di UNCAC.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
OECD. (2011). “Asset Declaration for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption.”
Chene, Marie. (2011). “Foreign exchange controls and assets declarations for politicians and public
officials.” Transparency International.
10
11
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Konsekuensi logis dari ratifikasi UNCAC oleh pemerintah Indonesia dan pengakuan
UNCAC di UU 7/2006 adalah harmonisasi berbagai peraturan pemerintah agar sesuai
dengan amanah yang ada di UNCAC. Meski demikian, belum semua agenda kebijakan
yang ada di UNCAC telah dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap upaya perbaikan sistem
dan peraturan terkait penanggulangan korupsi (revisi UU anti korupsi, revisi KUHP dan
revisi KUHAP) di masa datang harus mengikuti amanah yang ada di UNCAC.
Didasarkan pada konvensi anti korupsi di berbagai belahan dunia, terdapat dua elemen
mendasar (minimum irreducible) penanggulangan korupsi:
1. Penindakan korupsi
2. Pencegahan korupsi
Kedua aspek tersebut harus ada dalam satu lembaga anti korupsi untuk diterapkan secara
simultan. Aspek penindakan korupsi dapat berdiri sendiri, namun demikian aspek
pencegahan korupsi tidak dapat berdiri sendiri. Aspek pencegahan tanpa diikuti oleh
aspek penindakan, tidak akan menciptakan deterrence effect kepada koruptor dan calon
koruptor. Hal ini analog dengan penjara dan denda, dimana hukuman penjara dapat
diterapkan secara efektif tanpa perlu disertai hukuman denda. Namun demikian hukuman
denda tidak dapat dipisahkan dari hukuman penjara, karena hukuman denda tidak akan
efektif dan tidak menimbulkan efek jera dalam kondisi seperti itu. Dengan demikian,
efektivitas hukuman denda hanya akan terjadi jika dan hanya jika hukuman denda
diterapkan komplementer dengan hukuman penjara (lihat Bowles, et.al, 2004, Bowles and
Pradiptyo, 2004, Pradipyo, 2007). Sesuai dengan UNCAC, aspek pencegahan dan
penindakan korupsi akan semakin optimal dalam mendukung penanggulangan korupsi
jika diterapkan secara komplementer dengan upaya memberantas pencucian uang hasil
tindak korupsi.
Aspek penindakan dan pencegahan tidak dapat dipisahkan dan harus ada dalam lembaga
anti korupsi untuk diterapkan secara simultan. Setiap upaya memisahkan fungsi
penindakan dan pencegahan korupsi terhadap lembaga anti korupsi, adalah upaya
pelemahan terhadap lembaga anti korupsi tersebut.
Di ASEAN dan juga di Asia, Singapura adalah contoh sukses negara yang mampu
melakukan penanggulangan korupsi. Sejak 1937, semasa masih menjadi koloni Inggris,
Singapura telah memiliki UU anti korupsi melalui Prevention of Corruption Ordinance
(POCO) dan dengan lembaga anti korupsinya Anti-Corruption Branc (ACB), meskipun
lembaga tersebut tidak efektif karena parahnya tingkat korupsi di tubuh Kepolisian di
Singapura saat itu. Di masa pendudukan Jepang, korupsi merajalela dan bahkan menjadi
gaya hidup (Yoong, 1973). Hingga dekade 1950-an gratifikasi adalah hal yang jamak
dalam kepolisian.
Di tahun 1959 People’s Action Party (PAP) menetapkan the Prevention of Corruption
Act (POCA) yang memberikan wewenang lebih pada Corrupt Practices Investigation
Bureau (CPIB) untuk memerangi korupsi. Di tahun 1960 pemimpin politik PAP mulai
memerangi korupsi dengan strategi anti-korupsi yang komprehensif dengan menetapkan
POCA dan memperkuat CPIB. Keterbatasan anggaran menyebabkan strategi
penanggulangan korupsi melalui peningkatan intensitas hukuman bagi koruptor
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Di tahun 1985, Lew Kuan Yew baru dapat menerapkan pencegahan korupsi dengan
meningkatkan gaji yang layak bagi para PNS. Kebijakan ini sesuai dengan temuan Palmier
(1985), Mauro (1997) dan Quah (2001) bahwa upah pegawai negeri yang terlalu rendah,
dan seringkali tidak manusiawi, justru mendorong para pegawai negeri untuk menutupi
kebutuhan hidupnya dengan melakukan korupsi. Ketika gaji pegawai negeri sangat
rendah dan tidak manusiawi, maka sulit memisahkan apakah pegawai negeri korupsi
karena kebutuhan ataukah karena keserakahan. Pemisahan ini lebih mudah dilakukan
ketika pegawai negeri digaji secara rasional dan manusiawi.
Sejak 1989 – sekarang pemerintah Singapura terus merevisi besaran upah untuk pegawai
negeri hingga jumlahnya dianggap mampu menghalangi godaan untuk melakukan
korupsi. Sistem penggajian yang rasional dan manusiawi akan menurunkan hasrat
pegawai negeri untuk melakukan korupsi karena mereka dapat memenuhi kebutuhan
hidup secara layak. Kalaupun dalam sistem insentif seperti itu orang masih tetap
melakukan korupsi, dapat dipastikan bahwa pegawai negeri yang korupsi adalah mereka
yang serakah.
Perlu dicatat bahwa pada masa kolonial korupsi masih marak di Singapura, hal ini terjadi
karena adanya pandangan masyarakat bahwa biaya dalam melakukan korupsi sangat
rendah dibandingkan keuntungan yang didapat (Quah, 1988). Hal yang terjadi di
Singapura di saat kolonial tersebut sebenarnya terjadi saat ini di Indonesia karena
hukuman kepada koruptor cenderung ringan dan bahkan tidak berbeda dengan para
pelaku kejahatan konvensional, meskipun disadari korupsi adalah kejahatan luar biasa dan
karakteristik koruptor sangat berbeda kontras dengan karakteristik pelaku kejahatan
konvensional (lihat Pradiptyo, 2009, 2013, 2015). Untuk itu, dalam memberantas korupsi
di Singapura, pemimpin politik People’s Action Party (PAP) mengedepankan dua hal:
1. menciptakan langkah-langkah dalam meminimalisasi korupsi; dan
2. mengubah persepsi publik bahwa korupsi itu memilkiki resiko tinggi tertangkap
dan biaya melakukan korupsi itu tinggi.
Keberhasilan penanggulangan korupsi di Singapura dilakukan dengan mengedepankan
aspek penindakan dan memperkuat kelembagaan di awal periode penanggulangan
korupsi. Ketika negara memiliki tambahan sumberdaya, aspek penindakan tersebut
diikuti dengan perbaikan gaji pegawai negeri agar pegawai negeri tidak memiliki insentif
untuk melakukan korupsi.
Langkah pertama Singapura dalam memerangi korupsi adalah dengan menguatkan aspek
kelembagaan termasuk menyiapkan legislasi UU anti-korupsi. Setelah itu perbaikan
terhadap masalah struktural termasuk meningkat upah pegawai negeri secara berkala.
Perlu dicatat bahwa sistem pemerintahan di Singapura menganut sistem otoritarian
seperti saat Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Upaya untuk mengikuti
strategi yang berhasil diterapkan Singapura di Indonesia saat ini, memerlukan
kompleksitas penyesuaian yang tidak sederhana mengingat Indonesia adalah negara yang
lebih demokratis daripada Singapura.
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D. Gerakan Anti Korupsi Sebagai Norma Masyarakat
Bagian ini menganalisis prakarsa ketiga:
Kami sebagai elemen bangsa menjunjung tinggi kejujuran, integritas dan transparansi dalam
kehidupan sehari-hari sebagai basis penanggulangan korupsi.

