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Executive Summary 
 
 
 

emberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak 

empat dekade silam. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen legal 

yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah 

disusun sejak lama. Namun efektivitas hukum dan pranata hukum yang belum cukup 

memadai menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Hal ini 

setidaknya dibuktikan dengan berbagai indeks korupsi yang diselenggarakan oleh 

berbagai lembaga independen yang berbeda, dengan metode dan variabel yang juga 

berbeda, namun menghasilkan hasil pengukuran yang relatif sama, yaitu 

menempatkan Indonesia di ranking paling bawah. Berdasarkan studi yang dilakukan 

Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2006 

adalah 2,4 dan menempati urutan ke-130 dari 163 negara. Sebelumnya, pada tahun 

2005 IPK Indonesia adalah 2,2, tahun 2004 (2,0) serta tahun 2003 (1,9). Bahkan 

berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pebisnis oleh lembaga 

konsultan Political  and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hong 

Kong, Indonesia kembali dinilai sebagai negara paling terkorup di Asia pada awal 

tahun 2004 dan 2005. Hasil survey PERC menyatakan bahwa Indonesia merupakan 

negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup 

diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 

9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup).  Sedangkan pada tahun 2005 

Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. 

“Prestasi” korupsi yang telah dicapai Indonesia disamping merugikan secara 

langsung bagi pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional, 

berdampak negatif bagi masuknya investasi asing ke Indonesia, juga melunturkan 

citra dan martabat bangsa di dunia internasional.  

Dalam menangani masalah korupsi, Indonesia dapat dikatakan tertinggal 

dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Masing-masing 

negara pada prinsipnya mempunyai tantangan dan persoalan tersendiri dalam 
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menghadapi korupsi, mengingat korupsi memiliki beragam modus dan bentuknya 

seiring dengan makin kompleksnya administrasi birokrasi. Hal ini menyebabkan 

strategi pemberantasan korupsi yang ditempuh oleh setiap negara memiliki 

karakteristik tersendiri dan tingkat efektivitas yang berbeda pula. 

Terkait dengan hal tersebut, kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi pemberantasan korupsi yang 

dilakukan oleh beberapa negara di Asia Pasifik yang meliputi pendekatan-pendekatan 

yang dilakukan dalam menangani masalah korupsi guna memberikan rekomendasi 

kebijakan yang dapat diterapkan Pemerintah Indonesia tentang penanganan korupsi. 

Negara-negara yang dijadikan lokus dalam penelitian ini adalah Singapura, 

Hong Kong, India dan tentunya Indonesia. Alasan pemilihan negara-negara tersebut 

adalah bahwa Singapura dan Hong Kong dapat dikatakan sebagai model yang ideal 

(role model) dalam memberantas korupsi. Kedua negara tersebut berhasil menekan 

angka korupsi ke tingkat minimal dan dikategorikan sebagai negara terbersih di Asia. 

Sementara itu, meskipun pemberantasan korupsi di India relatif tertinggal 

dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong namun penanganan masalah 

korupsi di India relatif lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu kondisi 

geografis dan demografi India yang memiliki kesamaan dengan Indonesia menjadi 

salah satu alasan lain dalam pemilihan lokus. 

Dari hasil temuan, diperoleh sejumlah data dan informasi yang mencakup: 

gambaran umum korupsi di masing-masing negara; kebijakan dan perundangan 

pemberantasan korupsi; kelembagaan dalam pemberantasan korupsi; dan strategi 

pencegahan tindak korupsi. Selanjutnya beberapa kesimpulan dan rekomendasi 

mengenai strategi pemberantasan korupsi disampaikan berdasarkan analisis data dan 

informasi yang didapat. 

Sejumlah pemikiran yang dapat disimpulkan adalah bahwa strategi 

pemberantasan korupsi harus dibangun didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu 

semacam kemauan dan kesungguhan (willingness) dari semua pihak untuk bersama-

sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Perilaku 

korupsi harus dicitrakan dan diperlakukan sebagai perilaku kriminal, sama halnya 

dengan tindak kriminal lainnya, yang memerlukan penanganan secara hukum. Di 

samping itu, keberhasilan penanganan korupsi di negara-negara lain juga 
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dipengaruhi oleh keberadaan lembaga anti korupsi yang kuat dalam menangani 

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, Singapura dan Hong Kong 

hanya memiliki satu lembaga anti korupsi yang memiliki kewenangan penuh untuk 

menyelidiki dan mengajukan tuntutan kasus-kasus korupsi. 

Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif, dibutuhkan 

pemenuhan prasyarat sebagai berikut : 

1. Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yg kuat dan muncul dari 

kesadaran sendiri 

2. Menyeluruh dan seimbang 

3. Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan 

4. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia 

5. Terukur 

6. Transparan dan bebas dari konflik kepentingan 

Berkenaan dengan political will serta komitmen yang harus dibangun, maka 

perlu menegaskan kembali political will pemerintah, diantaranya melalui : 

 Penyempurnaan UU Anti Korupsi yang lebih komprehensif, mencakup 

kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi 

 Kontrak politik yang dibuat pejabat publik 

 Pembuatan aturan dan kode etik PNS 

 Pembuatan pakta integritas 

 Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai) 

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.  

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh suatu lembaga 

anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. 

Tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga yang menangani masalah 

korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. 
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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.  

Berkenaan dengan hal itu maka, strategi pemberantasan korupsi harus 

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

korupsi. Di samping itu penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih 

difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Upaya pencegahan (ex ante) korupsi 

dapat dilakukan, 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) korupsi harus memberikan efek jera, 

baik secara hukum, maupun 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. 

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). 

Selain itu strategi pemberantasan 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, 
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terutama di bidang penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi. Peningkatan 

kapasitas ini juga dilakukan melalui jalan membuka kerjasama internasional. 

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.  

Terakhir adalah bahwa sebuah strategi pemberantasan memerlukan prinsip 

transparan dan bebas konflik kepentingan. Transparansi ini untuk 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 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. 

 

 




