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Kata Pengantar
Penelitian tentang fenomena korupsi merupakan salah satu kegiatan utama dari Transparency
International Indonesia sejak berdiri di tahun 2000. Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
adalah salah satu produk andalan dari TI-Indonesia, dan sampai saat ini sudah diluncurkan
sebanyak dua kali. Survei yang bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi berdasarkan persepsi
di kota-kota di seluruh Indonesia, selalu diacu sebagai salah satu produk survei yang dapat
diandalkan untuk mengukur fenomena ini.
Dimulai pada tahun 2007 akhir, TI-Indonesia melaksanakan penelitian baru dengan pendekatan
yang sebelumnya belum pernah digunakan. Survei Analisa Mendalam Tentang Fenomena
Korupsi di 10 Daerah di Indonesia adalah sebuah survei kualitatif yang melengkapi IPK
Indonesia dengan cara memaparkan fenomena korupsi secara lebih mendalam dan
komprehensif. Survei ini dilakukan di 10 kabupaten/kota yang pernah menjadi disurvei untuk
IPK 2006. Kabupaten/kota tersebut adalah Tanah Datar, Cilegon, Wonosobo, Jogjakarta,
Denpasar, Palangkaraya, Mataram, Maumere, Pare-pare dan Gorontalo. Survei dilaksanakan
pada rentang waktu bulan November 2007 sampai dengan Februari 2008. Penulisan laporan
dilaksanakan pada Februari-Oktober 2008.
Dengan memahami fenomena korupsi secara lebih mendalam, menganalisa faktor-faktor
yang mendukung dan menghambat terjadinya, dan menganalisa aktor-aktor yang berperan
dalam fenomena ini, TI-Indonesia berharap dapat memberi kontribusi kepada masyarakat
Indonesia secara luas, pemerintah, dan khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam
mendukung kinerjanya memberantas korupsi dari negeri ini.
Survei yang merupakan bagian dari kegiatan TI-Indonesia berjudul Indonesia Corruption
Perception Index 2008: In-depth Analysis and Corruption Perception Survey in key cities within
Indonesia , hanya dapat terselenggara berkat dukungan penuh dari masyarakat Amerika
melalui Millennium Challenge Corporation dan USAID. Secara khusus kami ucapkan terima
kasih kepada Saiful Syahman dan Endang Suyatin dari MCC Indonesia Control of Corruption
Project atas dukungan dan asistensi selama ini.
Laporan ini tidak akan dapat dihasilkan, tanpa kontribusi yang tidak kenal lelah dari tim
Policy and Research TI-Indonesia, Anung Karyadi, Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman.
Kami juga memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim peneliti lapangan
yang sudah melakukan survei dan juga menulis laporan lapangan dengan sangat komprehensif.
Mereka adalah:
1. Arief Hilman Arda (Tanah Datar)
2. Diandini (Cilegon)
3. Agustinus Cahyo Nugroho (Wonosobo)
4. Dewi Astuti (Jogjakarta)
5. Retnaningdyah W. (Denpasar)
6. Albertus Buntoro (Palangkaraya)
7. N. Robbi Sepang (Maumere)
8. Reza Anggara (Mataram)
9. Ridwan Al-Makassari (Pare-pare)
10. Frenky Simanjuntak (Gorontalo)
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Tidak kurang rasa terima kasih kami sampaikan kepada Heni Irawati, Iis Yuni dan Aida Fitri
dari tim administrasi dan HRD serta Vidya Dyasanti dan Mira Isara dari tim keuangan yang
telah memberi dukungan penuh dalam pelaksanaan survei ini.
Semoga buku laporan penelitian ini bisa bermanfaat dalam usaha memberantas korupsi dari
negara tercinta ini.
Transparency International Indonesia
Hormat Kami,

Rizal Malik
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BAB I

Membedah Fenomena Korupsi:
Analisa Terhadap Laporan Kualitatif 10 Daerah

Problem Mengukur Korupsi lewat Persepsi
Indeks Persepsi Korupsi mungkin sudah banyak dikenal oleh orang yang mendalami isu
pemberantasan korupsi. Indeks yang bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi negara-negara
di dunia, dibuat oleh Transparency International dan diluncurkan pertama kalinya pada tahun
1996. Sampai saat ini, Indeks Persepsi Korupsi atau yang lebih sering dikenal sebagai Corruption
Perception Index (CPI) tetap menjadi salah satu referensi utama dalam membahas tingkat
korupsi globall.
Transparency International – Indonesia sejak tahun 2004 melaksanakan survei kuantitatif
yang bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, yang
salah satu hasilnya adalah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia atau IPK Indonesia. IPK Indonesia
mengukur tingkat korupsi di pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia melalui
survei persepsi pelaku bisnis di masing-masing kota yang dijadikan sampel. Tingkat korupsi
digambarkan dalam indeks dengan rentang 0-10, di mana 0 sangat korup dan 10 diartikan
sangat bersih. Persepsi digunakan sebagai unit analisa karena sifat dasar fenomena itu sendiri.
Korupsi pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sulit untuk diidentifikasi, diamati
dan diteliti. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meneliti fenomena ini adalah
dengan menggunakan persepsi sebagai unit analisa. Persepsi, secara definisi merupakan hasil
interpretasi manusia dari segala sesuatu yang diterima (perceived), baik melalui pengalaman
langsung maupun tidak. Survei persepsi korupsi seperti yang dilakukan TI-Indonesia untuk
menghasilkan IPK Indonesia, menganalisa data yang berasal dari persepsi pelaku bisnis di
masing-masing kota yang diukur indeksnya. Pelaku bisnis dipilih sebagai sumber data, karena
mereka adalah orang yang dalam kesehariannya berurusan dengan fenomena korupsi dalam
konteks pelayanan publik maupun bisnis dengan institusi pemerintah (public procurement).
Problem utama dalam mengukur korupsi melalui survei persepsi, sebenarnya dimiliki oleh
semua penelitian yang menggunakan metode survei. Survei pada dasarnya tidak bisa menggali
secara mendalam fenomena yang diteliti, dalam hal ini korupsi. Survei persepsi memberikan
sebuah gambar sesaat tentang fenomena tersebut, yang dalam hal survei IPK, kemudian
direpresentasikan dalam bentuk angka indeks. IPK bisa memberikan perkiraan, bahwa sebuah
negara, atau sebuah kota korup, karena dari perhitungan data kuantitatif, dia mendapatkan
nilai 3,4. Namun survei tersebut tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan,
mengapa negara X atau kota Y mendapatkan nilai 3,4, atau faktor-faktor apa yang membuat
negara atau kota tersebut mendapatkan nilai buruk. Jawaban dari pertanyaan tersebut, hanya
bisa dijawab melalui analisa lebih mendalam terhadap fenomena korupsi.
Mengapa analisa mendalam IPK diperlukan
Dalam setiap peluncuran IPK Indonesia, sering muncul pertanyaan dari banyak pihak
(umumnya dari kota yang mendapat skor buruk) meminta TI-Indonesia bukti konkrit tentang
korupsi di daerahnya.
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Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan karena dua alasan. Alasan pertama karena survei IPK
Indonesia tidak dirancang untuk menghasilkan data seperti itu. Alasan kedua, tentunya karena
TI-Indonesia bukanlah lembaga penegak hukum yang berhak melakukan kegiatan investigasi
seperti KPK atau kepolisian.
Meskipun analisa mendalam IPK tidak dimaksudkan untuk mengidentifikasi pelaku korupsi
dalam kerangka investigasi, namun pada prinsipnya, penelitian ini bisa membantu pemerintah
daerah untuk memahami konteks sosial terjadinya fenomena korupsi di daerahnya. Pemahaman
yang lebih komprehensif terhadap fenomena korupsi, tentunya akan sangat membantu dalam
perencanaan strategi pencegahan yang tepat sasaran.
Analisa Mendalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006
Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006 dilakukan di 32 kabupaten/kota di seluruh
Indonesia, dengan total responden sebanyak 1760 orang. Dari 32 kabupaten/kota yang
disurvei, 10 kota dipilih secara sengaja (purposive) sebagai lokasi penelitian mendalam.
Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan urutan mereka dalam skor IPK, yaitu dipilih 5
kota dengan skor terburuk (dipersepsikan korup) dan 5 dengan skor terbaik (bersih). Daerah
tersebut adalah:
1. Kota Palangkaraya (6.61)
2. Kabupaten Wonosobo (5.66)
3. Kota Pare-pare (5.66)
4. Kabupaten Tanah Datar (5.66)
5. Kota Yogyakarta (5.59)
6. Kota Cilegon (3.85)
7. Kota Denpasar (3.67)
8. Kota Gorontalo (3.44)
9. Kota Mataram (3.42)
10. Kota Maumere (3.22)
Tim peneliti TI-Indonesia datang ke setiap kabupaten/kota dan melakukan kegiatan penelitian
selama kurang lebih 2 minggu. Di setiap daerah mereka melakukan wawancara mendalam
dan memfasilitasi FGD terhadap informan yang berasal dari pelaku bisnis, pejabat publik dan
masyarakat sipil. Setiap peneliti melakukan studi mandiri terhadap fenomena korupsi yang
terjadi di masing-masing kabupaten atau kota, dengan tujuan penelitian berikut:
1.
2.

Menganalisa faktor-faktor penyebab perilaku korup atau bersih di daerah.
Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor sosio kultural yang mendukung atau
mencegah tindakan korupsi di 5 daerah terkorup dan 5 daerah terbersih di Indonesia
hasil IPK 2006.

Laporan penelitian dari setiap daerah menjadi satu bab mandiri di dalam buku laporan
penelitian ini. Analisis utama terdapat dalam setiap pembahasan daerah, sementara bab ini
hanya akan mencoba mengambil beberapa aspek yang bisa digeneralisir dari setiap laporan
tersebut.
Analisa Laporan 10 Daerah
De finisi Korupsi
Definisi korupsi menurut Transparency International adalah ”penyalahgunaan otoritas publik
untuk kepentingan pribadi atau kelompok”. Definisi inilah yang dipakai untuk menganalisa
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fenomena korupsi di dalam laporan ini. Artinya, laporan ini memfokuskan diri pada perilaku
korupsi yang dilakukan oleh aparat publik, dan tidak melihat bentuk korupsi yang lain, seperti
korupsi pada sektor swasta, yang sebenarnya diakui juga oleh TI-Indonesia.
Undang-undang No. 31 tahun 1999 junto Undang-undang No. 20 tahun 2001 menyebutkan
ada 30 jenis tindak pidana korupsi, yang bisa dikelompokkan menjadi 7, yaitu:
1. Perbuatan yang merugikan keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
Laporan ini akan menggunakan ke 7 bentuk korupsi ini sebagai definisi operasional dari
tindakan korupsi.
Mem bedah Fenom ena Korupsi
Sepuluh daerah yang dipilih untuk dianalisa dalam laporan ini memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti diminta untuk menganalisa beberapa
faktor yang berkaitan dengan fenomena korupsi. Faktor-faktor tersebut adalah:
a. Seberapa besar eksposur masyarakat dan pejabat publik terhadap Indeks Persepsi Korupsi
Indonesia 2006.
b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
c. Aspek sosial budaya yang berpengaruh dengan perilaku korupsi, atau berfungsi sebagai
elemen pencegah korupsi.
d. Penegakan hukum, khususnya kasus korupsi.
e. Komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,
misalnya dengan menerapkan pelayanan satu atap.
Masing-masing faktor di atas memiliki derajat pengaruh sendiri terhadap fenomena korupsi
di masing-masing kota. Ada yang berdampak positif, ada yang negatif, dan ada yang tidak
memiliki pengaruh yang signifikan.
Inde k s Pe rse psi Korupsi Indone sia
Eksposur terhadap peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, khususnya tahun 2006,
tidak memberikan dampak yang nyata terhadap usaha pemerintah daerah dalam memberantas
korupsi. Hampir di setiap daerah, baik pengusaha, tokoh masyarakat maupun pejabat publik
yang diwawancara mengaku tidak mengetahui atau hanya pernah mengetahui sekilas tentang
IPK Indonesia. Reaksi paling kuat terhadap peluncuran IPK 2006 datang hanya dari pemerintah
Kota Gorontalo, dan itupun berupa reaksi defensif. Memang betul setelah pertemuan dengan
TI-Indonesia, Pemkot Gorontalo melaksanakan 2-3 rapat dengan pihak pengusaha lokal untuk
membahas tentang IPK. Namun pertemuan ini pada intinya adalah untuk mengingatkan para
pengusaha agar tidak menilai terlalu buruk pemerintah dalam survei selanjutnya. Alasannya,
dalam konteks suap menyuap di pengadaan barang dan jasa, pengusaha juga terlibat.
Di kota-kota yang lain, dampak adanya IPK Indonesia umumnya hanya bertahan beberapa
minggu sesudah diluncurkan. Banyak informan mengatakan bahwa IPK baik sebagai semacam
terapi kejut, namun hanya sebatas itu karena menurut mereka IPK tidak memberikan data
yang cukup akurat tentang institusi mana yang perlu diperbaiki dalam konteks korupsi. Hal
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ini dapat dimengerti, karena meskipun TI-Indonesia juga menghasilkan Service Performance
Index yang mengidentifikasi lembaga-lembaga publik yang lemah dalam pelayanan, namun
tidak menyentuh isu sesungguhnya mengenai korupsi pada lembaga tertentu secara spesifik.
Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap
korupsi. Pemerintah melalui Kepres 80/2003 sudah berusaha mengatur agar pelaksanaan
proses ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, namun di setiap daerah
yang diteliti secara umum terdapat kesamaan pendapat bahwa proses pengadaan barang dan
jasa masih sangat rentan terhadap tindak korupsi. Di Cilegon, Jogjakarta, Palangkaraya,
Denpasar, Wonosobo dan Gorontalo, pemerintah sudah mulai memperkenalkan proses lelang
elektronik (e-procurement) yang seluruh prosesnya dilakukan melalui jaringan internet.
Pengumuman lelang dipasang di website, dan penawaran dikirim lewat e-mail sehingga
meminimalisir kontak temu antara pihak pelelang dan calon kontraktor.
Sementara itu, di daerah lain yang belum bisa menjalankan lelang elektronik, perbaikanperbaikan juga terus coba dilakukan untuk membuat proses tender yang lebih transparan.
Namun di balik semua itu, informasi dari sisi pengusaha tidak memberikan suatu indikasi
positif terhadap proses ini. Responden dari pihak pengusaha dari hampir seluruh kota
menyatakan bahwa dalam proses lelang, tetap saja aspek kedekatan personel, ”uang cendol”,
”upeti” dan segala istilah yang lain menjadi kunci utama bagi pemenangan proyek. Meskipun
demikian, di beberapa kota seperti Tanah Datar, Jogjakarta, dan Gorontalo, pengusaha melihat
memang ada perubahan pelan dalam proses ini menuju sistem yang lebih transparan.
Faktor penerapan Pakta Integritas, seperti yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Jogjakarta
menjadi satu hal lain yang memberi isyarat terhadap perubahan menuju sistem pengadaaan
barang dan jasa yang lebih baik. Meskipun penerapan Pakta Integritas saat ini banyak juga
digunakan oleh berbagai pihak hanya sebagai hiasan belaka, tanpa dilengkapi dengan
perangkat lengkap seperti disain orisinil Transparency International, namun dalam konteks
Jogjakarta, hal ini didukung juga dengan adanya aspek sosial budaya yang masih sangat kuat
di daerah ini.
Aspe k Sosial Buday a
Aspek sosial budaya dalam pemberantasan korupsi memang merupakan isu yang sangat
menarik dalam konteks pemberantasan korupsi. Banyak orang mempertanyakan mengapa
bangsa Indonesia, yang memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, tidak bisa menarik
nilai-nilai luhur dari tradisi dalam konteks pemberantasan korupsi. Argumen orang yang
mendorong hal ini adalah, nilai-nilai adi luhung yang telah berabad-abad bertahan dalam
konteks sosial kemasyarakatan, tentunya mampu menjadi acuan hidup yang penuh kehormatan.
Orang yang percaya dengan teori ini, umumnya menarik contoh negara ultra modern Jepang,
yang sampai saat ini masyarakatnya masih terinspirasi nilai-nilai tradisi ”Bushido” yang
menjunjung tinggi kehormatan, warisan budaya mereka yang lestari selama berabad-abad.
Sementara tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa nilai budaya dan tradisi, tidak relevan
lagi digunakan dalam mencoba mengatasi permasalahan dunia modern, seperti korupsi.
Hukum positif dan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, serta prinsip birokrasi modern
yang dimaksimalkan demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah kunci, dan
bukan nilai tradisional yang sarat dengan unsur nepotisme, feodalisme dan kekuasaan yang
sentralistik. Orang yang berada dalam spektrum argumentasi ini, melihat contoh pemerintahan
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Orde Baru sebagai model dari kelemahan sistem tradisional, penggunaan simbol-simbol
budaya (Jawa) yang diserongkan, sehingga menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Dalam penelitian ini, temuan yang kami rasa paling penting adalah bagaimana peran nilainilai budaya, dapat digunakan secara positif, maupun negatif dalam kaitannya dengan korupsi.
Secara positif, nilai budaya yang didukung oleh pranata tradisi yang masih relatif lengkap,
sangatlah efektif untuk membangun suatu kesadaran kolektif masyarakat untuk menuju
pemerintahan yang lebih baik. Pranata tradisi seperti simbol-simbol tradisi, institusi adat,
hukum adat dan bahasa adalah syarat utama sehingga pendekatan budaya seperti ini bisa
berhasil. Modernisasi dan runtuhnya pranata tradisi beriringan dengannya membuat di
Indonesia tidak banyak lagi masyarakat yang masih memiliki pranata yang lengkap seperti
itu. Jogjakarta, dengan segala aspek modernisasi, masih memiliki cukup lengkap hal tersebut.
Jogjakarta karenanya menjadi contoh dari sistem yang bisa mengaktifkan pranata-pranata
budaya dalam upaya pemberantasan korupsi. Kekuasaan tertinggi Sultan atas masyarakatnya,
yang terakomodir juga dalam sistem pemerintahan kenegaraan, membuat legitimasi utuh
terhadap pemimpin daerah. Hal ini, bila didukung adanya komitmen kuat dari pemerintah
(dalam hal Jogjakarta, Sultan) akan menjadi modal yang sangat ampuh dalam membangun
sebuah sistem yang bersih, dan akuntabel, yang didasasari oleh hukum positif dan dijiwai
oleh nilai-nilai budaya.
Di sisi lain dari spektrum ini, adalah ancaman besar dari usaha untuk me”revitalisasi” sistem
nilai budaya lokal demi legitimasi kekuasaan. Sejak reformasi 1998, gelombang semangat
desentralisasi dan pemekaran sangat marak di Indonesia ini. Bersamaan dengan itu, sentimensentimen kedaerahan, tradisi, ”putra daerah” sering dihembuskan. Pembentukan kabupaten
dan propinsi baru, sebagian besar didasari oleh sentimen kedaerahan. Seiring dengan
gelombang pemekaran ini, bermunculan juga pranata-pranata bentukan baru, dengan bungkus
nilai-nilai etnisitas lokal, lengkap dengan sistem hirearki dan pembagian status dan peran,
yang sebenarnya sudah lama mati, atau bahkan tidak pernah ada sama sekali. Kerajaan,
kesultanan atau bentuk pemerintahan tradisional lain yang hampir pasti sudah lama ditnggalkan,
tiba-tiba ”dihidupkan” kembali.
Dalam konteks perilaku seperti ini, revitalisasi ”nilai-nilai budaya” justru merupakan ancaman
bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Pranata
tradisional bentukan baru, hanya akan memperkuat raja-raja lokal pemungut rente tidak saja
dengan kekuatan formal, namun juga legitimasi tradisional. Fenomena ini terbaca di dalam
laporan dari daerah seperti Tanah Datar dan Gorontalo. Di dua kota ini, terlihat bahwa
masing-masing pemerintah kota memperlihatkan usaha mengaktifkan nilai-nilai budaya lokal,
yang oleh beberapa informan dipertanyakan relefansinya terhadap situasi modern sekarang.
Sangat mengkhawatirkan misalnya bila melihat bagaimana responden di Tanah Datar
melegitimasi tindakan gratifkasi ataupun nepotisme, dengan menggunakan dalih budaya dan
tradisi. Ataupun informasi dari responden di Gorontalo yang menyatakan bahwa seorang
pejabat pemkot yang melegitimasi tindakan dia menerima pemberian uang dengan nilai
cukup besar dengan alasan ”...saya tidak mau dosa. Rezeki ditolak itu dosa. Makanya saya
terima.” Sementara di Cilegon, institusi budaya ”jawara” terpelihara dengan rapihnya, lengkap
dengan peran-perannya yang tentunya sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum
dan akuntabilitas pemerintahan.
Ke sim pulan
Fenomena korupsi merupakan fenomena yang sulit untuk diteliti secara langsung. Namun
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faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambatnya dapat diidentifikasi melalui analisa
mendalam seperti ini. Aspek budaya yang selama ini mungkin luput dari perhatian dalam
kajian korupsi, dicoba diangkat dalam laporan ini. Nilai budaya, dengan didukung adanya
sistem pranata tradisi yang masih lengkap dan dipercaya oleh masyarakat yang memegangnya,
dibawah pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dalam menciptakan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel, bisa menjadi aset yang sangat berharga dalam usaha pemberantasan
korupsi. Namun aspek-aspek budaya dan tradisi, bisa juga dengan sangat mudah digunakan
untuk kepentingan legitimasi kekuasaan, demi penguasaan dari orang yang tidak
bertanggungjawab.
Kata ”budaya” seringkali digunakan dalam konteks pembahasan korupsi secara keliru dalam
wacana korupsi di Indonesia. Frasa ”budaya korupsi” atau ”korupsi yang membudaya” sering
digunakan untuk menggambarkan dalamnya problem korupsi di negara ini. Pengistilahan
seperti ini menurut TI-Indonesia tidak tepat, bahkan berpotensi melemahkan usaha
pemberantasan korupsi. Menempatkan fenomena korupsi sebagai bagian dari budaya, sejajar
dengan elemen budaya lain seperti agama, sistem kekerabatan, dan bahasa, membuat korupsi
menjadi bagian dari masyarakat yang sangat sulit bahkan tidak bisa dihilangkan. Penelitian
ini menunjukkan, bahwa kebijakan lokal (local wisdom) bisa menjadi aset dalam usaha
pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, elemen-elemen budaya dapat dipergunakan
sebagai alat legitimasi kekuasaan yang pada akhirnya akan berakhir pada perilaku korup para
penguasa.
Re k om e ndasi
a. Perlunya Strategi Sosialisasi Lebih Baik Terhadap IPK Indonesia
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa daerah pemahaman terhadap
IPK masih sangat lemah. Nampaknya strategi sosialisasi IPK perlu diperbaiki, terbukti dengan
kurangnya pengetahuan informan mengenai hal tersebut. Bahkan di beberapa daerah seperti
di Wonosobo, pengertian mendasar tentang bagaimana membaca IPK banyak tidak dipahami
oleh pejabat publik.
Temuan ini menjadi input yang baik untuk persiapan strategi diseminasi hasil IPK 2008 yang
akan dilakukan pada akhir tahun ini. Dengan adanya temuan ini, TI-Indonesia bisa merancang
strategi komunikasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
b. Potensi Korupsi Politik
Di setiap daerah yang dianalisa, teridentifikasi bahwa potensi penyalahgunaan wewenang
pengaturan anggaran pembangunan daerah (APBD), menjadi potensi sarang korupsi. Lembaga
legislatif daerah dipenuhi dengan calo-calo proyek, atau bahkan di beberapa tempat seperti
kota Mataram ataupun Gorontalo, para wakil rakyat sebagian besar merangkap menjadi
kontraktor. Dengan menggunakan strategi pengalihan jabatan kerja ke sanak saudara terdekat,
para kontraktor/anggota legislatif ini kemudian membuat rancangan anggaran pembangunan
bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tetapi berdasarkan logika bagi-bagi proyek.
Di kota Gorontalo, rekomendasi pembangunan daerah dari BAPEDA sudah bertahun-tahun
tidak pernah diperhatikan oleh anggota DPR dalam penyusunan APBD.
Temuan ini sangat penting untuk segera diantisipasi mengingat kepercayaan masyarakat
semakin menipis pada integritas para anggota dewan, baik di pusat maupun daerah. Perlu
dibuat pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban anggota dewan, termasuk soal hak
budget.
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c. Pengadaan Barang dan Jasa Masih Sangat Rentan Praktek Korupsi
Pengadaan barang dan jasa masih diidentifikasi sebagai bidang paling rentan terhadap
praktikkorupsi, kolusi dan nepotisme. Masalah tender “arisan”, “uang cendol”, bonus menjadi
bahasan di Tanah Datar, kota Cilegon, kota Jogjakarta dan daerah-daerah yang lain.
Penerapan Kepres No. 80/2003 sepertinya belum menjamin terjaganya proses pengadaan
barang dan jasa. Dalam berbagai kasus di beberapa daerah, terlihat bahwa baik pelaku bisnis
maupun pejabat publik masih banyak yang berusaha mencari kesempatan untuk menarik
untung secara tidak halal. Nampaknya penerapan Pakta Integritas untuk pengadaan barang
dan jasa dengan implementasi Pengawas Independen harus diterapkan di daerah-daerah ini
untuk meminimalisir resiko korupsi di masa depan.
d. Pelayanan Satu Atap Meminimalisir Pungutan Liar
Temuan yang cukup menggembirakan dari riset ini adalah di daerah-daerah yang sudah
menerapkan pelayanan satu atap, rata-rata informan menyatakan bahwa ada perbaikan yang
cukup signifikan dari kinerja pelayanan publik, dan juga hampir meniadakan praktek pungutan
liar. Perkembangan yang menggembirakan ini harus dipertahankan dan dikembangkan
sehingga pelayanan publik dapat menjadi semakin efisien dan profesional.
e. Revitalisasi Nilai Adat Bisa Menjadi Pisau Bermata Dua Untuk Pemberantasan
Korupsi
Nilai-nilai tradisional, kearifan lokal banyak dianggap sebagai salah satu cara alternatif untuk
mempertajam usaha pemberantasan korupsi. Namun temuan di lapangan (seperti di Gorontalo,
dan Cilegon), menunjukkan bahwa pranata-pranata lokal, bisa juga digunakan sebagai alat
legitimasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Premanisme berkedok nilai
lokal seperti jawara, merupakan warisan tradisi lokal yang mungkin tidak cocok lagi untuk
diterapkan di jaman modern. Interpretasi sempit terhadap ajaran agama, juga memiliki potensi
untuk disalahgunakan menjadi pembenaran tindakan melanggar hukum.
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Kabupaten
Tanah Datar

Nilai-nilai Demokrasi Sebagai
Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau
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Kabupaten
Tanah Datar

Nilai-nilai Demokrasi Sebagai
Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau

Pendahuluan
Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai skor tertinggi
dalam Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006, sejajar dengan Kabupaten Wonosobo,
dan Kota Pare-pare dengan indeks 5,66. Dalam kegiatan penelitian ini wawancara mendalam
dilakukan dengan 5 orang informan yaitu Bupati Tanah Datar, Ir. Shadiq Pasadigoe, SH.,
Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Datar, Elfi Marzuni, SH, MH., Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Ir. Syafruddin, Ketua Legiun Veteran Kabupaten
Tanah Datar, H. Faisal Kasim dan Ketua KADIN Kabupaten Tanah Datar, H. Afrizal Jamil,
MBA. Selain melakukan wawancara dengan informan di atas, saya juga melakukan wawancara
dengan beberapa orang masyarakat Tanah Datar yang memberikan informasi dari perspektif
masyarakat umum. Komposisi informan ini adalah beberapa orang aparat pemerintahan
Tanah Datar, perwakilan TI yang tinggal di Batusangkar serta beberapa orang masyarakat
umum lainnya. Dari wawancara sambil lalu ini didapat data yang tidak kalah kayanya dan
lebih ”membumi” dan kebanyakan dalam versi off the record untuk memahami fakta di
lapangan dengan lebih luas.
Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada hari Jumat, 11 November 2007, pukul
10.15 WIB – 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Hotel Pagaruyung Dua, Jl. H. Agus Salim,
Batusangkar, Tanah Datar. Peserta dari FDG ini berjumlah sembilan orang yang ditentukan
oleh peneliti sendiri, yaitu 1. Asisten Bupati Tanah Datar Bidang Administrasi, Suryana Sukma,
2. Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten
Tanah Datar, Edi Susanto, SH, MM., 3. Yuliadra dan 4. M. Wajdi sebagai perwakilan dari
Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tanah Datar, 5. Ketua KADIN Tanah
Datar, H. Afrizal Jamil, MBA, 6. Ketua Legian Vetern Tanah Datar, H. Faisal Kasim, 7. Ketua
Koperasi Angkutan Kota Tanah Datar, Syofyan Ajir, 8. Ketua Gabungan Pelaksana Jasa
Konstruksi (Gapensi) Kabupaten Tanah Datar, Mardek Mahmud, 9. Sekretaris Gapensi
Kabupaten Tanah Datar, Drs. Asri Rauf.
Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar
Profil Ge ografis
Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten yang berada di tengah propinsi Sumatera Barat ini
berpenduduk 333.329 jiwa, terdiri dari 160.065 jiwa penduduk laki-laki dan 173.224 jiwa
penduduk perempuan . Mayoritas penduduk kabupaten Tanah Datar bermata pencaharian
1
sebagai petani (75%). Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten terkecil di Sumatera
Barat. Dengan luas wilayah 133.600 hektar, Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan
kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Pulih Kota di sebelah utara, kabupaten Solok dan Kota
Sawah Lunto di sebelah selatan, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung di sebelah timur dan
Kabupaten Padang Pariaman di sebelah barat. Batusangkar sebagai ibukota kabupaten Tanah
Datar berjarak 100 kilometer dari Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat, atau dua
jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan dari Bukittinggi
berjarak 40 km atau 1 jam perjalanan. Selama perjalanan dari Padang dan Bukittinggi,
terhampar pemandangan persawahan dan perbukitan serta pegunungan yang indah.
1