D.1 Budaya, Norma dan Korupsi
Berbagai studi (lihat Fisman dan Miguel, 2006, Barr dan Serra, 2006) menunjukkan
adanya dampak korupsi terhadap norma dan budaya. Norma sosial dapat didefinisikan
sebagai kesepakatan pemahaman atas perilaku yang dipandang harus dilakukan, boleh
dilakukan, atau tidak boleh dilakukan dalam suatu lingkup masyarakat (Ostrom, 2000).
Norma sosial disepakati bersama dan berlaku dengan dasar persetujuan bersama (Budge
et al, 2009). Pada konteks anti-korupsi, beberapa kajian mencoba mengekstrapolasi
karakteristik masyarakat yang dianggap dapat mempengaruhi perilaku individu yang
terkait dengan korupsi, misal tingkat kepercayaan antar individu (interpersonal trust) dan
informalitas dalam suatu masyarakat.
Fisman and Miguel (2006) melaporkan diplomat di New York yang berasal dari negara
dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir
dibanding diplomat yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku
diplomat merupakan indikasi budaya toleransi korupsi di negara asalnya dan bukan
perilaku individu semata. Penelitian Barr dan Serra (2006) di Inggris menunjukkan hasil
serupa yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan
kecenderungan para imigran melakukan penyogokan. Hasil riset tersebut juga
menunjukkan bahwa masa tinggal para imigran di UK berpengaruh positif terhadap
pembentukan perilaku untuk tidak melakukan penyogokan, selain tentunya beberapa
faktor lain seperti asal negara para pendatang apakah berasal dari negara yang tinggi
tingkat korupsinya atau bukan. Pola budaya tertentu yang berkembang di masyarakat
ternyata juga berkaitan dengan resiko melakukan korupsi. Husted (1999) melaporkan
bahwa budaya yang cenderung menjunjung tinggi maskulinitas dan paternalisme pada
masyarakatnya merasakan ancaman ketidakpastian yang tinggi, cenderung menciptakan
masyarakat yang lebih koruptif.
Individu yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi tinggi, cenderung lebih banyak
melakukan pelanggaran hukum dan melakukan penyogokan, meskipun mereka tinggal di
negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Kebiasaan melakukan penyogokan dan
pelanggaran hukum di negara asal, ternyata tetap terbawa meskipun individu tersebut
telah tinggal di negara dengan tingkat korupsi yang rendah.
Norma sosial yang berkembang di suatu negara ternyata berkontribusi terhadap
perkembangan korupsi di suatu negara. Masyarakat di suatu negara belum tentu
menanggap korupsi sebagai hal yang negatif ketika masyarakat di negara tersebut
cenderung permisif (Dong, Dulleck, and Torgler, 2009), ataupun ketika korupsi yang
terjadi adalah korupsi skala kecil (Hauk, and Saez-Marti, 2001). Ketika masyarakat
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permisif terhadap korupsi, semakin banyak individu melanggar norma antikorupsi/melakukan korupsi, semakin rendah rasa bersalah (guilt disutility) sehingga dapat
menciptakan jebakan korupsi (curruption trap).
Temuan di atas menjelaskan mengapa di Singapura dan Hongkong, tingkat korupsi
rendah karena masyarakat tidak memberikan toleransi (zero tolerance) terhadap korupsi
(Quah, 2009, Gong dan Wang, 2012). Gong dan Wang (2012) membuktikan bahwa
ketidak toleransian masyarakat di Hongkong terhadap korupsi disebabkan oleh pendirian
lembaga anti korupsi di negara itu. Kondisi ini sangat kontras dengan di Indonesia
dimana masyarakat cenderung masih permisif dengan korupsi dan bahkan tidak
memberikan sanksi sosial kepada para koruptor.
Di masyarakat yang cenderung permisif terhadap korupsi, individu cenderung lebih
mudah melakukan korupsi, sebaliknya di masyarakat yang tidak memberikan toleransi
terhadap korupsi, individu lebih sulit melakukan korupsi.
Pertanyaan yang harus dijawab kemudian adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk
mengubah norma masyarakat, yang semula toleran terhadap korupsi menjadi tidak
toleran terhadap korupsi? Belajar dari Singapura, yang notabene wilayahnya kecil,
penduduknya sedikit dan pemerintahnya cenderung otoritarian, diperlukan waktu 50
tahun lebih dan belum ada tanda-tanda lembaga anti korupsinya (CPIB) akan dibubarkan.
Studi di era evolutionary game theory menunjukkan bahwa proses perubahan norma
masyarakat dapat berlangsung ratusan tahun. Perubahan lalu lintas dari jalur kiri ke jalur
kanan di Eropa, misalnya, dimulai sejak revolusi Perancis dan baru pada akhir decade
1960-an, seluruh Eropa daratan beralih dari jalur kiri ke jalur kanan (Fudenberg, 1998).
Meski demikian, negara kepulauan di Eropa, Inggris dan Irlandia, lalu lintasnya masih
tetap di jalur kiri.
Percepatan perubahan norma masyarakat dapat ditempuh dengan adanya drift, baik yang
muncul secara tidak disengaja (akibat bencana alam, atau perkembangan teknologi)
maupun yang muncul secara terencana (misalnya gerakan kemerdekaan, gerakan
perjuangan hak-hak sipil, dll). Upaya penyadaran dan perubahan persepsi masyarakat dari
yang semula permisif terhadap korupsi ke arah kesadaran bahwa korupsi adalah musuh
bersama bangsa sehingga harus dilawan, adalah salah satu contoh menciptakan drift
tersebut. Proses evolusi perubahan norma yang semula memerlukan waktu panjang,
dapat dipersingkat dengan menciptakan drift seperti di atas.
Perlu dicatat bahwa secara geografis, wilayah eks Eropa Barat hampir sebesar Indonesia,
namun heterogenitas masyarakat dan suku budaya tidaklah sekompleks Indonesia.
Terlebih lagi Indonesia sebagai negara kepulauan, jelas memiliki tingkat pengelolaan yang
lebih sulit daripada benua Eropa yang sebagian besar adalah daratan. Tidaklah berlebihan
jika perubahan norma di Indonesia dari yang cenderung permisif terhadap korupsi
menjadi sangat tidak toleran terhadap korupsi, membutuhkan waktu puluhan bahkan
ratusan tahun. Satu hal yang pasti, proses transformasi tersebut jauh lebih panjang
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daripada apa yang terjadi di Singapura maupun Hongkong. Dengan demikian, gerakan
anti korupsi dan keberadaan lembaga anti korupsi seperti KPK di Indonesia dipastikan
akan tetap dibutuhkan dalam jangka panjang, bisa puluhan bahkan ratusan tahun ke
depan.
Perubahan norma di Indonesia dari yang semula permisif menjadi sangat tidak toleran
terhadap korupsi memerlukan waktu lama, puluhan hingga ratusan tahun. Selama proses
transisi berlangsung gerakan anti korupsi dan lembaga anti korupsi sangat diperlukan
kehadirannya.
Selain faktor budaya, efek sosial, yaitu pengaruh perilaku individu lain terhadap perilaku
seseorang, memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku orang tersebut pada
konteks korupsi, baik di negara dengan tingkat pendapatan tinggi maupun rendah (Gatti,
Paternostro, and Rigolini, 2003). Lebih lanjut Gatti, Paternostro, and Rigolini (2003)
menemukan bahwa kelompok tertentu seperti perempuan, orang yang memiliki
pekerjaan, orang dengan pendapatan menengah ke bawah, dan penduduk usia tua lebih
menghindari korupsi dibanding kelompok lain. Seseorang yang tinggal di lingkungan
dengan rata-rata toleran terhadap korupsi akan memiliki persepsi serupa karena insentif
untuk menentang korupsi rendah.
Didasarkan pada IPK, negara yang cenderung memiliki tingkat korupsi rendah adalah
negara-negara Eropa seperti Denmark (no. 1), Finlandia (no. 2), Swedia (no. 4), Islandia
(no. 6), Belanda (no. 7) dan Swiss (no. 8), serta Norwegia (no. 10). Namun demikian,
berbagai survei dan kajian menunjukan bahwa korupsi tetap menjadi masalah di
Denmark, Finlandia dan Swedia. Skandal korupsi juga terjadi di negara Finlandia, Malta,
Austria, Spanyol dan Inggris. Menurut Euro Barmater (2009), alasan utama munculnya
skandal korupsi di negara-negara Eropa, yang cenderung bersih dari korupsi, adalah
kurangnya transparansi. Kesempurnaan informasi yang menjadi dasar dari transparansi,
tidak pernah terjadi di dunia nyata. Kondisi riil di dunia, baik di negara maju maupun di
negara berkembang, asymmetric information dan kelemahan desain mekanisme tetap saja ada
meskipun intensitas di negara maju lebih rendah daripada di negara berkembang. Hal
inilah yang membuat korupsi tidak dapat dihilangkan di negara maju sekalipun, namun
hanya dapat diminimalisasi.
Studi di area law and economics, khususnya pada deterrence theory, menunjukkan bahwa
kriminalitas, termasuk di dalamnya korupsi, tidak dapat dihilangkan namun hanya dapat
diminimalisasi. Berbagai teori yang dikembangkan di deterrence theory, baik dari
berdasarkan decision theory (lihat Becker, 1968, Passel, 1975, Rose-Ackerman, 1974,
Garoupa, 1997, Bowles, Faure and Garoupa, 2005, Pollinsky and Shavel,2001, 2007,),
maupun game theory (Tsebelis, 1989, 1993, Andreozi, 2004, 2008, Pradiptyo,2007,
Spengler, 2012, Bone and Spengler 2014), menunjukkan bahwa kriminalitas, termasuk
korupsi, tidak dapat dihilangkan dan hanya dapat diminimalisasi12. Implikasi dari hal ini
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Interaksi antara masyarakat dan penegak hukum dimodelkan dalam 2x2 inspection game. Game tersebut
tidak memiliki pure strategy Nash equilibrium, namun hanya memiliki mixed strategy Nash equilibrium.
Implikasinya tidak ada satu strategipun yang dapat digunakan untuk membuat tindak pidana, termasuk di
dalamnya korupsi, dapat dihilangkan.
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adalah bahwa pergerakan anti korupsi tidak dapat dilakukan sambil lalu dan gerakan ini
harus terus dijaga intensitasnya sampai hingga di akhir jaman/peradaban manusia.
Dengan demikian setiap upaya pelemahan terhadap perlawanan terhadap korupsi hanya
akan menguntungkan para koruptor dan hal ini harus dilawan.
Korupsi tetap terjadi meski di negara maju dengan struktur kelembagaan yang mapan
sekalipun. Korupsi hanya dapat diminimalisasi dan penanggulangan terhadap korupsi
harus terus ditingkatkan intensitasnya dan dilakukan secara keberlanjutan (sustainable).
Di negara maju, penanggulangan korupsi telah dilakukan lebih dari seabad. Di Inggris,
Public Bodies Corrupt Practice Act adalah UU anti korupsi yang diratifikasi sejak 1889.
Norma yang berkembang di Inggris, dan juga di negara maju lain, adalah korupsi adalah
ancaman terhadap ketahanan nasional, kesejahteraan ekonomi, dan reputasi negara di
tingkat internasional. Tidak heran jika masyarakat di negara maju tidak mentolerir
korupsi, karena korupsi dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan bangsa dan harus
dilawan bersama oleh seluruh komponen bangsa.
Di negara maju, seluruh institusi penegak hukum memiliki peran melawan korupsi. Di
Inggris, misalnya, seluruh bagian dari Department of Justice (dulunya Home Office),
Crown Prosecution Service, Serious Fraud Office, Her Majesty’s Revenue Custom dan
Tax Authority memiliki tugas memerangi korupsi. Semua lembaga tersebut menganut
strategy 4P, yaitu:
1. Pursue, menghukum dan melawan orang yang terlibat korupsi;
2. Prevent, mencegah orang terlibat dalam tindakan korupsi;
3. Protect, melindungi diri dan orang lain dari tindakan korupsi;
4. Prepare, berusaha bersiap dan meminimalisasi dampak negatif apabila terjadi
korupsi.
Pendekatan penanggulangan korupsi yang komprehensif ini didukung oleh the Bribery Act
(UU anti korupsi) 2010 yang memiliki jangkauan melebihi batas-batas wilayah geografis
pemerintah Inggris. The Bribery Act menjangkau sektor berikut:
1. Pemerintahan
2. Swasta
3. LSM
4. Perusahaan asing
5. Perusahaan Inggris yang beroperasi di luar Inggris
6. Institusi pemerintah Inggris yang beroperasi di luar Inggris.
7. Institusi pemerintah non-Inggris yang beroperasi di Inggris.
Dapat dibayangkan betapa luasnya cakupan the Bribery Act ini dimana UU ini mampu
menjangkau pelaku korupsi yang berada di luar wilayah geografis Inggris. Seluruh
rekanan bisnis dari institusi pemerintah Inggris yang beroperasi di luar Inggris harus
memenuhi ketentuan di the Bribery Act.
Penanggulangan korupsi dengan pendekatan komprehensif serupa juga dilakukan di
Jerman. Seperti halnya di Inggris, semua institusi penegak hukum di Jerman (Public
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Prosecutor’s Office atau Staatsanwelschaften bekerja sama dengan Federal Criminal
Office atau Bundeskriminalamt) bertugas melawan korupsi. Sebagai negara federal,
Jerman memiliki kebijakan anti korupsi di berbagai tingkat pemerintahan (pemerintah
daerah dan pemerintah pusat). Terdapat empat UU di Jerman yang mendukung
penanggulangan korupsi yaitu:
1. German Criminal Code (StGB)
2. EU Anti-Bribery Law (EUBestG)
3. International Bribery Law (IntBestG)
4. International Criminal Court Law (IstGHGG)
Menarik dicermati bahwa pemerintah daerah di Jerman memiliki wewenang menentukan
kebijakan anti-korupsi, menyesuaikan kebutuhan, kondisi, norma, dan budaya yang
berkembang di setiap daerah. Namun setiap daerah memiliki visi yang sama terhadap anti
korupsi dan mereka membangun dua pendekatan:
1. Akuntabilitas vertikal, pengawasan dan kontrol oleh atasan.
2. Akuntabilitas horizontal, pengawasan dan kontrol oleh institusi/orang dengan
posisi setara.
Institusi di Jerman dipandang memiliki tingkat kedisiplinan tata pelaporan yang tinggi
sehingga kedua pendekatan ini cukup berhasil mendukung gerakan anti korupsi.
Masyarakat German memiliki budaya anti-korupsi yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari
peran LSM anti-korupsi yang vital dalam menurunkan angka korupsi.
Intensitas hukuman terhadap koruptor di negara maju cenderung sangat keras, tidak saja
mereka menerima hukuman langsung (misalnya penjara, denda, perampasan aset,
community service, electronic tagging, dll), namun juga hukuman tidak langsung
(misalnya dilarang menduduki jabatan publik, kehilangan hak politik untuk dipilih,
bahkan kesulitan mendapatkan pekerjaan di perkantoran) (lihat Funk, 2004, dan
Pradiptyo, 2007). Di Jerman, PNS yang terlibat korupsi dijatuhi hukuman setara dengan
besarnya biaya sosial korupsi yang ditimbulkannya. PNS yang terbukti korupsi dijatuhi
hukuman membayar ganti rugi untuk seluruh kerugian yang diakibatkan aksi korupsi
PNS tersebut, baik kerugian yang dialami oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak
ketiga. Hukuman inipun seringkali masih ditambah dengan hukuman penjara, dan setelah
mereka keluar dari penjara hukuman tidak langsung telah menanti mereka. Hal serupa
juga berlaku di Kanada, dimana para pelaku tindak pidana korupsi akan menanggung
hukuman sebagai berikut:
1. Criminal liability
2. Financial loss
3. Reputational Impact
4. Regulatory Impact
5. Legal Implications
6. Personal liability
Perlu dicatat, sistem insentif di negara maju menggunakan single salary system, baik di
sektor swasta maupun di sektor publik. Artinya besarnya gaji seseorang menunjukkan
	
