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POLICY PAPER 

 

Fokus  : Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia 

Inisiator : Pusat Kajian Administrasi Internasional – LAN, 2007 

 

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Bahkan 

pemberantasan korupsi juga merupakan agenda di tingkat regional dan 

internasional. Ini dibuktkan dengan banyaknya lembaga-lembaga internasional 

yang turut menegaskan komitmennya untuk bersama-sama memerangi korupsi 

Salah satu penghambat kesejahteraan negara berkembang pun disinyalir akibat 

dari praktek korupsi yang eksesif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, 

maupun yang melibatkan masyarakat yang lebih luas. Indikasi tetap maraknya 

praktek korupsi di negara ini dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya 

angka persepsi korupsi. Beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga 

independen internasional lainnya juga membuktikan fakta yang sama, walaupun 

dengan bahasa, instrumen atau pendekatan yang berbeda. Situasi ini jelas 

memprihatinkan banyak pihak. 

Oleh karenanya upaya pemberantasan korupsi adalah sebuah pekerjaan rumah 

bagi semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik 

itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, tidak terkecuali anggota 

masyarakat secara umum. Hal ini karena praktek korupsi bukan merupakan 

monopoli perilaku dari pegawai atau pejabat pemerintah saja, tetapi merupakan 

justru perilaku kolektif yang melibatkan hampir semua unsur dalam 

masyarakat. Sederhananya supply tidak akan terjadi kalau tidak ada demand. 

Praktek korupsi hanya mungkin terjadi apabila sistem formal memang 

empunyai atau memberi celah/peluang ke arah sana, selain didukung oleh 

perilaku stakehorlder dan shareholder yang komplementer. 
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Pokok Permasalahan 

Persoalan mandeknya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya 

bersifat sangat kompleks, yaitu tidak hanya menyangkut konten kebijakan dan 

penataan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberantasan 

korupsi itu sendiri, namun juga faktor-faktor lain yang berpengaruh langsung 

pada rantai perumusan kebijakan itu sendiri. 

Itikad politik yang kuat perlu menjadi landasan agar kebijakan pemberantasan 

korupsi mendapat legitimasi yang cukup dan efektif. Namun sayangnya political 

will masih lemah. Hal ini diindikasikan ketika penegakan hukum atas tindak 

pidana korupsi yang melibakan kelompok elit dan nama besar akan sangat sulit 

dilangsungkan. 

 

Pembahasan 

Pendekatan carrot and stick adalah salah satu pendekatan yang memandang 

penanganan korupsi secara hitam putih. Walaupun sangat kaku dalam 

implementasi, namun seringkali efektif untuk menciptakan iklim kondusif 

dalam penegakkan disiplin aparatur. Dengan pendekatan kesejahteraan 

sebagaimana yang diterapkan di Singapura, maka aparatur tidak diberi peluang 

untuk mencari pembenaran atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. 

Pendapatan bersih (net take home pay) yang layak diharapkan mampu 

memberikan garansi perilaku yang positif para aparatur dan menghindari segala 

bentuk penyimpangan. Pendapatan stick diharapkan akan menimbulkan efek 

jera yang hebat pada para pelaku korupsi. Singapura dan China telah 

menunjukkan praktek ini dengan tingkat keberhasilan yang diakui. 

Kebijakan terkait lain yang menjadi alternatif di luar kebijakan sektor adalah 

menyangkut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini tidak bisa hanya sebatas 

jargon seperti yang selama ini banyak terjadi. Reformasi lebih banyak menjadi 

wacana di forum-forum terbatas (elitis dan eksklusif) yang tidak berdampak 

langsung kepada perubahan konkrit. Reformasi birokrasi harus menjadi leverage 
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dalam strategi pemberantasan korupsi, karena merupakan fondasi penting 

dalam penyelenggaran negara yang bersih dan bebas KKN. 

Persoalan dalam pengejawantahan reformasi ini adalah dalam penerjemahannya 

ke dalam kebijakan. Banyaknya sektor yang menjadi objek reformasi 

menyebabkan pendekatan yang dilakukan tidak terintegrasi secara baik. 

Parsialitas menjadi karakter dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi ini. 

Berkenaan dengan reformasi birokrasi ini, perlu adanya upaya menyangkut 

optimasi kementerian dan LPND, melalui kebiajakn kelmebagaan, sumber daya 

aparatur, dan kapasitas kelembagaan yang tidak tumpang tindih. 

Terkait dengan reformasi birokrasi dan prinsip carrot and stick di atas, maka 

struktur penggajian memerlukan pembenahan serius. Struktur yang bersandar 

pada merit system boleh jadi mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang 

adil dan proporsional. 

Ketiga alternatif kebijakan di atas memerlukan effort dan dana yang luar biasa 

besar. Salah satu alternatif lain yang ditawarkan oleh Kwik Kian Gie adalah 

dengan cara bertahap. Kesejahteraan yang layak tetap diberikan pada level elit di 

instansi pemerintah, sehingga asumsinya tidak akan terjadi korupsi di level atas. 