Efrizon (penyusun). Pesona dan Profil Luhak Nan Tuo. (Batusangkar: Kantor Inforkom dan PDE Tanah Datar, 2005), hal 1.
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Sistem Kem asyarakatan Masyarakat Minangkabau
Hampir seluruh penduduk kabupaten Tanah Datar adalah sukubangsa Minangkabau yang
memliki sistem sosial berdasarkan kekerabatan matrilineal (keturunan menurut garis ibu).
Sistem ini melahirkan tatanan sosial dan sistem kepemilikan yang bersifat komunal dengan
sistem pewarisan mengikuti garis keturunan ibu. Sangat penting untuk memahami konsepsi
masyarakat Minangkabau tentang hirarki dalam kehidupan sosial dan politik. Sistem
pemerintahan yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang merupakan warisan dari nenek
moyang orang Minangkabau adalah nagari. Nagari merupakan sebuah wilayah otonom yang
terlepas dari nagari lain. Semua urusan sosial dan adat seperti hak kepemilikan terhadap
tanah ulayat dan adat-istiadat merupakan urusan masing-masing nagari. Kadang kala nagari
yang berdekatan mempunyai perbedaan adat dalam bentuk varian-varian kecil. Saat ini,
penggunaan sistem pemerintahan nagari telah dilaksanakan lagi sejak adanya era otonomi
daerah dengan Perda Pemprov Sumbar no. 09 tahun 2001 tentang kembali menerapkan
sistem pemerintahan nagari. Pada era orde baru, ada kebijakan dari pusat yang menyeragamkan
sistem pemerintahan terkecil di semua Indonesia dengan sistem pemerintahan desa. Ketika
sistem desa ini diterapkan, secara perlahan, nilai-nilai adat yang saling melekat dengan pola
hidup bernagari berkurang funginya, digantikan dengan peran desa, walaupun sistem bernagari
tidak hilang seratus persen.
Nagari dapat diandaikan seperti sebuah negara kecil yang mempunyai hak untuk mengatur
urusan mereka sendiri. Saat ini, luas sebuah nagari kurang lebih sama dengan luas tiga sampai
lima desa. Sistem pemerintahan seperti ini merupakan pencerminan dari nilai-nilai demokrasi
dan egaliter di dalam masyarakat Minangkabau.
Menurut Amir M.S., salah seorang tokoh masyarakat Minangkabau, ada dua sistem pemerintahan
yang berjalan di masyarakat Minangkabau pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu 1.
sistem pemerintahan adat dengan unit pemerintahan terkecil adalah suku, dan unit pemerintahan
terbesar adalah nagari, 2. Sistem pemerintahan NKRI. Ini berlaku sejak diberlakukannya UU
penyeragaman desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Dengan adanya otonomi daerah,
maka masyarakat Sumatera Barat dimana sebagian besar penduduknya adalah sukubangsa
Minangkabau bersepakat untuk mengembalikan fungsi nagari sebagai sebuah unit pemerintahan
yang mendapat legitimasi menurut sistem pemerintaan NKRI dan sistem pemerintahan adat.
Pola kepemimpinan di masyarakarakat Minangkabau adalah pola kepemimpinan kolektif.
Pada masa lalu, nagari mempunyai aparat-aparat yaitu penghulu, malin, manti dan dubalang.
Pada masa sekarang, pimpinan kolektif yang ada di kerapatan adat nagari adalah orang yang
tergolong “urang nan ampek jinih” yaitu niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama dan Bundo
kanduang.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah di seluruh Indonesia, khususnya
untuk Sumatera Barat terjadi perubahan pemerintahan di tingkat terendah yang sebelumnya
berada di tingkat desa/kelulaharan beralih ke tingkat nagari. Untuk Kabupaten Tanah Datar
berdasarkan Peraturan daerah nomor 17 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, semula
kabupatan Tanah Datar yangterdiri dari 221 desa/kelurahan, sekarang berdasarkan Perda
tersebut telah terbentuk 75 nagari dan 280 jorong definitif.
Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif guna memelihara ketahanan agama dan sosial
budaya masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah”. Kembali ke sistem pemerintahan nagari antara lain bertujuan
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untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, akseptabel dan memiliki legitimasi
dalam masyarakat. Di samping itu juga menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu
memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.
Untuk mensukseskan proses kembali ke nagari telah dilaksanakan persiapan-persiapan baik
dalam bentuk kegiatan pembekalan dan pelatihan teknis untuk wali nagari, Badan Perwakilan
Rakyat (BPRN) yang sekarang diubah menjadi Badan Musyawarah (Badan Musyawarah)
Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan aparat nagari sehingga mendapat gambaran yang
jelas tentang tugas pokok dan dan fungsi institusi masing-masing dan sekaligus mendapat
pedoman dalam melaksanakan tugas. Kondisi ini telah memberikan dampak positif terhadap
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan lancarnya komunikasi dengan Pemerintahan
Daerah.
Dengan gambaran singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah
nilai budaya masyarakat Minang yang telah ada sejak dahulu. Kondisi budaya seperti ini
menciptakan kepribadian masyarakat Minang yang bebas dan merdeka. Konsepsi masyarakat
Minangkabau tentang pemimpin dapat terwakili dengan baik dalam pepatah Minang berikut
yang menyatakan bahwa pemimpin itu ”ditinggian sarantiang, didahuluan salangkah”.
(ditinggikan seranting, didahulukan selangkah). Artinya, pemimpin adalah wakil masyarakat
yang dipilih oleh karena kecakapannya dan kepandaiannya. Warga masyarakat yang memiliki
kemampuan ini dihormati oleh seluruh masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam kaumnya
untuk membawa kaumnya ke arah yang lebih baik. Konsep ini dilaksanakan berjenjang sesuai
dengan tingkat kepemimpinan seseorang. Mulai dari sebagai mamak dalam keluarga besar
hingga penghulu dalam suku. Para penghulu-penghulu suku inilah yang kemudian bergabung
dalam lembaga kerapatan adat nagari.
Kepribadian dan konsepsi tentang kepemimpinan seperti inilah yang akan melandasi
pembahasan dalam tulisan ini tentang bagaimana orang Minang melihat pemimpin mereka
yang duduk di pemerintahan sehingga dapat melakukan kontrol sosial untuk menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, perubahan budaya dan terjadinya interaksi
dengan nilai-nilai luar, seperti pola pemerintahan yang terpusat pada masa Orde Baru, juga
menjadi pokok analisa.
Pote nsi Dae rah
Sebagai daerah yang beriklim tropis kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai potensi seperti
di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata dan bidang lainnya. Kawasan ini
memiliki kawasan hutan seluas 47.440 km persegi atau 35,51% dari luas keseluruhan
kabupaten Tanah Datar. Areal persawahan seluas 28.910 km persegi (21,64%), pertanian
tanah kering 18.245,1 km persegi (13,66%), perkebunan 16.833,50 km persegi (12,60%),
rawa/danau 6.420 km persegi (4,81%), kebun campuran 5.190 km persegi (3,88%),tanah
tandus 1.208 km persegi (0,90%) dan kolam ikan 863,50 km persegi (0,65%).
Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris karena sebagian besar masyarakatnya bergerak
pada sektor pertanian. Dari 133.600 ha luas wilayah kabupaten ini telah dimanfaatkan untuk
lahan budidaya seluas 61.07% dan dikuasai oleh rumah tangga petani seluas 36.908 ha
(45,2%). Dari luas lahan yang dikuasai tersebut telah digunakan untuk usaha pertanian seluas
32.652 Ha (88.4%). Jumlah masyarakat yang berusaha tani lebih kurang 76 % dari jumlah
penduduk yaitu sebanyak 250.771 atau 64.338 KK. Dengan demikian, rata-rata luas lahan
garapannya hanya 0.51 Ha/KK.
Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Tanah Datar meliputi padi, jagung, ubi kayu,
ubi jalar dan kacang hijau. Sebagai komoditas yang berperan penting secara strategis dan
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politis terutama dalam pengamanan dan ketahanan pangan, maka tanaman padi mendapat
perhatian khusus di kabupaten Tanah Datar. Komoditas padi ditemui di seluruh wilayah
kabupaten Tanah Datar. Penanaman padi terluas ada di kecamatan Lintau Buo, Sungai Tarab
dan Batipuh.
Keuangan Daerah
Kabupaten Tanah Datar termasuk kabupaten yang terbatas kemampuan keuangannya yang
disebabkan oleh terbatasnya potensi sumber daya alam. Sekarang ini potensi Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar hanyalah sekitar Rp 20 milyar setahun atau hanya lima
persen saja dari jumlah APBD setiap tahunnya. Sedangkan dana yang 95% persen lagi
diperoleh dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Namun, Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten Tanah
Datar masih belum dapat memacu pembangunan di daerah ini dengan cepat, sehingga
pembangunan di Tanah Datar masih sangat terbatas.
Saat ini di kabupaten Tanah datar masih terdapat 18.229 keluarga yang tergolong miskin yang
masih sangat membutuhkan bantuan baik berupa pelatihan keterampilan maupun bantuan
modal usaha.
Hingga tahun 2006, masih ada jorong dan nagari yang belum menikmati aliran listrik dan
air bersih termasuk air untuk aliran irigasi teknis. Hal ini sangatlah mendasar sebab mata
pencaharian masyarakat sebagian besar ditopang oleh hasil pertanian terutama padi di
samping hasil perkebunan dan peternakan.
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kab. Tanah Datar (dalam Rupiah)
Tahun : 2004

1

Pajak Daerah

2,377,000,000

2,532,078,424

PERSENTASE
(%)
106.52

2

Retribusi Daerah

3,319,443,000

2,799,371,593

84.33

3

Hasil Pers. Milik Daerah
5,102,917,048
danHasil Pengelolaan kekayaan DaerahYang dipisahkan

5,558,196,486

108.92

4

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah

4,539,260,560

4,465,240,845

98.37

JUMLAH

15,338,620,608 15,354,887,348

100.11

NO. SUMBER PENERIMAAN

TARGET

REALISASI

Sumber: Dipenda Kab.Tanah Datar
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Target Penerimaan PAD Kab. Tanah Datar (dalam Rupiah)
Tahun : 2007 dan 2008

NO. SUMBER PENERIMAAN

2007

2008

1

Pajak Daerah

2,943,670,000

3,153,090,000

2

Retribusi Daerah

4,797,518,000

6,139,973,500

3

Hasil Pers. Milik Daerah
danHasil Pengelolaan kekayaan DaerahYang dipisahkan

9,917,378,880

11,285,000,000

4

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah

6,041,433,120

6,310,910,000

JUMLAH

23,700,000

26,888,973,500

Sumber: Dipenda Kab.Tanah Datar

No.
1
2
3
4
5

Tahun
2000
2001
2002
2003
2004

Jumlah Realisasi PAD (Rp.000)
1.943.734
5.218.146
11.308.686
14.782.988
15.354.887

Sumber : Dipenda Kab. Tanah Datar
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2006, dari target pendapatan
sebesar Rp 385.468.894.700 telah direalisasikan sebesar Rp 401.319.763.346 atau 104.111%
yang terdiri dari: 1. Bagian pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006 dengan target Rp
22.835.199.700 telah direalisasikan Rp 27.681.518.126 atau 121.22%, 2. Bagian Dana
perimbangan dengan target Rp 350.754.746.000 telah dapat direalisasikan sebesar Rp
370.087.727.070 atau 105,51%., 3. Bagian lain-lain Penerimaan yang sah dari target Rp
11.878.949.000 terealisasikan Rp 3.550.518.150 atau 29,89%.
Temuan Lapangan dan Analisa
Masyarakat dan Pem erintahan Kabupaten Tanah Datar Saat Ini
Saat ini, kabupaten Tanah datar dipimpin oleh Ir. Shadiq Pasadigoe, SH. Beliau menjabat
sebagai bupati sejak tahun 2005 dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang
pertama di Kabupaten Tanah Datar. Dalam pemilihan tersebut, beliau menang mutlak dari
kandidat lain dengan mengantongi suara sekitar 52 %. Beliau adalah putra daerah yang
berkarier sebagai PNS di Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar dan kemudian terpilih
menjadi Bupati untuk periode 2005 - 2010 sebagai calon bupati yang diusung oleh partai
Golkar.
Secara umum, hampir semua informan dalam penelitian ini menilai bahwa kabupaten Tanah
Datar masih dapat dibilang terkendali dalam hal praktek-praktek korupsi, walaupun dengan
catatan-catatan khusus terkait dengan sejarah birokrasi pada masa Orde Baru.
Bapak Shadiq sendiri sebagai bupati menilai bahwa Kabupaten Tanah Datar saat ini berada
dalam tahap menuju bersih dalam kisaran nilai 70 – 80 dalam skala 100. Pak Shadiq melihat
bahwa yang paling penting adalah komitmen kepala daerah untuk menindaklanjuti setiap
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penyelewengan yang terjadi. Saat ini, usaha yang dilakukan oleh bupati untuk mendapat
masukan dari masyarakat tentang berbagai kasus penyelewengan di tingkat bawah adalah
dengan meminta masyarakat untuk mengadukan setiap penyelewengan yang ada baik melalui
sms ke no handphone beliau ataupun surat. Beliau berpendapat animo masyarakat sangat
besar dalam berpartisipasi dalam memberi laporan melalui sms ini. Beliau mencontohkan
sudah ada beberapa kasus penyelewengan yang berada di tingkat staf yang dapat beliau
bereskan dengan cepat.
Komposisi masyarakat kabupaten Tanah Datar yang homogen secara sukubangsa, keseragaman
nilai-nilai budaya dan agama, serta wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten
lain di Sumatera Barat menyebabkan kontrol sosial masih terbilang kuat antar sesama
masyarakat maupun terhadap birokrat pemerintah. Selain itu, sedikitnya nilai perputaran
uang yang ada di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan kecilnya peluang untuk terjadinya
korupsi dalam jumlah yang besar. Sama sekali tidak ada kegiatan industri dalam skala besar
di kabupaten ini dan ini terlihat dari komposisi penduduk Tanah Datar dimana 75 %
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Otomatis, dalam satu tahun berjalan,
satu-satunya kegiatan yang menggunakan anggaran yang besar adalah kegiatan operasional
pemerintah yang didanai oleh APBD. Dalam APBD kabupaten Tanah Datar tahun 2008 yang
telah disahkan dalam rapat DPRD, dua dinas yang mendapatkan anggaran yang paling besar
adalah Dinas Pendidikan dan Tenaga kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah.
Perdebatan bisa terjadi jika berbicara praktek korupsi di tengah budaya ketimuran masyarakat
Indonesia. Hal ini terjadi pula di Tanah Datar. Praktek-praktek korupsi kadangkala dikaburkan
dengan kebiasaan masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan
yang erat. Dalam masyarakat Minangkabau, saling memberi dan bertenggang rasa kepada
tetangganya adalah hal yang lumrah. Kerancuan dapat terjadi jika seorang aparat pemerintah
menerima sesuatu dari masyarakat sebagai bentuk saling memberi dalam bentuk hubungan
ketetanggaan. Kadang sulit membedakan antara perilaku pemberian hadiah ini ketika aparat
pemerintah ini membantu si tetangga dalam urusan pengurusan surat-surat penting. Tujuan
pemberian hadiah bukan hanya untuk memberikan uang pelicin atau uang bayaran terhadap
pelayanan yang dikhususkan kepada seseorang, tetapi ucapan terima kasih kepada saudara,
tetangga, teman dan sebagainya yang sudah menjadi semacam nilai budaya. Topik seperti
ini menjadi pertanyaan dari beberapa informan dalam merumuskan konsep korupsi yang
dapat diterima oleh semua kalangan. Di luar semua perdebatan tentang kebiasaan mayarakat
yang mempunyai indikasi korupsi tersebut, semua informan sepakat bahwa ada tindakan dari
aparat pemerintah maupun pengusaha sebagai rekanan pemerintah yang memang jelas-jelas
merupakan bentuk praktek korupsi karena ada aspek merugikan keuangan negara, merugikan
terhadap pelayanan masyarakat serta tindakan yang dianggap melakukan pemerasan terhadap
masyarakat.
Dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemukiman dan Transmigrasi, sudah lazim
diketahui adanya permainan dan berbagai praktek kecurangan yang terjadi, temasuk di
kabupaten Tanah Datar yang menurut beberapa informan masih terjadi sampai saat ini. Jika
dilihat di dalam proses tender proyek pengadaan jalan, ada semacam kerjasama antara aparat
pemerintah dengan pelaku bisnis sehingga pelaku bisnis yang bisa membayar lebih besar
atau pelaku bisnis yang mempunyai hubungan kedekatan dengan aparat pemerintah yang
mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan proyek. Selain itu, memberikan proyek
kepada penawar terendah yang kadang kala diragukan mutunya juga masih terjadi. Informan
melihat bahwa ada permainan aparat untuk memenangkan penawar terendah dan ketidakseriusan dari aparat dalam menilai pentingnya asas manfaat hasil dari proyek tersebut sehingga
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sudah dapat dibayangkan bagaimana hasil dari proyek tersebut nantinya karena sudah pasti
tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
Dalam pelayanan terhadap masyarakat, masih ada praktek-praktek yang merugikan keuangan
negara sampai berbentuk pemerasan terhadap masyarakat seperti meminta biaya perijinan
lebih dari biaya yang telah ditentukan. Contoh kasus yang diberikan oleh seorang wakil
masyarakat berikut menceritakan tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah di badan
pertanahan. Biaya yang tertera di peraturan misalnya Rp 600 ribu, namun, aparat pemerintah
meminta biaya pengurusan yang lebih besar dari itu hingga Rp 1,5 juta. Selain itu, waktu
yang dibutuhkan untuk pengurusan izin dan sebagainya juga sering diselewengkan dan dibuat
lama. Proses perijinannya sebenarnya dapat selesai dalam waktu 4 jam, namun pada
kenyataanya bisa menjadi 24 jam. Jika ada uang tambahan sebagai pelicin, semua urusan
perijinan tersebut bisa cepat diproses.
Contoh lain tentang tentang praktek korupsi yang berbentuk pemerasan terhadap masyarakat
adalah tilang di tempat tanpa ada bukti penerimaan surat tilang oleh aparat kepolisian. Semua
orang sudah mafhum bahwa polisi merupakan aktor praktek korupsi di jalan raya. Kadangkala
polisi malah sengaja mencari-cari kesalahan pengendara di jalan raya sehingga terjadilah
negosiasi dalam menentukan harga yang pas agar si pengendara bermotor tidak dibawa ke
pengadilan.
Perwakilan dari aparat pemerintahan mengklaim, sejak reformasi sudah ada perubahan dalam
paradigma praktek korupsi di kalangan aparat pemerintah daerah ke arah yang lebih baik.
Pemda menjadi organisasi yang termasuk cepat dalam pembenahan birokrasi dibandingkan
dengan masih banyaknya praktek korupsi yang merugikan masyarakat yang terjadi di beberapa
instansi pemerintah seperti kepolisian, lembaga penegak hukum dan badan pertanahan.
Penyebab perubahan yang sudah ada di instansi pemerintahan daerah, selain memang ada
keinginan dari pribadi aparat pemerintahan dalam membenahi sistem birokrasi dan organisasi,
dorongan dari luar juga kuat menuntut perubahan tersebut. Contohnya, lembaga-lembaga
donor dari luar negeri mensyaratkan beberapa hal kepada pemerintah daerah jika ingin
menerima bantuan dalam bentuk program maupun hibah. Sebelumnya, bantuan yang sudah
sering diberikan oleh pihak luar ini ditengarai mengalami banyak kebocoran sehingga pihak
donor semakin berhati-hati dalm menyalurkan bantuan mereka. Salah satu program yang
berjalan saat ini di kabupaten Tanah Datar adalah program P2TPD yang dilaksanakan di 14
kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Program ini mensyaratkan adanya kesepakatankesepakatan yang harus ditandatangi oleh pemda Tanah Datar sebelum diterapkan di lapangan,
diantaranya adalah adanya Perda Transparansi dan Partisipasi serta adanya sosialisasi APBD
ke seluruh masyarakat.
Pemerintah mengklaim bahwa prestasi Tanah Datar cukup dikenal di Indonesia. Saat ini
pimpinan proyek dan bendahara sudah diminta untuk meneken surat pernyataan untuk tidak
melaksanakan tindakan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek-proyek di instansi
pemerintah. Selain itu, sudah dilaksanakan pendataan harta kekayaan para pejabat yang
diorganisir oleh KPK walaupun sebagian dari anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar belum
menyerahkan laporan harta kekayaan mereka. Dalam Perda Transparansi dan Partisipasi yang
telah disahkan tersebut, mengamanatkan semua informasi tentang pemda dapat diakses oleh
masyarakat dengan bebas. Satu lagi amanat dari Perda ini yang saat ini mengalami kendala
adalah pembentukan Komisi Transparansi yang masih terdapat salah persepsi antara Pemda
dan DPRD, sehingga hingga saat ini Komisi Transparansi dan Partisipasi di Tanah Datar belum
terbentuk.
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Pemda Tanah Datar juga bekerja sama dengan GTZ - Menpan dalam melakukan pengukuran
indeks kepuasan masyarakat. Pemda juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memotong
jalur birokrasi. Salah satu yang menjadi program kebanggaan dari Pemda adalah adanya
kredit lunak tanpa agunan yang diberikan kepada pedagang kecil di pasar Batusangkar.
Program ini melibatkan Bank Nagari sebagai pengelola kredit. Pemda memberikan kemudahan
dalam pengurusan izin untuk mendapatkan kredit. Program ini sangat membantu pedagang
kecil yang memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Program ini
sudah menjadi “Best Practice” dari kabupaten Tanah Datar yang telah ditiru dan dicoba
diterapkan di seluruh kabupaten di Sumatera Barat.
Wakil masyarakat memberi masukan bahwa memang penting untuk meningkatkan dan
menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan penciptaan pemerintahan
yang baik dan bersih. Setiap program yang akan dilaksanakan di kabupaten Tanah Datar,
harus melibatkan masyarakat dari awal sampai akhir. Inilah yang menjadi inti dari pelaksaan
pemerintahan yang baik dalam bentuk transparansi dari semua kegiatan dan program yang
direncanakan pemerintah. Selain itu, nilai-nilai akuntabilitas dan partisipasi masyarakat juga
harus menjadi hal yang mesti ditumbuhkan. nilai-nilai transparansi bukan hal yang asing bagi
masyarakat Tanah Datar. Penerapan nilai-nilai transparansi telah umum dijalankan oleh
masyarakat Minangkabau misalnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja mesjid.
Ada kritik yang diberikan oleh beberapa kelompok di masyarakat kepada pemerintah perihal
kebijakan dari pemerintah yang baru untuk melanjutkan program-program yang dinilai berhasil
dilakukan oleh pemerintah yang lama. Setiap kebijakan yang terbukti efektif dari pemerintahan
sebelumnya, sebaiknya dilanjutkan oleh pemimpin yang berikutnya. Tidak dilanjutkannya
kebijakan pemimpin yang lalu, menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran, usaha dan
pemikiran. Jika satu langkah telah dilaksanakan setengahnya dan terbukti berhasil, namun
ketika pergantian pemimpin menyebabkan program yang dinilai sudah baik ini tidak dilanjutkan
lagi.
Sebagian informan menilai bahwa memang sudah ada perubahan yang mengarah kepada
yang lebih baik dari proses pemerintahan di Tanah Datar. Keterbukaan dari pemerintah sejak
masa reformasi ini sudah terlihat. Namun, sepertinya memang sudah menjadi kebiasaan
dalam masyarakat untuk mengkritik dengan membabi buta. Padahal, sesuatu yang dikritik
itu sudah dipecahkan dan sudah diselesai masalahnya oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat
masih belum menggunakan perkembangan yang baik ini dengan maksimal karena faktor
sumber daya manusia yang masih kurang.
Prose s Pe ngadaan Barang dan Jasa
Proses pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah merupakan
salah satu atau mungkin satu-satunya proyek yang mempunyai nilai paling besar di Kabupaten
Tanah Datar. Hampir tidak ada proyek swasta yang bernilai sama dengan anggaran pengadaan
barang dan jasa di Dinas Kimpraswil ini.
Pada APBD kabupaten Tanah Datar tahun 2008, anggaran untuk Dinas Kimpraswil telah
ditetapkan sekitar Rp 77 milyar termasuk biaya untuk gaji pegawai. Sama seperti Dinas
Kimpraswil di daerah yang lain, Dinas Kimpraswil di Kabupaten Tanah Datar mempunyai 4
subdinas, yaitu PSDA (Pembangunan Sumber Daya Air – Irigasi), Prasarana jalan, Tata
Bangunan dan Tata Ruang. Alokasi anggaran terbagi ke 4 sub-dinas ini dengan anggaran
terbesar di subdinas Pengadaaan Prasarana Jalan. Semua proyek pengadaan barang dan
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pembangunan infrastruktur diumumkan secara luas kepada khalayak di koran lokal dan koran
nasional sehingga semua perusahaan yang ingin ikut boleh mendaftarkan diri. Setelah itu
akan diadakan tender untuk menentukan perusahaan yang menang untuk melaksanakan
proyek tersebut. Semua rencana pembangunan prasarana utnuk tahun 2008 telah ada dan
proses penentuan pembangunan prasarana ini merupakan hasil keputusan dari Musrenbang
(Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari).
Dalam pengadaan barang di Dinas Kimpraswil, merujuk kepada Keppres no. 80 tahun 2003,
proses pengadaan barang dan jasa ada 2, yaitu melalui tender dan penunjukan langsung.
Penunjukan langsung diperbolehkan jika nilai proyek adalah Rp 50 juta ke bawah. Proyek
yang bernilai Rp 50 Juta ke atas harus diadakan tender. Namun, ada isu di tingkat masyarakat
tentang proses penentuan proyek ini. Misalnya, ada sebuah proyek yang bernilai Rp 200 juta
sehingga sesuai peraturan proyek ini harus dilakukan tender. Namun, pihak-pihak tertentu
di Dinas Kimpraswil melakukan semacam kesengajaan dan kecurangan agar proyek ini
menjadi penunjukan langsung. Cara yang dilakukan adalah dengan sengaja membagi proyek
ini menjadi proyek bernilai Rp 50 juta ke bawah sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan
penunjukan langsung. Pejabat yang melakukan penunjukan langsung ini tentunya berkeinginan
untuk mendapatkan komisi yang besar dari rekanan yang ditunjuknya atau malah menunjuk
perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau kerabatnya.
Isu-isu sekitar tender arisan yang memang dikenal luas dalam pengadaaan barang dan jasa
di mana saja di Indonesia juga terjadi di kabupaten Tanah Datar. Modus tender arisan adalah
para pengusaha melakukan semacam kesepakatan di antara mereka untuk menentukan
pengusaha mana yang akan memenangkan tender suatu proyek. Caranya dengan memberikan
uang kepada beberapa pengusaha tertentu agar dia tidak ikut dalam tender tersebut, atau
proposal penawarannya dibuat setinggi mungkin sehingga kalah tender. Uang yang diberikan
oleh pengusaha kepada koleganya sesama pengusaha ini dikenal dengan istilah lokal sebagai
“uang cindua” (uang cendol).
Bupatipun sepertinya memahami proses yang terjadi dalam tender arisan ini. Beliau
mengatatakan bahwa harus ada semacam pembinaan terhadap para rekanan ini agar tidak
melakukan berbagai kecurangan dalam melaksanakan proyek sehingga nilai manfaat dari
suatu proyek dapat benar-benar dinikmati oleh rakyat.
Isu adanya broker/perantara dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Kimpraswil juga
menjadi isu yang menarik dalam diskusi yang dilakukan dengan perwakilan masyarakat Tanah
Datar. Bapak Mardek, sebagai ketua GAPENSI menceritakan bahwa saat ini bisa saja seorang
(bisa saja pengusaha atau bukan) meminta sebuah proyek pembangunan prasarana karena
kedekatan personalnya dengan pimpinan proyek dari Dinas Kimpraswil. Kemudian, orang
ini menawarkan pula kepada temannya pengusaha lain untuk mengerjakan proyek tersebut.
Orang yang mempunyai kedekatan dengan pimpinan proyek ini hanya menerima komisi
bersih saja sebagai perantara dari proyek yang dia berikan kepada pengusaha jasa konstruksi
yang sebenarnya. Kedekatan seorang perantara dengan kepala dinas atau pejabat di Dinas
Kimpraswil telah menyebabkan proses penunjukan langsung menjadi tidak adil. Kadang kala
orang yang mempunyai kedekatan dengan kepala dinas ini mengerjakan sendiri proyek
dengan cara meminjam perusahaan jasa konstruksi pengusaha lain. Dari diskusi yang dihadiri
oleh Ketua dan sekretaris Gapensi kabupaten Tanah Datar, mereka berkomitmen akan
mengadakan perbaikan agar praktek-praktek yang tidak sepatutnya dapat dikurangi.
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Beberapa informan menilai adanya perantara dalam pengadaan barang dan jasa ini merupakan
kelemahan dari Keppres no 80 tahun 2003. Dalam Keppres diamanatkan untuk
menginformasikan secara terbuka tentang anggaran dan biaya serta perincian sebuah proyek
kepada khalayak umum sehingga seorang yang tidak ahli sekalipun dalam meyusun laporan
penawaran sebuah proyek dengan mudah dapat membuat sebuah proposal penawaran.
Padahal sebelumnya, dalam Keppres no. 16 dinyatakan bahwa anggaran proyek tidak boleh
diumumkan dan dirahasiakan kepada rekanan sehingga rekanan yang mempunyai pengalaman
saja yang dapat menyusun proposal penawaran untuk proyek tertentu.
Ada semacam usulan dari wakil masyarakat untuk memberdayakan koperasi yang ada sehingga
mereka dinilai layak untuk mengikuti tender. Dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dinyatakan
bahwa koperasi boleh mengikuti tender pengadaan barang dan jasa. Jika pemerintah membantu
perkembangan koperasi sehingga koperasi ini bisa ikut bersaing dalam pengadaan barang
dan jasa, maka akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat umum karena anggota koperasi
adalah masyarakat. Dalam pengelolaan keuanganpun akan lebih transparan karena dimiliki
oleh masyarakat, bukan perseorangan.
Koperasi dibolehkan ikut dalam tender pengadaan barang dan jasa asalkan memiliki kualifikasi
dan memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan itu antara lain berbadan hukum dan
memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu proyek.
Permasalahan saat ini adalah pihak Dinas Kimpraswil Tanah Datar belum mempunyai data
koperasi mana saja dan apa saja yang telah memiliki kualifikasi yang memenuhi standar
untuk pengadaan barang dan jasa. Jika memang ada koperasi yang merasa memenihi syarat,
diperbolehkan mengajukan penawaran dalam tender proyek pengadaaan barang dan jasa.
Salah satu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah lembaga Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) sebagai induk organisasi yang berfungsi sebagai pengawas kegiatan usaha di daerah
saat ini tidak mendapat banyak peran. Seharusnya, banyak yang dapat dilakukan oleh KADIN
dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengusaha jasa konstruksi untuk
mengurangi berbagai praktek kecurangan di atas. Permasalahan tidak berperannya KADIN
dalam melakukan pengawasan sebagai pengaruh dari Keppres 80 tahun 2003 yang tidak
mengharuskan setiap pengusaha termasuk pengusaha jasa konstruksi untuk menjadi anggota
KADIN, sedangkan dalam UU No 1 tahun 1987 dinyatakan bahwa anggota KADIN adalah
pengusaha, termasuk pengusaha jasa konstruksi.
N ilai-nilai Budaya Lokal dan Praktek Korupsi
Seperti yang telah dijelaskan bahwa masyarakat Minangkabau masih memiliki pola hidup
kekeluargaan sebagai akibat sistem kekerabatan mereka yang menganut sistem keluarga luas.
Sistem kekerabatan dan kekeluargaan ini akan memberi pengaruh positif dalam mengurangi
praktek-praktek korupsi di masyarakat. Orang Minangkabau akan merasa sangat malu jika
mereka diketahui melakukan praktek korupsi oleh masyarakat apalagi jika kasus tersebut
sampai ke pengadilan. Dihubungkan dengan pola hidup kekeluargaan, jika seorang anggota
keluarga melakukan kesalahan, maka yang akan mendapat aib adalah semua keluarga besar,
mulai dari orang tuanya, paman dan kerabat mereka yang lain. Ada pepatah minang
mengatakan “anak mamanjek orang tuo nan jatuah kamanakan mamanjek, mamak nan jatuah”
(anak yang memanjat orang tuanya yang jatuh, keponakan yang memanjat, paman yang
jatuh). Artinya, jika seorang anak melakukan kesalahan, maka yang akan menanggung
malunya adalah orang tuanya. Selain sebagai anak, seseorang adalah keponakan dari
pamannya, maka jika keponakan ini melakukan kesalahan maka pamannyalah yang ditanya
orang. Nilai-nilai seperti ini merupakan alat yang ampuh dalam masyarakat Minangkabau
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untuk memberikan kontrol sosial terhadap terjadinya sebuah tindak kesalahan, termasuk
praktek korupsi.
Namun, ada semacam catatan yang diberikan oleh tokoh masyarakat lain yang beranggapan
bahwa telah banyak perubahan yang terjadi sosial dan budaya di masyarakat Tanah Datar.
Adanya tuntutan hidup yang lebih berat membuat mulai tumbuh nilai-nilai acuh tak acuh
terhadap keadaan yang jelas-jelas melanggar adat atau peraturan. Saat ini banyak manusia
yang tidak puas dengan apa yang dia dapat sekarang padahal yang didapatnya tersebut
sebenarnya sudah sesuai dengan kemampuannya. Jika ada kesempatan dan celah untuk
melakukan tindakan yang melanggar norma, maka mereka akan memanfaatkan kesempatan
itu.
Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau mempunyai praktek yang lebih mengarah
kepada nepotisme. Aparat Pemda akan mendahulukan kerabatnya jika ada urusan yang harus
diselesaikan. Seorang yang sedang berurusan dengan Pemda akan meminta bantuan kerabatnya
yang menjadi aparat Pemda. Sepertinya belum menjadi budaya bagi masyarakat kita untuk
antri dan mengikuti prosedur yang ada. Kebiasaan ini menjadi-jadi karena sistem birokrasi
Indonesia yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Kadangkala proses yang
berbelit-belit ini merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk
membuka peluang terjadi sogokan atau uang pelicin.
Ada pepatah Minang yang mengatakan “baraia sawah di ateh, lambok sawah di bawah”
(berair sawah di atas, lembab sawah di bawah), artinya bahwa jika seorang anggota kelompok
mendapat rezeki atau mempunyai jabatan maka orang-orang di sekelilingnya akan ikut
menikmati rezeki atau jabatan tersebut. Sepertinya ini adalah kodrat alam dan pepatah ini
dipahami benar-oleh masyarakat Minangkabau. Setiap orang cenderung untuk mendahulukan
keluarganya. Nampaknya, nilai-nilai kekeluargaan yang ada di masyarakat timur memang
mempunyai pengaruh dalam terciptanya iklim budaya nepotisme.
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Pendahuluan
TI-Indonesia pada tahun 2004 dan 2006 telah melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi pada
kota/kabupaten di Indonesia 2 untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap
praktik korupsi yang terjadi di tingkat lokal atau pemerintahan daerah. Pada survei di tahun
2004, nilai IPK Kota Cilegon adalah 5,28, namun pada survei tahun 2006, Kota Cilegon
mendapat skor 3,85. Fenomena menurun drastisnya IPK Cilegon dalam dua tahun terakhir
menarik untuk diteliti. Hal apa yang kemudian menyebabkan nilai IPK Cilegon menurun,
sehubungan dengan praktik korupsi di kota tersebut. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih
lanjut, terutama mengenai bagaimana dan mengapa korupsi dapat terjadi, bagimana peran
pemerintah daerah dalam menangani korupsi, dan faktor sosio kultural apa saja yang dapat
melanggengkan maupun menghambat terjadinya korupsi.
Penelitian dilakukan pada bulan November–Desember 2007 di Kota Cilegon. Teknik yang
digunakan untuk pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive (bertujuan)
di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi dan pemahaman yang cukup
dan dianggap sebagai orang-orang yang tepat dalam memberikan informasi yang sesuai
dengan kebutuhan penelitian.3 Sumber data utama untuk penelitian ini diwakili oleh 1. Pihak
Pemerintah Kota Cilegon ( Wakil Walikota Cilegon dan Pejabat Bagian Hukum Pemkot
Cilegon), 2. Pejabat Penegak Hukum yang diwakili oleh pihak Kejari, 3. Pejabat Institusi
5
Publik (Pejabat Dinas PU) 4 4. Kelompok tokoh masyarakat (tokoh Pemuda Muhamadiyah
dan aktivis LSM di Cilegon), 5. Kelompok pengusaha setempat, 6. Anggota Legislatif Kota
Cilegon. Selain wawancara mendalam, data sekunder juga dikumpulkan guna menunjang
penelitian ini, antara lain pengumpulan data kepustakaan, baik itu buku-buku teks, data-data
statistik, dan arsip-arsip pemerintah Kota Cilegon. Metode lain yang digunakan untuk
mengumpulkan dan mengklarifikasi data selama penelitian berlangsung adalah dengan
mengadakan FGD (Focus Group Discussion) atau diskusi kelompok terarah. FGD dilaksanakan
pada tanggal 8 Desember 2007 di Hotel Permata Krakatau Cilegon. Peserta FGD dipilih
berdasarkan kelompok informan yang sudah pernah diwawancarai dan individu yang dianggap
memiliki informasi penting yang berkaitan dengan isu korupsi. FGD dihadiri oleh 7 peserta,
dimana masing-masing peserta diminta pendapatnya dan berdiskusi seputar isu korupsi.
Diadakannya FGD bertujuan untuk mengecek kembali data-data wawancara, isu dan temuan
lain sebelumnya.
Gambaran Umum Kota Cilegon
Profil Geografis
Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun
1999. Sebagai kota yang secara geografis berada pada ujung barat Pulau Jawa serta merupakan
pintu gerbang utama yang menghubungkan sistem Pulau Jawa dengan Sumatera, Kota Cilegon
2 TII, Op cit. h. 11
3

Soehartono. 2004. h 35

4 Dinas PU dijadikan sebagai informan selain karena nilai (skor) pelayanan publiknya yang kurang baik di antara instansi publik lainnya
(berdasar survei IPK 2006, TII), juga karena Dinas PU sebagai salah satu sasaran pemeriksaan BPK RI
5 Salah satu tokoh pemuda di Cilegon yang cukup aktif menulis opini publik tentang good governance di Cilegon, juga terlibat dalam
berbagai LSM kepemudaan.
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juga merupakan lokasi bagi berbagai kegiatan industri, baik industri berat ataupun menengah.