  

23	
  

besarnya pendapatan orang tersebut. Besarnya gaji sangat manusiawi, dengan deskripsi
pekerjaan dan standar kinerja yang jelas. Semua pekerja memiliki kemungkinan untuk
dipecat jika mereka tidak dapat memenuhi standar kinerja. Insentif pekerja untuk
melakukan korupsi cenderung kecil, mengingat kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi
secara layak dari gaji, disamping hukuman kepada para koruptor tidak saja hukuman
langsung namun juga hukuman tidak langsung bahkan hukuman sosialpun berlaku13.
Penanggulangan anti korupsi di negara maju lebih menekankan pada penguatan sistem
kelembagaan anti korupsi, dengan karakteristik sebagai berikut:
1. Korupsi dianggap sebagai ancaman bangsa oleh masyarakat sehingga
penanggulangan korupsi adalah suatu keharusan.
2. Semua lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga pemerintah terkait
memiliki misi memerangi korupsi.
3. Meski bentuk negara mengikuti sistem federal, namun terjadi singkronisasi dan
harmonisasi peraturan/perundang-undangan terkait anti korupsi di tingkat
pemerintahan pusat hingga di tingkat pemerintah daerah.
4. Hukuman finansial bagi koruptor setara dengan biaya sosial korupsi yang
ditimbulkan dan hukuman tidak langsung serta sanksi sosial berlaku setelah
koruptor menjalani hukuman langsung.

E. Sinergitas Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan dalam
Pemberantasan Korupsi
Bagian ini menganalisis prakarsa keempat:
Kami sebagai elemen bangsa mendukung Polri, KPK dan Kejaksaan sebagai trisula
penanggulangan korupsi. Prasyarat efektivitas penanggulangan korupsi adalah menjaga
kebersihan Polri, KPK dan Kejaksaan dari praktik korupsi. Setiap upaya pelemahan
terhadap unsur trisula penanggulangan korupsi merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia
dan wajib untuk diperangi bersama.

E.1. Praktik Baik Penanggulangan Korupsi di Negara Berkembang
Berbeda dengan penanggulangan korupsi di negara maju yang lebih terstruktur dan
memiliki aspek kelembagaan yang lebih mapan, penanggulangan korupsi di negara
berkembang cenderung lebih kompleks. Di Kolumbia, misalnya, terjadi paradoks dimana
penguatan lembaga negara diikuti dengan korupsi oleh penyelenggara negara. Di tahun
1958, rezim Frente Nacional mampu menciptakan perdamaian dan stabilitas nasional
serta menghasilkan penguatan institusi publik, termasuk birokrasi yang efektif. Ketika
Frente Nacional berupaya mengontrol korupsi dan memperkuat institusi, muncul
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kelompok tertentu (extra-legal player) yang melakukan penetrasi ke lembaga-lembaga
negara untuk pelemahan kebijakan anti korupsi.
Upaya pelemahan lembaga negara dan kebijakan anti korupsi mendapat tentangan yang
besar dari masyarakat sipil, dan kemudian masyarakat sipil menjadi garda terdepan dalam
mendorong perbaikan tata kelola. Ketika kelompok tertentu (extra-legal player) kesulitan
melawan kekuatan masyarakat sipil, mereka mengalihkan fokus pelemahan kepada
pemerintah daerah karena pemerintah pusat relatif lebih sulit ditembus dengan adanya
perbaikan tata kelola di tingkat nasional. Beberapa faktor pendukung kesuksesan gerakan
anti korupsi di Kolumbia adalah akses yang lebih luas terhadap informasi negara,
termasuk audit kontraktor pemerintah, penggunaan pengadaan online, sistem
meritokrasi, pengawasan legislatif, dan adanya koherensi komitmen anti korupsi antara
pemerintah dengan swasta.
Gerakan anti korupsi di Chile dimotori dan dituntut oleh masyarakat. Meskipun
Transparansi Internasional dan Bank Dunia mengindikasikan Chile sebagai negara di
Amerika Latin dengan tingkat korupsi rendah, namun persepsi masyarakat setempat
justru mengarah pada maraknya korupsi yang berkembang di birokrasi. Survey
menunjukkan 50% warga menilai birokrasi korup, walaupun hanya 8% warga yang benarbenar pernah melihat langsung. Pemerintah dipandang pasif terhadap upaya
penanggulangan korupsi dan response pemerintah terhadap korupsi dipandang
cenderung aksidental, hanya jika suatu skandal korupsi terkuak. Pemerintah cenderung
menghindar tuduhan korupsi dan secara pasif menunggu putusan pengadilan. Desakan
yang besar dari masyarakat untuk meningkatkan transparansi sector public dan
pembentukan lembaga anti korupsi pada akhirnya diakomodasi oleh pemerintah akibat
politisi tidak tahan terhadap tekanan politik dari masyarakat tersebut.
Di Mexico, proses pembersihan jajaran pemerintah federal dari korupsi telah dimulai
sejak 1980an. Isu korupsi menjadi poin utama dalam kampanye Presiden Vincente Fox
pada pemilu tahun 2000. Transparansi publik digiatkan baik melalui akses informasi
publik, kampanye gerakan anti penyogokan, maupun hukuman yang lebih memberatkan
bagi koruptor. UU Kebebasan Informasi Publik dijalankan dengan cukup baik di tingkat
federal namun tidak di negara bagian karena ketiadaan sistem informasi berbasis internet.
Transparansi Internasional menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi yang tidak banyak
berubah, antara 3,5-3,6, di masa presiden Fox. Presiden Calderon menggunakan UU
Kebebasan Informasi Publik sebagai instrumen untuk monitoring belanja partai politik.
Komisi etik diperlukan untuk mempromosikan pentingnya etika di kalangan
penyelenggara negara.
Keberhasilan penanggulangan korupsi berbanding lurus terhadap komitmen dan
keberpihakan pemimpin negara terhadap penanggulangan korupsi. Jika prasyarat ini tidak
dipenuhi, maka harapan penaggulangan korupsi hanya ada pada kekuatan masyarakat
sipil.
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Quah (2004) membandingkan lembaga anti korupsi (LAK) di empat negara: Singapura
(CPIB), Hongkong (ICAC), Thailand (NCC) dan Korea Selatan (KICAC). Faktor
terpenting yang menjamin efektivitas LAK dalam memerangi korupsi adalah faktor
komitmen pemimpin negara dalam memerangi korupsi dan berbagai kebijakan
pendukung untuk mengimplementasikan best practice pemberantasan korupsi (Quah,
2004). Terdapat enam prasyarat yang menjamin LAK untuk dapat bertindak efektif
dalam memerangi korupsi (Quah, 2004):
a) LAK tidak boleh korupsi. Adalah tidak logis jika LAK yang bertugas memerangi
korupsi ternyata korup, dengan kelembagaan LAK harus diatur secara seksama
untuk meminimalisasi potensi korupsi yang dilakukan oleh staff LAK. Jika
mandat menanggulangi korupsi diemban oleh LAK dan institusi penegak hukum
lain (misalnya Kepolisian dan Kejaksaan), maka semua institusi penegak hukum
tersebut harus bersih dari korupsi. Prasyarat ini harus dipenuhi untuk menjaga
kewibawaan penegak hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.
b) LAK harus independen dari polisi dan kepentingan politik. Independensi LAK
dari kepentingan politik akan menjamin LAK tidak digunakan sebagai alat politik
penguasa untuk menyerang atau mengkriminalisasi lawan politik pemerintah yang
berkuasa. Independensi LAK terhadap polisi didasarkan pada pemikiran tidak
terjadinya benturan kepentingan dalam menindak polisi yang tersangkut kasus
korupsi. Hal ini juga didasarkan pada fakta di lapangan bahwa di banyak negera
berkembang, polisi justru menjadi pelaku korupsi maupun sebagai pemberi
perlindungan terhadap pelaku korupsi. Penaggulangan korupsi seperti ini hanya
dapat dilakukan jika LAK independen dari polisi.
c) LAK harus memiliki legislasi anti korupsi yang komprehensif. UU anti-korupsi
harus mencakup minimal dua hal yaitu UU tersebut mendefinisikan korupsi yang
akan diperangi dan menjelaskan wewenang dan otoritas LAK dan anggotanya.
UU anti-korupsi juga sebaiknya diperbaiki secara berkala untuk menutup berbagai
kekurangan yang ada.
d) LAK harus memilki staff dan pendanaan yang memadai. LAK tidak mungkin
dapat berfungsi secara optimal apabila tidak didanai dan tidak memiliki staff yang
memadai.
e) LAK harus menegakkan UU anti korupsi secara menyeluruh dan tidak terpisahpisah. LAK harus bisa membangun persepsi public bahwa melakukan korupsi itu
beresiko tinggi dengan tidak tebang pilih pada saat pemberantasan korupsi.
f) Pemerintah harus memilki komitmen yang besar untuk memberantas korupsi di
negara mereka. Hal ini adalah prasyarat paling penting dalam penanggulangan
korupsi di suatu negara.
Selain ke-6 prasyarat di atas, Quah (2004) juga menyebutkan pentingnya konteks
kebijakan yang menguntungkan seperti populasi, stabilitas pemerintah, standar
kehidupan, kualitas pelayan public dan infrastruktur. Singapura dan Hong Kong memiliki
populasi yang kecil dengan pemerintahan yang stabil, standar kehidupan yang tinggi,
pelayan publik yang efisien dan infrastruktur yang memadai yang memungkinkan
keduanya dapat mengimplementasikan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang
efisien. Hal tersebut berbeda dengan situasi di Thailanda dan Korea Selatan yang
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memiliki jumlah populasi lebih besar, pelayan publik yang kurang efisien, standar
kehidupan yang rendah dan infrastruktur yang masih kurang memadai.
Enam prasyarat berikut menjamin efektivitas LAK dalam menanggulangi korupsi (Quah,
2004):
1. LAK tidak boleh korupsi.
2. LAK harus independen dari polisi dan kepentingan politik.
3. LAK harus memiliki legislasi anti korupsi yang komprehensif.
4. LAK harus memilki staff dan pendanaan yang memadai.
5. LAK harus menegakkan UU anti korupsi secara menyeluruh dan tidak terpisahpisah.
6. Pemerintah harus memilki komitmen yang besar untuk memberantas korupsi di
negara mereka.
Singapura dan Hongkong merupakan negara yang populasinya kecil, pemerintahan yang
stabil, standar kehidupan yang tinggi, pelayan publik yang efisien dan infrastruktur yang
memadai yang memungkinkan keduanya dapat mengimplementasikan langkah-langkah
pemberantasan korupsi yang efisien. Hauk, and Saez-Marti (2001) menemukan bahwa
penyebaran etika anti korupsi dalam masyarakat dan ekspektasi masyarakat terhadap
kebijakan anti korupsi di masa depan menentukan keberhasilan penanggulangan korupsi
di suatu negara.
Didasarkan pada prasyarat efektivitas (Quah, 2004) maka hampir semua prasyarat
tersebut dipenuhi oleh KPK hingga akhir masa pemerintahan Presiden SBY. Meski
sumberdaya manusia dan anggaran KPK terbatas dan KPK belum disetujui oleh DPR
untuk membuka kantor perwakilan di daerah-daerah, prasyarat efektivitas lain telah
terpenuhi hingga akhir masa jabatan SBY. Selama 10 tahun masa pemerintahan SBY,
komitmen yang tinggi terhadap penaggulangan korupsi telah ditunjukkan oleh Presiden
SBY. Hal ini terlihat jelas saat kasus Bibit dan Chandra, atau yang lebih dikenal sebagai
konflik Cicak-Buaya jilid I. Tidak mengherankan jika kemudian di periode III
kepemimpinan KPK, begitu banyak kasus besar yang dijatuhi vonis pengadilan. Tidak
mengherankan pula banyak figure-figur public yang tertangkap tangan dalam OTT yang
dilakukan KPK.
Perlu dicatat bahwa prasyarat yang paling krusial adalah prasyarat terakhir yaitu
komitmen pemimpin negara terhadap penanggulangan korupsi. Prasyarat ini berpotensi
berfluktuasi antar presiden, dan kondisi yang sangat rawan terhadap penanggulangan
korupsi terjadi ketika pemimpin negara yang baru ternyata tidak memiliki komitmen
penanggulangan korupsi setinggi presiden yang digantikan. Kemunduran penanggulangan
korupsi di Nigeria dan Afrika Selatan terjadi akibat penurunan komitmen kepala negara
yang baru terpilih yang ternyata tidak setinggi komitmen kepala negara yang digantikan.
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Prasyarat paling rawan terkait efektivitas LAK dan efektivitas penanggulangan korupsi
adalah komitmen pemimpin negara terhadap penanggulangan korupsi. Penanggulangan
korupsi yang semula efektif mendadak berubah menjadi tidak efektif dan bahkan terjadi
pembubaran terhadap LAK akibat kepala negara yang baru tidak memiliki komitmen
terhadap penanggulangan anti korupsi dibandingkan dengan kepala negara yang
digantikan.