Sementara aparat pada level bawah, ”dibiarkan” untuk melakukan korupsi pada 

level kecil, yang secara nominal tidak terlalu signifikan. Namun secara bertahap, 

setelah kemampuan keuangan memungkinkan, maka kesejahteraan aparat di 

tingkat bawah juga harus ditingkatkan. Untuk mengawal pendekatan ini, maka 

reward and punishment harus tetap ditegakkan. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penyusunan strategi pemberantasan 

korupsi harus didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu willingness dari 

semua pihak yaitu pemerintah, penyelenggara negara lainnya, dan masyarakat 

luas untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun (zero 

tolerance) terhadap perilaku korupsi. Selama ini praktek korupsi dianggap 
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sesuatu yang wajar terjadi. Padahal perilaku korupsi harus dicitrakan dan 

diperlakukan sebagai perilaku kriminal—sama halnya dengan tindak kriminal 

lainnya—yang harus ditangani secara hukum. 

Untuk mewujudkan sebuah strategi yang efektif maka diperlukan pemenuhan 

beberapa prasyarat sebagai fondasi moral, sosial, dan hukum, antara lain sebagai 

berikut : 

 

1. Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul 

dari kesadaran sendiri 

Berkenaan dengan adanya komitmen yang harus dibangun, maka perlu 

ditegaskan kembali political-will dan good-will pemerintah beserta 

seluruh elemen penyelenggara negara, diantaranya melalui : 

 Penyempurnaan UU Anti Korupsi yang lebih komprehensif 

 Kontrak politik yang dibuat pejabat publik 

 Pembuatan aturan dan kode etik PNS 

 Pembuatan pakta integritas 

 Penyederhanaan birokrasi 

Penyempurnaan UU Anti Korupsi  ini selain untuk menjawab dinamika 

dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan 

dengan instrumen hukum internasional. Saat ini isu korupsi tidak lagi 

dibatasi sekat-sekat negara, namun telah berkembang menjadi isu 

regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi 

yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara. 

 

2. Menyeluruh dan seimbang 

Strategi pemberantasan korupsi harus juga bersifat menyeluruh dan 

seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan 

tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.  
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Berkenaan dengan hal itu maka, strategi pemberantasan korupsi harus 

dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam 

memberantas korupsi. Oleh karena itu, upaya pencegahan (ex ante) harus 

lebih digalakkan, antara lain melalui: 

 Menumbuhkan kesadaran masyarakat (public awareness) mengenai 

dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS. 

 Pendidikan anti korupsi 

 Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik 

 Perbaikan remunerasi PNS 

Adapun upaya penindakan (ex post facto) harus memberikan efek jera, 

baik secara hukum, maupu sosial. Selama ini pelaku korupsi, walaupun 

dapat dijerat dengan hukum dan dipidana penjara ataupun denda, 

namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial.  

 Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya 

signifikan. 

 Pengembalian hasil korupsi kepada negara. 

 Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga 

atau kerabat pelaku korupsi. 

 

3. Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan 

Strategi pemberantasan korupsi harus sesuai kebutuhan, target, dan 

berkesinambungan. Strategi yang berlebihan akan menghadirkan 

inefisiensi sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan 

target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan 

dapat dijaga kesinambungannya. Dalam hal ini perlu adanya komisi anti 

korupsi di daerah (misalnya KPK berdasarkan wilayah) yang independen 

dan permanen (bukan ad hoc). 
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4. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia 

Selain itu strategi pemberansasan korupsi haruslah berdasarkan sumber 

daya dan kapasitas. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas 

yang tersedia, maka strategi ini akan  sulit untuk diimplementasikan, 

karena daya dukung yang tidak seimbang. Dalam hal ini kualitas SDM 

dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan, terutama di bidang 

penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi. Peningkatan kapasitas 

(capacity building) ini juga dilakukan melalui jalan membuka kerjasama 

internasional. 

 

5. Terukur  

Keterukuran strategi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. 

Salah satu caranya yaitu membuat mekanisme pengawasan dan evaluasi 

atas setiap tahapan  pemberantasan korupsi dalam periode waktu tertentu 

secara berkala. Selain itu juga, dalam rangka penyusunan strategi yang 

terukur, perlu untuk melakukan survei mengenai kepuasan masyarakat 

atas usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintahan.  

 

6. Transparan dan bebas dari konflik kepentingan 

Terakhir adalah bahwa sebuah strategi pemberantasan memerlukan 

prinsip transparansi dan bebas konflik kepentingan. Transparansi ini 

unutk membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku, sehingga 

terjadi mekanisme penyeimbang. Warga masyarakat mempunyai hak 

dasar untuk turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan 

korupsi. Saat ini optimalisasi penggunaan teknologi informasi di sektor 

pemerintah dapat membantu untuk memfasilitasinya. Strategi 

pemberantasan juga harus bebas kepentingan golongan maupun 

individu, sehingga pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak 
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seimbang. Semua strategi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan 

objektif. 

Instrumen strategi pemberantasan lain yang menjadi bagian dari elemen 

masyarakat adalah pers. Transparansi dapat difasilitasi dengan baik 

dengan adanya dukungan media massa yang memainkan peranannya 

secara kuat. Dengan adanya kebebasan pers, maka kontrol masyarakat 

dapat semakin ditingkatkan lagi. 