6

Secara administratif, Kota Cilegon berada pada koordinat 5052’24”–6004’07” Lintang Selatan
dan 105054’05”–1060 05’11” Lintang Utara, yang dibatasi oleh 7:
·
Sebelah Barat
: Selat Sunda (Provinsi Lampung)
·
Sebelah Utara
: Kabupaten Serang
·
Sebelah Timur
: Kabupaten Serang
·
Sebelah Selatan : Kabupaten Serang
Dengan luas wilayah sebesar 175,49 Km2, Kota Cilegon dibagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan,
21 (duapuluh satu) kelurahan, dan 22 (duapuluh dua) desa. Wilayah Kota Cilegon hingga
tahun 2004 berpenduduk 334.185 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang telah mencapai
1.910 jiwa/km2.
Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (1991-2005) jumlah penduduk Kota Cilegon bertumbuh
mencapai 51,92% atau setara dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,46% per tahun.
Proses perkembangan jumlah penduduk dari 228.230 jiwa pada tahun 1991 menjadi 343.476
jiwa hingga tahun 2005 dicirikan dengan proses pertumbuhan yang cukup stabil pada lima
tahun pertama (1991-1995). Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon tersebut
terutama dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk yang masuk sebagai pencari kerja
maupun tenaga kerja yang merupakan implikasi atas bertumbuhkembangnya kondisi
perekonomian perkotaan Kota Cilegon, khususnya pada sektor industri, perdagangan dan
jasa.8
Mengingat adanya potensi sumber daya yang cukup besar, Kota Cilegon lebih diarahkan
pada pengembangan kelompok industri besar dan sedang, industri kecil, dan industri kerajinan.
Industri di Kota Cilegon dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu industri baja, industri nonbaja (industri kimia, jasa angkutan alat berat, dan industri bahan galian), dan industri kecil
(industri pembuatan kompor minyak, pembuatan genteng/batu bata, pembuatan emping
melinjo, dan aneka industri lainnya). Pengembangan industri berat dan sedang diarahkan
pada Kawasan Industri Cilegon PT. Krakatau Steel, Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan
Pulomerak.9
Konsentrasi industri tersebut didukung oleh pelabuhan-pelabuhan khusus yang mendukung
atau terkait dengan kegiatan industri tersebut, serta pelabuhan-pelabuhan lainnya yaitu :
Pelabuhan Penyeberangan Merak, yang merupakan bagian utama dari sistem
perhubungan/angkutan darat antara Pulau Jawa–Sumatera.
Pelabuhan Laut di Cigading/Ciwandan, di bawah pengelolaan PT. Pelindo II untuk
angkutan general cargo/umum.
Penggunaan lahan di Kota Cilegon adalah merupakan perpaduan antara penggunaan lahan
yang bercirikan perkotaan dan pedesaan. Dengan luas wilayah administrasi sebesar 17.549
Ha, penggunaan lahan Kota Cilegon terdiri dari pertanian (39,40%), perumahan dan
permukiman (31,19%), perkantoran/jasa (1,78%), industri (16,22%), pariwisata (0,03%) dan
lain-lain (11,37%). Penggunaan lahan yang didominasi oleh lahan terbangun tidak terlepas
dari keberadaan industri-industri besar berskala internasional di Kota Cilegon.10

6 Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cilegon 2006-2010, h II-1. Dalam Draf Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kota Cilegon dipaparkan data mengenai kondisi geografi Cilegon, yang kemudian dijadikan informasi dalam penelitian ini.
7 Ibid, h. II-1
8 Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon 2006-2025, h 10
9 RPJM, Op cit. h. II-3
10 Ibid, h. II-7
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So sial Bu d ay a
Karakteristik sosial budaya masyarakat Cilegon tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Banten
sebagai pusat penyebaran agama Islam dan identik dengan budaya ke-Islam-annya. Budaya
yang bernafaskan Islam ini mewarnai kehidupan keseharian masyarakat Cilegon, serta perannya
sebagai pusat syiar Islam masih bertahan hingga saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya
fasilitas peribadatan maupun pendidikan berupa pondok pesantren dan madrasah, baik di
lingkungan wilayah Kota Cilegon maupun wilayah sekitarnya. Selain itu, penghargaan
masyarakat Cilegon terhadap tokoh-tokoh agamanya (Ulama) sangat tinggi sehingga banyak
dijumpai tokoh-tokoh yang berperan sebagai pemimpin informal dalam lingkungan
tertentu11 . Masyarakat Cilegon lebih menghargai pemimpin yang mempunyai pemahaman
agama Islam yang baik dibanding yang tidak, karena masyarakat percaya bahwa ketika
pemimpinnya mempunyai pemahaman agama yang baik, pemimpin itu tidak akan
menyengsarakan rakyatnya.
Sekalipun demikian, dalam perkembangannya masyarakat Cilegon cukup terbuka dalam
menerima perubahan yang terjadi serta datangnya pengaruh budaya lain akibat adanya
industrialisasi di wilayah ini, sejauh perubahan dan budaya tersebut tidak bertentangan
dengan norma-norma budaya dan agama masyarakat Cilegon. Secara sederhana hal ini
terlihat dari dapat berbaurnya kehidupan antara masyarakat asli Cilegon dengan pendatang
dalam satu lingkungan permukiman. Dengan demikian dalam melakukan kegiatan
pembangunan dan pengembangan di Kota Cilegon tidak dijumpai adanya hambatan sosial
budaya, sepanjang kegiatan yang dilakukan tersebut masih dalam batas rambu-rambu serta
norma-norma budaya dan agama masyarakat Cilegon12.
Mayoritas penduduk Cilegon beragama Islam. Karena letaknya yang cukup strategis, juga
banyaknya industri yang cukup berkembang di Cilegon, cukup banyak pendatang luar daerah
yang datang ke Cilegon. Komposisi penduduk Cilegon terdiri dari suku Sunda, Jawa, Minang,
Batak dan Lampung.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon secara umum dapat terlihat dari komposisi
tingkat kesejahteraan keluarga. Pada tahun 2004 keluarga yang menyandang predikat Pra
Sejahtera (Pra KS) di Kota Cilegon jumlahnya 4.991 Kepala Keluarga atau sekitar 7,18% dari
total 69.513 Kepala Keluarga. Sebagian besar keluarga telah menyandang predikat Keluarga
Sejahtera III (KS III) yakni sebesar 27.185 KK atau sekitar 39,11% dan 19.629 KK atau sekitar
28,24% KK telah menyandang predikat Keluarga Sejahtera II (KS II).13
Hingga tahun 2004, proporsi rumah tangga miskin masih tercatat 19,43% atau 15.607 KK,
dan diperkirakan terus menurun menjadi 17,73 % atau sekitar 14.311 KK pada tahun 2005.
Dengan demikian selama perode 2000-2005 proporsi penduduk miskin dapat ditekan hingga
15,47% dari 33,20 % pada tahun 2000. Sebagaimana masalah kemiskinan di perkotaan pada
umumnya, maka karakteristik kemiskinan di Kota Cilegon dapat ditafsirkan sebagai keterisolasian
dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan ruang berusaha,
pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, pelayanan pendidikan dan
kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. Selain itu, pada umumnya masyarakat
miskin perkotaan bekerja sebagai buruh dan pada sektor informal tinggal di pemukiman yang
14
tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran .
11 Ibid. h II-20
12
Ibid. h. II-20
13 Ibid. h. II-22

14 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Cilegon 2006. Pemkot Cilegon. h. I-7
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Berdasarkan jenis atau kegiatan pekerjaan yang banyak digeluti oleh penduduk Kota Cilegon
pada tahun 2004, terlihat bahwa kegiatan Industri Pengolahan merupakan sektor yang paling
banyak menyerap tenaga kerja, yakni sebesar 30,85% atau sejumlah 34.300 tenaga kerja.
Selanjutnya kegiatan perdagangan, hotel, dan restoran merupakan lapangan pekerjaan kedua
yang banyak digeluti oleh penduduk, yakni sekitar 24,95% atau sebesar 27.741 tenaga kerja.15
Sektor jasa wisata juga menyerap banyak tenaga kerja musiman, hal ini dikarenakan Cilegon
memiliki daerah wisata yang cukup terkenal, yaitu Anyer. Sepanjang pantai Anyer banyak
terlihat pedagang kaki lima maupun pedagang yang menjajakan dagangannya secara
berkeliling. Namun berdasar hasil observasi, nampaknya pemerintah Cilegon belum
memanfaatkan sumber daya lokal dengan baik, terutama di sektor jasa wisata. Pantai Anyer
terlihat kurang terurus dan kusam. Pedagang kaki lima belum ditata dengan baik, banyaknya
sampah yang tercecer membuat air lautnya sangat kotor.
Pe m e rin tah an
Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1962 pemerintah mendirikan Pabrik Baja TRIKORA
yang kemudian dengan PP no 35 thn 1970 diubah menjadi PT. Krakatau Steel Cilegon. Hal
ini berdampak pada sektor perdagangan, jasa, dan pemukiman penduduk yang semakin
meningkat. Cilegon kemudian memulai perkembangannya sebagai kota pelabuhan dan
industri. Kota Cilegon yang secara administrative berdiri pada tahun 2000, telah berkembang
sebagai kota Industri semenjak didirikannya Pabrik Baja Krakatau Steel. Berkembangnya Kota
Cilegon sebagai Kota Industri memberi dampak yang signifikan pada perkembangan kota
Cilegon. Salah satunya adalah banyaknya pendatang baru yang datang ke Cilegon guna
16
mengadu nasib dan bekerja pada sektor industri di Cilegon .
Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam
menegakkan dan menciptakan good governance. Sebagai salah satu fungsi pokok yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, maka fungsi ini perlu diperhatikan lebih mendalam
berkaitan dengan masih banyaknya berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan
administrasi umum. Kebijakan yang nantinya dirumuskan diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan-permasalahan mendasar dan sekaligus juga menjadi alternatif solusi. Karena
itu, untuk menjawab tantangan yang ada dalam pemerintahan, Kota Cilegon memiliki visi
“Kota Mandiri dan Berwawasan Lingkungan”. Mandiri di sini merupakan suatu akronim
dari :
MANusiawi atau menjadikan masyarakat Kota Cilegon terpenuhi kebutuhan dasarnya,
yaitu cukup sandang, pangan papan/perumahan, pendidikan don kesehatan.
Demokratis dalam artian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
yang didasarkan atas penyerapan dan pengakomodasian aspirasi dari berbagai komponen
masyarakat yang ada.
Iman dan takwa dalam artian pengamalan don pengembangan nilai-nilai religius dengan
berdasarkan kepada norma-norma keagamaan dalam setiap aspek kehidupan.
Reformis dalam artian menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakan hak asasi manusia,
meurujudkan pemerintahan yang bersih, bebas kolusi, korupsi don nepotisme (KKN),
berakuntabilitas tinggi, serta terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
Indah dalam arti sebagai kota yang bersih, nyaman, asri, dan tertata dengan baik.

15

Ibid h. II-23
16 www.pemkotcilegon.go.id
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Sedangkan maksud dari Berwawasan Lingkungan adalah penyelenggaraan pembangunan
tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian kota, namun
juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota
berdasarkan berbagai sumber daya yang tersedia, sehingga pembangunan secara lestari dan
berkelanjutan merupakan orientasi yang harus sejalan17. Visi dan misi suatu daerah merupakan
arah dari pembangunan daerah. Penetapan visi dan misi selain harus sesuai dengan normanorma dan nilai yang disepakati bersama oleh pelaku pembangunan, harus juga
mempertimbangkan berbagai aspek seperti potensi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
kondisi dan permasalahan saat ini, prediksi ke masa depan, dan sebagainya. Dalam hal ini,
visi kota Cilegon telah mencakup beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam otonomi
daerah antara lain18 : Melibatkan semua pelaku pembangunan, Mengoptimalkan sumber daya
alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Memaksimumkan pembangunan sumber
daya lokal, Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi, Mengoptimalkan
penggunaan sumber daya lokal.
Keuangan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan hak untuk mendapatkan
sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah
sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari
sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak
untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang
sah serta sumber-sumber pembiayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, struktur pendapatan daerah Kota Cilegon
terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah/PAD; 2) Dana Perimbangan; serta 3) Lain-lain
19
Pendapatan Daerah yang Sah.
Struktur pendapatan daerah Kota Cilegon hingga
tahun 2005 ditandai dengan masih bergantungnya
pendapatan daerah pada sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari APBN atau Bagian
Dana Perimbangan, yaitu sebesar 54,34% atau
Rp. 166,55 milyar. Sumber-sumber pendapatan
berdasarkan kewenangan memungut dan
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah
serta hak untuk mengelola kekayaan daerah
masih belum menunjukkan peran optimal,
sebagaimana ditunjukkan dengan rata-rata
kontribusi Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
hingga tahun 2005 yang sebesar 29,28% atau
Rp. 89,75 milyar. Belum optimalnya pemerintah
dalam menggali dan mendapatkan pemasukan

GAMBAR 2.14.
PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA DAERAH DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000-2005
(Rp. Milyar)
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Realisasi Pendapatan Daerah
(Rp. Milyar)

2000

2001

50,39

105,45 201,99 230,80 239,30 280,13

2002

2003

2004

2004

55,77

131,42 223,30 257,50 258,84 206,45

Sumber : - Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Walikota Cilegon.
Tentang Pelaksanaan APBD Kota Cilegon Tahun 2000-2004
- LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2005

dari sisi retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah amat disayangkan, karena Kota
Cilegon memiliki kelebihan dalam hal pemanfaatan retribusi daerah, yaitu dengan banyaknya
pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra. Retribusi pelabuhan

17 Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Cilegon, h. II-3
18 http://www.bapeda.go.id/renstrada%2004.php.
19

Ibid. h. II-27
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dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi Kota Cilegon ditambah lagi dengan
adanya retribusi galian C yang telah diatur dalam Perda Kota Cilegon.
Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai salah satu bagian pendapatan daerah hingga tahun2005
berkontribusi sebesar 16,37% atau Rp. 50,18 milyar. Selama periode 2000-2005, realisasi
pendapatan daerah Kota Cilegon menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun, di
mana dari Rp. 55,77 milyar pada awal digulirkannya penyelenggaraan pemerintahan Kota
Cilegon (tahun 2000), hingga tahun 2005 telah menjadi Rp. 306,48 milyar. Kemudian di
20
tahun 2006, realisasi pendapatan daerah Kota Cilegon meningkat menjadi 409, 16 trilyun.
Temuan Lapangan dan Analisa
Pe rse psi dan Re ak si Atas Hasil Surv e i IPK 2006
Berdasarkan survei IPK 2006, Kota Cilegon menempati posisi peringkat kelima terburuk dalam
persepsi atas perilaku korupsi dari 32 kota di Indonesia. Hal ini nampaknya cukup membuat
gerah beberapa pejabat pemerintahan. Dari hasil wawancara, pihak pemerintah kota, Dinas
PU dan Kejari menyatakan pernah mendengar tentang IPK 2006 namun belum begitu rinci
mengetahui tentang hasil IPK 2006. Mereka menyatakan cukup terkejut dengan hasil tersebut
dan meminta penjelasan lebih dalam tentang metodologinya sekaligus memberikan penjelasan
21
yang memungkinkan Cilegon mendapatkan IPK serendah itu. Wakil Walikota dan informan
22
dari pihak Kejari mempertanyakan mengenai responden survei IPK 2006. Menurut keduanya
IPK 2006 tidak seutuhnya mewakili kondisi Cilegon. Dalam hal ini perlu 2005 lalu. Wakil
Walikota Cilegon juga menyangsikan objektivitas responden dari survei IPK 2006, karena
tidak tertutup kemungkinan responden survei tersebut dilihat dulu jenis industri dan perusahaan
bagaimana yang berhubungan dengan Pemkot, karena industri besar lebih banyak berhubungan
dengan pusat dari pada Pemkot. Dari 107 Industri yang ada di Cilegon, tidak ada satupun
yang pajaknya masuk ke Pemkot. Lain halnya jika berhubungan dengan APBD yang berarti
berhubungan dengan proyek tender. Hal senada diungkapkan juga oleh Pejabat Dinas PU 23
,
dimana menurutnya banyak suara sumbang, karena ada ketidakpuasan dari orang-orang yang
tidak menang dalam Pilkada langsung pada Juni adalah para pelaku bisnis yang gagal dalam
mendapatkan proyek tender, sehingga ada kecenderungan memberikan respon negatif atas
Pemkot. Seperti penuturan Wakil Walikota berikut ini :
“Pengusaha yang berhubungan dengan tender, jangan salah..jangan-jangan responden
yang berjumlah 56 itu justru pihak-pihak yang tidak mendapatkan proyek, sehingga
mereka berkata negati f karena kebenci an..kan i ni ti dak obj ekti f”
Berdasar hal diataslah kemudian Wakil Walikota dan salah satu pejabat pemkot menyatakan
tidak sepakat dengan hasil survei IPK 2006 mengenai Cilegon. Namun, semua informan
sepakat bahwa sampai saat ini, belum ada kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil survei
IPK 2006. Semenjak dipublikasikannya hasil survei IPK 2006, Pemkot Cilegon mencoba
merespon IPK 2006 dengan mengadakan berbagai sosialisasi mengenai tindak korupsi.
Pendapat yang berseberangan dikemukakan oleh informan dari pihak tokoh masyarakat,
pelaku bisnis dan anggota legislatif Kota Cilegon. Menurut ketiganya, hasil IPK Cilegon
memang sangat mewakili kondisi Cilegon saat itu, bahkan sampai saat ini pun belum banyak

20 Ibid. h. II-28
21 Wawancara dengan Wakil Walikota Cilegon
22
Wawancara dengan Pejabat kejari Cilegon
23
Wawancara dengan Pejabat Dinas PU Cilegon
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perubahan. Menurut persepsi ketiganya, apabila ada skor IPK yang lebih buruk untuk
menggambarkan perilaku korupsi di Cilegon saat ini, maka skor itulah yang akan mereka
pilih. Persepsi ini didasari oleh penilaian mereka atas penyimpangan yang dilakukan oleh
pejabat pemerintahan Kota Cilegon. Ketiga informan menyatakan bahwa perilaku korupsi
di Cilegon sudah menjadi isu umum yang hampir diketahui seluruh masyarakat. Banyak kasus
korupsi yang tidak ditindaklanjuti karena minimnya bukti. Beberapa dugaan korupsi dan
nepotisme juga dinyatakan oleh ketiga informan. Antara lain dugaan retribusi pelabuhan dan
galian C yang tidak sepenuhnya masuk dalam APBD, nepotisme dan kolusi dalam tender
pengadaan barang dan jasa, penyerobotan tanah milik Krakatau Steel, juga pungutan liar dan
penghambatan pembuatan ijin usaha.
Dari hasil FGD, beberapa peserta sepakat bahwa metode penelitian IPK masih banyak yang
perlu diperbaiki. Informannya sebaiknya diperluas, tidak hanya dari aspek pengusaha saja,tapi
juga aspek pemerintahan, legislatif, masyarakat dan lainnya. Komponen pemerintahan dan
BUMN yang lain juga sebaiknya dinilai. Semua peserta sepakat bahwa hasil IPK ini sangat
bermanfaat bagi semua pihak, terutama pemerintah. IPK bisa dijadikan bahan evaluasi bagi
kinerja pemerintah dan menjadi bahan acuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
TI-Indonesia juga diharap dapat memberikan skor mengenai dinas mana saja yang telah
melakukan pelayanan dengan baik dan yang pelayanannya buruk, disertai penjelasan lebih
lanjut sehingga bisa dijadikan contoh bagi SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) yang
lain. Untuk menelusuri lebih jauh mengenai kondisi Kota Cilegon sehubungan dengan persepsi
dan tindak korupsi, maka akan dipaparkan beberapa informasi berikut.
Gam baran Tindakan Korupsi di Kota Cilegon
Dalam perjalanannya, Kota Cilegon yang baru berdiri secara administratif pada tahun 2000
ini membutuhkan tenaga yang besar untuk melakukan pengaturan, menjalankan sistem
pemerintahan dengan baik, dan juga merespon tantangan yang ada. Membutuhkan waktu
yang tidak sedikit untuk mengukuhkan eksistensi pemerintahan di mata masyarakatnya.
Dalam usianya yang relatif muda, menurut pejabat Dinas PU, Pemkot Cilegon dan seluruh
aspek pemerintahannya masih harus banyak belajar. Sampai saat ini, Pemkot Cilegon berusaha
memperbaiki sistem administrasi yang ada, sembari terus melakukan perbaikan di bidangbidang lainnya. Menurut Pejabat PU24, kesalahan yang terjadi di Pemkot Cilegon lebih banyak
kesalahan yang bersifat administratif dan tidak merugikan banyak orang, apalagi masyarakat.
Secara garis besar, potensi KKN yang terjadi di Cilegon terbagi menjadi dua, yaitu potensi
KKN yang memang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa dilegalkan oleh sistem yang
ada, dan yang kedua potensi korupsi yang dilegalkan, baik yang mempunyai dasar hukum
maupun yang dilegalkan oleh norma di masyarakat. Misalnya saja kerjasama antara eksekutif
dan legislatif dalam membuat RAPBD yang tidak berpihak pada rakyat maupun korupsi secara
tidak langsung yang mempunyai dasar hukum, misalnya pembuatan anggaran perjalanan
dinas25. Kemudian potensi KKN yang mendapat pelegalan dalam norma masyarakat antara
lain digunakannya nepotisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparat pemerintahan
daerah, juga gratifikasi yang seringkali rancu dan dianggap biasa apabila digunakan di
masyarakat umum.

24 Wawancara dengan Pejabat Dinas PU Kota Cilegon
25 Wawancara dengan Anggota DPRD Kota Cilegon
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Seringkali pelaku KKN tidak bisa dihukum selain karena bukti-bukti yang kurang lengkap
juga karena setiap akan melakukan aktifitas yang berbau KKN aparat pemerintahan daerah
mengeluarkan perda lebih dulu untuk melegalkan perbuatannya.
Dari berita-berita mengenai kasus korupsi di media massa dan media elektronik, beberapa
dugaan kasus korupsi di Cilegon melibatkan pejabat Pemerintah kota, salah satunya adalah
Sekda Cilegon yang sekarang menjabat sebagai Wakil Walikota Cilegon. Namun untuk kasus
ini sudah ada keputusan dari Kejari Cilegon, bahwa Wakil Walikota dinyatakan tidak bersalah
untuk kasus pembebasan lahan Kubangsari. Semenjak tahun 2003 sampai tahun ini, kasuskasus korupsi yang cukup menghebohkan yang terjadi di Cilegon antara lain tiga kasus lainnya
adalah masalah pembelian kapal tunda, pembangunan dan dugaan penyelewengan anggaran
pengadaan alat kesehatan elektromedik untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon,
27
dan pembangunan jalan lingkar selatan 26. Menurut informan yang merupakan anggota DPRD
Kota Cilegon, cukup banyak kasus korupsi yang masih berupa dugaan yang akan dicari
pembuktiannya lebih lanjut. Salah satunya adalah masalah kebocoran dalam pendapatan
daerah melalui retribusi pelabuhan dan retribusi galian C. Dari sekitar 100 milyar yang
seharusnya masuk ke APBD, namun yang masuk hanya 11% nya saja. Padahal Cilegon
dikenal sebagai Kota Pelabuhan dan mempunyai sekitar 25 pelabuhan yang dikelola oleh
BUMN maupun pihak swasta. Retribusi ini sebenarnya dapat memberi sumbangan yang besar
dalam PAD Kota Cilegon apabila mampu dikelola dengan baik.
Masih menurut anggota DPRD, dorongan untuk korupsi mungkin juga dikarenakan ingin
mengumpulkan fasilitas dan dana dalam rangka berkampanye di Pemilu 2009-2010 nanti.
Salah satu bentuk kebocoran yang beliau jelaskan kemudian juga adalah adanya kebocoran
pada perjalanan dinas yang dilakukan pejabat pemerintahan. Misalnya saja tidak ada peraturan
bahwa uang jatah perjalanan dinas yang berlebih harus dikembalikan ke kas daerah, padahal
seringkali pembiayaan perjalanan dinas direncanakan selama empat hari kerja ternyata hanya
dilakukan selama dua hari kerja. Kelebihan uang ini kemudian tidak dikembalikan. Menurutnya,
hal ini tidak sesuai dengan hati nurani, sebaiknya uang tersebut dikembalikan ke kas daerah
sehingga dapat digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Kondisi yang dikemukakan
ini sejalan dengan temuan BPK yang juga menganggap kebocoran ini sebagai penyimpangan.
Dari temuan BPK28 didapat data bahwa ada sejumlah pembayaran biaya perjalanan dinas
luar daerah yang dibebankan pada pos Sekretariat Dewan melebihi ketentuan, yaitu sebesar
Rp 537.270.932,00.
Temuan BPK yang lain yang menyiratkan adanya kebocoran dan indikasi ketidakjelasan
penggunaan dana ataupun wewenang, antara lain :
1. Penggunaan Belanja Tidak Tersangka Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp 375.040.000,00
2. Pengeluaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
melebihi ketentuan sebesar Rp 154.546.565,13.
3. Alokasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Tidak Terpusat pada Pos Sekretariat
Daerah sebesar Rp 13.565.164.426,00.
4. Penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Belum Disetor sebesar Rp. 463.442.322,00
5. Pengadaan dan Pengelolaan Pasar Baru Merak Tidak Sesuai Ketentuan
6. Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon tidak menindaklanjuti Koreksi atas
Perhitungan APBD TA 2005.
26 www.kcm.com
27 Wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Cilegon
28
Buku Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun anggaran 2007 di Cilegon
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Dari temuan-temuan BPK di atas, terlihat adanya alokasi dana yang digunakan tidak sesuai
dengan RAPBD. Sehubungan dengan temuan ini, BPK meminta Pemkot Cilegon untuk
memperbaiki kesalahan yang ada, juga meminta surat penjelasan tertulis dari Pemkot Cilegon,
serta mengganti alokasi dana yang terpakai diluar APBD.
Informan dari tokoh masyarakat mengungkapkan ada dugaan korupsi yang harus diperhatikan,
yaitu gratifikasi. Gratifikasi seringkali terjadi pada kondisi pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya hal ini diungkapkan langsung oleh pejabat tinggi Pemkot Cilegon dalam suatu
acara, bahwa apabila ada proyek yang telah selesai, beberapa pengusaha datang kerumah
oknum tersebut dan memberikan uang tanda terimakasih. Selain itu, ada kondisi yang menurut
tokoh masyarakat terlihat janggal, yaitu sampai saat ini masih ada beberapa kantor dinas
yang mengontrak di ruko milik Walikota. Tokoh masyarakat sangat menyayangkan hal ini,
karena baru saja Pemda membangun Gedung Praja Mandiri yang rencananya akan ditempati
oleh SKPD sebagai kantor pelayanan satu atap. Beberapa isu yang menjadi perbincangan
umum juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat, salah satunya adalah penurunan atau
pemindahan jabatan aparat Pemkot apabila ada yang membangkang tehadap kebijakan yang
dibuat oleh Walikota.
Sedangkan, menurut informan dari Kejari, salah satu bentuk korupsi yang paling mungkin
terjadi di Kejari adalah suap. Misalnya ada imbalan yang diberikan agar hukuman tersangka
menjadi lebih ringan. Namun hal ini sulit untuk diungkapkan karena keterbatasan bukti,
seperti yang diungkapkan oleh informan dari Kejari :
” Yang paling mungkin terjadi dalam institusi seperti KEJARI adalah Suap. misalnya
menerima imbalan agar hukuman tersangka menjadi lebih ringan. Namun suap yang
seperti apa dulu. Ada juga pembatasannya. Apakah menerima hadiah terimakasih
atau makan-makan bareng dinamakan suap?bagaimana jika tidak ada buktinya. kan
tidak bisa diproses ”
Setelah mengetahui bentuk-bentuk korupsi yang disinyalir terjadi di Cilegon, kemudian akan
dikupas mengenai pengadaan barang dan jasa serta pelayanan satu atap.
Pe lay ananan Satu Atap dan Pe ngadaan Barang dan Jasa
Semenjak tahun 2006, konsep pelayanan satu atap telah dicanangkan oleh Pemkot Cilegon.
Pemkot Cilegon mencoba membangun fasilitas yang dapat digunakan untuk melaksanakan
pelayanan satu atap tadi. Fasilitas yang dibangun dan masih dalam tahap penyelesaian sampai
dengan akhir 2007 ini adalah Gedung Praja Mandiri. Gedung ini direncanakan akan ditempati
oleh beberapa SKPD untuk menunjang pelayanan satu atap. Sampai dengan akhir 2007,
Gedung Praja Mandiri telah ditempati oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dan rencananya
akan ditempati juga oleh SKPD yang lain. Menurut tokoh masyarakat, sampai akhir Desember
2007, walau Gedung Praja Mandiri sudah bisa digunakan, namun belum ada SKDP seperti
dinas pendidikan ataupun dinas PU yang pindah kesana. Menurutnya, konsep pelayanan
satu atap yang diusung pemerintah juga belum berjalan.
Konsep otonomi daerah sebenarnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk
menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memberikan pelayanan publik terbaik
yang mencakup aspek-aspek pelayanan publik seperti persyaratan yang jelas, biaya pelayanan,
dan kepastian penyelesaian pelayanan. Aspek-aspek lainnya, transparansi, akuntabilitas,
partisipatif, cepat, tepat, akurat, tidak berbelit-belit, profesional, santun, dan tidak diskriminatif.
Konsep pelayanan satu atap yang diusung Pemkot Cilegon dimaksudkan untuk merampingkan
jalur birokrasi pengurusan pelayanan publik yang panjang dan meng-integralisasi-kan
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pelayanan publik yang ada. Belum terealisasinya pelayanan satu atap di Cilegon ini kemudian
dapat menghambat berjalannya pelayanan publik secara optimal. Misalnya saja seperti yang
diungkapkan oleh tokoh masyarakat bahwa sistem pelayanan publik di Cilegon masih berbelibelit jalur birokrasinya.
Sehubungan dengan tender dan lelang, Wakil Walikota Cilegon menyatakan bahwa Pemkot
dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) di Cilegon telah mengupayakan terlaksananya
Keppres No 80/2003. Dengan dilaksanakannya tender sesuai prosedur Keppres No 80/2003,
diharapkan peluang suap dapat diminimalisir. Hal senada juga diungkapkan oleh Pejabat
Dinas PU, dimana menurutnya akan sulit bagi panitia tender ataupun pengusaha untuk
melakukan suap-menyuap karena semua prosedur sudah diatur dan dilakukan sesuai dengan
ketentuan. Dinas PU juga telah mengupayakan untuk melakukan sosialisasi terhadap pihak
penyedia jasa, saat lelang akan berlangsung. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan
Dinas PU sesuai dengan Keppres No 80/2003 adalah memasang iklan lelang tersebut di
harian nasional maupun harian lokal yang bonafid, sehingga diharapkan tidak
ada lagi pengusaha yang protes karena tidak mengetahui informasi pembukaan lelang. Disetiap
pengadaan tender pun panitia tender dan pengusaha senantiasa menerapkan dan
menandatangani Pakta Integritas. Selain itu, Dinas PU mempunyai standar penetapan harga
tertinggi yang sesuai dengan perda dan sampai saat ini, Dinas PU juga sedang mengusahakan
pelayanan satu atap. Seperti diungkapkan oleh pejabat Dinas PU :
”Yang dilakukan adalah sosialisasi dan penyiapan sistem, pelaksanaan kepres dengan
baik dan benar, membuat prosedur yang jelas, dan transparan. Kalau tidak jelas
maka kecenderungan korupsi dan suap berarti besar. Berbeda dengan kita, kalau
kita kan jadwalnya jelas, diumumkan. setelah diumumkan diberikan masa sanggah,
jika ada yang tidak puas maka silakan menyanggah”
Berbeda dengan pendapat dari tokoh masyarakat yang melihat bahwa masih ada potensi
suap yang berlangsung saat proses tender dan lelang. Bahkan menurutnya pengadaan tender
dan lelang masih sangat rentan terhadap nepotisme. Beberapa peserta yang memenangkan
tender terkadang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pejabat pemerintahan. Perlu
diperhatikan lebih lanjut, masalah pengaturannya, agar tidak terjadi nepotisme dalam tender.
Namun, hal ini dibantah oleh pejabat Dinas PU, di mana menurutnya sampai saat ini beliau
belum menemukan kecurangan dalam pelaksanaan tender. Hal ini dikarenakan Dinas PU
telah menerapkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan. Jikalau pun ada potensi
seperti itu, menurutnya, pengusaha yang bersaing untuk mendapatkan tender pasti tidak akan
tinggal diam, dan akan melaporkannya pada pihak yang berwenang. Bukan tidak mungkin
pemenang tender ternyata kebetulan punya hubungan dengan salah satu pejabat daerah.
Namun selama ini Dinas PU telah mengupayakan pemilihan pemenang tender sesuai proses.
Pengusaha bisa memenangkan tender apabila mempunyai administrasi yang lengkap, alatalat sesuai kebutuhan, dan sudah mempunyai pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek
tender. Namun terkadang yang cukup sering terjadi adalah adanya pengusaha-pengusaha
yang ’nakal’ yang menawarkan uang kepadanya agar dimenagkan dalam tender. Pejabat
Dinas PU berusaha menolak dan meminta pengusaha tersebut untuk mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.
Pejabat Dinas PU yang baru saja menjabat selama 5 bulan ini menyatakan tidak menyangkal
kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh stafnya. Karena masih
terbatasnya SDM dalam pengadaan tender menyebabkan beberapa panitia tender bertanggung
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jawab terhadap dua atau tiga tugas sekaligus. Untuk masalah pengurusan administratif pun
masih banyak yang harus dipelajari oleh pihak Pemkot dan SKPD, hal ini dikarenakan usia
Kota Cilegon yang masih muda sehingga perlu banyak belajar untuk menyokong sistem
administrasi yang ada. Rencana pengembangan selanjutnya, menurut pejabat Dinas PU, akan
mencoba membuat jaringan atau akses melalui satu website. Sehingga informasi pembangunan
secara umum dapat diakses melalui internet.
Kasus yang baru-baru ini mencuat dan menyorot pada Dinas PU adalah kasus temuan BPK
terhadap kualitas pengerjaan proyek jembatan. Saat ini BPK sedang memproses standar
kualitas beton yang digunakan. Pada hasil laboratorium awal, temuan BPK menunjukkan
bahwa kualitas beton yang digunakan penilaiannya dibawah standar yang telah disepakati
dalam tender. Masalah ini sedang diproses, Pejabat Dinas PU pun beberapa kali dipanggil
oleh BPK untuk diminta keterangannya. Seperti penuturan pejabat Dinas PU berikut :
”yang dianggap korupsi dan sedang diproses itu tentang penilaian sebuah kualitas
beton. Standard kualitas beton harusnya k250. pada saat diperiksa kurang dari k250.
ditemukanlah temuan bhw itu indikasi korupsi karena mengurangi dari segi kualitas..”
Sampai penelitian ini selesai (pertengahan Desember 2007), BPK masih memproses temuan
ini. Menurut Pejabat Dinas PU, suatu kewajaran apabila banyak isu yang beredar tentang
masalah korupsi di Dinas PU, karena kecenderungan itu memang ada apalagi masyarakat
melihat bahwa Dinas PU lah yang mengelola proyek paling banyak. Nominal dana pengelolaan
proyeknya saja saat ini sekitar 130 milyar rupiah dan merupakan nominal paling besar dari
seluruh SKPD yang ada. Kemudian, beliau juga menuturkan mengenai hal penunjukan
langsung dalam tender. Penunjukan langsung dalam tender dibolehkan apabila nominal
pekerjaan tersebut di bawah 50 juta. Hal ini sesuai dengan Keppres No. 80/2003. Dalam
setiap proses tender, Dinas PU menyatakan telah memakai Pakta Integritas yang digunakan
sebagai norma bersama. Pakta Iintegritas ditandatangani oleh semua elemen yang terlibat
dalam tender.
Kom itm en Pem erintah Kota dan Kerjasam a Antar Lem baga Terkait
Komitmen bersama merupakan dokumen dan janji seluruh diri/kelompok dalam pemerintahan
untuk menumbuhkembangkan kesadaran diri/kelompok dalam menerapkan prinsip-prinsip
tata kepemerintahan yang baik di unit kerjanya masing-masing. Komitmen disini bisa
dimaksudkan sebagai tanggung jawab pemerintah dalam konteks mencegah/ memberantas
korupsi, juga tindakan dan keinginan kuat dari pemerintah berkaitan dengan permasalahan
korupsi.
Untuk menganalisa komitmen pemerintah Cilegon serta upaya-upaya pemberantasan korupsi,
ada baiknya kita mengetahui beberapa hal yang dapat menjadi pisau analisa, salah satunya
adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Disebutkan dalam buku pendidikan anti korupsi,
Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari prinsip-prinsip anti korupsi.
Akuntabilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau
badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban29. Akuntabilitas publik dengan demikian
29