E.2. Penanggulangan Korupsi di Indonesia
Lembaga anti-korupsi pertama di Indonesia dibentuk pada akhir 1950an. Melalui UU
Keadaan Bahaya, dibentuk Panitia Retooling (Paran) yang terdiri dari satu ketua dan dua
anggota. Keberadaan Paran segera hilang setelah dianggap bertentangan dengan
kewenangan pemberantasan korupsi ada di tangan Presiden dan akhirnya Paran
dibubarkan setelah melalui kekacauan politik. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno
menerbitkan Kepres No. 275 tahun 1963 yang menerbitkan lembaga Operasi Budhi yang
bertugas menjerat perusahaan dan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi. Awal
kinerja Operasi Budhi dipandang menjanjikan karena berhasil menyelamatkan uang
negara sebesar Rp 11 milyar. Operasi Budhi dibubarkan ketika sedang ingin menjerat
Direktur Pertamina dan diganti dengan lembaga baru yakni Komando Tertinggi
Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) yang dianggap tidak memiliki catatat signifikan
dalam pemberantasan korupsi. Kontrar bubar ketika Soekarno tidak lagi menjadi
presiden.
Pada tanggal 16 Agustus 1967, awal masa Orde Baru (Orba), Soeharto mengkritik
kegagalan Soekarno (Orde Lama atau Orla) dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Hal ini disampaikan oleh Soeharto pada saat pidato kenegaraan, seiring dibentuknya Tim
Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung. TPK dipandang gagal
memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberantas korupsi ketika kasus korupsi di
Pertamina yang diajukan oleh TPK tidak ditanggapi oleh berbagai institusi penegak
hukum lainnya. Melemahnya TPK mendorong pembentukan Operasi Tertib (Opstib)
pemberantasan korupsi. Opstib ini menjadi tidak berfungsi karena terjadi perselisihan
internal.
Belajar dari pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, di
era reformasi disahkanlah TAP MPR 9/1998 mengenai penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu dicatat bahwa TAP MPR
9/1998 memuat amanah reformasi, dan hal ini dapat dilihat pada salah satu pertimbangan
yang digunakan dalam menyusun TAP MPR tersebut (pertimbangan poin c TAP MPR
9/1998):
Bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu
menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar
reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna;
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Amanah utama reformasi menyatakan komitmen rakyat Indonesia tidak lagi
menginginkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme tumbuh dan berkembang di
Indonesia. Pada era reformasi, B.J. Habibie mengeluarkan UU No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme bersamaan pembentukan lembaga anti korupsi Komisi Pengawas Kekayaan
Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan
Ombudsman.
Pada masa pemerintahaan Abdurrahman Wahid, diterbitkan PP No. 19 Tahun 2000 yang
membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Ketika
TGPTPK telah menunjukan berbagai pendekatan untuk pemberantasan korupsi di
Indonesia, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK dibubarkan dengan
alasan bertentangan dengan UU yang sudah ada. UU No. 31 Tahun 1999 dipandang MA
bertentangan dengan PP No. 19 Tahun 2000. Pada priode ini lembaga anti-korupsi di
Indoensia hanya KPKPN, namun KPKPN dipandang tidak didukung dengan
infrastruktur hukum yang kuat sehingga tidak memiliki wewenang yang kuat.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pembentukan lembaga anti korupsi
dilakukan di era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, namun efektivitas
penanggulangan korupsi saat itu dipertanyakan akibat berbagai ganjalan politik.
Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan UU No 30 Tahun 2002
bersamaan dengan lembaga anti korupsi baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Bersamaan dengan UU ini, KPKPN dilebur kedalam KPK. KPK resmi berdiri
tahun 2004 dan mulai menangani kasus di tahun 2005. Sejak pendirian KPK, aparat
penegak hukum di bidang korupsi meliputi Polri, KPK dan Kejaksaan. Sepanjang tahun
2004 hingga 2015, KPK telah menangan berbagai kasus terkait korupsi. KPK telah
berhasil menjerat pejabat tinggi dari berbagai latar belakang seperti ketua umum partai
nasional, mentri, gubernur, hakim Mahkamah Konstitusi. KPK adalah lembaga antikorupsi pertama yang memperolah pujian dari dunia internasional dan mendapatkan
penghargaan internasional.
Di tahun 2001, FATF memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara Non Cooperative
Countries and Territories, yang artinya Indonesia dipandang sebagai negara yang rawan
pencucian uang. Di tahun 2002, UU anti pencucian uang di sahkan dan sekaligus
mengamatkan pendirian PPATK. PPATK didirikan tahun 2003 dan mulai beroperasi
penuh tahun 2004. Fungsi PPATK pada saat itu cenderung pasif dan tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan instansi penegak hukum lain. Tidak ada kewajiban dari
PPATK untuk melakukan penyelidikan transaksi keuangan mencurigakan secara mandiri
tanpa adanya permintaan dari aparat penegak hukum.
Kebuntuan kelembagaan ini terpecahkan dengan diratifikasinya UU 8/2010. Sesuai
amanah UU 8/2010, PPATK wajib melakukan data sharing terhadap hasil investigasinya
kepada seluruh instansi penegak hukum (Polisi, Kejaksaan dan KPK), serta berhak
menelusuri penggunaan data yang telah dishare tersebut ke instansi terkait. Sejak itulah
terdapat mekanisme keterkaitan yang jelas antara aparat penegak hukum dan KPK. Atas
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dasar UU 8/2010 dimungkinkan penuntutan kasus korupsi oleh KPK terkait dengan
TPPU.
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Sumber: diolah dari Transparency International (2015)
Gambar 7: Perbandingan IPK ASEAN-5 1995-2013
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari berbagai negara ASEAN, secara umum,
tingkat korupsi di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1995,
Indonesia memiliki IPK 1.9 dan berubah menjadi 3.2 pada tahun 2013 atau naik 1.3 poin
selama 19 tahun (kurang dari 0.1 poin per tahun). Dengan kondisi yang relatif stagnan ini,
tingkat korupsi di Indonesia telah mengalami perbaikan namun belum ada lompatan
kinerja dalam penanggulangan korupsi. Selama 19 tahun, Indonesia tetap menjadi salah
satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di antara anggota negara ASEAN. Namun
yang menarik adalah selisih nilai IPK Indonesia dengan anggota negara ASEAN semakin
mengecil setelah 19 tahun.
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Sumber: diolah dari Transparency International (2015)
Gambar 8: Perbandingan IPK antara Indonesia dan negara lain
Jika kita melihat perkembangan korupsi Indonesia dengan negara berkembang lainnya
maka dalam 19 tahun terakhir negara China dan Nigeria yang memiliki keberhasilan
meningkatkan nilai IPK paling besar. Sedangkan Indonesia, Brasil, dan India cenderung
tidak mengalami perubahan yang signifikan.
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Terlepas dari berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi
korupsi, berbagai survey menunjukkan akutnya masalah korupsi di Indonesia. Pada tahun
2010, Political & Economic Risk Consultancy (PERC) merilis hasil survei bisnis. Survei
tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara terkorup
dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun 2009. Selain
itu, survei internasional 2011 yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill &
Melinda Gates Foundation, dan Lexis Nexis, menyebutkan bahwa Indonesia
berperingkat rendah dalam hal ketiadaan pemberantasan korupsi dan akses pada
pengadilan sipil. Di dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-47 dari 66 negara sebagai
negara terkorup. Sementara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 12
dari 13 negara.
Pada tahun 2009 14 , hasil Survey Lembaga Transparansi Internasional (TI),
mengungkapkan bahwa Lembaga-Lembaga vertical, (Polisi, Peradilan, Pajak, Imigrasi,
Bea Cukai, Militer dll), masih dipersepsikan sangat korup. Menurut versi TI, bahwa
lembaga peradilan merupakan lembaga paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap
(100%), disusul Bea Cukai (95%), Imigrasi (90%), BPN (84%), Polisi (78%) dan Pajak
(76%).