Lembaga Administrasi Negara: 2000:43
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menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (transparency) dan terbuka
(openness) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Tujuannya menurut
Islamy 30 untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan,
metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan
apa dampaknya. Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur
apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi
ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas
digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program.
Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemuka apakah ada penyimpangan staf
atau, tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan.
Sedangkan transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan
dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
Transparansi menjadi pintu masuk, sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural
kelembagaan. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan
implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.
Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang
proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan
dan implementasi kebijakan baik di Pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara
terbuka dan diketahui umum 31 .
Berhubungan dengan hal komitmen pemerintah ini, informan dari pihak masyarakat, pelaku
bisnis dan anggota legislatif menyatakan bahwa komitmen pemerintah tentang pemberantasan
korupsi baru sekedar lip service semata. Belum ada gerakan nyata yang fokus dan menunjukkan
bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk mencegah atau memberantas korupsi. Hal ini
diperkuat dengan fakta seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sampai saat ini
belum ada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Cilegon sehubungan dengan tindakan
korupsi, baik yang secara langsung merupakan turunan dari PP ataupun yang mendukung
pencegahan atau pemberantasan korupsi maupun perda yang mengatur tentang prinsipprinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas maupun transparansi. Dari buku kumpulan Perda
Kota Cilegon, dapat dilihat bahwa belum ada Perda turunan yang mengatur masalah korupsi
ataupun prinsip-prinsip good governance. Salah satu Perda yang mungkin berhubungan
adalah perda yang mengatur tentang masalah kedisiplinan PNS, yaitu Perda No. 13 thn 2002
tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil.
Namun pada pertengahan tahun 2007 kemarin DPRD Kota Cilegon mencoba mewacanakan
Perda Transparansi dan Akuntabilitas 32 . Perda ini dirasa penting sebagai pendukung
pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya payung hukum tersebut, segala hal yang
berhubungan dengan berbagai bidang seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan
pembuatan akta dapat diketahui secara transparan. Keberadaan Perda ini untuk meminimalisir
masalah pelayanan publik dan pelaksanaan aturan yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur.
Misalnya saja pembuatan KTP dan Akta lahir yang biayanya semakin membengkak saat di
lapangan. Selain itu raperda ini juga dianggap sebagai langkah untuk pemberantasan korupsi
dan untuk meminimalisir keluhan masyarakat. Keluhan ini juga diungkapkan oleh informan
akademisi saat FGD, di mana beliau menyebutkan bahwa pernah kesulitan saat ingin
mengakses draf APBD, padahal hal ini untuk kepentingan penelitian. Menurut akademisi,
d a l a m h a l i n i , b e r a r t i p e m e r i n t a h C i l e g o n m a si h b e l u m b e r k o m i t m e n
30 Pendidikan Anti Korupsi. Op cit. h. 15
31 Joko Widodo Op cit. h. 125
32 www.banten.go.id
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dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Padahal jika pemerintah
memang berkomitmen memberantas korupsi, berbagi informasi mengenai APBD sebenarnya
bukan hal yang bermasalah. Hal ini bertentangan dengan yang diungkapkan oleh informan
dari Pejabat Pemkot dan Dinas, di mana keduanya mengatakan bahwa pihak pemerintah
sudah cukup transparan dalam memberikan informasi pemerintahan.
Dalam hal menjalankan komitmen terhadap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi, ada
baiknya pemerintah mulai terbuka dan berbagi informasi mengenai hal-hal yang memang
menjadi hak rakyat. Seperti dalam penetapan APBD, pembangunan seperti apa yang ingin
pemerintah jalankan, bagaimana pengelolaan keuangan daerah, apa saja prioritas pemerintah
dalam pembangunan tahun ini, dan lain-lain. Sehingga masyarakat turut terlibat sebagai
kontrol pemerintahan. Hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah
dirangkulnya masyarakat sebagai mitra pemerintah, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi
aktif dalam pembangunan daerah. Selama ini, masyarakat Cilegon belum menjadi partner
aktif pemerintah karena memang pemerintah belum mendidik masyarakat untuk belajar ke
arah itu.
Salah satu komitmen yang dibuat sejak awal untuk mengawasi jalannya pemerintahan adalah
berdirinya Badan Pengawas Daerah yang berfungsi sebagai pengawas pemerintahan daerah.
Berdirinya Bawasada ini diharap dapat mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan daerah
seperti melakukan audit berkala dan pengujian terhadap laporan berkala. Namun, menurut
tokoh masyarakat, yang harus diperhatikan kemudian adalah struktur Bawasda yang masih
berada dibawah pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Anggota Badan
Pekerja ICW, Fahmi Badoh 33 , bahwa untuk melakukan pengawasan, peran Bawasda haruslah
independen dan terlepas dari intervensi pemerintah daerah. Bawasda juga harus dipantau
oleh masyarakat agar bersikap transparan sehingga anggaran jelas penggunaannya.
Bentuk komitmen lain terhadap transparansi dan akuntabilitas yang telah diusahakan Pemkot
Cilegon yaitu dengan dilaksanakannya Forum Pembangunan Daerah (Forbangda). Di mana
dalam forum ini pemerintah mengundang masyarakat guna memberikan aspirasinya kepada
pemerintah, kemudian diadakan dialog terbuka di mana Walikota Cilegon melakukan
pemaparan guna mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan. Forbangda dilakukan
setiap akhir masa penggunaan anggaran. Namun, tokoh masyarakat masih menyangsikan
efektivitas dari Forbangda, dia melihat pada akhirnya Forbangda hanya sebatas kewajiban
yang harus dilaksanakan saja, dan hasilnya pun mungkin jarang menjadi evaluasi bagi
kemajuan pembangunan daerah.
Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi
adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pegawai, dan
pejabat pemerintahan daerah mengenai tindak korupsi. Dalam hal ini, pemerintah melakukan
kerjasama dengan elemen-elemen pemerintahan seperti Kejari, Kepolisian, KPK dan pengadilan.
Pihak pemerintah kota Cilegon juga menyatakan bahwa upaya pencegahan korupsi secara
internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Dinas PU, Kejari dan SKPD lainnya adalah
dengan melakukan pengawasan melekat. Pengawasan melekat menurut pejabat dinas PU
merupakan pengawasaan masing-masing staf oleh atasannya, dan kemudian pejabat Pemkot
dan SKPD diawasi lagi oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan Kota Cilegon. Di PU sendiri, mulai dicoba untuk meminta bantuan konsultan
33 www.banten.go.id
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untuk mengawasi kinerja pegawai. Juga ada sanksi yang dikenakan pada pegawai maupun
pejabat pemerintah daerah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sanksi yang ada
cukup beragam, dari sanksi lisan sampai dengan sanksi turun pangkat bahkan diberhentikan
dari PNS. Namun dalam pemberian sanksi, sanksi lisanlah yang paling banyak diberikan
kepada pegawai dan pejabat pemerintahan daerah, biasanya dikarenakan indisipliner dalam
melakukan tugas. Dalam upaya mencegah korupsi, SKPD di Cilegon melakukan pembinaan
dan pengarahan untuk pegawai setiap hari Senin dan Jum’at.
Kerjasama antar lembaga terkait juga tidak luput dari kinerja Kejari Cilegon. Kejari Cilegon
baru berdiri secara independen, terpisah dari Kejati pada tahun 2004. Dari pihak Kejari
menerangkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, Kejari masih dalam tahap
pengurusan administrasi dan pemetaan sosial, sehingga belum bisa menjelaskan lebih banyak
mengenai keberhasilan penanganan kasus. Selama empat kali pergantian Kajari telah ditangani
sekitar 5 kasus yang sudah sampai tahap penyelesaian kasus. Kinerja Kejari dalam mengupayakan
pemberantasan korupsi adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tindak pidana
korupsi, membuka loket pengaduan masyarakat, melakukan penyidikan baik dari kasus yang
dilaporkan maupun atas inisiatif dari Kejari, juga menuntaskan kasus-kasus pelaporan korupsi.
Ketika FGD berlangsung, cukup banyak pihak yang menyangsikan kinerja dari Kejari dan
kepolisian dalam hal penanganan kasus korupsi. Menurut sebagian peserta FGD, masyarakat
masih sulit untuk melihat keprofesionalan kinerja aparat kepolisian dan kejari. Seorang peserta
FGD mempunyai pengalaman, bahwa salah seorang temannya yang merupakan terdakwa
dalam suatu kasus diperlakukan secara tidak manusiawi oleh aparat kepolisian dan kejari.
Selain itu, beberapa peserta FGD juga menilai bahwa aparat belum serius dalam melakukan
penegakkan hukum, juga masih banyak terjadi suap dalam lingkup kepolisian dan kejaksaan.
Kepolisian dan kejaksaan yang seharusnya menjadi teladan dan memberi pendidikan hukum
bagi masyarakatnya ternyata justru menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Hal ini dinyatakan
beberapa peserta FGD, karena masih banyaknya praktek suap dalam tubuh kepolisian dan
kejaksaan. Menurut seorang tokoh masyarakat, kinerja kepolisian pun nampaknya lebih fokus
pada pengaturan lalu lintas dari pada mengurusi masalah pemberantasan korupsi maupun
kerusuhan politik.
Cilegon yang merupakan kota industri memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan dalam
pembangunanya. Yang kemudian perlu diperhatikan adalah bagaimana menyikapi eksesekses negatif dari pembanguan industri itu tersebut, karena hal ini akan berdampak pada
pemerintahan yang sedang berjalan. Konflik kepentingan antara Perusahaan BUMN dan
pemerintah daerah juga mungkin saja terjadi, karena itu perlu kehati-hatian dan ketelitian
pemerintah daerah dalam membuat keputusan. Cilegon yang berkembang sebagai kota
industri kemudian banyak mengundang masyarakat pendatang ke Cilegon yang ingin mengadu
nasib dan hal ini kemudian menciptakan keragaman suku dan budaya masyarakat yang
tinggal di kota ini.
Tradisi Atau Kebiasaan dan Korupsi
Setiap masyarakat tidak akan pernah terlepas dari budayanya. Sama halnya jika beberapa
orang berkumpul dan berinteraksi maka akan ada nilai-nilai yang disepakati bersama.
Masyarakat Cilegon pun begitu. Beragamnya suku yang menetap di Cilegon membuat Cilegon
kaya akan nilai-nilai budaya. Salah satu nilai budaya yang cukup kental dalam masyarakat
Cilegon adalah budaya Jawa dan Sunda. Budaya masyarakat Cilegon yang beragam ini
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mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekurangan yang mungkin dapat menjadi kesulitan
adalah masing-masing suku memakai budaya dan nilai-nilainya sendiri, sehingga sulit
ditemukan adanya sebuah norma atau nilai yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat
dari berbagai suku. Ini yang terlihat dari sisi nilai budaya. Namun, jika dilihat dari sisi
norma agama. Sebenarnya masyarakat Cilegon mempunyai potensi keberhasilan yang besar
dalam masalah pemberantasan korupsi. Norma agama merupakan norma yang cukup kuat
dalam mengikat masyarakat. Norma agama dapat membimbing perilaku masyarakat menjadi
lebih baik. Namun, tampaknya sampai saat ini, norma-norma agama masih belum digunakan
secara merata, jikalaupun ada orang-orang yang teguh dalam menjalankan norma agama,
banyak juga orang-orang yang seadanya saja dalam menjalankan norma agama.
Nilai-nilai agama, juga nilai adat sebenarnya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam
mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Ada sebuah konsep yang disebut sebagai modal
sosial yang dapat membantu mengatasi permasalahan sosial masyarakat dengan menggunakan
34
potensi indegenuous local atau pengetahuan lokal masyarakat. Dalam konsepsi Fukuyama
(1995) modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di
antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara
mereka. Apabila anggota kelompok mengharapkan anggota-anggotanya berperilaku jujur
dan terpercaya, mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat
jalannya organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam konteks ini, berarti modal sosial
bukan hukum atau aturan formal, tetapi norma informal yang mempromosikan perilaku
konsesual dan kerja sama yang juga di dalamnya terkandung kejujuran, pemenuhan tugas
dan tanggung jawab, saling mengendalikan, dan kesediaan untuk saling menolong. Hal ini
juga sesuai dengan pendapat Robert M. Z Lawang 35 yang menyebutkan ada tiga bentuk
modal sosial yang berfungsi mengatasi pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Modal
sosial tersebut adalah Jaringan, Kepercayaan dan Norma. Norma agama, dalam hal ini dapat
menjadi kearifan lokal dalam mengatur perilaku masyarakat. Menjadi kelebihan, karena
masyarakat sudah mengetahui dan menyetujui dipakainya nilai-nilai agama dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam mengatasi permasalahan sosial seperti korupsi, pemakaian norma agama
hendaknya dapat dikembangkan, sehingga dapat menjadi kontrol bagi perilaku masyarakat
Cilegon. Misalnya saja dalam agama Islam diatur mengenai bagaimana seseorang harus
bersikap terhadap orang lain, bagaimana hukum menggunakan harta yang haram, dan lainlain. Dari hal ini dapat dilihat, bahwa norma agama merupakan nilai masyarakat lokal yang
dapat mendukung pemberantasan korupsi.
Menurut tokoh masyarakat, Cilegon dikenal sebagai daerah yang religius, sehingga seharusnya
secara nomatif hal tersebut cukup mampu mencegah korupsi, karena yang digunakan adalah
norma agama. Namun ternyata hal tersebut belum cukup efektif. Agama belum menjadi
sebuah unsur religius yang seharusnya menjadi sebuah ruh dalam setiap aktivitas, hingga
akhirnya membuat agama tidak membawa dampak yang cukup besar dalam hal pemberantasan
korupsi. Kemudian, peran ulama saat ini juga telah bergeser. Ulama bukan lagi membina
masyarakat, tetapi lebih dekat keberpihakannya pada penguasa, sehingga dikhawatirkan
ulama tidak dapat menilai secara obyektif jalannya pemerintahan.
Namun, ada juga beberapa nilai adat yang justru mendukung terjadinya tindak korupsi.
Misalnya saja adanya konsep jawara/ pendekar yang ditakuti oleh masyarakat Cilegon. Dari
hasil wawancara ada temuan bahwa jawara / pendekar ini kemudian dimanfaakan oleh
34 Ibid. h. 189
35 Robert M. Z Lawang. Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar. FISIP UI Press. Depok. 2004. h. Xv.
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orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menekan berjalannya proses demokrasi
di Cilegon.
Menurut Anggota DPRD, korupsi sulit diberantas karena memang sudah menjadi bagian dari
kehidupan sehari-hari. Perilaku korupsi sudah menjadi kebiasaan dalam bangsa ini. Sifat
feodalisme yang dimiliki bangsa Indonesia selama berabad-abad akibat dari penjajahan
kemudian memberikan banyak kontribusi terhadap terjadinya korupsi. Misalnya saja dalam
hal suap-menyuap, seringkali dari kita terdidik untuk mendapatkan hal yang instan dengan
cara yang mudah, hingga akhirnya terjadilah praktek suap. Sama juga dengan nepotisme, di
mana dalam keluarga kita dibentuk untuk mendahulukan keluarga dibanding yang lainnya.
Karena sudah menjadi kebiasaan itulah maka perilaku KKN ini sulit dirubah.
Kebiasaan Ewuh Pakewuh atau merasa tidak enak dengan orang lain yang dimiliki masyarakat
Cilegon, juga menjadikan mereka merasa tidak enak jika tidak memberi setelah mendapatkan
pelayanan. Nilai adat yang juga mendukung terjadinya Nepotisme adalah adanya motto ’akur
sedulur’ yang dianut masyarakat Cilegon, dimana motto itu mengarahkan masyarakat untuk
mementingkan keluarganya terlebih dahulu. Selain itu, gratifikasi oleh beberapa informan
dari pemerintahan dianggap tidak bermasalah, karena gratifikasi dianggap sebagai pemberian
yang dikarenakan rasa terimakasih.
Sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara budaya dan kebiasaan. Budaya
lebih diartikan masyarakat sebagai salah satu unsur positif yang dapat membangun masyarakat,
berbeda dengan kebiasaan yang mempunyai dua kutub, yaitu kebiasaan buruk dan kebiasaan
baik. Perilaku seperti suap, gratifikasi, dan nepotisme merupakan bentuk kebiasaan yang
negatif dan berdampak buruk bagi orang lain. Sedangkan budaya atau tradisi pada dasarnya
mengacu pada kebaikan masyarakatnya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam hidup
bermasyarakat, seperti tradisi ’akur sedulur’ diatas. Namun, adanya pemaknaan berbeda yang
ditangkap oleh masing-masing individu menyebabkan nilai tradisi tadi menjadi negatif dan
disalahgunakan. Karena itu masyarakat dan pemerintah, harus lebih berhati-hati dalam
memberikan pemaknaan terhadap tradisi lokal. Tradisi lokal yang dapat membangun masyarakat
harus senantiasa dijaga, selain itu perlu kiranya diadakan sosialisasi terhadap pemaknaan
tradisi maupun kebiasaan yang negatif yang berhubungan dengan tindak korupsi sehingga
masyarakat dan aparat pemerintahan tidak lagi salah kaprah. Diharapkan kemudian persepsi
menyeluruh mengenai tindak korupsi ini dimiliki oleh semua pihak.
Fak tor Pe ny e bab Korupsi di Cile gon
Faktor penyebab terjadinya korupsi di Cilegon dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu
faktor internal dari dalam pelaku korupsi dan faktor eksternal di luar pelaku korupsi. Hal ini
kemudian akan dijelaskan lebih lanjut. Faktor Internal terdiri dari:
Fak tor Inte rnal
1. Kesalahan dalam m em persepsikan korupsi
Persoalan bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan kriminal dan kejahatan sebenarnya tidak
perlu diperdebatkan lagi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara, dimana persepsi informan
tentang korupsi sesuai dengan yang diutarakan oleh Robert C. Brooks 36, yaitu tindakan yang
dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban
atau tanpa hak menggunakan kekuasaan , dengan tujuan memperoleh keuntungan yang
sedikit banyak bersifat pribadi.orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menekan
berjalannya proses demokrasi di Cilegon.
36

Robert C. Books. Corruption in America Politics and Life. Dood and Mead Company. New York. 1910.h. 46
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Sedangkan pengertian nepotisme sesuai dengan yang diungkapkan Joko Widodo 37, seorang
pakar di bidang good governance, yaitu merupakan suatu tindakan korupsi berupa
kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif,
rasional, tapi didasarkan pada pertimbangan ”nepotis” dan ”kekerabatan”, seperti masih
teman, keluarga, golongan, pejabat, dan lain sebagainya. Hampir semua informan
mempersepsikan korupsi seperti teori diatas.
Meskipun demikian ada anggapan dari aparat pemerintahan, yang mengatakan bahwa korupsi
bersifat fungsional, karena disebut dapat meningkatkan derajat ekonomi seseorang. Bahkan,
bebrapa bentuk korupsi juga disinyalir dapat memberi andil bagi pembangunan politik dengan
cara penguatan parpol tertentu 38 . Selain itu, pengalihan sejumlah dana ke kantong pribadi
dinilai dapat memberikan usaha-usaha produktif, misalnya saja, karena gaji PNS yang kecil,
maka korupsi pun disinyalir dapat memenuhi / membantu kebutuhan-kebutuhan dasar
kehidupan PNS dan keluarganya. Persepsi korupsi di mata aparat pemerintahan inilah yang
kemudian menjadi faktor penyebab korupsi dan akhirnya melanggengkan korupsi itu sendiri.
Nepotisme juga dianggap sebagai hal yang tidak terlalu bermasalah dalam kehidupan
masyarakat Cilegon oleh beberapa informan, bahkan dari pendapat akademisi hasil FGD,
beliau menyatakan bahwa nepotisme tidak selamanya buruk. Pemberian uang ‘terimakasih’
kepada aparat pemerintahan juga menjadi kebiasaan yang wajar. Disamping persepsi korupsi
yang fungsional tersebut, tindakan korupsi seringkali disebabkan karena minimnya pengetahuan
pada pelaku korupsi. Karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai persepsi korupsi dan
bagaimana dampak-dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa dan negara. Masyarakat
dan aparat pemerintahan tidak seharusnya mempunyai persepsi yang salah tentang korupsi,
sehingga terjadi pembenaran-pembenaran terhadap perilaku KKN.
2. Moralitas dan Inte gritas Indiv idu
Persoalan moralitas banyak dihubungkan dengan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai
keagamaan pada seseorang. Pengingkaran terhadap prisip-prinsip agama ini menjadikan
39
individu tidak memiliki moral . Hal ini sangat disayangkan, dimana kemungkinan besar di
Cilegon, agama banyak difahami dari kulit luarnya saja, namun tidak terinternalisasi dalam
perilaku sehari-hari. Sehingga rasa keterikatan atau rasa takut pada Tuhan ketika melakukan
perbuatan KKN tidak terbersit dalam hati nurani si pelaku. Kedua faktor internal ini akan
sangat menentukan terjadinya korupsi atau tidak. Peran individu dalam menghadapi struktur
dan sistem yang korup menjadi sangat signifikan. Namun, yang banyak terjadi adalah belum
terikat atau terintegralisasinya norma yang ada dalam moral individu maupun masyarakat,
sehingga masyarakat menjadi permisif ketika menghadapi masalah sosial yang ada.
Fak tor Ek ste rnal
1. Lem ahnya Sistem Hukum dan Lem baga Pengontrol (legislatif)
Penyebab korupsi dapat dilihat dari seberapa besar efektifitas sistem hukum untuk mencegahnya.40
Dengan kata lain, sistem hukum yang tidak efektif sangat berpengaruh terhadap munculnya
perilaku korup. Wewenang yang sangat besar yang dimiliki oleh pejabat lebih sering membuat
mereka tergoda untuk melakukan perbuatan korupsi. Yang kemudian sangat disayangkan,
ada indikasi hal ini juga terjadi di Cilegon, hal ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas
penanganan kasus korupsi yang belum signifikan. Bahkan dari hasil wawancara, ditemukan
37 Joko Widodo, op cit. h .123
38 David H. Baley. Akibat-akibat Korupsi pada Bangsa-bangsa Sedang Berkembang. Dalam Mochtar Lubis dan
James Scott, Bunga Rampai Korupsi. Jakarta. LP3ES.1985. h 102
39 Dzuriyatun Toyibah. Factor-faktor Penyebab Korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi.
CSRC UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2006. h. 68
40 Ibid. h. 70
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bahwa aparat hukum sering menjadikan pejabat yang terlibat suatu kasus sebagai ‘ATM
berjalan’ mereka. Hal ini sangat ironis dan bertolak belakang dengan fungsi yang dimiliki
oleh aparat hukum. Hukum yang tidak tegas juga membuat masyarakat menjadi terbiasa
dengan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap kecil.
Lembaga DPRD diharapkan dapat memberikan mekanisme kontrol terhadap tindakan dan
kebijakan yang dibuat pemerintah, namun pada kenyataannya di Cilegon, fungsi lembaga
legislatif hanya sebagai partner diskusi eksekutif dan seolah-olah tidak memiliki posisi tawar
dalam mengkritisi pemerintah. Hal ini yang juga menjadi perhatian salah satu anggota legislatif
yang menjadi informan. Hal ini juga dibahas oleh Faisal H. Basri 41, dimana beliau menyatakan
bahwa hubungan DPRD dengan kepala daerah di era otonomi daerah merupakan titik sentral
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Penguatan posisi DPRD
setelah program otonomi memang sesuatu yang didambakan sebagai pengontrol kinerja
eksekutif. Namun, hal ini kemudian menimbulkan masalah ketika kontrol terhadap eksekutif
tidak dilakukan berdasarkan aspirasi atau hal ini berarti tidak hanya di Cilegon tapi juga di
daerah lain, ada kemungkinan terjadi kolusi antara walikota dan anggota DPRD, dan hal
ini kelihatannya merupakan masalah yang sudah mengakar 42 . Hubungan kolusi ini biasanya
muncul dalam tiga momentum penting yang membutuhkan persetujuan atau peran DPRD:
pertama, pemilihan kepala daerah baru, kedua, pertanggungjawaban tahunan, akhir masa
jabatan pertanggungjawaban hal tertentu (misalnya: tindakan pidana kepala daerah) dan
pembuatan berbagai peraturan daerah atau proyek pembangunan daerah dengan jumlah
dana yang besar 43 . Dalam permasalahan ini sebaiknya pemerintah eksekutif dan legislatif
saling mengevaluasi kinerja masing-masing, perlu juga dilibatkan lembaga yang berfungsi
sebagai pengawas, seperti BAWASDA.
2. Pengaruh Sistem Politik
Korupsi diyakini muncul jika ada monopoli kekuasaan ditambah dengan wewenang pejabat
yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban. Sebaliknya korupsi akan
berkurang bila ada pemisahan kekuasaan, ada kontrol dan perimbangan, keterbukaan, sistem
peradilan yang baik. Dan definisi yang jelas mengenai peranan, tanggung jawab, aturan dan
batas-batas 44 . Dengan kata lain, korupsi dapat berkembang dalam pemerintah yang tidak
memiliki budaya demokrasi yang baik, juga sistem kontrol yang baik. Dalam kondisi Cilegon,
adanya rangkap jabatan yang dimiliki penguasa yang juga merupakan ketua DPD partai,
memungkinkan penguasa untuk bertindak sekehendak hati.
3. Budaya Lem baga
Budaya lembaga adalah kebiasaan kerja seluruh perangkat perusahaan dan lembaga baik
manajemen maupun seluruh lapisan karyawan yang dibentuk dan dibakukan serta diterima
sebagai strandar perilaku kerja, serta membuat seluruh perangkat terikat pada lambaga. Nilainilai yang menjadi landasan kerja bisa berasal dari ajaran agama ataupun tradisi. Adapun
dalam ajaran islam terdapat nilai-nilai yang seharusnya menjadi rujukan budaya lembaga
seperti keharusan untuk bekerja keras dan selalu bekerjasama dalam kebaikan, bersikap
profesional, jujur, tidak saling menipu, tidak saling bermusuhan45 . Sayangnya nilai-nilai ini
nampaknya belum terlalu terinternalisasi dalam masyarakat Cilegon. Hal ini juga disetujui
oleh tokoh masyarakat, pengusaha dan anggota DPRD.
41 Otonomi Daerah evaluasi dan Proyeksi. Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat
Bangsa. CV. Trio Rimba Persada. Jakarta. 2003 h. 4
42 Ibid.h. 32
43 Ibid. h. 33
44 Ibid. h. 74
45