Skala 1-5, dimana 5 berarti sangat korup.
Sumber: Global Corruption Barometer (2013)
Gambar 8: Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi
Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (2013), kepolisian justru dianggap
sebagai salah satu institusi yang korup. Jika kita melihat pengalaman dari Singapura, salah
satu syarat penting dari pemberantasan korupsi adalah lembaga anti-korupsi harus bersih
dari korupsi. Sehingga selama lembaga kepolisian belum dipandang bersih dari korupsi
maka lembaga tersebut bukan lembaga yang ideal menjadi lembaga anti-korupsi.
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Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini masih menyisakan persoalan
dimana Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan tingkat persepsi korupsi yang
tinggi dengan masalah korupsi yang akut seperti ditunjukkan oleh survey the
Transparency International dan Political & Economic Risk Consultancy (PERC).

E.3. Sinergitas Trisula Penanggulangan Korupsi
Penanggulangan korupsi di Indonesia dilakukan oleh trisula penanggulangan korupsi,
yaitu Polisi, KPK dan Kejaksaan. KPK adalah satu-satunya unsur trisula penanggulangan
korupsi yang memiliki fungsi penindakan sekaligus pencegahan, mengingat KPK
memiliki mandat khusus sesuai UU untuk menanggulangi korupsi. Perbedaan lain yang
dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan
dalam satu atap. Unsur Polri dan Kejaksaan ada di KPK, mengingat di awal
perkembangan KPK, para penyidik KPK berasal dari Polri jaksa KPK berasal dari
Kejaksaan yang ditugaskan ke KPK. Dalam perkembangannya KPK merekrut penyidik
non Polri setelah adanya friksi antara KPK dan Polri akibat pemidanaan beberapa
petinggi Polri oleh KPK. Perbedaan lain antara KPK dengan Polri dan Kejaksaan adalah
sistem penggajian di KPK yang menganut single salary system selain penegakan etika anti
korupsi yang sangat ketat15.
Kinerja KPK dalam melakukan penindakan korupsi merupakan salah satu yang terbaik di
dunia. Selama 11 tahun sejak berdirinya, KPK tetap menjaga rekor 100% conviction rate.
Kinerja ini belum ada yang mampu menandingi di dunia, dan bahkan para pakar dunia di
bidang law and economics pun tidak berani mengasumsikan kemungkinan 100%
conviction rate dalam teori mereka, baik teori yang didasarkan pada decision theory16
maupun game theory17.
Kinerja KPK ini dipuji oleh berbagai negara sahabat dan lembaga internasional. Prestasi
KPK mengharumkan nama bangsa, karena ditengah-tengah keterpurukan negeri ini
akibat korupsi yang terus melilit, KPK mampu menjadi trend setter penanggulangan
korupsi di dunia. Alasan inilah yang mendasari mengapa KPK mendapatkan penghargaan
internasional Ramon Magsaysay. Reputasi itu pulalah yang menjadikan KPK sebagai
penyelenggara penyusunan the Jakarta Principles yang diikuti oleh delegasi dari berbagai
negara di dunia.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15 Seorang satpam KPK dipecat gara-gara menerima tip parker dari pengunjung dan hal ini ditangkap
kamera CCTV. Staf KPK kehilangan pekerjaanya karena membiarkan mobil dinasnya digunakan oleh
kerabatnya.	
  	
  
16	
  Lihat Becker, 1968, Rose-Ackerman, 1974, Ehrlich, 1975, 1977, Passell and Taylor, 1977, Garoupa,
1997, Polinsky and Shavell, 2001, 2007, Levitt and Miles, 2007.	
  
17	
  Lihat Tsebelist, 1989, 1993, Weissing and Ostrom, 1991, Hirshleifer and Rasmusen, 1992, Kilgour, 1994,
De Mesquita and Cohen, 1995, Andreozzi, 2004, 2008, Pradiptyo, 2007, Splenger, 2012, Bone and
Splenger, 2014.	
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Kinerja KPK dalam melakukan penindakan korupsi merupakan salah satu yang terbaik di
dunia dengan conviction rate hingga 100%. Kinerja KPK pun dipuji oleh berbagai negara
sahabat dan lembaga internasional dan menjadi percontohan bagi lembaga anti-korupsi di
berbagai negara.
Partohap dan Pradiptyo (2013) melakukan estimasi lama waktu proses pengadilan kasuskasus korupsi dengan menggunakan proportional hazard model. Hasil analisis
menunjukkan temuan berikut (Partohap dan Pradiptyo, 2013):
a) Kasus korupsi yang ditangani KPK secara siginifikan lebih cepat 39,77 persen
dibandingkan dengan kasus yang ditangani institusi penegak hukum lain.
b) Sejak keberadaan KPK, proses pengadilan yang ditangani oleh Kepolisian dan
Kejaksaan secara signifikan lebih cepat 28,78 persen dibandingkan sebelum
pendirian KPK
Keberadaan KPK ternyata memacu kompetisi yang sehat dengan instansi penegak
hukum lain (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam berlomba-lomba meningkatkan efektivitas
dan efisiensi penindakan kasus korupsi. Pelajaran yang dapat ditarik dari hasil penelitian
di atas adalah KPK memainkan perannya untuk menjadi lembaga utama dalam
pemberantasan korupsi yang mampu menstimulus lembaga hukum lainnya untuk bekerja
lebih cepat dalam menangani kasus korupsi.
Kinerja KPK dalam bidang pencegahan tidak kalah dibandingkan dengan kinerja di
bidang penindakan. Di tahun 2014 KPK bersinergi dengan Polri, TNI dan kementerian
dan lembaga terkait di bidang sumber daya alam bekerja sama menertibkan perijinan di
sector pertambangan. Dampak dari sinergi yang bagus tersebut adalah peningkatan
PNBP senilai Rp10 triliun/tahun. Meski kinerja di bidang pencegahan sangat gemilang,
namun media massa di Indonesia terkesan kurang banyak memberitakan hal ini, namun
lebih tertarik berita yang lebih sensasional misalnya operasi tangkap tangan (OTT)
ataupun peliputan persidangan kasus-kasus korupsi. Perlu dicatat bahwa kebebasan pers
memiliki peran yang sangat besar dalam pemberantasan korupsi (Brunetti & Weder,
2003; Camaj, 2013), dan independensi media dari tekanan pemilik media merupakan
prasyarat bagi kebebasan pers tersebut (Besley and Pratt, 2006).
Kinerja Polri, KPK dan Kejaksaan dalam menanggulangi korupsi optimum ketika trisula
penanggulangan korupsi tersebut bersinergi dan bekerjasama memerangi korupsi.
Kerjasama antara Polri, KPK, TNI dan beberapa K/L di tahun 2014 menunjukkan hasil
yang sangat memuaskan.
Patut dicatat bahwa kinerja yang gemilang dari KPK, tidak terlepas dari kontribusi
Kepolisian dan Kejaksaan, mengingat para penyidik dan penyelidik KPK serta jaksa KPK
berasal dari Polri dan Kejaksaan. Para penyidik dan penyelidik Polri memberikan
sumbangsih yang tidak sedikit terhadap reputasi yang telah dicapai KPK. Hal serupa juga
dilakukan oleh para jaksa yang ditugaskan di KPK. Dengan demikian pandangan bahwa
KPK adalah lembaga yang asing dan mengancam keberadaan Kepolisian dan Kejaksaan
sebenarnya sangat tidak beralasan. Fakta menunjukkan Polri, KPK dan Kejaksaan adalah
trisula penanggulangan korupsi di Indonesia. Keberhasilan mereka dalam menanggulangi
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korupsi sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antar elemen trisula
penanggulangan korupsi tersebut.
Polri, KPK dan Kejaksaan, sebagai trisula penanggulangan korupsi, sehingga lembaga
tersebut harus bersih terhadap korupsi. Penerapan budaya zero tolerance terhadap
korupsi perlu dibangun di ketiga lembaga penegak hukum tersebut khususnya, dan
seluruh instansi pemerintah pada umumnya baik di pusat maupun di daerah. Disamping
Polri, KPK dan Kejaksaan menegakkan zero tolerance terhadap korupsi, hal ini perlu
diikuti dengan independensi Polri, KPK dan Kejaksaan terhadap kepentingan politik.
Trisula penanggulangan korupsi hanya patuh dan mengabdi kepada amanah penderitaan
rakyat, sehingga kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan tidak boleh
mendominasi amanah penderitaan rakyat.
Polri, KPK dan Kejaksaan, sebagai trisula penanggulangan korupsi, sehingga lembaga
tersebut harus bersih terhadap korupsi. Kinerja KPK yang luar biasa tidak terpisah dari
prestasi penyelidik KPK serta jaksa KPK yang berasal dari Polri dan Kejaksaan sehingga
persoalan hubungan kelembagaan tidak semestinya terjadi.
Sinergitas trisula penanggulangan korupsi merupakan solusi di tengah kebutuhan
Indonesia yang sangat mendesak dalam memberantas korupsi. Kehadiran KPK yang
pada hakikatnya sebagai trigger mechanism bagi aparat kepolisian dan kejaksaan telah
terbukti meningkatkan kinerja trisula penanggulangan korupsi (Partohap dan Pradiptyo,
2013). Hal ini dapat terus dilaksanakan dengan dukungan penuh pemimpin atau
pemerintah yang berkuasa saat ini. Terkait konflik yang kini terjadi antara KPK dan
Kepolisian, dapat dikatakan merupakan konflik antar elit yang dapat dilokalisasi jika ada
kepemimpinan politik yang memiliki komitmen yang besar terhadap
pemberantasan korupsi ditambah dengan upaya untuk meminimalisir potensi konflik
antar lembaga. Kembali mengingat enam prasyarat efektifitas lembaga anti korupsi yang
diajukan oleh Quah (2004): komitmen pemimpin dalam memberantas korupsi adalah
mutlak diperlukan.

F. Indonesia Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
Bagian ini mendiskusikan prakarsa kelima:
Kami sebagai elemen bangsa berusaha sekuat tenaga menciptakan Indonesia bersih, bersih dari
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), bersih dari pelemahan sistem hukum, bersih dari
pelemahan trisula penanggulangan anti korupsi dan bersih dari kriminalisasi.

F.1. Karakteristik Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonesia tidak saja bersifat sistemik, namun lebih dari itu korupsi di
Indonesia cenderung bersifat struktural. Korupsi struktural adalah korupsi yang terjadi
akibat sistem kelembagaan yang berlaku di suatu negara cenderung mendorong individu
yang tinggal di negara tersebut untuk melakukan korupsi. Dalam korupsi struktural,
sistem yang berlaku memberikan insentif lebih tinggi untuk melakukan korupsi daripada
insentif untuk tidak melakukan korupsi.
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Korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang cukup unik dibandingkan karakteristik
korupsi di negara-negara maju maupun negara berkembang lain. Indriati (2014)
menemukan bahwa karakteristik korupsi di Indonesia lebih kompleks dibandingkan
karakteristik korupsi yang didasarkan pada teori principal agency model dari RoseAckerman (1978) dan Klitgaard (1988). Korupsi di Indonesia tidak saja melibatkan
principal, agent dan client, namun ada peran middlemen yang berperan signifikan dalam
praktik korupsi di Indonesia (Indriati, 2014). Peran middlemen ini menciptakan
kompleksitas korupsi yang terjadi di Indonesia relatif dibandingkan korupsi yang terjadi
di negera lain yang terjadi tanpa keberadaan middlemen.
Karakteristik korupsi di Indonesia sangat beragam, mulai dari korupsi pejabat tinggi yang
bernilai ratusan miliar bahkan triliunan, hingga korupsi kelas gurem (petty corruption)
yang dilakukan di jalan-jalan dalam bentuk pungli kepada truk dan bus umum. Korupsi di
Indonesia adalah kompleks karena setiap segmentasi memiliki struktur pasar yang unik
(Olken and Barron, 2009).
Karakteristik korupsi di Indonesia lebih kompleks dibandingkan korupsi di negara lain.
Korupsi di Indonesia tidak saja bersifat sistemik, namun telah bersifat struktural. Korupsi
structural terjadi ketika peraturan pemerintah justru menciptakan insentif untuk
melakukan korupsi.

F.2. Kebutuhan Reformasi Birokrasi
Salah satu masalah birokrasi di Indonesia adalah tingginya egosektoral antar lembaga
pemerintah. Hal ini terjadi pada legislative, eksekutif maupun yudikatif. Penyebab utama
egosektoral adalah sistem insentif pegawai negeri yang tidak rasional dan tidak focus pada
pencapaian outcome. Indikan kinerja yang berorientasi pada penyerapan anggaran,
disertai sistem penggajian non single salary, menjadikan para birokrat berebut
menciptakan kegiatan, sehingga kecenderungan sharing pekerjaan antar kementerian dan
lembaga sulit tercipta.
Sebagian besar institusi pemerintah di Indonesia belum menerapkan single salary system.
Tercatat empat lembaga pemerintah yang telah melaksanakan single salary system yaitu
Bank Indonesia, OJK, KPK dan BRR. Selain di empat lembaga tersebut, sistem
penggajian yang diterapkan tidak memungkinkan implementasi single salary system.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji PNS berbeda dengan pendapatan PNS tersebut.
Meskipun di instansi pemerintah yang telah menerapkan reformasi birokrasi, namun
reformasi birokrasi belum mampu menciptakan single salary system. Hal ini mudah
dibuktikan dengan adanya PMK mengenai standar biaya umum (SBU). Di dalam PMK
tersebut diatur ketentuan berapa insentif untuk menjadi pelaksana program maupun
penanggung jawab setiap bulan selama program berlangsung. Artinya, semakin banyak
kegiatan/program yang dilakukan oleh PNS, maka semakin tinggi take home pay dari
PNS tersebut. Hal ini diperparah oleh ketentuan yang berlaku sejak Orde Baru, bahwa
kinerja instansi pemerintah adalah kemampuan menyerap anggaran (APBN). Masalah
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menjadi kompleks ketika kemampuan penyerapan anggaran suatu institusi pemerintah,
belum tentu terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini mendorong
PNS untuk menciptakan berbagai kegiatan dengan tujuan memaksimalkan pendapatan
per bulan mereka, meskipun kegiatan tersebut belum tentu berdampak ataupun bahkan
mungkin berdampak negative terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sistem kelembagaan di Indonesia masih lemah dan belum mampu mendukung
optimalisasi penanggulangan korupsi.
Inefisiensi birokrasi di Indonesia juga dipicu oleh fakta bahwa Indonesia belum memiliki
single identity number. Bahwa setiap penduduk Indonesia wajib memiliki KTP itu adalah
fakta di lapangan, namun demikian secara nasional pemerintah belum memiliki single
identity number (SIN). Konsekuensi yang terjadi adalah banyak orang memiliki KTP lebih
dari satu, yang pada dasarnya praktik ini membuat sistem pencatatan kependudukan
menghadapi masalah yang sangat kompleks. Ironisnya, pemerintah Indonesia memiliki
beberapa program yang efektivitas dan efisiensi kerja dari program tersebut akan terjadi
jika dan hanya jika ada SIN. Program BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan
penyaluran bantuan tunai langsung (BLT), serta optimalisasi perpajakan, merupakan
beberapa contoh program yang akan berjalan dengan baik jika didukung oleh SIN.
Namun demikian, Indonesia belum berhasil membangun SIN sehingga kinerja programprogram tersebut belum optimal.

F.3. Korupsi dan Kelembagaan di Indonesia
Di negara maju seperti di Jerman, upaya untuk meminimalisasi korupsi dilakukan dengan
menjaga akuntabilitas vertikal dan horizontal. Namun demikian, pengawasan horizontal
yang dilakukan oleh kolega maupun institusi yang setara kurang efektif di Indonesia
dalam meminimalisasi korupsi. Olken (2007) menggunakan field experiment di Indonesia
dan menemukan bahwa pengawasan vertikal cenderung lebih efektif daripada
pengawasan horizontal. Perbandingan di atas menunjukkan bahwa sistem kelembagaan
yang berlaku di negara maju belum tentu efektif diterapkan di Indonesia.
Di negara maju hukuman terhadap para koruptor adalah hukuman langsung (direct
punishment) maupun hukuman tidak langsung (indirect punishment) termasuk di
dalamnya sanksi sosial (Bowles, et al, 2004, Pradiptyo, 2007). Di Indonesia hukuman
terhadap para koruptor cenderung terbatas pada hukuman langsung (direct punishment)
sementara masyarakat cenderung permisif terhadap korupsi dan koruptor, sehingga
setelah koruptor menjalani hukuman langsung, praktis hukuman tidak langsung dan
sanksi sosial cenderung minimum.
Hukuman terhadap para koruptor di Indonesia termasuk salah satu yang teringan dan
cenderung asymmetric. Semakin banyak uang negara yang dikorupsi oleh koruptor,
hukuman yang diterima secara proporsional semakin kecil dibandingkan nilai uang negara
yang dikorupsi. Koruptor gurem 18 dan kecil 19 justru cenderung dihukum secara
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Nilai korupsi kurang dari Rp10 juta.
Nilai korupsi antara Rp juta hingga kurang dari Rp100 juta.
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proporsional, dibandingkan nilai uang yang dikorupsi, lebih berat daripada koruptor
besar20 dan kakap21. Nilai korupsi dari kasus-kasus yang telah diputus MA dan kasus yang
ditangani KPK dan telah inkraach dari 2001-2012 (1365 kasus dengan 1842 terdakwa),
adalah Rp 168,19 triliun (harga konstan 2012) sementara total hukuman finansial
hanyalah Rp15,09 triliun (8,97%). Dengan demikian, silisih Rp153,1 triliun biaya eksplisit
korupsi yang tidak dikembalikan oleh para koruptor, harus ditanggung oleh para
pembayar pajak yang budiman. Pada titik ini, pembayar pajak di Indonesia, yang
notabene adalah seluruh rakyat Indonesia yang melakukan transaksi di sektor formal22,
adalah mereka yang menyubsidi para koruptor (Pradiptyo, 2013).
Perhitungan di atas belum memperhitungkan biaya sosial korupsi23 sebagai pembanding
terhadap biaya korupsi eksplisit maupun nilai hukuman finansial yang dijatuhkan kepada
para koruptor. Di salah satu kasus alih fungsi hutan, seorang koruptor dijatuhi denda
Rp200 juta rupiah tanpa ada hukuman pengganti. Ternyata nilai hukuman finansial
tersebut hanyalah 0,2% dari total biaya sosial korupsi yang ditimbulkan oleh perilaku
korupsinya, atau dengan kata lain, nilai biaya sosial korupsi adalah 500 kali lipat dari total
hukuman finansial yang dijatuhkan kepada koruptor di kasus tersebut (KPK, 2012). Bukti
empirik lain menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menghukum denda dan uang
pengganti kepada para koruptor, baik dari sisi probabilitas maupun intensitas hukuman,
tidak didasarkan pada besarnya nilai uang yang dikorupsi (Pradiptyo, 2009, 2013, 2015).
Temuan ini sangat kontras dengan penjatuhan hukuman bagi para pengedar narkoba
yang proporsional dengan besarnya nilai narkoba yang diselundupkan (Saputra dan
Pradiptyo, 2012).
Hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor besar dan kakap, baik berupa hukuman
penjara dan hukuman finansial, tidak menciptakan efek jera selama rasi dan remisi tetap
berlaku kepada para koruptor. Anomali lainnya adalah semakin banyak uang negara yang
dikorupsi oleh koruptor, hukuman yang diterima secara proporsional semakin kecil
dibandingkan nilai uang negara yang dikorupsi. Padahal pembayar pajak harus
menanggung Rp153,1 triliun biaya eksplisit korupsi serta biaya sosial korupsi yang hingga
saat ini tidak pernah dikemukakan ke publik.
Teknik korupsi yang berkembang di Indonesia merupakan salah satu teknik korupsi
tercanggih di dunia. Makelar kasus dan joki narapidana, adalah dua contoh teknik korupsi
yang berkembang di Indonesia dan sulit dicari padanan implementasinya di negara lain.
Belum ada literature di bidang law and economics yang menganalisis kedua jenis teknik
korupsi tersebut, sehingga upaya untuk meneliti kedua hal ini memberikan sumbangan
akademis yang tinggi bagi perkembangan law and economics.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Nilai korupsi antara Rp1 miliar hingga kurang dari Rp25 miliar.
Nilai korupsi antara Rp25 miliar atau lebih.
22 Penerimaan pajak dari pajak pertambahan nilai adalah sekitar 30% yang diperoleh dari pembebanan PPN
pada barang-barang yang diperjualbelikan di perekonomian. Dengan demikian, pembayar pajak bukanlah
terbatas pada mereka yang memiliki NPWP namun juga setiap orang yang pernah membeli barang/jasa di
sector formal.
23 Didasarkan pada metoda Brand and Price, 2000, KPK telah menyusun metodologi penghitungan biaya
sosial korupsi tercatat di Indonesia. Biaya sosial korupsi tercatat meliputi biaya antisipasi terhadap korupsi,
biaya reaksi terhadap korupsi, biaya eksplisit akibat korupsi dan biaya implisit akibat korupsi (KPK, 2012).
20
21