Ibid h.75
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4. Struk tur dan Siste m Sosial
Budaya yang muncul di masyarakat Cilegon, menurut tokoh masyarakat adalah budaya ewuh
pakewuh (merasa serba salah/tidak enakan). Ditambah lagi dengan banyaknya suku jawa
dan sunda di cilegon, budaya Nrimo juga turut berkembang. Hal ini kemudian menjadikan
masyarakat pasrah saja menerima perlakuan dari pemerintah daerah, mereka juga merasa
tidak enak juka harus mengkritisi pemerintah karena setidaknya pemerintah telah cukup
berjasa bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari tidak berjalnnya proses demokrasi secara
terbuka. LSM yang tumbuh dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat juga belum
terlalu nampak.
Peran Stakeholder Dalam Penanganan Korupsi
Ada tiga domain atau kelompok yang sangat berperan guna mewujudkan suatu Negara yang
madani, yaitu negara/pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat yang harus menjaga
kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan sebuah
sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Tata pemerintahan yang baik
(good governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan
bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua
pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari
dialog, kesejahteraan sulit dicapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti
tersumbat. Tiga domain ini kemudian mempunyai beberapa unsur lagi, yaitu Pemerintah
dengan unsur-unsurnya seperti Pemkot dan SKPD (mewakili eksekutif), DPRD Kota Cilegon
(mewakili legislatif), dan Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya (mewakili
yudikatif), kemudian unsurtuntutan masyarakat tapi berdasarkan kepentingan kelompok atau
partai saja. Ada mata rantai yang terputus antara aspirasi.masyarakat dengan suara DPRD
dan kebijakan pemerintah daerah. Kontrol masyarakat terhadap DPRD, kepala daerah, dan
kebijakan pemerintah daerah masih lemah. Dalam dari pihak swasta adalah pelaku bisnis,
dan unsur-unsur masyarakat di Cilegon terbagi atas akademisi, pihak LSM, ulama, jawara
dan masyarakat umum. Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat dinamis,
sehingga memungkinkan terjadi pergeseran peran stakeholders termasuk peran pemerintah,
swasta dan masyarakat. Fungsi peran yang telah ditetapkan perlu selalu dikaji ulang (review),
agar fungsi peran dan peranan yang dilaksanakan memberikan konstribusi yang lebih berarti
bagi stakeholders lain maupun pada proses pembangunan sesuai dengan amanat yang tersurat
dan tersirat dalam prinsip-prinsip good governance.46
Menurut seorang tokoh masyarakat, peran yang dilakukan stakeholder dalam rangka
pemberantasan korupsi masih minim. Walaupun pemerintah telah berupaya untuk menjalankan
komitmen pemerintahan yang berhubungan dengan penanganan korupsi hal tersebut masih
dirasa kurang. Menurutnya, kerjasama antar lembaga yang berbentuk gerakan masih belum
ada, yang ada adalah kerjasama antar institusi yang satu dengan yang lain, sehingga pencegahan
dan pemberantasan korupsi masih belum terinternalisasi pada masing-masing institusi,
melainkan hanya pada institusi yang memang berhubungan dengan kegiatan pemberantasan
korupsi. Gerakan masyarakat yang diwakili oleh LSM pun, belum ada yang mengkhususkan
pada permasalahan korupsi. Sehingga peran kontrol terhadap berjalannya pemerintahan,
yang muncul dari masyarakat masih lemah. Dalam hal ini, seorang tokoh masyarakat
menyayangkan kurang bersatunya LSM di Cilegon untuk mengusung tujuan bersama. Lemahnya
46 http://www.infogue.com/masalah_politik/good_governance_menurut_rangkumanku/
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kontrol masyarakat semakin diperparah dengan kurang aktifnya pemerintah dalam melibatkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun Kota Cilegon juga sebagai pihak penerima
layanan.
Dari hasil FGD, beberapa banyak peserta setju bahwa peran akademisi masih sangat minim
di Cilegon. Padahal dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki, akademisi dapat menjadi
’watchdog’ atau pengawas aktif bagi berjalannya pemerintahan Cilegon. Saat ini, sangat
minim dibuatnya penelitian yang berhubungan dengan perilaku korupsi, padahal akademisi
seharusnya dapat memberikan saran dan kritik yang berlandaskan dengan fakta dan didasari
teori yang telah teruji. Sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemkot dalam mengevaluasi
pelayanan dan tata pemerintahannya. Mahasiswa yang juga berperan sebagai agent of change
dan moral change juga seharusnya dapat menjadi pihak yang aktif mengawasi dan memberi
masukan pada Pemerintah Kota Cilegon, namun peran ini masih belum dirasakan.
Masih berdasarkan hasil FGD, bahwa peran ulama saat ini tidak dapat menjadi pengontrol
jalannya pemerintahan. Peran ulama saat ini kurang dirasakan masyarakat. Peran ulama pada
masa kini tidak sepenting masa-masa yang lalu. Arus modernisasi yang banyak mengagungkan
kepada materi dan menuntut profesionalisme dalam segala bidang, telah menempatkan ulama
hanya padaÊ peran-peran yang berkaitan langsung dengan masalah keagamaan. Sudah tidak
banyak ulama yang memiliki peran yang menentukan di luar masalah keagamaan 47 . Sehingga
fungsi-fungsi ulama sebagai pemimpin informal dibidang kemasyarakatan tidak sekuat dulu.
Tokoh masyarakat berharap, bahwa ulama sebaiknya lebih memperhatikan dan memperjuangkan
permasalahan umatnya. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan masyarakat sehubungan
dengan perannya sebagai pemantau jalannya pemerintahan, yaitu : (1) Mengawasi sektor
publik/pemerintah dan sektor swasta serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif,
(2) Terlibat dalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya sendiri dan masyarakat.
Keterlibatan tersebut dapat melalui pembentukan paguyuban-paguyuban, LSM yang berperan
aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya.
Pelaku bisnis atau pengusaha juga terlihat masih belum dapat menjalankan perannya dengan
baik hal ini terlihat dari cukup banyaknya pengusaha yang berusaha mendapatkan tender
dengan cara menyuap. Sebenarnya, sektor swasta dapat mengoptimalkan perannya dalam
mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan kecil,
besar, koperasi, multinasional/nasional. Juga menjadi pihak yang kritis terhadap kinerja
pemerintahan.
Dari hasil temuan lapangan juga dapat diketahui bahwa beberapa informan dan peserta FGD
masih melihat kurang optimalnya pelaksanaan peran institusi penegak hukum, seperti Kejari
dan Kepolisian. Kinerja Kejari dan Kepolisian dirasa masih belum fokus terhadap penanganan
korupsi. Hal ini terlihat dari pendapat akademisi, pengusaha dan tokoh masyarakat yang
merasa bahwa hukum yang ada di Cilegon masih bisa dibeli. Kejari dan Kepolisian masih
dirasakan belum proaktif dalam melakukan pemberantasan korupsi, juga dalam memberikan
pendidikan hukum bagi masyarakat Cilegon, sehingga banyak masyarakat yang belum
memahami dampak dari tindakan korupsi.
Selain itu, informan dari pihak pengusaha dan tokoh masyarakat melihat ada kecenderungan
tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Kota Cilegon. Adanya latar
belakang jawara yang dimiliki oleh Pejabat Eksekutif memperbesar potensi tindakakan
47
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represif tersebut, hal ini dikeluhkan oleh pengusaha dan tokoh masyarakat yang melihat ada
beberapa kasus tindakan represif yang diinstruksikan oleh Pejabat Eksekutif di Cilegon.
Misalnya saja pernah terjadi kasus pemukulan terhadap wartawan yang ingin mengungkapkan
kasus kemiskinan di Cilegon. Juga saat ada pelaku LSM yang mengkritisi pemerintahan atau
menulis wacana tentang gizi buruk di Cilegon, tindakan intimidasi dirasakan sangat kuat.
Pelaku LSM saat itu merasa diteror dengan adanya telepon yang bernada mengancam,
peringatan keras. Tokoh masyarakat juga merasa ada kejanggalan atas mutasi yang telah
beberapa kali dilakukan oleh Walikota Cilegon. Mutasi dilakukan untuk menggilir asda,
kepala dinas, kepala bagian dan kepala bidang ditempatkan di jabatan atau SKPD yang
berbeda. Menurut tokoh masyarakat, mutasi tidak perlu sering dilakukan, kesan yang sampai
adalah berbagi kekuasaan atau jabatan. Jangan sampai alasan merotasi aparat agar tidak
jenuh dengan tugasnya kemudian mengesampingkan kebutuhan lain, seperti penghematan
dana, pengalaman ataupun kompetesi SDM yang dimiliki pejabat Pemkot.
Kemudian, ada forum koordinasi yang dapat digunakan oleh pejabat eksekutif, legislatif dan
yudikatif untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan Cilegon, yaitu Muspida
(Musyawarah Pimpinan Daerah). Ketika Muspida, diharapkan pejabat pemerintahan dapat
merumuskan strategi untuk menangani permasalahan daerah sehingga hasil dari Muspida
juga diharapkan dapat menjadi penggerak pemberantasan korupsi. Namun informan dari
pihak lembaga Legislatif Cilegon dan juga tokoh masyarakat menyatakan bahwa belum
berjalan dengan optimal. Hasil Muspida yang berfungsi sebagai forum pertemuan antar para
elit untuk membahas dan mengambil kebijakan-kebijakan strategis, belum banyak berpihak
pada rakyat. Kekhawatiran adanya kerjasama negatif, dalam arti kesepakatan untuk tidak
mendahulukan kepentingan rakyat sebagai prioritas diantara para elit tersebut, dirasakan
mungkin terjadi, juga kecenderungan untuk tidak mengkritisi elit yang kinerjanya kurang
baik, mungkin terjadi di Muspida karena ada tradisi ’ewuh pakewuh’ merasa tidak enak
terhadap orang lain.
Pada akhirnya, untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani, dibutuhkan kerja
keras dari berbagai pihak yang menjadi stakeholder bagi pemerintahan tersebut. Pihak-pihak
yang ada sebisa mungkin harus bekerja sama agar terjadi hubungan sinergis antar lembaga
dan kepentingan yang ada dapat terwujud guna berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penutup
Rekomendasi yang dapat dikumpulkan dari hasil wawancara informan dan FGD antara lain:
1. Dalam membuat penelitian mengenai IPK, TI-Indonesia perlu memperbaiki metode yang
ada, sehingga tidak menimbulkan kesan rancu. Karena pesertanya merupakan pengusaha,
bisa saja ada beberapa pengusaha yang tidak menang tender kemudian pesan-pesan
negatif terhadap kinerja pemerintah. Jika memungkinkan, responden penelitian di tambah
dari beberapa elemen masyarakat dan pemerintahan, sehigga bias mendapatkan gambaran
yang menyeluruh tentang kota Cilegon.
2. Perlunya perbaikan dalam masalah kepemimpinan dan moral aparat pemerintahan daerah.
Pemimpin dan pejabat pemerintahan daerah harus menjadi contoh teladan untuk anak
buah dan masyarakatnya. Apabila kinerja pemimpin baik, maka stafnya pun kemudian
akan mengambil contoh. Pemimpin sebaiknya senantiasa memiliki perhatian terhadap
permasalahan pemberantasan korupsi, juga tidak apatis dalam melaksanakan prinspiprinsip anti korupsi, semisal transparansi dan akuntabilitas.
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3. Perlu adanya perbaikan peran strategis institusi penegak hukum. Institusi penegak hukum,
sebaiknya lebih proaktif dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi. Perlu adanya
sikap tegas dari aparat penegak hukum. Sehingga jika ada keluhan dari masyarakat, dapat
langsung ditindaklanjuti. Penegak hukum, juga diminta untuk melakukan fungsinya dalam
memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat.
4. Pengembalian peran ulama di Cilegon. Ulama sebaiknya berperan sebagai pembina
masyarakat, juga peran mengingatkan pemerintah apabila ada hal-hal yang tidak sesuai
hukum dan hati nurani. Ulama pun sebaiknya bersikap netral, dan objektif. Jangan terlalu
dekat dengan pemerintah, karena khawatir akan sulit memberikan penilaian yang objektif
terhadap kinerja pemerintah. Cilegon yang merupakan daerah religius, dalam hal ini
peran ulama sangat penting. Dapat menjadi panutan masayarakat dan Pembina moral
masyarakat.
5. Perlunya mengembalikan fungsi kependekaran di Cilegon. Pendekar sebisa mungkin harus
merubah citra. Sudah saatnya pendekar memiliki posisi sebagai pembela hak masyarakat,
tidak lagi menjadi backing dari orang-orang yang membayar mereka. Jangan sampai
kekuatan pendekar kemudian digunakan untuk menekan masyarakat yang ingin
berdemokrasi dan mengkritisi pemerintah.
6. Pemberdayaan peran masyarakat kampus dan akademisi juga merupakan rekomendasi
yang muncul. Dalam hal ini, katika melihat kedzhaliman, para akademisi tidak boleh
bungkam. Apalagi jika dia mampu berbicara dengan kapasitas ilmunya dan berlandaskan
teori-teori. Pemberdayaan peran akademisi antara lain dengan cara melakukan banyak
penelitian mengenai pemetaan masalah sosial di Cilegon. Sehingga hasilnya bisa dijadikan
evaluasi dan bahan untuk perbaikan bersama.
7. Perlu di maksimalkannya pelayanan satu atap. Sampai saat ini, kinerja pelayanan satu
atap yang digulirkan oleh pemerintah Cilegon masih belum terlihat.
8. Masyarakat pers diharapkan menjadi pihak yang netral dalam menilai kinerja pemerintahan.
Pemberitaan yang dikeluarkan diharapkan lebih objektif, berimbang dan membangun.
Sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesemrawutan yang terjadi.
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Kabupaten
Wonosobo

Faktor Komitmen Pemerintah dalam
Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
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Kabupaten
Wonosobo

Faktor Komitmen Pemerintah dalam
Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Pendahuluan
Masuk ke dalam peringkat teratas hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam dua
tahun berturut-turut membuat Kabupaten Wonosobo semakin diperhitungkan sebagai daerah
yang konsisten dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan transparan. Setidaknya
demikian persepsi para pelaku bisnis selama ini yang terjaring dalam riset tersebut. Pelaku
bisnis merupakan kelompok yang banyak berinteraksi dengan birokrasi, baik yang terkait
dengan nilai ekonomi yang tinggi maupun sistem pelayanan publik.
Lalu bagaimana dengan persepsi masyarakat Wonosobo yang lebih luas lagi? Mereka adalah
komponen yang perlu juga dilibatkan dalam membicarakan isu korupsi dan kolusi di
masyarakat, seperti tokoh masyarakat, media massa, akademisi dan lainnya. Merekalah yang
memberikan nuansa lain dalam penelitian ini yang membedakan dari survei sebelumnya di
mana pengukuran dan angka-angka lebih banyak berbicara.
Dalam penelitian kualitatif kali ini karakter yang dimiliki antara lain variasi unit analisa yang
lebih luas dengan mewawancarai lebih banyak pihak. Data pun diharapkan memberikan
kualitas yang dalam, sehingga menghasilkan sebuah tulisan yang memiliki paradigma berbeda
dan lebih komprehensif. Oleh sebab itu hasil yang akan ditemukan pun bisa memperkuat
hasil survei IPK Indonesia sebelumnya. Karena itu penelitian mendalam kali ini akan
memberikan warna yang lebih banyak terutama latar belakang gagasan-gagasan kebudayaannya.
Komitmen yang tinggi dan dinamika yang terjadi terhadap kebijakan juga akan memberikan
pengetahuan lain yang tidak kita temukan pada survei sebelumnya. Selain itu akan muncul
gambaran bagaimana konsistensi terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini setelah
survei IPK 2006 selesai dilakukan. Gambaran mengenai apakah usaha-usaha yang dilakukan
sekedar mempertahankan persepsi yang sudah terlanjur baik di masyarakat (pelaku bisnis)
ataukah ada usaha lain yang lebih progresif dalam perbaikan sistem yang transparan dan
jauh dari peluang praktik-praktik korupsi yang sudah terlanjur subur sejak dulu.
Sebanyak 15 informan yang terpilih terdiri dari dua kelompok besar masyarakat yang menjadi
fokus dari survei IPK 2006 adalah aparat pemerintah dan pelaku usaha. Selain dua kelompok
tadi stakeholders lainnya yang terlibat memberikan informasi dalam penelitian ini antara lain
beberapa tokoh masyarakat, perwakilan media massa, akademisi dan kejaksaan negeri. Tokoh
masyarakat yang diwawancarai adalah tokoh agama yang mewakili organisasi massa (Ormas)
keagamaan mayoritas yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Selain NU, ormas lainnya adalah seorang
sesepuh yang bergerak di bidang pendidikan dari kalangan Ormas Muhammadyah.
Jika dikaitkan dengan isu korupsi dalam penelitian ini, maka beberapa jajaran di pemerintahan
daerah yang relevan adalah mereka yang lebih banyak berhadapan dengan kelompokkelompok masyarakat dalam hal pelayanan publik. Beberapa dinas yang berkaitan antara
lain dinas pelayanan terpadu, Dinas Pekerjaan Umum atau bagian pengendalian dan
pengembangan. Namun sayangnya Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian adalah dua
lembaga yang sampai terakhir waktu pengumpulan data tidak bisa ditemui karena kesibukan
pimpinannya.
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Sebagian besar informan yang terjaring dalam wawancara adalah mereka yang memiliki
jabatan di tingkat tertinggi di instansinya. Namun juga ada beberapa diantaranya diwakilkan
karena informan utama sedang menjalankan ibadah haji. Pemerintah daerah Wonosobo yang
mewakili dalam pengumpulan data ini antara lain Bupati, Dinas Pelayanan Terpadu, Unit
Pengendalian dan Pengembangan (Dalbang), Humas, dan Bawasda. Jumlah informan dan
waktu wawancara selengkapnya terdapat pada tabel di bawah ini.
No.

Tanggal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2 Desember 2007
2 Desember 2007
4 Desember 2007
4 Desember 2007
4 Desember 2007
5 Desember 2007
5 Desember 2007
6 Desember 2007
6 Desember 2007
8 Desember 2007

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

10 Desember 2007
10 Desember 2007
10 Desember 2007
10 Desember 2007
11 Desember 2007
12 Desember 2007
12 Desember 2007

Informan
Amin Suradi
Habibullah
Valentina Sutini
Mauludin Fanani
Kholiq Arif
One Andang
Umar (bukan nama sebenarnya)
Parwoto
Ilham (bukan nama sebenarnya)
FGD
Sumaedi
Ismaini
Lasman
Agus Wibowo
Heri Indrayana
Valentina Sutini
Amirudin
Gatot H
Agus Subagyo
Mahendra
Suratman
Hanendya
Muhson
Mahfudz Junaedi

Kapasitas
Kepala Disyandu
Tokoh Masyarakat (NU)
Pengusaha
Pengusaha/ Ka. Apindo
Bupati
Camat Selomerto
Media/ Tokoh Pemuda
Kasi Pidsus Kejari
Pelaku Jasa Konstruksi/ Ketua Asosiasi
BAWASDA
DISYANDU
DISYANDU
HUMAS
Pelaku Jasa Konstruksi
Pelaku Bisnis Perhotelan
Tokoh Pemuda GP Amsor dan Media
Kabid. Humas
Asisten II Bupati membawahi Dalbang
Staff Dalbang urusan pelelangan
Staff Dalbang urusan pelelangan
Ka. GNPK
Toma (Muhamadyah)
Dosen/ Akademisi

Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo
Profil Ge ografis
Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang beriklim sejuk karena berada pada ketinggian
berkisar 270 meter sampai dengan 2.350 meter di atas permukaan laut. Daerah yang berbukitbukit ini terletak di tengah-tengah pulau Jawa dan berada di antara koordinat 7º 11’ dan 7º
36’ Lintang Selatan, dan 109º 43’ dan 110º 04’ Bujur Timur.
Wonosobo memiliki jarak tempuh 119 Km dari ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang
yang memakan waktu 2-3 jam jika kita menggunakan kendaraan roda empat. Kabupaten
Wonosobo bertetangga dengan beberapa kabupaten di sekitarnya, antara lain di sebelah
timur dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Di arah Barat berbatasan
dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Di arah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Sedangkan di arah Selatan dengan Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Purworejo.
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Berdasarkan data statistik 2006 yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik Wonosobo, tercatat
memiliki luas sebesar 98.468 Ha atau sekitar 3,02 % dari luas Jawa Tengah 48 . Luas lahan
tersebut sebagian besar (82,01%) dimanfaatkan untuk lahan bukan persawahan, sedangkan
lahan persawahan hanya 17,99% atau 17,712,69 Hektar.
Secara administratif Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 Kecamatan, 236 Desa dan 29
Kelurahan. Kelimabelas kecamatan itu antara lain Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kepil,
Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono,
Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek,
Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung,
dan Kecamatan Kejajar. Luas wilayah Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Wadaslintang
(12.716 Ha) diikuti dengan Kecamatan Kaliwiro (10.008 Ha).
Saat ini Wonosobo didiami oleh 773.967 jiwa, dengan komposisi yang seimbang antara
penduduk laki-laki dan perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini pada tahun 2006
sebesar 786 jiwa per Km2.. Pada tahun 2006 jumlah penduduk yang datang ke Wonosobo
dan yang meninggalkan Wonosobo hampir berimbang. di mana penduduk yang meninggalkan
daerah sebesar 1.658 jiwa dan yang datang ke Wonosobo sebanyak 1.303 jiwa 49 .
Ekonom i
Pertumbuhan ekonomi kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun
tidak secara signifikan besarannya. Berdasakan data dari buku Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) kabupaten Wonosobo tahun 2006 tercatat peningkatan ekonomi sebesar 3,19%
dari tahun sebelumnya atau sebanyak 2,72 kali dari tahun 2000 lalu 50 . PDRB Kabupaten
Wonosobo pada tahun 2006 atas dasar harga yang berlaku sebesar 2.630.137,89 juta rupiah.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut utamanya disebabkan oleh pertumbuhan Tanaman
Bahan Makanan sebesar 3,34% dan bangunan 3,06% dan sub sektor perdagangan 4,03%.
Pe ndapatan Asli Dae rah
Berdasarkan data dari ‘Wonosobo dalam Angka Tahun 2006’ sumber Pendapatan Asli Daerah
Sendiri (PADS) Kabupaten Wonosobo pada tahun anggaran 2005-2006 berasal dari beberapa
dana terkumpul. Sumber dana itu antara lain dari ’Pajak Daerah, Retribusi Daerah’, ’Hasil
Perusahaan Daerah’ dan ’Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan’ serta ’Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah’.
PADS terbesar Kabupaten Wonosobo masih bersumber dari retribusi daerah yang mencapai
58,07% di tahun 2005 dan 66% di tahun berikutnya 2006 dari total keseluruhan PADS.
Sedangkan untuk pendapatan terkecil bersumber dari ‘Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah’ disamping ketiga sumber yang disebutkan di atas yang tidak melebihi dari 16% dari
keseluruhan target PADS. Data lengkap PADS Kabupten Wonosobo tahun anggaran 20052006 sebagai berikut :

48 Wonosobo dalam Angka tahun 2006, hal. 45. Badan Pusat Statisk Kabupaten Wonosobo, 2007.
49 Ibid
50 Badan Pusat Statisk Kabupaten Wonosobo, 2007.
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Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005-2006
(Rupiah)
No

Uraian

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusda dan
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah
Jumlah

TA.2006
TA.2005
Realisasi
Realisasi
Target
Target
4.728.121.624
4.001.000.000 4.241.150.559 4.052.950.000
16.840.551.987
16.730.509.000
13.100.304.000 13.628.784.257
1.129.718.778
1.842.747.000 1.873.767.887 1.211.070.900

7.920.091.644
3.614.879.000 3.307.453.684 3.538.821.100
22.558.930.000 23.105.156.387 25.533.351.000 30.618.484.033