	
  

37	
  

Teknik korupsi yang berkembang di Indonesia merupakan salah satu teknik korupsi
tercanggih di dunia dan sulit dicari padanan implementasinya di negara lain, seperti
makelar kasus dan joki narapidana.
Terdapat bukti empiris bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor besar dan
kakap, baik berupa hukuman penjara dan hukuman finansial, tidak menciptakan efek jera.
Grasi dan remisi tetap berlaku kepada para koruptor, sehingga seperti pelaku kejahatan
lain, pada umumnya mereka hanya dipenjara selama 50%-60% dari hukuman penjara
yang dijatuhkan pengadilan. Untuk koruptor kelas besar dan kakap, tuntutan penjara oleh
jaksa berturut-turut adalah 79,0 dan 115,7 bulan, dan diputus oleh MA berturut-turut
43,5 dan 58,0 bulan. Koruptor kelas gurem dan kecil dituntut penjara oleh jaksa berturutturut adalah 22,3 dan 21,6 bulan, dan diputus oleh MA berturut-turut 13,7 dan 15,2
bulan. Meski korupsi adalah kejahatan luar biasa dan profil koruptor berbeda
dibandingkan penjahat konvensional, namun hukuman yang diterima koruptor tidak
berbeda jauh dibandingkan penjahat konvensional (Pradiptyo, 2013, 2015).
Hukuman penjara kepada koruptor cenderung ringan (tidak lama) dan masih ada grasi
dan remisi yang memungkinkan lama penjara hanya 50%-60% dari lama waktu penjara
yang dijatuhkan pengadilan.

Kehidupan politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aspek keuangan partai politik.
Model keuangan partai politik tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan kondisi empiris
di Indonesia dimana peran pemerintah dalam perekonomian cukup tinggi, demikian juga
dengan tingkat korupsinya (Hopkin, 2004; Clift and Fisher, 2004). Wibowo (2013)
mengidenfikasi besarnya dana yang diperlukan anggota legislative di pemilu hingga
mencapai Rp6 miliar. Jika take home pay anggota DPR adalah Rp80 juta se bulan maka
pendapatan kotor selama 5 tahun adalah Rp4,8 miliar. Pertanyaan yang muncul kemudian
adalah bagaimana para legislator mendanai pencalonan mereka? Pertanyaan lain yang
muncul adalah bagaimana legislator mendanai kehidupan mereka sehari-hari jika
pendapatan dari gaji tidak menutup biaya selama pencalonan? Tentu saja tidak ada orang
yang bersedia merugi apabila mereka tidak mendapatkan kompensasi untuk mendapatkan
manfaat dalam bentuk lain yang lebih tinggi. Manfaat tersebut dapat berupa orientasi diri,
penghormatan dari masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan pada potensi
memperoleh peluang mendapatkan kekayaan dengan cara tidak halal.
Ambardi (2008) melihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif di
Indonesia yang mencangkup fungsi legislasi, anggaran, supervisi, dan ‘bashing power’
memungkinkan kemunculan perilaku pencari rente. Lembaga legislatif dapat menciptakan
hubungan dalam koalisi melalui perwakilan partai politik di jajaran menteri dalam cabinet.
Kartel pun terbangun dengan adanya kebutuhan partai politik untuk mengamankan
aksesnya ke dana non-budgeter. Terdapat dua kemungkinan kemudian. Pertama, partai
politik dapat melakukan manuver untuk menjaga kepentingan tersebut sendiri. Kedua,
partai politik memilih untuk beroperasi secara kolektif untuk menjaga kepentingan
tersebut.
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Celah korupsi yang perlu diwaspadai di parlemen adalah proses fit and proper test. Parlemen
memiliki kuasa dalam menentukan jalannya pemilihan pejabat publik, mulai dari
Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, Duta besar, komisioner KPU,
komisioner KPK, dan posisi penting lainnya. Pengaruh yang dimiliki parlemen dapat
menggagalkan maupun menyetujui pencalonan pejabat yang diusulkan pemerintah
terlebih dengan fungsi supervisi dan anggaran yang melekat padanya. Pelemahan
terhadap lembaga-lembaga tersebut dapat dimulai sejak penyusunan panitia pemilihan
(pansel), hingga saat dilakukan fit and proper test oleh DPR.
Pada kondisi saat ini, yang perlu diwaspadai adalah ketika korupsi merebak,
kecenderungan partai politik terlibat dalam perilaku mencari rente juga sangat tinggi
(IFES, 1999). Sangat disayangkan, peraturan hukum yang ada saat ini tidak ketat dalam
mengatur keuangan partai politik. Ambardi (2008) pun mencatat dengan mekanisme
bantuan keuangan atau disebut dengan ‘legal subsidy’ dari negara ke partai politik lewat
APBN yang didasari oleh jumlah kursi maisng-masing partai politik di DPR, ‘illegal money’
tidak dapat dihindarkan.
Beberapa kasus korupsi yang terjadi di lembaga legislatif memberikan pemahan tersendiri
bagaimana kartel politik di DPR bukan suatu kenisbian. Ambardi (2008) menyimpulkan
bahwa berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi merupakan bukti keterlibatan
partai politik dalam aktivitas pencari rente dan aktivitas pencari rente melibatkan
kelompok partai politik dalam bentuk kartel untuk melindungi kepentingan bersama serta
mengamankan sumber rente.
Eksistensi kartel politik turut membenamkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Parlemen memainkan kartunya dalam rekruitmen komisioner KPK melalui heavy control
selama fit and proper test berlangsung. Situasi ini memunculkan kehawatiran akan
independensi dan integritas komisioner KPK. Menurut Ambardi (2008), paling tidak
terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan untuk merespon operasi kartel politik.
Pertama, meningkatkan rezim pengawasan terhadap keuangan partai politik dan
penetapan hukuman terhadap segala bentuk pelanggaran. Kedua, meningkatkan ‘legal
subsidy’ melalui mekanisme non-keuangan, misal dengan memberikan slot jam tayang dan
kolom untuk iklan politik di media masa.
Korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi ranah pusat, namun juga daerah seiring dengan
bergulirnya desentralisasi daerah. Berlakunya undang-undang desentralisasi dan otonomi
daerah telah mendorong dilaksanakannya akuntabilitas horisontal, namun juga menjadi
peluang terjadinya saluran (channels) baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti
korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang (money politic), lobi-lobi (lobbying) yang
mengarah ke suap (bribery) atau gratifikasi. Selain itu, salah satu risiko dari sistem
desentralisasi dan otonomi daerah adalah kemungkinan terjadinya kontrol penuh oleh elit
daerah (lihat misalnya, Bardhan and Mookherjee, 2002, Martinez-Vasquez dan Nab,
1997, Prud’Homme, 1995 dan Tanzi, 2000). Beberapa peneliti tersebut juga mengatakan
bahwa ketidaksuksesan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dikarenakan desain
kelembagaan (institutions design) yang dibuat tidak efisien.
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Hasil laporan perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) oleh
Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) tahun 2010 menunjukan bahwa pada tahun 2009,
dari 435 pemda di Indonesia baru 4% pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa
Perkecualian (WTP), dan 72% pemda memperoleh Wajar Dengan Perkecualian (WDP)
sedang sisanya 24% pemda memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau
disclaimer. Menurut BPK permasalahan pokok adalah rendahnya disiplin anggaran, daya
serap rendah, rendahnya pertanggungjawaban atas kegiatan, penyimpangan atas
pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dan rendahnya akuntabilitas
pertanggunganjawaban keuangan (BPK, 2010). Data Indonesia Corruption Watch (ICW)
menunjukan bahwa keuangan daerah penyumbang kerugian keuangan negara akibat
korupsi yang terjadi dalam semester pertama tahun 2010 (ICW, 2010). Dari laporan ICW
tersebut ternyata oknum di parlemen (DPRD) dan kepala daerah masih tertinggi
melakukan tindakan yang terkait dengan korupsi di Pemda.
Kebijakan di berbagai sektor seringkali memiliki loop-hole yang dapat disalahgunakan
dalam bentuk korupsi. Kegiatan reboisasi dan konservasi tanah misalnya yang paling
dilaksanakan mulai tahun 1976 dengan kelembagaan yang dirasa sangat lengkap baik dari
jumlah petugas lapangan dan petunjuk administrasi pun tidak lepas dari korupsi. Data
Departemen Kehutanan 2001-2008 menunjukkan upaya rehabilitasi lahan kritis tersebut
dianggap sangat kecil hasilnya dibandingkan laju kerusakan lahan, bahkan angka-angka
hasilnya diragukan nyata di lapangan. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Lahan
(GNRHL) yang dilaksanakan sejak tahun 2003 juga tidak meninggalkan cerita sukses.
Apalagi rehabilitasi hutan sebelumnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana
Reboisasi mulai tahun 2001 yang malah menjadi ajang bancakan korupsi di daerah
otonom kabupaten di luar Jawa (Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, 2013).
Kerusakan hutan di Indonesia merupakan kenyataan pahit yang dihadapi bangsa ini.
Indonesia mendapat predikat sebagai perusak hutan nomor satu di dunia yang
disematkan dalam The Guinness Book of World Records 2008. Angka kerusakan hutan
1,87 juta hektar per tahun adalah‘prestasi’ yang mengantar Indonesia meraih gelar tidak
terhormat tersebut. Dan tidak hanya itu, Indonesia tercatat pula sebagai negara hijau
urutan di atas 102 dari 149 negara di dunia yang dinilai kinerja lingkungannya. Yang
paling tragis, Environmental Performance Index (EPI) tahun 2008 memberikan nilai
NOL bagi pengelolaan hutan Indonesia. Penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi
sumber daya hutan tersebut tak lain dan tak bukan adalah budaya korupsi, suap, dan
pungutan liar di hampir semua pihak terkait. Korupsi muncul karena kelemahan
penegakan hukum dalam perizinan pembukaan lahan dan penebangan kayu tanpa izin
(illegal logging).
Telah menjadi rahasia umum bahwa uang pelicin seperti pungutan liar, suap, upeti
(gratifikasi), biaya ekstra dikeluarkan oleh industri sejak mendapatkan bahan baku, proses
produksi hingga dipasarkan. Pungutan liar bisa terjadi di tingkat perizinan atau di tingkat
pelaksanaan dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) di era
deentralisais daerah. Prosedur kepabeanan yang rumit dan korupsi membuat biaya
logistik tidak kompetitif dan telah menciptakan distorsi perdagangan yang akut dan
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kronis. Kondisi inilah yang menyebabkan sektor kehutanan di Indonesia minim prestasi
dan tidak kompetitif.
Merespon kerentanan korupsi di sektor kehutanan, KPK melakukan "Kajian Kerentanan
Korupsi dalam Perizinan Usaha Sektor Kehutanan" yang berisi corruption impact assesment
(CIA) mengenai pemetaan kerawanan korupsi. Kerugian negara dari tambang di kawasan
hutan mencapai Rp15,9 triliun. Belum lagi soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang nilainya hampir Rp12 triliun, ditambah renegosiasi penerimaan negara dari satu
kontrak nikel di kawasan tambang hampir 167 juta dolar AS, dan kontrak karya emas
65,8 juta dolar AS (Media Indonesia, 2014).
Lebih lanjut, KPK menyoroti empat aspek yang sangat terkait erat dengan merebaknya
korupsi di sektor kehutanan. Pertama, kebijakan pencadangan kawasan hutan melalui
rekomendasi oleh bupati dan gubernur seringkali disertai dengan pungutan tertentu.
Kedua, kebijakan monopoli dan perdaganganhasil hutan menyebabkan daya saing produk
hutan rendah. Ketiga, proses-proses pelaksanaan perizinan di kabupaten atau provinsi
mudah dikeluarkan. Keempat, berbagai macam iuran resmi yang tumpang tindih
melahirkan inefisiensi (Media Indonesia, 2014).
Menurut Richard Wike (2008), di negara dimana masyarakat secara umum memiliki
tingkat saling percaya yang tinggi, terdapat kecurigaan yang lebih rendah bahwa
pemimpin mereka akan melakukan korupsi. Hal ini didukung dengan hasil survai dari
Pew Global Attitudes (2007), dimana masyarakat negara-negara Eropa cenderung
memiliki tingkat saling percaya yang tinggi dan diikuti tingkat korupsi yang rendah. Survei
dari Pwe Global Attitudes (2007) juga membandingkan tingkat kepercayaan publik
dengan tingkat korupsi dari berbagai negara di dunia. Terdapat korelasi negatif antara
tingkat kepercayaan public dengan tingkat korupsi, semakin tinggi tingkat kepercayaan
publik maka tingkat korupsi juga semakin rendah, dan sebaliknya.