Sumber : Wonosobo Dalam Angka 2006

Realisasi dari target yang diharapkan di kedua tahun anggaran secara keseluruhan mampu
dilampaui. Target terbesar yang sudah dicapai dari keempat sumber PADS itu dicapai oleh
Pajak Daerah sebesar 6% di tahun anggaran 2005 dan 17% di tahun anggaran 2006.
Sedangkan sumber PADS yang tidak mencapai realisasinya berbeda di kedua tahun tersebut.
Pada tahun 2005 ‘Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah’ hanya mendapatkan Rp
3.307.453.684 dari target Rp 3.614.879.000 yang artinya masih kurang 9% dari target yang
ingin direalisasikan. Berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya di tahun 2006 sumber
dana yang tidak mencapai target dialami oleh ‘Hasil Perusda dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan’ sebesar -7% dari target yang ditetapkan.
Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaannya
Masyarakat yang dikenal sebagai orang Jawa terbentuk dalam rentang waktu yang lama, yaitu
beratus-ratus tahun sebelum masehi. Dalam rentang sejarahnya, beberapa kebudayaan pun
masuk dan ikut mempengaruhi evolusi kehidupan sosialnya. Dengan kata lain Wonosobo
merupakan tempat berkumpul dan bercampurnya macam-macam kebudayaan yang diidentikkan
dengan kepercayaan-kepercayaan tadi, sehingga nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat
Wonosobo secara umum berasal dari kebudayaan-kebudayaan tadi, antara lain nilai-nilai
kejujuran, nrimo, tentrem, dan lainnya. Karakteristik lain Wonosobo sebagai masyarakat
petani juga memiliki kontribusi terhadap cara hidup mereka. Nilai-nilai itu seperti kepraktisan
atau simpel atau tidak ingin berbelit-belit, ritual slametan dan sesajian, dan lainnya.
Sebagian nilai-nilai budaya yang terdapat pada kebudayaan Jawa Wonosobo berasal dari
kebudayaan keraton Yogyakarta. Hal itu diperkuat oleh fakta sejarah di mana Wonosobo
muncul ketika kekuasaan Kerajaan Mataram Islam sedang berlangsung. Nilai-nilai budaya
keraton pun untuk beberapa hal masih kuat terdapat didalamnya. Nilai-nilai itu seperti unggahungguh 51 , hormat terhadap orang tua atau yang dituakan, hormat terhadap darah biru dan
lain sebagainya.
Terkait dengan IPK sebagai tema dari penelitian ini, terdapat nilai-nilai budaya yang pada
situasi tertentu memiliki kontribusi terhadap usaha korupsi dan kolusi. Beberapa prilaku
51 Unggah-ungguh menurut Dr Purwadi M.Hum dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Adat-istiadat Budaya Jawa, merupakan hubungan
bersama dengan orang lain yang tetap memperhatikan empan dan papan, waktu dan tempat, posisi dan status, jabatan dan kedudukan
seseorang. (Purwadi, 2006)
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korupsi yang terdapat di masyarakat yang berhasil diidentifikasi melalui informasi dari para
informan antara lain pemimpin yang tidak membayar kewajiban atas pelayanan publik karena
bawahan enggan memintanya, penyimpangan pemimpin dan bawahan sulit menegurnya.
Selain itu ada juga prilaku memotong prosedur yang seharusnya atau by pass di saat proses
pelayanan publik berlangsung, seperti pembayaran pajak, ijin, pembuatan KTP dan lainnya.
Kasus-kasus lainnya seperti pemotongan biaya yang menjadi hak masyarakat ketika mendapatkan
bantuan, atau tambahan biaya dari yang seharusnya, namun mereka memilih diam dengan
alasan menghindari konflik.
Perilaku tidak berani menegur tanpa pandang bulu tidak bisa dilepaskan dari nilai budaya
tadi. Kebudayaan Jawa itu sering disebut dengan istilah kejawen 52. Secara umum kejawen
merupakan pengetahuan yang menyeluruh yang digunakan untuk menafsirkan kehidupan
sebagaimana adanya atau sebagaimana rupanya53 .
Kejawen menurut Mulder membagi dunia ke dalam dua konsepsi yaitu lahir (lair) dan batin
(rasa). Kedua dunia itu menghiasi tatanan hidup yang merupakan keseluruhan yang teratur
dan terkoordinasi yang harus diterima dan terhadapnya orang harus menyesuaikan diri 54.
Oleh karenanya muncul konsep lainnya seperti nrimo, yang lahir sebagai konsepsi dari ‘tahu
tempat diri’ yang berarti percaya pada nasib dan berterima kasih kepada Tuhan, karena ada
kepuasan dalam memenuhi apa yang menjadi bagiannya dengan kesadaran bahwa semua
telah ditetapkan.
Dalam prakteknya, menurut Mulder, tatanan kehidupan menempatkan orang tua sebagai
wakilnya dan mereka berhak atas penghormatan dan kebaktian. Penghormatan kepada orang
yang lebih tua dianggap sebagai penghormatan terhadap mereka yang lebih dekat dengan
sumber kehidupan. Maka melanggar aturan itu seperti dengan menyakiti hati atau lainnya
akan mendatangkan pembalasan atau hukuman (wal at) dari kekuatan gaib.
Pandangan kejawen mengenal konsep hirarkis yang jelas, yang diperkuat juga oleh penjelasan
Mulder, bahwa di dalam hubungan antar pribadi Jawa tidak ada dua orang yang sederajat.
Akibatnya tidak mengherankan jika pembedaan-pembedaan itu tidak hanya terjadi berdasarkan
tingkatan usia yang berbeda, namun lebih variatif lagi yaitu terjadi pada dimensi kehidupan
sosial mereka seperti gagasan bahwa orang lebih tinggi kedudukannya agaknya lebih dekat
55
kepada kebenaran, karena itu berhak dihormati .
Mulder menambahkan nilai rasa malu memperkuat sikap menahan diri dan membatasi diri,
cenderung menghindar diri akan berkembang terutama dalam hubungan dengan orang yang
dianggap lebih tinggi. Sikap ini setara dengan sungkan. Dalam konteks hubungan atasan
dengan bawahan, pemimpin harus bisa menguasai bawahan dan keadaan. Mereka juga harus
mampu memperhatikan bawahannya dan simpati (tepa selira). Sedangkan kebalikannya
tidaklah selalu sama megingat bawahan harus bisa mengukur tugas-tugas mereka, sehingga
jangan sampai menimbulkan kekurangajaran. Kondisi ini memunculkan jarak antara pemimpin
dan bawahannya, kuatnya rasa takut sebagai rasa segan.
Praktik-praktik korupsi dan kolusi yang ditemui di dalam masyarakat Wonosobo sehari-hari
sedikit banyak dapat dijelaskan oleh konsep budaya di atas. Rasa sungkan untuk menegur
atasan yang membuat kesalahan prosedural dijadikan usaha menjalankan nilai-nilai jawa
52 Kejawen atau kejawaan sama halnya dengan pengertian Inggris Javaneseness atau javanism (Echols, 193 dalam Mulder 1996) . Kejawen
lebih merupakan etika dan gaya hidup kejawaan ketimbang sebuah agama.
53 Mulder, Neils, “Pribadi dan Masyarakat di Jawa”, penerbit Pustaka Sinar Harapan
54 Ibid., Hal 25.
55 Ibid., Hal. 55.
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untuk menjaga tatatanan dan keharmonisan masyarakat dengan menghindari masalah, apalagi
sampai menimbulkan konflik. Pada akhirnya sikap nrimo juga ikut memperkuat toleransi
yang terjadi terhadap penyimpangan-penyimpangan, karena dilihat sebagai kondisi yang
sudah seharusnya terjadi. Akibatnya, situasi ini seringkali mengganggu tidak hanya bagi
tatanan pemerintahan yang transparan, namun lebih personal sebagai sebuah godaan bagi
integritas sebagai salah satu pilar jalannya transparansi.
Temuan Lapangan dan Analisa
Indeks Persepsi Korupsi 2006 : Di antara Prestasi dan Realita
Hasil dari IPK Indonesia yang dikeluarkan oleh TI-Indonesia pada tahun 2006 di 32
kabupaten/kota di Indonesia mencatat kabupaten Wonosobo berada di peringkat kedua
setelah kota Palangkaraya. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa kabupaten Wonosobo
konsisten dalam komitmen dan menjalankan serta mempertahankan sistem yang baik dalam
hal pelayanan publik, intensitas korupsi yang rendah dan pencegahan masalah-masalah
korupsi bahkan dalam dua penyelenggaraan IPK terakhir.
Pada hasil IPK Indonesia tahun 2006 ini kabupaten Wonosobo mendapatkan perbaikan indeks
menjadi 5,66 (skala 1-10) dari hasil indeks sebelumnya sebesar 5,63 di tahun 2004 lalu. Pada
tahun 2004, sebelum kota Palangkaraya masuk dalam sampel survei, Wonosobo bahkan
menempati peringkat pertama dari 21 sampel kabupaten/kota. Meskipun skor Wonosobo
di tahun 2006 turun dari tahun 2004, namun tetap Wonosobo tidak terlepas sebagai salah
satu kabupaten teratas yang dipersepsikan baik oleh respondennya.
Masyarakat Wonosobo menilai pengukuran melalui IPK Indonesia yang selama ini dilakukan
oleh TI-Indonesia penting sekali dilakukan. Mereka umumnya berpendapat IPK dapat dijadikan
sebagai acuan dan tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam pemberantasan korupsi. Hal
itu terungkap dari pernyataan beberapa anggota masyarakat yang diwawancarai seputar IPK.
Salah satunya seorang anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) mengatakan bahwa menurutnya hasil IPK bisa mempengaruhi secara psikologis terutama
bagi para pelaku bisnis. Ia menjelaskan lagi jika yang dihasilkan dari IPK terhadap suatu
daerah rendah maka mereka beranggapan akan banyak kerugian (high cost) jika ingin
menjalankan usaha di daerah tersebut. Namun akan berbeda persepsi pelaku bisnis jika hasil
IPK yang didapat juga berbeda.
Namun demikian beberapa orang yang ditanyai mengenai IPK mengatakan kurang mengetahui
secara pasti meskipun pernah mendengar hasil survei tersebut. Di antara mereka juga ada
yang tidak mengetahui secara pasti berapa skor yang didapat Wonosobo dalam IPK itu.
Namun yang menarik juga ditemukan adanya persepsi yang keliru mengenai tema survei itu.
Beberapa orang memiliki persepsi bahwa hasil IPK identik dengan tingkat korupsi di wilayah
mereka, sehingga hasil IPK yang tinggi mereka pahami sebagai hasil yang buruk bagi daerah
mereka dengan membacanya sebagai daerah yang tinggi tingkat korupsinya. Hal itu seperti
yang dikatakan oleh Valentina Sutini, seorang pengusaha perhotelan dan restoran:
”Saya pun awalnya heran daerah kami kok tinggi sekali ya korupsinya.
Menurut saya itu tidaklah mencerminkan kondisi yang sebenarnya”
Namun tidak semua dari kelompok masyarakat yang ditemui selama dua minggu di sana
setuju bahwa hasil IPK 2006 mencerminkan realitas yang terjadi sebenarnya. Hasil IPK
tampaknya juga tidak terlepas dari pro dan kontra di masyarakat sejak pertama kali dikeluarkan.
Hanendya dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) cabang Wonosobo
mengatakan masih ada, meskipun masih berupa indikasi-indikasi, bahwa dugaan korupsi
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tetap dilakukan. Hanendya mencontohkan pada pelelangan terbuka tahun 2007 kemarin
terdapat keputusan yang sepertinya dipaksakan oleh panitia.
”Lelang proyek jelas bahwa pembukaan lelang si A menang dengan nilai
rendah 4,2 Milyar, tetapi setelah dievaluasi A tetap menang tapi nilainya
menjadi 5,9 Milyar. Padahal penawaran lainnya ada yang sebesar 4,8 Milyar
atau 5,8 Mi l yar. Arti nya terj adi perubahan mencapai 30%”
Tidak jauh dari saat keluarnya hasil IPK 2006 di tahun 2007 lalu dalam sebuah artikel di
media online Abdul Haris K.F.C, anggota DPRD Wonosobo dari Fraksi Partai Keadilan, dengan
pesimis melihat fakta lain mengenai kasus korupsi lainnya selama ini. Pertama, proyek
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosobo senilai Rp 30 Milyar. Kedua,
proyek pengadaan buku SD-SMA senilai Rp 22 Milyar. Ketiga, proyek jalan lingkar utara
Wonosobo senilai Rp 16,8 Milyar. Keempat, proyek pembangunan kembali Pasar Wonosobo
yang terbakar senilai Rp 49 Milyar. Haris menambahkan, proyek-proyek dengan nilai kecil
juga tak luput dari sergapan para koruptor. Misalnya, tentang jual-beli trayek angkutan umum.
Sesuai dengan peraturan, tarif trayek Rp 175 ribu per trayek per kendaraan namun bisa
diperjualbelikan hingga Rp 15 juta per trayek 56 , 18 Februari 2005.
Seolah tak mau pusing dengan pro kontra yang terjadi, hasil baik dari IPK tahun 2006
ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten Wonosobo. Amin Suradi, kepala Disyandu,
mengatakan bersamaan dengan UU Penanaman Modal, Pemkab Wonosobo menindaklanjuti
hasil IPK 2006 dengan membuat draft Keputusan Bupati mengenai perijinan terkait dengan
investasi. Produk yang dikeluarkan berupa Insentif Untuk Investasi (IUI) untuk pajak dan
retribusi daerah. Produk ini membuat semacam fasilitas atau insentif bagi investor seperti
potongan 50% baik untuk tax rate regional atau pun retribusi.
Korupsi di W onosobo: Antara ada dan tiada
Hasil IPK 2006 menyimpulkan bahwa persepsi yang terbentuk dalam beberapa tahun
belakangan ini mencatatkan kabupaten Wonosobo tetap dilihat, setidaknya bagi para pelaku
bisnis, sebagai salah satu wilayah yang memiliki komitmen tinggi (8,3) dalam penanggulangan
masalah korupsi. Dalam dua tahun belakangan ini jarang sekali kasus-kasus seputar korupsi
yang muncul di Wonosobo. Namun demikian bukan berarti saat ini tidak terdapat kasus
korupsi di kota ini. Tercatat tiga buah kasus korupsi tahun 2004 dan sebelumnya yang sampai
saat ini masih berada di Kejaksaan Negeri, yaitu korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran,
pengadaan Buku Pelajaran oleh Dinas Pendidikan dan sebuah kasus kecil penyimpangan
dana di tingkat kelurahan.( sebuah atau beberapa kelurahan?)
Kasus di tingkat kelurahan berupa penyimpangan dana desa sebesar 50 juta rupiah. Dijelaskan
oleh Parwoto, Kasi Pidsus Kejari Wonosobo, bahwa kasus ini sekarang sedang dalam proses
pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan. Uang sebesar 50 juta tersebut masuk ke rekening
perorangan.,Seharusnya sesuai prosedur yang ada, dana tersebut harus masuk ke nomor
rekening atas nama perusahaan yang tercantum pada waktu prakualifikasi berkas. Selain
masuk ke rekening perorangan terjadi penyimpangan berupa pencatutan dana.
Sedangkan dua kasus lainnya adalah kasus yang terjadi pada tahun lalu, 2004 mengenai
pengadaan Alat Pemadam Kebakaran dan Pengadaan buku di Dinas Pendidikan. Perkembangan
terakhir kasus pemadam kebakaran sudah masuk pada tahap pemberkasan. Dijelaskan oleh
Parwoto bahwa kolusi memang sangat banyak terjadi pada proyek pengadaan barang dan
jasa, dan dalam kasus ini yang terjadi adalah adanya karena kesalahan prosedur berupa
penunjukan langsung dan mark up. Sedangkan untuk kasus pengadaan buku, menurut
Parwoto lagi, terjadi karena mereka tidak melakukan aturan ketika proses berlangsung.
56 http://korantempo.com , 18 Februari 2005
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Peraturan tidak diikuti dengan benar di mana pengadaan barang dilakukan tanpa melalui
tender dan mereka melakukan penunjukan langsung.
Namun Parwoto yang mengaku baru tujuh bulan bertugas di Wonosobo juga heran dengan
kondisi yang ada di kota ini. Menurutnya kondisi selama ini cukup kondusif melihat dari
tidak adanya laporan baru yang masuk ke institusinya. Ia bercerita kondisi yang berbeda jika
dibandingkan dengan tempat ia dulu bertugas yaitu di Banten, di mana di kota itu surat masuk
setiap jangka waktu singkat. Di Banten, ditambahkan oleh Parwoto bahkan mereka yang
kalah tender saja melapor, seperti kasus berkas yang sama yang memenangkan penawaran
lebih tinggi dari pelapor yang kalah tender tersebut.
Parwoto menilai kondisi yang terjadi di Wonosobo mungkin sekali terjadi karena pemerintahan
yang berkuasa saat ini memperhatikan betul peraturan yang berlaku,sehingga penyimpangan
memang tidak dilakukan selama ini. Namun demikian, Parwoto juga melihat ada ketakutan
warga atau perorangan jika melapor. Menurutnya yang biasanya melapor untuk kasus-kasus
seperti ini adalah seperti LSM atau orang-orang yang mengatasnamakan sebuah lembaga.
Dari merekalah biasanya informasi didapat.
Prilaku-prilaku korupsi lainnya di sekitar keseharian masyarakat juga terungkap dalam FGD.
Dalam FGD ditekankan oleh beberapa peserta kalau korupsi juga bisa terjadi dan tidak selalu
dilakukan oleh birokrat, Bapak Lasman salah seorang dari staff Disyandu, mengatakan bahwa
korupsi disebabkan adanya pihak ketiga atau lebih sering disebut sebagai calo. Situasi itu
terjadi karena kecenderungan dari pengguna lebih memilih menggunakan jasa calo atau biro
jasa dengan alasan kepraktisan karena kesibukan, yang secara tidak langsung telah memberikan
kesempatan yang mendorong terjadinya korupsi. Disyandu sendiri, lanjut Lasman sering
mendapat efek buruk dari pihak ketiga ini, karena dapat dipastikan pengguna pasti akan
mengeluh kepada Disyandu karena adanya biaya tambahan. Padahal dari pihak Disyandu
sudah melakukan penyuluhan kepada pengguna yaitu pengusaha dan masyarakat untuk tidak
menggunakan pihak ketiga.
Namun demikian terungkap pula dalam diskusi itu hambatan para pelaku bisnis seperti ibu
Sutini jika mengikuti prosedur yang dibuat Disyandu ini. Ibu Sutini mengatakan akan sulit
bagi dirinya dan pelaku bisnis lain, dan kesibukan memaksanya membuat surat untuk
mendelegasikan kewajibannya kepada seseorang.
Kom itm en Terhadap Korupsi : Beberapa inisiatif dalam usaha m enjadi yang terdahulu.
Pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari komitmen seorang pemimpin, demikian
halnya dengan kabupaten Wonosobo. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah
kabupaten Wonosobo dalam mengoperasionalkan misi tersebut antara lain dengan membuat
sebuah kelembagaan ombudsman. Program ini merupakan program kerjasama antara tiga
lembaga Pemda Wonosobo, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan provider telepon
seluler, Satelindo. Teknisnya, menurut Bupati Kholiq Arif, program ini dijalankan untuk
menampung keluhan-keluhan masyarakat seputar masalah yang mereka hadapi melalui akses
Electronical Ombudsman. Namun sayangnya program ini kurang berjalan dengan baik karena
terbentur sistem operator yang satu arah yaitu hanya melalui Indosat. Hal itu menjadi hambatan
sendiri melihat mayoritas provider pengguna telepon seluler di daerah itu adalah Telkomsel.
Secara khusus Bupati Wonosobo juga membuka sambungan langsung masyarakat melalui
nomor telpon pribadi bupati 08122671000 yang tujuannya adalah apabila ada keluhan maka
bisa langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk melakukan cek
langsung ke lapangan.
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Persepsi tentang komitmen pemerintahan daerah Wonosobo yang tinggi dalam transparansi
juga terlihat dari hasil FGD. FGD yang dihadiri oleh kalangan birokrat dan pengusaha lokal
secara umum berpendapat komitmen pemimpin mereka selama ini sudah cukup baik. Bapak
Agus, staf Humas, menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya untuk meminimalkan
korupsi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah dengan
mengadakan lelang terbuka, menghapus metode lama seperti pembagian proyek yang penuh
dengan kolusi. Ditambahkan pula oleh Agus, pihak swasta maupun pemerintah sudah
berkomitmen untuk melangkah ke arah reformasi dengan mewujudkan transparansi dalam
segala hal. Namun demikian, ditambahkannya, belum ada timbal balik atau partisipasi dari
masyarakat kepada pemerintah yang dirasakan terjadi sejak reformasi. Pemerintah berharap
masyarakat ke depan ikut berperan aktif dan memiliki inisiatif dalam pembangunan daerahnya,
dengan cara ikut mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Hal ini, lanjut
Agus menghambat tercapainya transparansi dalam segala bidang. Pemerintah daerah selama
ini sudah melakukan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang
dijalankannya. Pengawasan itu bahkan dilakukan secara bertahap, dari mulai monitoring dan
evaluasi (Monev) pertama, monev kedua dan seterusnya.
Komitmen terhadap perbaikan sistem yang menitikberatkan pada kualitas aparat yang baik
dan bersih juga disadari pentingnya dan telah dilakukan oleh Pemda Wonosobo. Bapak
Sumaedi menjelaskan bahwa PEMDA sudah berusaha mengadakan pembenahan dengan
mengadakan pembinaan mental bagi seluruh staf pemerintahan yang dilakukan secara
berkesinambungan dengan mengadakan forum rutin yang menghadirkan tokoh agama guna
meningkatkan moral dan spiritual. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan kesadaran
secara moral akan dampak buruk dari korupsi.
Semua usaha pemerintah sebenarnya telah direncanakan dari elemen paling bawah, akan
tetapi masih terkendala pada keterbatasan dana yang tidak berimbang, sehingga tidak semua
aspirasi masyarakat dapat tertampung dan terlaksana dalam kurun APBD setahun. Usaha lain
dari pemerintah, menurut bapak Sumaedi lagi, adalah dengan mengajak masyarakat untuk
ikut berpartisipasi langsung mengawasi dan memberikan masukan yang membangun melalui
SMS atau kotak pos saran 9999 atau telepon langsung dengan pusat pelayanan masyarakat.
Sementara, Bapak Heri Indrayana, seorang pelaku bisnis yang mengaku sudah tidak berada
dalam asosiasi ataupun LSM dan dinilai beberapa orang cukup vokal dan idealis, menegaskan
bahwa pemerintah daerah telah berusaha melaksanakan transparansi, salah satunya adalah
dengan diadakannya lelang terbuka. Lanjutnya, lelang terbuka ini memberikan kesempatan
bukan hanya bagi asosiasi dari Wonosobo, tapi juga memberikan kesempatan kepada asosiasi
dari luar kota untuk ikut berpartisipasi dan mempunyai hak yang sama. Menurut pendapatnya,
melalui lelang terbuka ini, hanya asosiasi yang berkualitas tanpa memandang daerah asal
yang akan keluar sebagai pemenang. Hal ini memberikan persaingan yang sehat dan kompetitif,
yang merupakan bagian dari transparansi.
Pe lay anan Satu Pintu
Komitmen pelayanan yang tinggi juga tercermin dari adanya program pelayanan satu pintu.
Program ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk dijalankan
sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006. Meskipun demikian, kabupaten
Wonosobo telah melakukan sistem pelayanan satu pintu ini terlebih dahulu sebelum peraturan
tersebut dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Menurut Amin Suradi, Kepala Disyandu, Pelayanan
Satu Pintu sudah langsung terbentuk pada tahun 2002 dan mulai beroperasi satu tahun
kemudian. Hingga saat ini sudah ada dua kepala dinas yang menjabat Disyandu ini, sebelumnya
dipimpin oleh Ardiyanto.
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Pada tahun 2002-2003, selain Wonosobo, kota lain yang sudah mulai menjalankan OSS
antara lain Sragen, Solo, Banjar, Kudus dan Banjarnegara. Di tahun berikutnya jumlahnya
berkembang hingga bulan Oktober tahun 2007 kemarin sudah semua kabupaten/kota di Jawa
Tengah melakukannya.
Berangkat dari semangat reformasi, Amin Suradi mengatakan bahwa tujuan dari pembentukan
OSS ini untuk mengefisienkan waktu, biaya dan tata cara. Berikut penuturan Amin Suradi :
”Munculnya One Stop Service, berangkat dari pelaksanaan program pengurusan
perijinan yang sebelumnya tersebar di beberapa sektor, sehingga untuk mengurus
perijinan, masyarakat harus pergi ke banyak tempat yang berbeda. Atas dasar
itu, maka pemerintah kabupaten dan DPRD legislatif memiliki kehendak untuk
mendirikan institusi Pelayanan Satu Pintu.
Hal yang dikatakan oleh Suradi juga dikuatkan oleh hasil yang didapat dari diskusi yang
dilakukan melalui FGD. Ibu Sutini, pelaku bisnis perhotelan dan restoran, menjelaskan bahwa
selama ini ia sudah merasakan kemudahan pelayanan, administrasi dan sistem birokrasi yang
transparan. Pelayanan itu tampak dalam mengurus berbagai macam surat dokumen dan surat
perijinan di lembaga pemerintahan seperti Disyandu maupun lembaga lain. Kemudahan dan
transparansi lembaga pemerintahan dalam menangani pengurusan surat, dokumen, dan
perijinan sudah dibuktikan oleh Ibu V Sutini sejak pertama menjalankan bisnisnya. Sebagai
pelaku bisnis, Ibu Sutini juga menekankan akan pelaksanaan dan realisasi dari transparansi
dalam kerjasamanya dengan pengguna jasa hotel dan restoran baik dari pemerintahan
maupun swasta.
Bapak Ismaini dari Disyandu menyatakan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di birokrasi tapi
masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Wujud antisipasi Disyandu adalah
dengan menerapkan prosedur transparansi dalam hal jangka waktu, tarif dan prosedur
pelaksanaan pelayanan publik yang diterapkan dan dicantumkan. Aturan yang lainnya seperti
menganjurkan pemohon untuk datang sendiri atau memberikan surat kuasa apabila berhalangan
datang karena kesibukan.
Dengan jumlah staf sebanyak 27 orang, Amin Suradi mengatakan masih bisa menangani
pelayanan yang rata-rata masuk 5 sampai 10 orang setiap harinya. Meskipun angka ini belum
terlalu banyak, namun jumlah pelayanan semakin bertambah. Hal ini menurut Amin
mengindikasikan proses sosialisasi yang mereka lakukan sudah mulai ditangkap masyarakat.
Amin sendiri mengakui hasil IPK 2006 lalu memberikan arti positif atas usaha di
pemerintahannya. Ia mengatakan bahwa selama ini memang Bupati dan segenap jajarannya
selalu mencoba untuk meminimalisir tindakan-tindakan di luar peraturan yang ada. Salah
satu contoh seperti yang dilakukan oleh Disyandu, Amin menjelaskan, bahwa di instansinya
ia aktif mengontrol stafnya baik dalam hal waktu proses pelayanan dan pembayaran. Disyandu
juga membuat sistem terputus antar bagian yaitu bagian ketika seseorang datang atau masuk
di customer service dengan bagian setelah proses pembuatan perijinan yang kemudian
produknya dilayani di kasir. Disyandu mengusahakan untuk bagian akhir ini tidak melalui
orang lain tetapi melalui kasir. Amin sendiri mengaku seringkali mengikuti proses pelayanan
itu di tiap bagian sebagai bentuk kontrolnya.
Lelang Terbuka
Lelang terbuka ini merupakan lelang terbuka pertama di Wonosobo yang mengacu dari model
pelaksanaan lelang terbuka di kabupaten Kebumen yang berhasil diadakan setahun sebelumnya.
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Namun demikian terdapat perbedaan antara kedua kota dalam melakukan lelang terbuka
ini. Mahendra, seorang staf Unit Pengendalian dan Pengembangan (Dalbang) Kabupaten
yang mengurusi teknis pengadaan lelang, mengatakan perbedaan itu antara lain pada lelang
di Kebumen hanya dilakukan sekali saja selama penyelenggaraan, berbeda dengan yang
dilakukan di Wonsobo di mana dalam penyelenggaraan Lelang Terbuka kemarin pelelangan
dilakukan sebanyak tiga kesempatan. Kegiatan lelang terbuka Wonosobo diselenggarakan
pada bulan Mei, Juni dan Juli. Lelang pertama dilakukan bagi proyek yang telah siap, saat
itu ada 61 proyek. Berikutnya lelang dilakukan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang sudah siap ditambah mereka yang gagal dalam lelang sebelumnya diperbolehkan ikut
lagi.
Lelang terbuka di Wonosobo dibuat untuk menciptakan persaingan bisnis melalui sistem
penawaran yang kompetitif (fight). Melalui lelang ini, diharapkan akan terjadi persaingan
yang sehat dan akan terjadi penawaran yang tepat. Lelang terbuka ini memiliki sifat antara
lain, transparan artinya diketahui secara luas oleh publik, kompetitif, diselenggarakan secara
bersama, artinya beberapa penawaran dilakukan dalam satu waktu dan yang terakhir adalah
keuntungan yang besar. Keuntungan di sini dihasilkan karena penawaran yang semakin kecil
dalam proses itu yang akan memenangkan tender, dengan demikian sisa anggaran akan
banyak terkumpul. Meskipun tidak selalu nilai terkecil yang menjadi pemenang, namun usaha
menekan nilai tawaran akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahendra, maka akan terjadi
efisiensi anggaran dan sisa dana dapat dikumpulkan untuk tahun berikutnya.
Menurut Mahendra, salah seorang staf bagian Pengendalian dan Pembangunan lainnya, pada
akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang mendapat keuntungan langsung dari sistem
yang baru diterapkan di dua kabupaten dari 35 kabupaten kota di Jawa ini. Menurut Suratman,
seorang staff Dalbang lainnya, sasaran dari penyelenggaraan lelang terbuka juga bertujuan
agar pelaksanaan proyek bisa terjadwal dengan tepat dan menghindari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).
Meskipun bukan yang pertama, usaha pemerintah kabupaten Wonosobo mengadakan lelang
terbuka ini diharapkan mampu untuk mempersempit peluang terjadinya kolusi dalam bidang
pengadaan barang dan jasa. Pelelangan terbuka bukan hanya untuk memenuhi persyaratan
suatu lelang yang transparan, namun sistem ini yang akan menghindari maraknya praktik
kolusi melalui “pengkondisian” 57 antar rekanan. Seorang ketua asosiasi yang tidak mau
dicantumkan namanya, sebut saja Ilham, mengatakan bahwa terdapat perbedaan situasi
pelelangan dulu dengan sekarang di Wonosobo ini. Ilham mengatakan bahwa perbedaan
terbesar terletak pada transparansi yang cukup tinggi dan pada waktu dulu hampir semua
pelelangan dikondisikan. Ilham juga lebih lanjut mengatakan sebagai berikut :
“Kalau dulu ada kecenderungan proyek-proyek di Wonosobo disiasati
dengan cara diumumkan melalui harian di Jakarta atau harian yang tidak
terbit sampaidi Wonosobo. Pengumumannya juga tidak setransparan
sekarang. Pada waktu itu hampir semua lelang ”dikondisikan”.
Transparansi dalam pelelangan terbuka tahun 2007 juga dirasakan oleh beberapa orang
menyebabkan banyak pengusaha dari luar Wonosobo yang ikut juga berpartisipasi dalam
pelelangan.
57 “Pengkondisian” di sini adalah sebuah istilah yang digunakan di kalangan pebisnis peserta lelang untuk menyebut suatu bentuk kolusi
antar peserta lelang, dimana pemenang lelang sudah di antara mereka sebelum lelang resmi berlangsung. Di Wonosobo sendiri, menurut
Ilham, hampir di semua kategori nilai lelang terjadi pengkondisian, namun persentase berbeda-beda. Pada nilai lelang 100 juta–1 milyar,
pengkondisian atau ”kolusi” antar rekanan kurang lebih sebanyak 25 % sedangkan untuk nilai lelang 50 juta-100 juta, justru sebaliknya
yaitu yang murni tidak melakukan pengkondisian hanya 25%nya.
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Dalam rangka menciptakan clean and good governance, maka pemerintah kabupaten
Wonosobo juga telah menyiapkan konsekuensi yang dihadapi dari hasil-hasil pelelangan
yang dilakukan. Pemberian sanksi adalah salah satu bentuk dari konsekuensi tersebut. Agus
Subagyo, Asisten II Bupati yang membawahi unit Dalbang, mengatakan sanksi yang mereka
terapkan adalah semacam black list jika ada rekanan yang ”nakal”. Black list itu diupayakan
dari penilaian apakah ada rekanan yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi prosedur,
dan lainnya. Black list itu berarti rekanan tidak bisa mengikuti tender selama dua tahun ke
depan.
Menurut Ilham yang juga seorang pengusaha jasa konstruksi, pemerintah daerah juga memiliki
kekurangan dalam memperhatikan nasib pengusaha jasa konstruksi lokal. Hal itu tercermin
dalam beberapa kebijakan salah satunya kebijakan mengenai lelang terbuka. Meskipun di
satu sisi gagasan pengadaan lelang terbuka adalah bagus dan baik, namun dengan dibukanya
pelelangan secara luas membuat pengusaha jasa konstruksi lokal, yang sekarang tercatat
berjumlah 400-an pengusaha menjadi sulit untuk mendapatkan proyek karena kalah bersaing
dengan yang lain. Pengusaha-pengusaha lokal umumnya hanya bisa bersaing pada tendertender menengah dan bawah karena modal yang kecil. Jika pemerintah daerah tidak melakukan
proteksi, maka persaingan pun akan lebih terbuka dengan pengusaha-pengusaha luar sehingga
peluang memenangkan proyek akan menjadi lebih kecil. Peluang pengusaha lokal akan
makin kecil lagi melihat pemerintah daerah juga menjalankan peraturan sistem Kontrak Tahun
Jamak (multiyears)58 . Multiyears menggabungkan satu atau beberapa proyek dalam waktu
lebih dari satu tahun anggaran.
Komitmen pemda yang dinilai tinggi pada survei IPK kemarin tidak jauh berbeda dengan
hasil dari penelitian mendalam, namun demikian terlihat nyata dalam hal penegakan hukum
masih banyak orang yang mempersepsikan Wonosobo masih jauh dari bagus. Melihat
gambaran kabupaten Wonosobo jika menggunakan parameter yang digunakan oleh survei
IPK terakhir, maka harus terlebih dahulu kita pisahkan antara kepemimpinan yang saat itu
sedang berjalan dengan sebelumnya. Ketika survei IPK 2006 berlangsung, kepemimpinan
masih dipegang oleh bupati Trimawan Nugrohadi yang memimpin dari periode 2000 -2005.
Sedangkan saat penelitian mendalam ini dilakukan sekarang, Wonosobo telah dipimpin oleh
H.A Kholiq Arif dari tahun 2006 hingga sekarang.
Pandangan mengenai good government yang dijalankan oleh bupati saat ini secara umum
diakui oleh para informan dalam penelitian mendalam ini sudah baik. Beberapa program
yang mencerminkan transparansi sudah berhasil dijalankan, di antaranya one stop service
dan lelang terbuka. Beberapa indikasi lain dari baiknya komitmen pemerintah daerah adalah
tidak ditemukannya kasus-kasus korupsi besar yang sampai pada Kejaksaan Negeri atau
laporan-laporan di tingkat asosiasi jasa dan perdagangan yang ada di sana. Beberapa kasus
yang muncul pun selama ini terjadi di masa kepemimpinan sebelumnya seperti proyek
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosobo, proyek pengadaan buku SDSMA, proyek jalan lingkar utara Wonosobo, dan proyek pembangunan kembali Pasar
Wonosobo yang terbakar.
Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2006 bertepatan dengan baru dipilihnya bupati
sekarang juga tidak bisa diartikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah saat ini. Asumsinya
adalah persepsi yang terbentuk pada waktu itu merupakan hasil dari pengalaman mereka
58 Multiyears atau Tahun Jamak, merupakan sistem kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya. Hal itu terdapat dalam Peraturan
Presiden RI No.30 tahun 2005, pasal 30 ayat 8 yang mendefinisikan “Kontrak Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat
dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan.Menteri Keuangan untuk pengedaan yang
dibiayai APBN…Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota,…”
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melihat program-program yang telah berjalan sebelumnya. Keberhasilan dalam kepemimpinan
sebelum masa bupati Kholiq Arif yang tercatat adalah inisiatif membuat sistem pelayanan
satu pintu atau one stop service.
Namun demikian secara luas di mata kelompok masyarakat lainnya Wonosobo masih memiliki
kelemahan dalam penanganan kasus korupsi yang telah ada selama ini. Kasus-kasus yang
selama ini ada belum satupun diputus bersalah, membuat masyarakat merasa frustasi dan
meyakini bahwa institusi penegak hukum mereka masih berjalan di tempat. Pengalamanpengalaman mereka dalam melihat penanganan kasus-kasus yang berjalan lambat ini juga
ikut membentuk persepsi masyarakat lainnya bahwa Wonosobo belum berhasil betul dalam
hal ini, Sistem yang transparan sudah semakin baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana yang menjadi misi dari kabupaten ini. Sistem pemerintahan yang
transparan, sistem pelelangan yang terbuka dan kompetitif, akses yang terbuka untuk mengontrol
jalannya pembangunan dan lainnya merupakan usaha yang telah dilakukan pemda, namun
tampaknya para pelaku bisnis masih memerlukan waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan
kondisi ini, sehingga pembangunan tidak hanya dijalankan dengan komitmen satu pihak
pemerintah saja, melainkan para pelaku bisnis juga. Beberapa fakta yang ditemukan di
lapangan justru tampaknya para pelaku bisnis kurang siap dengan sistem ini. Mereka
mempertanyakan mengenai produk transparansi pemerintahnya, seperti rumitnya pendelegasian
dengan membawa surat kuasa ketika mereka mengurus perijinan di Disyandu, atau kebijakan
pemerintah yang kurang memproteksi pelaku bisnis barang dan jasa karena begitu terbukanya
pada pelelangan kemarin. Dengan demikian, tampaknya misi pemerintah daerah untuk
meningkatkan sumber daya melalui sistem lelang terbuka masih membutuhkan waktu untuk
bisa diterima oleh para pebisnis lokal di sana.
Jeremy Pope menulis dalam bukunya ‘Strategi Memberantas Korupsi’ (2003), bahwa indicator
mudahnya korupsi ditemukan di masyarakat dapat dilihat dari pertama melemahnya nilainilai sosial, pengutamaan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Kedua, tidak
ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik 59 . Dari kedua kondisi yang
disebutkan oleh Pope dapat disimpulkan bahwa terdapat dua komponen penting di mana
korupsi dapat terjadi. Komponen pertama itu adalah individu atau kelompok artinya manusianya,
dan yang kedua adalah sistem kumpulan aturan sebagai panduan dalam menjalankan tugas.
Namun kedua komponen itu tidak terlepas dari komitmen individu dikarenakan sistem juga
merupakan produk dari manusia, sehingga komitmen yang baik dapat menghasilkan sistem
yang bagus.
Dalam kasus Wonosobo, komitmen pemerintah saat ini untuk menjalankan pemerintahan
yang baik dan bersih tampaknya oleh banyak pihak sudah dinilai ada. Sehingga artinya sistem
yang coba dijalankan sudah mencerminkan komitmen akan transparansi, tinggal bagaimana
komitmen itu terus dipertahankan. Namun demikian korupsi tidak selalu ditandai dengan
penggelapan nilai yang besar. Praktik-praktik korupsi dengan nilai yang kecil pun tetap
dimasukan ke dalam tindakan yang merugikan Negara dan orang lain. Skor IPK yang baik
tidak selalu mencerminkan minimnya tindak korupsi dilakukan di suatu daerah, karena bisa
jadi kasus-kasus tersebut selesai di tingkat bawah. Seringkali praktek-praktek itu terjadi
didorong atau terhindarkan oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu tempat.

59 Pope, Jeremy, 2003, h.2.
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Me k anism e Kontrol dan Partisipasi Masy arak at
Idealnya sebuah Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) didahului oleh mekanisme penentuan
atau pencarian kebutuhan yang riil di masyarakat. Melalui mekanisme ini diharapkan tidak
terjadi gap antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang disediakan, sehingga tidak terjadi
pemborosan dan ketidakefektifan pembangunan.
Kabupaten Wonosobo, seperti yang diutarakan oleh Bupati Kholiq Arif, dalam melakukan
perencanaan PBJ telah melalui sebuah mekanisme bertingkat dalam proses pencarian kebutuhan
(Need Assessment). Mekanisme itu dilakukan dari paling bawah di desa melalui Musyawarah
Pengembangan Desa (Musbangdes), Musyawarah Pengembangan di tingkat Kecamatan
(Musbangcam) sampai di tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Tahapan itu juga dapat
dijelaskan berupa siklus berikut:
Siklus Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Wonosobo