Gambar 9: Tingkat Keperecayaan Publik dan Persepsi Korupsi
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Namun negara Indonesia termasuk pengecualian, Indonesia memiliki tingkat kepercayaan
yang tinggi namun diikuti dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dapat menjadi
indikasi bahwa meskipun tingkat korupsi di Indonesia relatif tinggi namun masyarakat
Indonesia masih memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap para pemimpin mereka.
Di Indonesia, merebaknya kasus korupsi tidak serta merta mengikis kepercayaan publik
terhadap penyelenggara negara. Figur pemimpin di Indonesia masih menjadi kultus dan
kasus korupsi yang berada di lingkaran dalamnya tidak serta merta diikuti dengan
degradasi keyakinan masyarakat.
Pramusinto (2009) mengusulkan intensifikasi pendidikan kepada generasi muda sebagai
upaya untuk pencegahan terhadap korupsi. Pendidikan merupakan alat untuk
mengenalkan nilai-nilai baru dan melunturkan nilai-nilai lama. Hal ini diusulkan
didasarkan pada pemikiran bahwa di Indonesia, fenomena korupsi telah membudaya
(Kholik, 2002, dalam Pramusinto, 2009) dimana masyarakat telah mentoleransi perilaku
korupsi kecil (petty corruption). Lebih jauh, hasil penelitian Governance Survey (Dwiyanto,
2007 dalam Pramusinto 2009) menunjukkan bahwa melakukan suap adalah hal yang biasa
dalam masyarakat.
Pendidikan public anti-korupsi dapat berupa program penyadaran yang tujuannya adalah
(Keen, 2000):
a. Diseminasi informasi dan peningkatan penyadaran tentang korupsi
b. Perubahan persepsi dan perilaku terhadap korupsi
c. Pemberian ketrampilan dan kemampuan baru yang diperlukan untuk
pemberantasan korupsi
Pendidikan anti korupsi ini dapat ditanamkan pada tingkat individu, keluarga, komunitas
basis dan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan anti-korupsi telah dilakukan berupa
Sekolah Anti Korupsi di UI, UGM, dan UNLAM dan sekolah menengah atas. Telah
diselenggarakannya beberapa diskusi panel terdiri atas Kejaksaan Tinggi, Badan Pengawas
Daerah dan KPK yang melibatkan 40 peserta yang mewakili 10. Selain seminar dan
diskusi, pendidikan anti-korupsi juga menjelma dalam bentuk Kantin Kejujuran, Fragmen
Anti Korupsi dan Aktivitas Sosial (Pramusnto, 2009). Munculnya gerakan dari kaum
akademisi muda juga ditampakan oleh FLAC Indonesia yang membuat sandiwara boneka
anti-korupsi.
Pendidikan anti-korupsi memiliki potensi yang besar dalam membangun generasi antikorupsi dan sebaiknya pendidikan anti-korupsi dapat menyatu dengan pendidikan moral
yang telah ditanamkan di sekolah-sekolah. Hal inilah yang dilakukan oleh ICAC Hong
Kong dimana pendidikan anti-korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum yang relevan
yang terkait dengan masalah-masalah public dan pemerintahan serta etika (Chui, 2007).
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G. Rekomendasi
Efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari
konstruksi paradigma anti-korupsi yang berkembang di masyarakat. Pemahaman tentang
korupsi perlu ditinjau secara luas dimana korupsi tidak terbatas sektor publik namun
perlu mencakup korupsi sektor swasta, pekerja, dan pihak asing yang beroperasi di
Indonesia. Aspek korupsi pun harus memasukkan unsur pencucian uang (money laundry)
dan penyuapan (bribery).
Selama ini, dampak korupsi dipandang hanya sebatas pada kerugian negara secara
nominal. Padahal, sebagai suatu bentuk tindak kejahatan ekonomi, dampak negatif
korupsi berimbas pada berbagai aspek kehidupan, melemahkan sendi-sendi kebangsaan,
menghancurkan pilar-pilar hukum, etika dan norma sosial, dan bahkan merupakan
kejahatan kemanusiaan. Dengan demikian, konsep biaya sosial korupsi perlu
dikemukakan dan menjadi basis perhitungan kerugian dan penetapan hukuman dalam
sistem hukum di Indonesia.
Pengawasan terhadap korupsi idealnya tidak hanya dilakukan oleh lembaga
penegak hukum, atau KPK secara khusus, namun perlu ada keterlibatan aktif masyarakat.
Partisipasi akan meningkat jika norma sosial anti-korupsi yang berkembang di Indonesia
sudah terbangun. Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, semakin banyak individu
melanggar norma anti-korupsi/melakukan korupsi, semakin rendah rasa bersalah (guilt
disutility) sehingga dapat menciptakan jebakan korupsi (curruption trap). Norma sosial dapat
diinternalisasi melalui pendidikan anti-korupsi di berbagai tingkatan pendidikan.
Komitmen nasional terhadap penanggulangan korupsi perlu digalakkan agar
semua elemen bangsa memiliki persepsi yang sama. Korupsi mengancam kehidupan
berbangsa dan bernegara dan meruntuhkan reputasi bangsa di mata internasional,
sehingga korupsi adalah musuh bersama (common enemy) bangsa Indonesia, sehingga
wajib bagi setiap elemen bangsa untuk melawan korupsi dan menghindarkan diri dari
perilaku koruptif. Komitmen nasional ini kemudian diejawantahkan ke dalam komitmen
dan keberpihakan kepala negara terhadap penanggulangan korupsi. Untuk menjamin
efektivitas penanggulangan korupsi, diperlukan penguatan lembaga penegak hukum
dalam hal semua lembaga penegak hukum harus bersih dari tindak pidana korupsi.
Prasyarat lain yang perlu dipenuhi untuk menjaga efektivitas penanggulangan korupsi
adalah independensi lembaga penegak hukum terhadap kepentingan politis, sehingga
lembaga penegak hukum tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik yang
menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.
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Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi
1. Korupsi menghambat pencapaian tujuan nasional dan merupakan
musuh bersama bangsa Indonesia. Kami sebagai elemen bangsa wajib
melawan segala bentuk korupsi dan menghindarkan diri dari segala
jenis perilaku koruptif
2. Dalam upaya penanggulangan korupsi, kami sebagai elemen bangsa
meyakini bahwa aspek pencegahan dan penindakan korupsi tidak
dapat dipisahkan dan didukung pemberantasan pencucian uang hasil
korupsi. Segala upaya yang bertentangan dengan penanggulangan
korupsi merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia dan wajib untuk
diperangi bersama.
3. Kami sebagai elemen bangsa menjunjung tinggi kejujuran, integritas
dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari sebagai basis
penanggulangan korupsi.
4. Kami sebagai elemen bangsa mendukung Polri, KPK dan Kejaksaan
sebagai trisula penanggulangan korupsi. Prasyarat efektivitas
penanggulangan korupsi adalah kebersihan Polri, KPK dan
Kejaksaan dari praktik korupsi. Setiap upaya pelemahan terhadap
unsur trisula penanggulangan korupsi merupakan ancaman bagi
bangsa Indonesia dan wajib untuk diperangi bersama.
5. Kami sebagai elemen bangsa berusaha sekuat tenaga menciptakan
Indonesia bersih, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN),
bersih dari pelemahan sistem hukum, bersih dari pelemahan trisula
penanggulangan anti korupsi dan bersih dari kriminalisasi.
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