Musrenbangcam

Musrenbangkab

RP JMD

Musrenbangdes

RKPD

RAPBD

MONEY

Menurut Umar, seorang yang selama ini berkecimpung dalam media pemberitaan, terkadang
proses dan realitasnya tidak sebagus dari yang dijelaskan pada diagram di atas., Dari
perspektifnya Umar menjelaskan, kasus korupsi bisa dilihat dari rentetan anggaran yang tidak
bisa dilepaskan dari beberapa orang di lingkungan DPRD tersebut. Mereka itu adalah anggota
yang benar-benar aktif dan menentukan rancangan undang-undang dalam kasus Wonosobo.
Menurutnya hal ini bisa terjadi karena kinerja DPRD di Wonosobo kurang optimal bekerja,
menurut pengamatannya anggota DPRD yang aktif hadir hanya berkisar 45 orang dari lebih
banyak lagi anggota dewan yang seharusnya. Sehingga anggaran yang diputuskan hanya
ditentukan oleh separuh anggota DPRD saja dan eksekutif, seperti dinas-dinas, kecamatan
dan kabupaten. Artinya anggaran itu dimonopoli oleh mereka, bahkan untuk usulan-usulan
yang datang dari bawah pun bisa langsung lewat mereka. Jadi mekanisme perencanaan
pembangunan lewat musbangdes sampai kabupaten itu hampir terpangkas.
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Menurut Umar lagi, mekanisme formal tetap ada tapi untuk hal-hal lain lebih praktis lewat
DPRD. Misalkan, Umar mencontohkan, seorang pemuda di suatu desa ingin kelompok olah
raganya mendapatkan bantuan kaos sepak bola, akan jauh lebih efektif apabila pengajuannya
langsung melalui anggota DPRD, daripada melalui perencanaan dari bawah yang pada
akhirnya harus melalui DPRD juga, dan biasanya harus melalui pemangkasan budget. Aspek
korupsinya dijelaskan lebih dalam lagi oleh Umar sebagai berikut :
“(aspek korupsinya) bisa dalam bentuk yang lain, misalkan saya anggota DPRD, karena aspirasi
saya yang bawa maka ada uang terima kasih kepada saya atau istilah hukumnya gratifikasi.Nilai
uang gratifikasi itu makin besar pada proyek-proyek yang bernilai besar, seperti proyek
pembangunan jembatan sekolahan, bahkan ada berapa anggota Dewan yang beranimeminta
5% atau 10% dari nilai proyek. Alasannya meminta gratifikasi itu bermacam-macam salah
satunya untuk partainya. Rata-rata modelnya begitu, jaman orde baru (bahkan) belum ada”.
Mekanisme kontrol di dalam pembangunan daerah sebenarnya telah disadari oleh pemerintah
kabupaten sebagai syarat yang penting untuk mencapai hasil yang baik. Selain mekanisme
formal musyawarah pembangunan di tiap tingkatan pemerintahan daerah sudah dilakukan,
penyampaian keluhan langsung melalui media elektronik dan cetak, serta monitoring evaluasi
bertahap, pemerintah juga telah mengajak beberapa komponen masyarakat untuk melakukan
kontrol melalui pokja yang dibentuk pemerintah. Menurut Mahendra dari unit Dalbang,
partisipasi masyarakat itu dilakukan selama ini dengan mengajak pihak-pihak di luar
pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi Unsiq, wartawan
Wawasan dan Jawa Post Metro, Merdeka dan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam mengontrol
pembangunan memang telah ada, namun demikian kapasitas mereka dalam melakukan
60
penilaian teknis oleh beberapa pihak menjadi kendala sendiri dalam menilai obyektivitasnya.
Pemerintah sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Kholiq Arif, untuk pengawasan
teknis telah membentuk tim evaluasi yang terdiri dari para ahli. Secara teknis, tugas pengawasan
ini berada dibawah tanggung jawab wakil bupati. Bupati Kholiq Arif mengatakan dirinya
sudah membuat pokja pengawasan proyek dengan anggotanya antara lain Bupati, Wakabup,
LSM, pengguna anggaran, wartawan media, Sekda, Bawasda, jasa kontruksi, dan universitas.
Selain itu ada juga asosiasi jasa konstruksi dan kepala desa. Bagi Kholiq Arif yang terpenting
baginya adalah mengawasi secara obyektif, seperti yang diungkapkan berikut :
“…Yang penting semua proses harus sesuai dengan ketentuan dan hasil harus
bagus, proses sesuai hukum, evaluasi berjalan dengan baik, dan transparansinya
kita jaga dengan baik. Hasil dari proyek pada akhirnya kita teliti.
Ditambahkan lagi oleh bupati bahwa apabila hasil evaluasi memperlihatkan indikasi buruk
maka ia harus memperbaiki, sedangkan kalau baik, maka akan diberi apresiasi.
Namun demikian penelitian hasil kerja di akhir kegiatan, menurut Umar, kuranglah tepat.
Selama ini hasil kerja yang jelek diketahui di akhir kegiatan dan dapat diklaim karena memang
dianggarkan di APBD. Menurut pendapat Umar, hal itu tidaklah tepat, seharusnya jalannya
proyek dipantau terus dan bukan hanya di akhir saja.
Kholiq kembali menambahkan bahwa ia sadar sekali atas peran penting partisipasi masyarakat
terhadap pembangunan ke depan. Di samping beberapa hal telah dilakukan untuk melibatkan
masyarakat dalam pengawasan, namun ia tetap masih melihat banyak kelemahan. Kelemahan
yang penting adalah dalam hal kapasitas sumber daya masyarakat dan kesadaran (awareness)
60 Hal ini merupakan hasil observasi Umar yang telah lama mengamati partisipasi masyarakat dalam mengontrol pembangunan.
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yang belum terlalu tinggi, meskipun tidak dibilang rendah juga. Ia menambahkan akan
menyambut gembira pihak-pihak yang mau meningkatkan kapasitas masyarakatnya dalam
masalah tadi. Namun demikian Kholiq mengharapkan kelompok-kelompok tadi riil mengakar
di masyarakat. Selama ini ada kelompok yang mengkritisi pemerintah namun mereka tidak
terlepas dari kepentingan bisnis (proyek) dan masuk dalam wilayah politis, sehingga sulit juga
baginya melihat obyektivitas dan kredibilitas kelompok-kelompok semacam itu.
Sejauh ini Kholiq juga melihat sebuah strategi lain untuk meningkatkan kapasitas pembinaan
kesadaran masyarakat dalam isu-isu pengawasan korupsi, yaitu melalui institusi pendidikan.
Menurutnya hal itu akan jauh lebih efektif jika isu-isu itu dimasukkan dalam kurikulum
sekolah. Untuk itu ia masih mengusahakan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak pendidikan
yang terkait.
Partisipasi masyarakat memang penting dalam usaha mengontrol pembangunan, terutama
dalam konteks desentralisasi dan transparansi daerah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh
pemkab Wonosobo relatif baik namun untuk memperkuatnya, daerah yang berusaha menjalani
kebijakan yang transparan ini membutuhkan dorongan dari legislatif, untuk lebih memperkuat
dalam hal legislasinya.
Dalam buku yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), partisipasi sangat
penting apalagi untuk suatu realitas bahwa seringkali lembaga legislatif kurang bisa
merepresentasikan masyarakatnya 61 . Representasi itu dapat berupa kurang aspiratifnya
anggota dewan, atau tidak mampunya DPRD menerjemahkan kehendak rakyat dan lain
sebagainya, sehingga banyak juga peraturan yang sudah dibuat kemudian diprotes oleh
masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini partisipasi menjadi jembatan penting.
MTI juga mempertegas bahwa partisipasi masyarakat tidaklah hanya menjalankan produk
perundang-undangan yang sudah dibuat saja, melainkan partisipasi sudah harus dimulai
sejak penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) itu dimulai. Hal itu dikarenakan
beberapa hal terkait dengan heterogenitas dan dinamika masyarakat. Secara khusus pertimbangan
itu antara lain dikutip sebagai berikut 62 :
1. Kehidupan sosial terdiri dari keragaman. Keragaman itu meliputi keinginan, kekhawatiran,
tujuan, kepentingan, keterkaitan dengan lembaga sosial.
2. Keragaman tidak selalu dipahami oleh masing-masing kelompok karena itu
“mengikutsertakan” adalah pemecahannya.
3. Kecenderungan untuk mengambil cara-cara yang melindungi kepentingan sendiri, padahal
bisa merugikan kehidupan bersama secara keseluruhan.
Kesimpulan
Meskipun kurang cukup mewakili di masyarakat namun hasil IPK 2006 yang menghasilkan
peringkat kedua bagi Wonosobo tidaklah jauh berbeda dengan fakta lainnya yang ditemukan
dalam penelitian mendalam kali ini. Penelitian mendalam dengan sampel yang lebih luas
dan komprehensif pada bulan Desember 2007 ini juga menghasilkan persepsi yang kurang
lebih sama.
61 Masyarakat Transparansi Indonesia, 2003, h. 19.
62
Ibid. h.109
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Kesimpulan yang paling kuat adalah fakta di mana komitmen pemerintah daerah mereka
sekarang cukup baik dalam hal menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan baik.
Beberapa kegiatan dan program yang telah dikeluarkan sebagai hasil dari transparansi adalah
dari pembinaan mental pegawai kabupaten sampai pada akses pengaduan, pelayanan satu
pintu di bidang layanan publik dan keuangan daerah, serta pelelangan terbuka.
Meskipun demikian terlihat juga bahwa untuk menjalankannya baik aparat atau masyarakat
tidaklah mudah sehingga masih ditemui penyimpangan-penyimpangan. Penyimpanganpenyimpangan itu seringkali juga terjadi karena adanya nilai budaya setempat yang memiliki
rasa sungkan, ewuh pakewuh atau nrimo sehingga nilai-nilai itu kadang mengalahkan
integritas mereka akan norma-norma lainnya. Fenomena ini terjadi karena dalam padangan
masyarakat jawa tatanan budaya sangatlah penting sehingga menjaganya dan mengusahakan
keharmonisan menjadi orientasi hidup mereka.
Meskipun IPK dikeluarkan bersamaan dengan kepemimpinan bupati yang sekarang sedang
berjalan, namun hal itu tidak mengurangi persepsi masyarakat yang melihat daerahnya cukup
komit dengan masalah korupsi ini. Hal itu dikarenakan inisiatif-inisiatif pemimpin sebelumnya
juga tidak jauh berbeda mengenai isu ini. Terbukti dengan gagasan pelayanan satu pintu yang
sudah dilakukan mendahului kabupaten kota lainnya bahkan peraturan pemerintah pusat.
IPK yang sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Wonosobo ketika dikeluarkan
juga diakui memiliki manfaat yang baik oleh masyarakat di sana. Setidaknya hasil IPK dapat
meyakinkan masyarakat terutama kelompok-kelompok investor untuk berani menaruh
investasinya di wilayah mereka karena tidak akan menimbulkan masalah dan pemborosan
secara ekonomi.
Di pihak lain terdapat sebagian masyarakat tampaknya kurang terlalu puas dengan penegakan
hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang telah lama masuk dan lamban penyelesaiannya.
Hal itu pula yang ikut membentuk persepsi sebagian masyarakat lainnya terhadap hasil IPK
yang dianggapnya kurang merepresentasikan realitas di sana. Meskipun mereka juga mengatakan
bahwa kasus-kasus itu muncul sebelum masa kepempimpinan sekarang berjalan.
Pemerintah daerah sudah mencoba merangkul kelompok masyarakat untuk ikut mengawasi
pembangunan daerahnya namun pemerintah daerah masih merasakan feedback yang kurang.
Hal itu dikarenakan kapasitas yang masih perlu ditingkatkan dan kesadaran yang masih harus
terus ditanamkan. Namun demikian peraturan daerah partisipasi pun masih perlu didorong
di legislatif untuk segera dilegislasikan. Dalam prosesnya masyarakat pun sudah harus terlibat
dalam penyususan raperda, sehingga partispasi tidak lagi formalitas semata yang hanya
menjalankan produk peraturan daerah namun juga bisa secara riil berangkat dari masyarakat
yang memiliki kesadaran yang utuh mengenai pentingnya pengawasan ini.
Komitmen yang tinggi dari pemerintah dengan membuat sistem yang transparan seharusnya
juga dibarengi dengan komitmen yang sama oleh pihak lainnya. Namun demikian tampaknya
pelaku bisnis yang sering bekerja berpacu dengan waktu dan masyarakat dengan kepraktisannya
tampak belum terlalu siap dengan kondisi ini, sehingga sistem yang baik pun masih
membutuhkan waktu untuk bisa diterapkan dengan berhasil di kabupaten Wonosobo ini.
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Pendahuluan
Hasil survei IPK 2006 yang dilakukan oleh TI menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki
peringkat 5 dari 32 kabupaten/Kota dengan nilai 5,59.63 Hasil survei tersebut menunjukkan
bahwa dari 32 kabupaten/Kota, maka Kota Yogyakarta memiliki Persepsi Korupsi yang relatif
baik. Namun IPK tahun 2006 tersebut belum menjelaskan secara lebih rinci bagaimana situasi
dan kondisi Kota Yogyakarta dilihat dari praktek korupsi yang terjadi, penanganan kasus dan
kinerja pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Oleh karena itu menjadi penting dilakukan penelitian yang mendalam mengenai IPK Kota
Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif di mana pengambilan data
dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:
a. Melakukan pencarian data dan dari berbagai pemberitaan media, buku-buku penunjang
yang berkaitan dengan persoalan-persoalan/kasus-kasus korupsi di Kota Yogyakarta,
kinerja pemerintahan dalam melakukan pencegahan korupsi, penegakan hukum dan
juga partisipasi masyarakat. Data sekunder diperoleh dari media cetak, internet dan
lembaga/instansi terkait di daerah yang bersangkutan.
b. Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap Informan dari berbagai kalangan,
seperti pelaku bisnis, LSM, pemerintah Kota dan dari institusi-institusi publik serta
wartawan. Terdapat sekitar 10 responden yang telah diwawancarai. Wawancara
dilakukan untuk mendapatkan persepsi dari Informan mengenai peringkat Kota
Yogyakarta pada IPK 2006, kinerja dari pemerintah Kota, dan juga berbagai praktekpraktek korupsi yang ditemui oleh Informan. Informan dalam penelitian ini sebanyak
10 orang dengan komposisi yaitu:
·
Pelaku bisnis : 3 orang
·
Tokoh masyarakat: 3 orang
·
Wartawan: 1 orang
·
Pemerintah Kota: 3 orang
c. Focus Group Discussion (FGD). Untuk melengkapi temuan-temuan dari wawancara,
dilakukan FGD bersama dengan Informan-Informan yang sebelumnya telah diwawancara
dan juga beberapa Informan atau narasumber yang selama ini merupakan aktifis
gerakan rakyat untuk anti korupsi, dan juga dengan pemerintah Kota.
Gambaran Umum Kota Jogjakarta
De m ografi
Kota Yogyakarta terletak di antara 110”24”19” sampai 110” 28”53” Bujur Timur dan 07”15’24”
sampai 07” 49’ 26” Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 32,50 km persegi. Berada
di pusat propinsi, Kota Yogyakarta dibatasi oleh Kabupaten Sleman di bagian utara, Kabupaten
Sleman di bagian timur dan Kabupaten Bantul di sebelah selatan 64 . Sebagai salah satu daerah
di wilayah tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya
daerah yang berstatus kotamadya di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus
63 Anung Karyadi DKK, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2006 Survei diantara Pelaku Bisnis Di 32 Kota Di Indonesia, Cetakan Pertama,
Jakarta: Transparency International Indonesia dan LDF, 2006-7(?), Hlm, 11.
64 www.yogyakarta.go.id Kotamadya Yogyakarta.
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kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten
Gunung Kidul.
Wilayah Kota Yogyakarta saat ini terbagi atas 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan
2.532 RT. Berdasarkan komposisi jumlah penduduk di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki penduduk yang relatif sedikit. Berdasarkan
data kependudukan propinsi pada tahun 2006, jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak
521.499 orang, jumlah penduduk terkecil kedua setelah Kulonprogo. Sedangkan yang paling
besar penduduknya adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk sebanyak 907.904
jiwa.
Berdasarkan luas wilayahnya, Kota Yogyakarta memiliki luas yang tidak besar yaitu sebesar
32,3 km persegi, bandingkan dengan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki luas sebesar
1.485 km persegi. Kecilnya wilayah Kota Yogyakarta tersebut dengan jumlah penduduk yang
ada menempatkan Kota Yogyakarta sebagai Kota terpadat yaitu sekitar 12.206/km persegi
pada tahun 2004. Sedangkan pada tahun 2006, kepadatan penduduk tersebut meningkat
menjadi 15.197/km!.
Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta beragama Islam dengan jumlahnya sebanyak 411.186,
Katolik 64.399, Kristen 42.456, Hindu 2.021, Budha 2.912, dan lainnya sebanyak 218.65
Pe re k onom ian Kota Yogy ak arta
Perekonomian Kota Yogyakarta saat ini mengandalkan sektor jasa; antara lain seperti hotel
dan restoran, penerangan jalan, dan pasar. Sebagai sektor andalan, sektor jasa menjadi
kekuatan ekonomi Kota Yogyakarta untuk berkembang dan merupakan pemasok anggaran
yang besar di sektor pajak. PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp.
96,419,456,304.52, empat sumber penerimaan andalan pajak antara lain pajak hotel dan
restoran Rp 9,5 milyar, pajak penerangan jalan Rp 4,45 milyar, retribusi pelayanan kesehatan
Rp 3,7 milyar, dan retribusi pasar Rp 3,5 milyar.66 Berdasarkan Komposisi pendapatan
kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2004, Kota Yogyakarta memiliki PAD paling besar yaitu
sebesar Rp. 80 milyar, hingga mencapai empat kalilipat pendapatan Kabupaten Kulonprogo
atau Gunung Kidul.
Komposisi Pendapatan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2004 (dalam miliar rupiah)
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485

83

583

Bantul
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18

0.4

0,1

38

8,7

317

73

435

Wilayah

65 Perda No. 1/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
66 Perda No. 1/2007.
67 Agus Pramusinto, Kinerja Tata Pemerintah Propinsi DIY, Hlm. 161.
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Berdasarkan komposisi penerimaan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum
(DAU), Kota Yogyakarta memiliki pemasukan yang paling kecil yaitu 73 persen, sementara
Kulonprogo bisa mencapai 91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Kota
Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan pemerintahannya terutama dikaitkan dengan otonomi
daerah relatif baik.
Perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta sendiri didominasi oleh usaha mikro, kecil dan
menengah. Pada tahun 2006, tercatat 8 ribu unit usaha yang tergolong UMKM. Daya serap
tenaga kerja di sektor ini pun relatif besar dan merupakan basis penghasilan utama dari
sebagian masyarakat Kota. Namun ketika gempa bumi terjadi pada Mei 2006, kemampuan
UMKM mengalami penurunan, sehingga terdapat 8.070 orang dan 402 rumah tangga yang
kehilangan mata pencaharian. Sedangkan usaha produksi yang berbasis sumberdaya tidak
berkembang karena Kota Yogyakarta termasuk daerah yang tidak kaya dengan sumber daya
alam.68
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogya memiliki IPM terbaik yaitu 75,3 dan
menduduki peringkat 3 secara nasional. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Kota
Yogyakarta memiliki tingkat yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten lain yaitu
sebanyak 50.400 orang atau 12,77% sedangkan yang terbesar adalah Kabupaten Gunung
Kidul yaitu 151.400 atau 25,19%.
Indikator Sosial Yogyakarta 69
Jumlah
Penduduk
Miskin (000)

Persen
(%)

Indeks
Kemiskinan
Manusia
(IKM)

Peringkat
IKM

Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)

Kulon Progo

94,60

25,11

17,7

63

69,4

76

Bantul

151,40

18,55

17,0

53

68,4

94

Gunung Kidul

173,30

25,19

16,4

47

67,1

140

Sleman

146,50

15,53

15,1

33

72,7

30

Kota Yogya

50,40

12,77

14,3

28

75,3

3

Propinsi DIY

616,20

19,14

16,1

2

70,8

3

Peringkat
IPM

Aktivitas perekonomian masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh adanya aktivitas pendidikan
yang tinggi di Kota Yogyakarta khususnya dan DIY pada umumnya. Saat ini terdapat 50
perguruan tinggi di Kota Yogyakarta, yang memberi dampak pada kedatangan penduduk dari
luar daerah untuk mengenyam pendidikan di Kota Yogyakarta. Keberadaan mahasiswa yang
berasal dari luar daerah, ternyata mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, seperti
berdirinya tempat-tempat pemondokan, warung makan yang melayani mahasiswa, warnet
dan jasa fotokopi. Keberadaan usaha ini mendatangkan penerimaan pemerintah yang cukup
besar dari menarik pajak dan retribusi daerah.
Pemberitaan Kompas menyatakan bahwa Pendapatan per-kapita masyarakat Kota Yogyakarta
merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY, bahkan tiga kali
lipat lebih besar dibandingkan wilayah DIY lainnya. 70
68 Perda No. 1/2007
69 Agus Pramusinto, Ibid, Hlm. 159.
70 Kompas, 8 oktober 2007
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Temuan Lapangan dan Analisa
Pe rs e p s i M a s y a ra k a t Ko t a Jo g j a k a rt a t e n t a n g IPK In d o n e s i a 2 0 0 6
Hasil survei IPK yang dilakukan oleh TI pada tahun 2006 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta
menduduki peringkat 5 dengan nilai 5,59. Tanggapan terhadap IPK tersebut baik dari
pemerintah Kota, tokoh masyarakat ataupun pelaku bisnis terhadap IPK tersebut cukup
beragam. Antara lain:
Pe rse psi Pe lak u Bisnis
Persepsi ketiga informan pelaku bisnis yang diwawancara menyatakan bahwa IPK Kota
Yogyakarta tahun 2006 sudah sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Yogyakarta. Alasan yang
diberikan oleh informan bahwa IPK 2006 sudah sesuai karena:
1. Praktek korupsi masih terjadi namun tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan
kabupaten lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat korupsi di Kota
Yogyakarta masih lebih rendah.
2. Sudah ada usaha dari pemerintah untuk melakukan perbaikan di dalam pelayanan publik,
misalnya pada proses perijinan yang saat ini telah dilakukan di Dinas Perijinan. Keberadaan
Dinas Perijinan menyebabkan adanya kepastian di dalam mengurus perijinan tanpa harus
“membayar” lebih. Hal tersebut menyebabkan praktek korupsi jadi berkurang.
Seperti yang dituturkan oleh pelaku bisnis B:
“Korupsi yang terjadi di Kota Yogyakarta lebih kecil dibandingkan
dengan korupsi yang terjadi di daerah lain di propinsi Yogyakarta.
Kepastian dalam mengurus ijin sudah ada sehingga pelaku bisnis tidak
perlu lagi membayar lebih dan sudah ada kepastian di dalam waktu.
Hal terpenting di dalam berbisnis adalah kepastian waktu dan cepat.
Pelaku bisnis menilai bahwa kinerja aparat Kota sudah relatif lebih
baik dibandingkan tahun sebelumnya.” 71
Pe rse psi Pe jabat Pe m e rintah Kota
Persepsi di tingkat pemerintah Kota juga menyatakan bahwa hasil IPK telah sesuai dengan
kondisi Kota Yogyakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Sekda:
“IPK Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sesuai dengan kondisi di
Kota Yogyakarta karena memang pada saat itu pembangunan sistem
pencegahan belum dilakukan. Baru pada tahun 2007, pencegahan
merupakan prioritas bahkan telah masuk ke dalam program
pembangunan jangka menengah daerah.” 72
Pada tahun 2006 dan sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Sekda, pemerintah Kota
belum melakukan langkah-langkah pencegahan di tingkat jajarannya sehingga praktek-praktek
korupsi masih terjadi. Selain itu salah satu Informan dari pemerintah Kota menyatakan bahwa
praktek korupsi masih banyak terjadi di tingkat penegak hukum yaitu kepolisian. Praktekpraktek korupsi di kepolisian lebih banyak terjadi pada tingkat lapangan, contohnya adalah
tilang. Di dalam keseharian sering ditemukan petugas polisi lapangan yang menerima uang
(sogok) dari para pengendara motor untuk tidak terkena tilang. Hal tersebut menyebabkan
adanya kerugian negara karena uang tersebut justru masuk ke dalam kantong oknum aparat
kepolisian.

71 Wawancara dengan pelaku bisnis B
72 Wawancara dengan Sekda
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Pe rse psi Ke lom pok Masy arak at
Persepsi di dalam kelompok masyarakat antara lain NGO dan wartawan menyatakan bahwa
IPK tahun 2006 masih belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Seperti yang diungkapkan
oleh salah satu tokoh masyarakat D:
“IPK Kota Yogyakarta pada tahun 2006 belum menggambarkan
kondisi yang sebenarnya di Kota Yogyakarta. Komitmen pemerintah
untuk menci ptakan good governance di tandai dengan
penandatanganan Pakta Integritas terjadi pada tahun 2007,
sedangkan 2006 komitmen tersebut belum terjadi. Periode tahun
2006 dan sebelumnya menunjukkan di Kota Yogyakarta masih
banyak terjadi praktek korupsi. Contohnya adalah korupsi Dana
Purna Tugas yang dilakukan oleh DPRD tahun 1999-2004. kedua,
Kasus saluran air hujan yang juga melibatkan anggota dewan. Saat
ini sedang mencuat kasus yang terjadi di beberapa sekolah. Di sisi
lain, banyak penegakan hukum yang macet di tingkat aparat
penegakan hukum.” 73
Belum adanya komitmen untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi
memperlihatkan bahwa IPK 2006 masih belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
Penandatanganan Pakta Integritas pada tahun 2007 diharapkan dapat memberikan komitmen
lebih untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Informan tokoh masyarakat
menilai bahwa pada periode tahun 2006 dan sebelumnya masih terdapat praktek-praktek
korupsi. Contohnya adalah korupsi Dana Purna Tugas yang dilakukan oleh DPRD tahun
1999-2004. kedua, Kasus Saluran Air Hujan yang juga melibatkan anggota dewan. Beberapa
kasus korupsi lainnya bahkan masih hingga tahun 2007, misalnya korupsi di sekolah. Kasus
korupsi di sekolah muncul pada tahun 2007 ketika penerimaan siswa baru dimulai. Pemerintah
Kota yang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 yang isinya melarang
setiap sekolah atau penyelanggara pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta memungut biaya
apapun selain biaya administrasi yang telah ditetapkan. Ternyata ada sekolah yang masih
melakukan pungutan diluar biaya administrasi yang telah ditetapkan. Salah satu sekolah yang
melakukan pungutan tersebut adalah SMU 8.
Pe rse p si Te rh ad ap Kin e rja Le m b aga Pe n e gak an H u k u m D alam Pe n an gan an Kasu s
Korupsi
Penanganan kasus korupsi tidak bisa dilepaskan dengan kinerja Polda dan Kejaksaan tinggi
yang berada di tingkat propinsi, mengingat proses penyelidikan kasus korupsi menjadi
tanggungjawab kedua institusi tersebut. Masyarakat menilai kinerja aparat penegak hukum
seperti Kejati dan kepolisian berkaitan dengan penanganan kasus korupsi masih buruk.
Penilaian tersebut muncul karena masih tersendatnya beberapa kasus korupsi yang ada baik
yang terdapat di Kota Yogyakarta dan juga beberapa kabupaten lainnya di DIY. Tabel berikut
ini menunjukkan kasus-kasus yang muncul di media sampai tahun 2006:

73 Wawancara dengan tokoh masyarakat D.
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Kasus korupsi yang melibatkan DPRD DIY tahun 2006 74
Nama kasus
Korupsi dana (JEC) (Rp. 150 juta)
Hadiah lebaran BPD D0Y
(Rp. 125 juta)

Status

Tersangka/terdakwa

Diputuskan PN Kota
Yogyakarta

Vonis 2 tahun

Tidak diproses Kejati
DIY

Penyelewenangan dana asuransi
DPRD DIY periode 1999-2004 Rp.
Kasasi
1.4 milyar
DPT Kota Yogya (+Rp. 75 juta)

Diproses Kejati DIY

DPT Kab Bantul (+Rp. 30 juta)

Dihentikan kejari
bantul
Tidak diproses

DPT Kab Sleman (Rp. 60 juta)

Herman Abdurrahman
(ketua Fraksi Persatuan)

hasil

Herman A (PPP),
Nurudin Hanjen (PAN),
HM Umar (PKB), (belum
disidang satu tersangka
dari TNI/Polri)
16 orang panitia
anggaran DPRD Kota
Yogyakarta 1999-2004
-------

DPT Kab Kulon Progo (Rp. 25 juta) Tidak diproses

----

DPT Gunung Kidul (?)

Tidak diproses

----

Asuransigate DPRD Kulonprogo
1999-2004

Tidak diproses

----

Korupsi proyek APBD 2003
Saluran Air Hujan (Rp. 125 juta)

Diputus PN
Yogyakarta

Ari Dewanto (anggota
DPRD Kota Yogyakarta)

Vonis 4 tahun

Dari sepuluh kasus yang masuk di lembaga penegakan hukum, hanya tiga kasus yang berhasil
diproses. Terdapat beberapa faktor yang dinilai oleh informan menyebabkan kinerja lembaga
penegak hukum buruk. Pertama, informan menilai bahwa praktek-praktek korupsi masih
terjadi di tingkat aparat lembaga penegak hukum. Korupsi yang terjadi dalam bentuk suap
di mulai dari tingkat terkecil hingga besar di kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan
masih sering terjadi, sehingga kasus-kasus yang sedang ditangani baik itu kasus korupsi dapat
mandeg di tengah jalan, seperti yang diungkapkan oleh informan terhadap kasus korupsi
75
pengadaan buku ajar yang melibatkan Bupati Sleman sampai saat ini masih terhambat.
Kedua, proses penanganan kasus korupsi dinilai oleh masyarakat dan pelaku bisnis masih
tebang pilih. Di dalam penanganan kasus korupsi ditemui adanya usaha untuk tidak
menindaklanjuti kasus-kasus korupsi tertentu. Contohnya adalah kasus CDMA yang diduga
melibatkan pejabat tinggi di tingkat propinsi dan juga kasus-kasus korupsi yang melibatkan
anggota-anggota DPRD.76
Prak te k -prak te k Korupsi
Praktek-praktek korupsi masih terjadi di Kota Yogyakarta, baik yang berkaitan dengan nilai
yang besar maupun kecil, dilakukan oleh pemerintah atau institusi publik di tingkat Kota,
propinsi atau pusat yang bekerja di tingkat Kota. Bentuk-bentuk korupsi tersebut antara lain:
74 Siar Demokrasi, Edisi 15 tahun 2006,
75 Wawancara dengan tokoh masyarakat E.
76 Wawancara dengan tokoh masyarakat D.
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a. Uang Adm inistrasi
Praktek-praktek korupsi dengan dalih “uang administrasi” terjadi pada proses penyelesaian
perkara, contohnya adalah kasus penyelesaian perkara tilang. Seperti pengalaman tokoh
masyarakat E ketika terkena tilang:
“Ketika datang untuk tilang itu biasanya tidak ada sidang tapi langsung ke loket untuk membayar.
Biasanya ketika membayar, masyarakat memberi kelebihan uang dari yang mesti dibayarkan
sebanyak 1000-3000.” 77
Di dalam penyelesaian perkara kasus tilang, terdakwa dikenakan sanksi denda dan diharuskan
membayar. Ketika terdakwa membayar denda diloket, terdakwa diminta membayar tambahan
dengan dalih sebagai “uang administrasi”. Hal tersebut tidak ada di dalam peraturan. Biasanya
masyarakat yang terkena tilang akan membayar “uang administrasi” tersebut karena dianggap
ju m la h te rse b u t tid a k la h b e sa r d a n su d a h m e n ja d i se b u a h k e b ia sa a n .
b. Uang Transportasi dan Ak om odasi
Model praktek korupsi dengan dalih “uang transportasi” sering dialami oleh pelaku bisnis.
Berdasarkan pengalaman pelaku bisnis A:
“Saya pernah membayar staf dari dinas perindustrian ketika sedang
mengurus ijin. Besarnya tidak banyak hanya Rp. 100.000,-. Tapi
kalau ada usaha baru pasti akan didatangi. Tugas mereka memang
untuk melakukan survei setiap ada usaha baru. Jumlah yang saya
bayarkan tidak besar hanya Rp. 50.000,-. Pernah ada yang datang
ke kantor saya, lalu besoknya ada yang datang lagi. Saya katakan
kemarin udah datang, tapi saya tetap memberi uang.” 78
Uang tranportasi sering terjadi ketika ada staf dari pemerintah Kota melakukan survei lapangan
terutama dalam proses perijinan usaha. Kejadian yang sama diungkapkan juga oleh kedua
Informan dari pelaku bisnis lainnya. Pemberian uang transport tidak diminta secara langsung
oleh aparat pemerintah; akan tetapi baik pelaku bisnis dan aparat pemerintah Kota tahu sama
tahu sehingga praktek tersebut menjadi bagian dari bisnis dan telah menjadi kebiasaan.
Praktek korupsi dengan nilai yang cukup besar juga terjadi di dalam membuka bisnis usaha
menengah yang membutuhkan ijin dari pusat. Seperti yang dialami oleh pelaku bisnis B
ketika mengurus perijinan ke pemerintah pusat:
“Ketika mengurus perijinan, terdapat uang uang siluman yang saya
harus bayar. Saya tidak tahu itu suap atau tidak tapi saya pernah
mengurus ijin ISP saya. Mengurus ijin ISP sebenarnya kalau di
Postel di Jakarta tidak ada biayanya, namun pada saat itu saya
harus keluar uang Rp. 200 juta. Kata mereka uang tersebut untuk
mengurus ijin saya. Ketika mereka datang ke Yogyakarta mereka
minta dibayarkan biaya hotel. Padahal sesungguhnya biaya hotel
telah dibayarkan oleh Negara.” 79
Praktek mengurus ijin usaha di Jakarta membutuhkan survei oleh petugas dari pusat. Dalam
banyak kasus, ada petugas meminta kepada pelaku bisnis untuk membiayai transportasi dan
akomodasi antara lain uang pesawat, biaya hotel, makan dan lainnya. Selain itu pelaku bisnis

77 Wawancara dengan tokoh masyarakat E.
78 Wawancara dengan pelaku bisnis A.
79 Wawancara dengan pelaku bisnis B.
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juga masih dimintai uang untuk “biaya administrasi” dengan jumlah yang relatif besar yaitu
Rp.200 juta. Praktek korupsi seperti ini justru terjadi di dalam birokrasi yang panjang atau
berbelit-belit. Praktek korupsi seperti ini, secara langsung membuat mahal biaya produksi di
dalam ber-usaha. Akibatnya adalah harga atau biaya yang dikenakan kepada konsumen
menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ketiga Informan pelaku bisnis menyatakan
bahwa semua pembiayaan yang dilakukan untuk mengurus ijin dan lainnya dimasukkan ke
dalam biaya produksi dan kemudian ditambahkan dengan keuntungan sehingga harga yang
dikenakan kepada masyarakat berkaitan dengan penjualan barang ataupun untuk mendapatkan
jasa menjadi lebih mahal. Pada akhirnya praktek-praktek korupsi yang terjadi di tingkat
aparatur negara justru merugikan masyarakat.
c. Mafia Peradilan
Praktek mafia peradilan juga masih terjadi, seperti yang dialami oleh pelaku bisnis C ketika
berusaha untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan:
“Ketika saya mendapatkan kasus di pengadilan, saya harus
membayar uang sebesar Rp. 80 juta untuk sekedar kasus tersebut
tidak dilanjutkan. Sesungguhnya pada saat itu, dapat dibuktikan
saya tidak bersalah. Namun, supaya tidak berlarut-larut dan tidak
80
terus ke pengadilan maka saya membayar kepada mereka.”
Di dalam lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng untuk memerangi korupsi
ternyata masih ditemui praktek tersebut. Praktek suap yang dialami oleh pelaku bisnis C
tersebut melibatkan banyak pihak, antara lain terdakwa, pengacara, jaksa dan hakim. Hal
tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan yang selama ini dibuat untuk memberikan
keadilan bagi masyarakat pada akhirnya sulit tercipta karena pada akhirnya seseorang dapat
memperoleh keadilan tidak pada pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang di dalam
sistem peradilan, akan tetapi sebesar apa uang yang dapat diberikan oleh seseorang kepada
pejabat di institusi peradilan.
Praktek-praktek suap yang terjadi di lembaga peradilan yang populer dengan istilah “mafia
peradilan” di berbagai daerah berbeda-beda. Persepsi pelaku bisnis terhadap praktek suap
yang dialaminya di lembaga peradilan adalah:
“Ada kawan dari Jakarta berkata: “gila di Yogyakarta ini malah
lebih sangar daripada di Jakarta.” Analisa saya karena kasus-kasus
di Yogyakarta jarang sekali terjadi untuk peradilan. Maka wajarlah
jika mereka seperti itu. Ketika mereka jarang ada kasus, maka jadi
kering kerontang, beda dengan di jakarta yang banyak kasus,
walaupun mereka meminta uang sedikit misalnya setiap orang
diminta Rp. 5 juta tapi jika dikalikan banyak kasus yang mereka
tangani jumlahnya menjadi besar. Kalau di Yogyakarta langsung
minta bayar dalam jumlah besar.” 81
Persepsi tersebut menyatakan bahwa kurangnya jumlah kasus yang masuk ke dalam lembaga
peradilan terutama untuk kasus-kasus yang “basah”, menyebabkan seseorang yang mengurus
kasus justru semakin dihambat dan tidak ada pilihan lagi bagi mereka selain dengan membayar
suap. Karena sedikitnya jumlah kasus inilah, suap yang harus diberikan kepada orang-orang
yang terdapat di lembaga peradilan semakin besar.

80 Wawancara dengan pelaku bisnis C.
81 Ibid.
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d. Cashbac k
Praktek korupsi cashback juga terjadi terutama berkaitan pada proyek pengadaan barang dan
jasa. Pengalaman pelaku bisnis B ketika mendapatkan proyek bisnis di salah satu institusi
publik yaitu:
“Biasanya mereka minta cashback, misalnya institusi berlangganan
dan harus membayar Rp. 20 juta, kemudian dari institusinya
transfer Rp. 20 juta. Tapi orang disana minta cashback. Uang
kembali ke mereka tapi tidak ke institusinya melainkan ke salah
satu pengurus utamanya. Jumlah yang diminta sebesar Rp. 2 juta
perbulan. Jadi saya dapat 18 juta dan dia mendapat 2 juta sebulan.
Dan itu berlaku sampai sekarang. Dia dibawah departemen
pendidikan.82
Praktek-praktek mark-up merupakan hal yang biasa dan sulit untuk ditelusuri karena baik
oknum pejabat maupun pelaku bisnis di satu sisi saling diuntungkan. Pelaku bisnis tetap
mendapatkan keuntungan karena institusi tersebut memakai layanannya. Di sisi lain, oknum
pejabat juga mendapatkan keuntungan karena ada uang yang masuk setiap bulannya. Namun
sekali lagi dalam hal ini, negara dirugikan karena uang tidak masuk ke negara, akan tetapi
masuk ke dalam kantong oknum pejabat.
Praktek-praktek mark-up seperti ini sering terjadi karena pengawasan yang kurang di dalam
institusi publik atau departemen terutama yang berkaitan dengan program nasional yang
dilakukan di daerah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Informan dari wartawan:
“Rentan proyek di tingkat pusat karena kita tidak tahu proyek apa
tiba-tiba dia dapat uang. Dan itu tidak diawasi. Mereka itu merdeka
langsung dengan pusat, jadi dengan Gubernur saja tidak. Irjen
dinas tidak mungkin monitor disini. Untuk ukuran nasional, proyek
itu nilainya kecil sehingga pengawasan lebih difokuskan untuk
mengawasi proyek yang di Jakarta. Oleh karenanya, yang di sini
semakin jauh dari pengawasan. Sekarang ini ada kasus yang sedang
ditangani oleh kejaksaan, lembaga pengkajian mutu pendidikan,
tersangkanya ada 3. itu dana dari pusat.” 83
Wawancara dengan wartawan Proyek-proyek yang dilakukan oleh pusat di daerah sangat
rentan dengan praktek-praktek korupsi. Aliran dana yang langsung dari pusat menyebabkan
pemerintah lokal tidak memiliki kewenangan di dalam melakukan pengawasan. Kurangnya
proses pengawasan di tingkat lokal, ditambah dengan kurangnya informasi yang dapat diakses
oleh masyarakat, menyebabkan peluang korupsi sangat besar. Seperti yang dialami oleh
pelaku bisnis C di dalam penanganan bencana gempa di Yogyakarta pada tahun 2006:
“Setelah terjadi bencana, perusahaan saya termasuk salah satu
yang masih dapat beroperasi. Pada saat itu, saya diminta untuk
menyediakan ISP oleh tim penanggulangan bencana. Biaya yang
diminta dari kami sebesar Rp. 6 juta/bulan untuk 12 bulan sehingga
jumlahnya Rp. 72 juta. Tapi begitu ditransfer dari Jakarta, dia

82 Wawancara dengan pelaku bisnis B.
83 Wawancara dengan wartawan
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minta uang sebesar Rp. 2.250.000 dikali 12 bulan itu ditransfer
balik ke mereka. Jadi sekitar 44 juta yang kembali ke mereka.
Ketika saya mendapatkan proyek itu katanya tender. Dokumen
yang saya terima kelihatannya tender. Tapi saya mendapatkan itu
lansung tanpa proses tender. Namun setelah itu, dia datang dan
minta saya menandatangani surat. Istilahnya ini tender yang
dimanipulasi. Itu kita dapat dari Jakarta langsung ke sini.”84
Dalam proses pemberian bantuan dan penanganan bencana yang dilakukan oleh pusat
ternyata juga terdapat praktek korupsi. Terdapat pelanggaran Keppres No. 80/2003, yang
ditunjukkan dengan adanya tender fiktif dan adanya mark up yang terjadi sehingga negara
dan rakyat dirugikan.
e. Praktek korupsi di Pajak Pendapatan (Mark Dow n)
Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak pusat
dan daerah. Pajak pusat terdiri dari:
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Materai dan Bea Lelang yang dipungut oleh Dirjen Pajak Departemen
Keuangan.
Pajak yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai Departemen Keuangan.
Pajak atau pungutan ekspor, diadministrasikan oleh Dirjen Lembaga Keuangan Departemen
Keuangan. Wikipedia, Pajak. 85
Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut propinsi, kabupaten dan Kotamadya
berdasarkan Perda. Pemungutnya biasanya adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).
Pada pajak penghasilan, merupakan pajak yang dipungut oleh pusat, pemerintah pusat
memilliki Kantor Pelayanan Pajak di wilayah yang merupakan unsur pelaksana Direktorat
Jenderal Pajak. KPP ini bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan
86
di bidang PPh, PPN, PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya.
Banyak orang percaya bahwa praktek-praktek korupsi banyak terjadi pada sektor pajak. Di
Kota Yogyakarta praktek korupsi yang banyak terjadi misalnya terdapat pada pajak penghasilan.
Seperti yang dialami oleh pelaku bisnis C:
“Mengurus pajak itu sama saja. Saya sempat mendapat kasus itu
yang sampai 3 tahun terjadi, misalnya total untuk pajak itu kena
Rp. 15 juta. Biasanya Rp. 7 juta masuk ke negara dan Rp. 8 juta
lari ke petugas pajak. Saya tahu karena orangnya ngomong
kok.Tahun dulu, saya dapat Rp. 11 juta, Rp. 5 juta ke negara dan
Rp. 6 juta dia minta dikasihkan buatnya. Dan itu orang pajak sudah
tahu semuanya.. Akhir tahun ini, saya sudah musti nyiapin juga
untuk member amplop mereka. Mungkin tahun ini sekitar Rp. 10
sampai RP. 15 juta. Saya tidak tahu nanti kena pajaknya berapa.
Tahun kemarin, saya kena pajak Rp. 7 juta karena orangnya bicara
langsung di satu ruangan, sehingga semua yang ada di ruangan
itu tahu semuanya. Mereka bagi-bagi berapa, mereka tahu sama
tahu. Jadi korupsinya berjamaah.” 87
84 Wawancara dengan pelaku bisnis C.
85 www.wikipedia.com
86 Ibid
87 Wawancara dengan pelaku bisnis B.
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Jumlah yang dikorupsi oleh oknum aparat pajak lebih dari 50% total uang yang dibayarkan
oleh pelaku bisnis. Petugas pajak yang bertugas untuk menilai besaran jumlah pajak yang
harus dibayarkan oleh pelaku bisnis kepada negara melakukan negosiasi jumlah besaran
pajak. Perilaku korupsi pada sektor ini sudah umum terjadi sehingga seperti yang diungkapkan
oleh Informan, besarnya jumlah uang yang diterima oleh oknum aparat pajak ditentukan
secara bersama-sama.
Persoalan mendasar menjamurnya praktek korupsi di sektor ini karena kurangnya pengawasan
yang dilakukan terhadap aparat pajak di daerah. Pengawasan yang sangat kurang justru
membuka ruang praktek korupsi terjadi. Kedua, sistem audit yang bertujuan untuk menghitung
besarnya pendapatan dan pengeluaran di tingkat perusahaan tidak dilaksanakan, sehingga
membuka peluang bagi pelaku bisnis dan aparat penegak pajak untuk menurunkan jumlah
kewajiban pajak pelaku bisnis. Pengalaman yang terjadi di atas, menunjukkan bahwa besaran
jumlah pajak tidak ditentukan berdasarkan besarnya jumlah kewajiban pajak pelaku bisnis.
Pelaku bisnis B menyatakan bahwa:
“Laporan kita tidak diperiksa, dan petugas pajak itu orangnya tiap
tahun berganti. Kalau misalnya ada 30 perusahaan, dia akan ribet
sendiri. Saya rasa itu normal karena memang banyak. Dan beberapa
perusahaan juga malas untuk kasih karena terlalu ribet dengan
kasih laporan. Sebenarnya kewajiban pajaknya bisa menjadi lebih
besar tapi petugas pajak tidak menghitungnya."88
Di sisi lain, pelaku bisnis tidak memiliki keinginan untuk memberikan laporannya kepada
pemerintah, dan aparat petugas pajak tidak memiliki komitmen yang cukup untuk menjalankan
tugasnya. Kedua kepentingan ini bertemu sehingga praktek korupsi terjadi tidak hanya
menguntungkan petugas pajak, akan tetapi juga pelaku bisnis karena total pajak yang
dibayarkan tidak menggambarkan besaran jumlah kewajiban, dan pelaku bisnis dapat
menurunkan jumlah yang wajib dibayarkan olehnya.
Faktor Pengham bat Pem berantasan Korupsi
a. Faktor Budaya
Faktor budaya masih dinilai sebagai faktor yang menghambat pemberantasan korupsi di Kota
Yogyakarta. Seperti yang dituturkan oleh Pelaku bisnis A:
“Konteks budaya yang melestarikan praktek korupsi adalah adanya
silaturahmi. Jadi silaturahmi di Yogyakarta sangat membudaya.
Misalnya kasih hadiah itu merupakan praktek yang biasa dalam
kehidupan sehari-hari. Seperti saya misalnya memiliki kepentingan
supaya bisnis saya dapat dipermudah dan berjalan mulus, maka
saya mendekati staf atau pejabat ini biar lebih dekat dan nanti
urusannya tidak bermasalah. Akan tetapi, biasanya kita
mengajakmereka makan atau yang lainnya. Untuk itu kita yang
mentraktir mereka atau memberikan hadiah.” 89
Di dalam praktek berbisnis, pelaku bisnis tetap mempertahankan nilai
kekeluargaan yang telah mengakar di masyarakat yaitu budaya silaturahmi.
Tradisi silaturahmi, dilakukan bertujuan untuk menciptakan kedekatan secara
emosi antara pelaku bisnis dan aparat pemerintah Kota sehingga urusan bisnis
dapat berjalan dengan mudah. Sayangnya tradisi positif ini juga
88 Ibid.
89 Wawancara dengan pelaku
bisnis A.
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membuka kesempatan untuk terjadinya prilaku koruptif. Seperti yang diungkapkan pelaku
bisnis C:
“Kita selalu berusaha untuk melakukan pendekatan dengan mereka
sehingga kita dipermudah dalam melakukan bisnis. Pendekatan
yang kita lakukan misalnya memberikan hadiah atau kadangkadang kita memberikan uang transport. Saya kira itu biasa yah
karena ketika ada orang yang bertamu ke kita, maka sudah
sewajarnya kita memberikan uang transport. Besarannya sih masih
wajar yaitu sekitar Rp. 100 ribu.” 90
Di dalam proses silahturahmi, pelaku bisnis justru yang mendorong staf pemerintah untuk
berprilaku koruptif melalui praktek-praktek seperti pemberian hadiah atau pemberian uang
transport. Praktek-praktek seperti ini, sering dianggap bukan bagian dari praktek korupsi baik
oleh staf pemerintah kota maupun pelaku bisnis. Hal tersebut menandakan bahwa di kalangan
pelaku bisnis pun melihat bahwa praktek-praktek koruptif merupakan hal yang biasa dan
justru merupakan inisiatif mereka untuk melakukan praktek seperti itu.
Nilai budaya kekeluargaan lainnya yang ikut menghambat pemberantasan korupsi antara
lain adalah budaya ewuh pakewuh dan mikul dhuwur mendem jero. Seperti yang diungkapkan
oleh salah satu tokoh masyarakat:
“Budaya feodalisme yang mengakar di masyarakat Yogyakarta
menyebabkan mereka cenderung tidak berani untuk melaporkan
pemimpin mereka. Lalu juga terdapat budaya “ewuh pakewuh”
atau sungkan menyebabkan masyarakat jarang sekali melaporkan
kasus korupsi yang terjadi di sekitarnya. Ketiga, terdapat budaya
“mikul dhuwur mendem jero”. Artinya kebaikan dan jasa seseorang
itu dinaikkan dan keburukan seseorang itu ditiadakan. Ini merupakan
Sebuah budaya kekeluargaan yang kental di masyarakat Jawa.” 91
Seperti yang telah disebutkan diatas, sejarah masyarakat Jawa memiliki akar kerajaan yang
kuat. Hal tersebut yang menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu propinsi istimewa selain
Nangroe Aceh Daroesalam. Tradisi kerajaan yang cukup kuat tersebut juga berpengaruh
terhadap kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan penuturan salah satu tokoh masyarakat
tersebut, rasa segan atau takut menyebabkan masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak
melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Nilai-nilai seperti mikul
dhuwur mendem jero juga justru menghambat masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi
karena adanya kecenderungan untuk hanya membicarakan kebaikan seseorang tapi prilaku
yang salah/buruk misalnya prilaku koruptif akan disembunyikan dan tidak dikatakan kepada
publik.
b . Ku ran gn y a k e sad aran d i m asy arak at d an p e lak u b isn is u n tu k ik u t m e n gh e n tik an
prak te k -prak te k k orupsi
Praktek korupsi sering terjadi dalam interaksi antara pelaku bisnis dengan aparat pemerintah,
erutama yang terkait dengan pelayanan public dan proses pengadaan barang dan jasa, seperti
yang diprihatinkan oleh informan dari pemerintah kota:
“Kesempatan korupsi yang ada, saat ini lebih banyak terjadi ketika
bersinggungan dengan pelaku bisnis. Pelaku bisnis sampai saat ini
masi h saj a memberi kan dana dengan al asan untuk
memudahkanjalannya usaha mereka” 92
90 Wawancara dengan pelaku bisnis A.
91 Wawancara dengan tokoh masyarakat F.
92 Wawancara dengan Informan dari pemerintah Kota.
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Praktek-prak tek korupsi yang berbentuk Mark-up di dalam pengadaan barang dan jasa sudah
sering terjadi, namun praktek-praktek korupsi tersebut jarang terungkap karena baik pelaku
bisnis dan juga aparat yang menerima uang sama-sama diuntungkan. Oleh karenanya perlu
ada penyadaran pada komunitas pelaku bisnis untuk juga berani menolak dan melaporkan
praktek-praktek korupsi yang terjadi di dalam interaksi bisnis dengan pemerintah.
Budaya korupsi juga masih kental di dalam masyarakat, dan terjadi dalam kehidupan
keseharian. Pada level tertentu, masyarakat masih melakukan pembiaran dengan tetap
menerima praktek-praktek tersebut. Contohnya adalah untuk kasus tilang. Jumlah kasus tilang
yang terjadi di Kota Yogyakarta relatif tinggi. Sayangnya, sebagian besar masyarakat banyak
yang memilih untuk membayar aparat kepolisian di tempat dibandingkan melalui proses
hukum yang berlaku. Hal tersebut karena sebagian masyarakat tidak ingin direpotkan oleh
birokrasi yang lama, dan praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.93
Hal tersebut juga menjadi faktor penting yang menjadi penghambat dari pemberantasan
korupsi.
Usaha Pe m e rintah Kota Dalam Rangk a Me nc iptak an Good Gov e rnanc e
Hingga tahun 2006, pemerintah Kota Yogyakarta tidak melakukan program khusus untuk
pencegahan korupsi. Beruntung, setelah Walikota Kota Yogyakarta, Herry Zudianto, terpilih
kembali untuk kedua kalinya pada Pilkadal yang dilaksanakan pada akhir tahun 2006,
pemerintah kota mulai berbenah dan mencanangkan pencegahan korupsi sebagai bagian
dari rencana strategisnya. Hal tersebut dilakukan melalui Perda Kota Yogyakarta No. 1/2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2025. Langkah-langkah
pemerintah Kota untuk melaksanakan RPJMD tersebut antara lain:
a. Penandatanganan Pakta Integritas
Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pertamakali pada bulan Maret 2007 oleh Walikota
dan Wakil Walikota disaksikan oleh Menpan dan KPK. Kemudian dilanjutkan penandatanganan
Pakta Integritas oleh seluruh pejabat struktural dan terakhir yaitu pada tanggal 25 Agustus
2007 seluruh staf PNS dan pejabat fungsional menandatangani Pakta Integritas yang dilakukan
secara simbolis di hadapan Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten, DPRD, BPKP, dan LSM.94
Penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan ketika 100 hari Herry Zudianto menjabat
sebagai Walikota.95 Penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis kemudian ditindaklanjuti
pada seluruh staf PNS dan pejabat fungsional di masing-masing instansi selambat-lambatnya
12 hari kerja, sehingga sampai dengan pertengahan bulan September 2007, seluruh PNS dan
pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta yang berjumlah sekitar 9000
orang telah menandatangani Pakta Integritas.96
93 Wawancara dengan Sekda.
94 Wawancara dengan Wartawan yang juga merangkap sebagai anggota Forpi.
95 Ibid.
96 Salah satu contoh isi Pakta Integritas untuk kepala dinas:
PAKTA INTEGRITAS

Saya, ....., Jabatan kepala dinas .....
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam
perbuatan tercela.
2. Melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan dinas ..... sesuai modul Pakta Integritas yang ditetapkan.
3. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan yang ada di bawah pengawasan saya untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten.
4. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan dinas .... sesuai ketentuan yang
berlaku.
5. Bila saya melanggara hal-hal tersebut diatas, saya siap menghapadapi segala konsekuensinya.
Menyaksikan
Yogyakarta,......
Walikota Yogyakarta
Pembuat Pernyataan
H. Hery Zudianto
Konsep Pakta Integritas yang ditandatangi oleh seluruh jajaran pemerintahan Kota tersebut mengikuti modul yang dikeluarkan oleh Kementrian
PAN.
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Menurut Walikota, penandatanganan Pakta Integritas merupakan bagian dari implementasi
RPJMD yang telah disahkan pada awal tahun 2007, yaitu untuk mewujudkan suatu gerakan
perlawanan korupsi yang lebih sistematis, terutama berkaitan dengan pencegahan.
Langkah pemerintah Kota untuk melakukan penandatangan Pakta Integritas muncul pertama
kali berdasarkan hasil diskusi antara Walikota dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di
Kota Yogyakarta pada bulan Februari di tahun yang sama 97. Hasil dari diskusi tersebut adalah
rencana untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada waktu seratus hari Walikota
menjabat periode kedua, sehingga semenjak direncanakan pertama kali hingga penandatanganan
hanyalah berjarak satu bulan. Proses penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh
pemerintah Kota dengan melakukan konsultasi dengan kementrian PAN.
Persepsi Walikota mengenai Pakta Integritas adalah:
“Pakta Integritas itu sendiri menurut saya hanya satu ikon moral.
Tapi tentunya kita tidak hanya bicara itu. Tidak hanya bicara
seremonial moral terus berhenti.....Jadi Pakta Integritas itu merupakan
bagian dari pintu masuk dari sisi yang mengingatkan kembali nilai
moral kita bahwa sesungguhnya kita ini jadi bertanggungjawab
secara organisatoris yah. Jadi kita nanti dilihat keseriusan kita dalam
menegakkan Pakta Integritas kita. Menurut saya Pakta Integritas
hanya bagian dari simbol saja. Simbol deklarasi secara komitmen.
Dan ini harus ditindaklanjuti, kalau tidak maka hanya seremonial
saja.” 98
Pakta Integritas merupakan ikon moral yang dilakukan sebagai simbol komitmen pemerintah Kota
untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hal tersebut menunjukkan kepada
masyarakat bahwa ada kemauan yang serius dari pemerintah Kota. Namun, Pakta Integritas tidak
hanya menjadi simbol untuk melegitimasi kebersihan kinerja. Lebih jauh dari itu, implementasi
Pakta Integritas di lapangan akan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Persepsi tokoh masyarakat
D terhadap pelaksanaan Pakta Integritas adalah:
“.... di tingkat substantif, saya kembali ke Pakta Integritas yang sudah
ditandatangani tahun 2007 itu sebenarnya pengawasan dan juga
pelanggaran dan sanksi itu kami belum melihat. Walaupun di Kota
sudah punya forum pemantau Pakta Integritas. Sebenarnya sudah ada
Forpi.” 99
Penandatanganan Pakta Integritas dinilai sebagai langkah yang positif, akan tetapi metode dari
pelaksanaan Pakta Integritas belum dapat dilihat dan dinilai karena realisasinya masih relatif baru.
Di sisi lain telah ada Forpi sebagai bagian dari pelaksanaan Pakta Integritas sebagai bagian persyaratan
yang tercantum dalam modul yang dikeluarkan oleh kementrian PAN.
b. Pem bentukan Forpi
Sebagai bagian dari penandatanganan Pakta Integritas, pemerintah Kota membentuk forum
Pemantau Pakta Integritas (Forpi). Hal tersebut merupakan bagian penting pengawasan konsep
Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh kementrian PAN. Anggota Forpi terdiri dari tokoh
masyarakat, wartawan, beberapa akademisi dan tokoh masyarakat. 100
97
98
99
100

Wawancara dengan wartawan.
Wawancara dengan Walikota.
Wawancara dengan tokoh masyarakat D.
Wawancara dengan wartawan.
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Forpi mendapatkan 3 tugas utama yaitu:
1. Mendorong pelayanan publik yang baik dan efisien.
2. Memperbaiki sistem mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan memakai sistem
e-procurement dan akan dilaksanakan pada tahun 2008.
3. Melakukan perbaikan remunerasi staf pemerintah kota.101
Tiga tugas utama tersebut menjadi prioritas utama untuk melakukan pencegahan korupsi di
dalam aparatus pemerintah Kota. Pemilihan tiga tugas utama tersebut untuk melakukan
pencegahan korupsi karena ditemui bahwa prilaku korupsi di tingkat aparat pemerintahan
Kota adalah sistem pelayanan publik yang cenderung birokratis dan mempersulit, sehingga
kesempatan untuk melakukan suap sangat besar; kedua, potensi korupsi yang terbesar sampai
saat ini terletak pada proses pengadaan barang dan jasa. 102 Sistem e procurement yang
rencananya akan dilakukan pada tahun 2008 diharapakan dapat meminimalisir relasi antara
panitia pengadaan barang dan jasa dan juga antar rekanan (peserta tender) sehingga
memperkecil kesempatan untuk melakukan lobby. Alasan yang terakhir yaitu melakukan
perbaikan remunerasi adalah untuk mencegah tindak korupsi karena alasan persoalan
kesejahteraan di tingkat aparat pemerintah Kota. Sebelumnya sistem penggajian yang
diberlakukan tidak menunjang kesejahteraan, terdapat sebagian dinas yang memiliki tingkat
honor yang tinggi sedangkan yang lainnya rendah. Hal tersebut jsutru membuka kecenderungan
aparat pemerintah Kota untuk melakukan praktek korupsi karena kebutuhan untuk meningkatkan
kesejahteraan sering menjadi alasan untuk berprilaku koruptif. Diharapkan dengan adanya
perbaikan remunerasi maka kecenderungan tersebut dapat diminimalkan. Selain tiga tugas
utama tersebut, Forpi juga berfungsi menerima berbagai aduan dari masyarakat yang berkaitan
dengan praktek korupsi. Mekanisme yang dilakukan oleh Forpi dalam menerima aduan dan
menindaklanjutinya adalah:
1. menerima aduan dari masyarakat.
2. melakukan koordinasi dengan Bawasda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem.103
Contoh yang telah dilakukan oleh Forpi ketika menerima aduan yaitu praktek korupsi yang
terjadi di sekolah, seperti yang dijelaskan oleh seorang anggota Forpi:
“Dan kita juga menerima laporan-laporan yang terindikasi baik
yang bersifat reaktif maupun strategis. Misalnya soal penerimaan
siswa baru, kita dorong bagaimana Walikota itu produk peraturan
yang dikeluarkan itu adalah mengarah pada upaya pencegahan
korupsi.…Pada waktu pak Walikota membuat peraturan Walikot
tentang penerimaan siswa baru, ada 3 haldi dalam Perwal itu
yaitusistem penerimaan dilarang mengutip ketika siswa baru
masuk.... kita melakukan monitoring pelaksanaan Perwal
bekerjasama dengan anak UII. Ketika monitoring, kita menemukan
SMK 3 yang melanggar itu. Kepala sekolahnya mengarahkan siswa
harus bayar sekian. Setelah diselidiki, ternyata dia sudah terikat
dengan rekanan. Forpi tidak bisa penindakan maka kemudian
temuan itu kita koordinasikan dengan Bawasda. Kasus itu sudah
ditindak dengan kepala sekolahnya dicopot. 104
101 Wawancara dengan anggota Forpi.
101 FGD.
103 Wawancara dengan anggota Forpi.
104 Wawancara dengan anggota Forpi.
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Banyak pihak yang percaya bahwa setiap awal penerimaan siswa baru sekolah mengutip
biaya bermacam-macam, salah satunya adalah biaya pembelian seragam yang diwajibkan
kepada orangtua murid. Ketika pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal)
No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak dan Sekolah di Kota Yogyakarta. Perwal tersebut melarang kepada sekolah untuk
mengutip/menetapkan pungutan kepada siswa baru, contohnya adalah mewajibkan kepada
siswa untuk membeli seragam sekolah. Namun terdapat beberapa sekolah yang tetap melakukan
pungutan tersebut. Orangtua murid yang keberatan dengan adanya kutipan tersebut melaporkan
kepada Forpi. Aduan yang diterima oleh Forpi kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi
dengan Bawasda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan oleh
Forpi karena Forpi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan baik secara
hukum atau pun memberikan sanksi secara organisasional.
Peran Forpi yang cukup strategis lainnya adalah dapat memberikan masukan-masukan
terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota:
“Forpi memberikan masukan mengenai rasionalisasi anggaran
terutama pada pengadaan mobil dinas dan ATK. Berkaitan dengan
pengadaan mobil dinas, tidak dilakukan dengan pembelian
melainkan dengan sistem sewa. Kedua, rasionalisasi pengadaan
ATK dilakukan untuk melakukan penghematan. Di tahun-tahun
sebelumnya, pembelian ATK sangat besar hingga mencapai puluhan
milyar; dengan adanya rasionalisasi pembelian ATK dapat
diperkecil.” 105
Kewenangan Forpi tersebut hanya berada pada tingkat pemerintah
Kota karena Forpi sendiri keberadaannya diangkat langsung oleh
Walikota berdasarkan SK oleh karenanya Forpi tidak dapat
melakukan pengawasan pada tingkat DPRD atau instansi lainnya.”106
Forpi dapat memberikan masukan dalam berbagai kebijakan pemerintah Kota terutama yang
berkaitan dengan pencegahan korupsi, antara lain memberikan masukan untuk menciptakan
efisiensi di dalam membuat anggaran dan sistem pembelajaan daerah. Namun kewenangan
Forpi sangatlah terbatas karena keberadaannya diangkat oleh Walikota sehingga tidak dapat
melakukan pengawasan terhadap DPRD. Penjelasan mengenai keberadaaan Forpi juga
disampaikan oleh Walikota:
Sampai saya membentuk yang namanya Forpi, Forum Pemantau
independen. Saya ambil dari wartawan ada masyarakat. Silahkan
kamu memantau kebijakan saya dan sebagainya, sampai menjadikan
soal korupsi dan sebagainya saya kerjasama dengan Forpi ini.
Silahkan untuk membuat program-program untuk pendidikan anti
korupsi untuk di sekolah-sekolah dan sebagainya. Forpi itu saya
jadikan mitra. Supaya Pakta Integritas ini dapat berjalan dengan
baik makanya saya membentuk forum pemantau independen untuk
memantau tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan anti KKN ini.107

105 Ibid.
106 Ibid.
107 Wawancara dengan Walikota.

MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

79

Keberadaan Forpi yang diangkat langsung oleh Walikota justru dikhawatirkan dan memunculkan
persepsi bahwa Forpi tidak independen. Proses pemilihan dan penilaian pemilihan anggota
Forpi sendiri tidak diketahui oleh masyarakat sehingga terdapat kritik terhadap Forpi yang
dianggap tidak transparan. Kedua, pada akhirnya muncul kecurigaan di tingkat kelompok
masyarakat yang mengambil jalur di luar pemerintah bahwa Forpi dapat dijadikan legitimasi
bahwa pemerintahan Kota telah menunjukkan sistem pemerintah yang baik dan bersih. Hal
tersebut diperkuat dengan Forpi memberikan pertanggungjawaban tidak kepada masyarakat
melainkan kepada Walikota. Hal tersebut terlihat dari persepsi Informan dari tokoh masyarakat
B:
“Pemilihan anggota Forpi masih belum transparan karena dipilih oleh Pemkot.
Sehingga patut dipertanyakan kredibilitasnya.” 108
Namun, terlepas dari perdebatan terhadap keberadaannya yang langsung diangkat oleh
Walikota, keberadaan Forpi sendiri sesungguhnya dapat menjadi jembatan bagi masyarakat
untuk memberikan laporan terhadap praktek-praktek korupsi yang berada di dalam jajaran
pemerintah Kota. Keanggotaannya yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat ini berfokus
terhadap permasalahan korupsi di Kota Yogyakarta, dan dapat memberikan alternatif masukan
kepada pemerintah Kota.
c . Dinas Pe rijinan
Sejak awal tahun 2000, pemerintah Kota telah membuat sistem pelayanan perijinan di dalam
satu atap. Pelayanan satu atap ini berbentuk front office di mana mekanisme keluarnya ijin
tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pelayanan satu atap tersebut hanya merupakan front
office dan instansi-instansi yang sebelumnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin
masih ada. Setelah empat tahun keberadaan pelayanan satu atap, pemerintah Kota melakukan
evaluasi terhadap kinerja program tersebut. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah
Kota menunjukkan bahwa mekanisme Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sebagai
front office tidak berjalan optimal karena birokrasi yang harus dilewati untuk mengeluarkan
ijin masih sama.109 Hasil evaluasi tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi untuk memberikan
pelayanan satu atap dan juga satu kewenangan dalam hal perijinan. keberadaan Dinas
Perijinan ini kemudian disahkan dengan adanya Perda Kota Yogyakarta No. 17/2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan.
Tujuan berdirinya Dinas Perijinan adalah untuk mengatasi pungutan liar yang sering terjadi
dalam pelayanan perijinan. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi banyaknya
meja yang harus ditemui oleh pemohon. Di dalam sistem perijinan yang baru tersebut, Front
desk yang bertemu langsung dengan pemohon ijin tidak bertugas untuk memproses ijin tapi
hanya menerima berkas pemohon. Mekanisme perijinan dilakukan dengan memakai sistem
komputerisasi sehingga masyarakat mendapatkan informasi mengenai cara melakukan
permohonan, biaya yang mesti dikeluarkan dan waktu yang dibutuhkan sampai ijin dikeluarkan.110
Dengan diberlakukannya sistem ini, maka masyarakat dapat lebih mudah mengurus perijinan.
Masyarakat pun dapat mengakses informasi mengenai perijinan yang sedang dilakukan. Saat
ini Dinas Perijinan menangani 35 jenis ijin sedangkan sebanyak 24 ijin yang lain masih
ditangani oleh Dinas Kesehatan karena sifatnya yang sangat teknis, dan sebanyak 5 ijin
ditangani langsung oleh wilayah (kecamatan).111
108 Wawancara dengan tokoh masyarakat F.
109 Hasil dari FGD, berdasarkan informasi dari Dinas Perijinan.
110 Ibid.
111 Ibid.

MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

80

Berdasarkan Pasal 5, Perda Kota Yogyakarta No. 17/2005 Tentang Pembentukan, Susunan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan, Dinas Perijinan mempunyai tugas :
a. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang perijinan;
b. melaksanakan pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan perijinan;
c. menyelenggarakan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya;
d. melaksanakan sistem informasi dan pengaduan perijinan;
e. melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan;
f. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
g. melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang perijinan;
h. melaksanakan ketatausahaan Dinas.112
Landasan hukum lain yang dipakai sebagai acuan untuk melakukan peningkatan kualitas
pelayanan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur tentang pelayanan
perijinan dan non perijinan. Selain itu juga terdapat peraturan di tingkat Menteri yang
dikeluarkan baik oleh Departemen Dalam Negeri maupun Kantor Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara. Salah satunya adalah Permendagri No. 24/2006 tentang
pedoman pelayanan terpadu satu pintu.
Di dalam model sistem perijinan yang saat ini sedang didorong di berbagai pemerintah
daerah, bentuk institusi dinas merupakan lembaga yang tertinggi di dalam pelayanan perijinan
dan non perijinan. Saat ini pemerintah sendiri telah membuat model sistem perijinan. Pada
model sistem perijinan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bagian untuk menciptakan
praktek good governance, birokrat pemerintah dapat menunjukkan bahwa mereka adalah
pelayan masyarakat sehingga masyarakat dalam melakukan urusannya merasa dilayani dan
dipermudah. Masyarakat lalu diberi kesempatan dan peluang untuk mendapatkan informasi
yang benar dari pelayanan perijinan dan non perijinan yang diberikan. Oleh karena itu di
dalam sistem perijinan, pemerintah daerah harus transparan dalam menginformasikan syarat,
prosedur, biaya dan waktu penyelesaian setiap jenis perijinan dan non perijinan yang akan
diurus oleh masyarakat.
Tanggapan pelaku bisnis sendiri mengenai Dinas Perijinan yang ada di Kota Yogyakarta yaitu:
”Selama ini saya tidak pernah diminta untuk membayar lebih di
Kota Yogyakarta ...... Kalau Kota Yogyakarta saya membayar sesuai
dengan peraturannya. Proses berbisnis di Kota Yogyakarta relatif
lebih mudah karena ada kepastian kapan selesai ketika mengurus
sesuatu. Misalnya jelas kapan saya harus bayar dan biayanya
berapa. Proses perijinan sekarang itu tidak terlalu birokratis. Ketika
dikatakan bahwa 10 hari selesai maka benar. Kalau Kota Yogyakarta
mungkin tidak harus 10 hari tapi kepastiannya itu ada”.113
Persepsi terhadap keberadaan Dinas Perijinan relatif baik karena birokrasi yang berhasil
dipotong, kepastian di dalam pembiayaan dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan
proses perijinan sehingga masyarakat, terutama pelaku bisnis tidak lagi merasa perlu untuk
membayar suap sehingga ijinnya dapat keluar.
112 Perda Kota Yogyakarta No. 17/2005.
113 Wawancara dengan pelaku bisnis C.
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Usaha Dinas Perijinan untuk meningkatkan mutu pelayanan dilakukan dengan melakukan
survei yang bernama Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei tersebut diberikan kepada pemohon
untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari Dinas Perijinan dari sudut pandang
masyarakat/pemohon terhadap kinerjanya. Masyarakat sendiri menilai keberadaan Dinas
Perijinan relatif baik; dengan adanya Dinas Perijinan maka sistem pelayanan relatif terbuka.
Penilaian yang baik terhadap pelayanan publik khususnya perijinan juga diberikan oleh Ketua
KPK, bahkan Kota Yogyakarta termasuk salah satu percontohan terhadap pemerintah daerah
yang telah memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.114
d. Ke rjasam a antara pe m e rintah k ota, Ke m e ntrian PAN dan KPK
Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD tahun 2007-2011, pemerintah kota melakukan
kesepakatan kerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan KPK dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerjasama tersebut mencakup 7
tema kegiatan, yaitu:
1. pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja.
2. pelaksanaan pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.
3. pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat.
4. pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
5. pelaksanaan peningkatan manajemen kepegawaian
6. pelaksanaan reformasi manajemen sektor publik
115
7. pelaksanaan pendidikan dalam rangka penyadaran anti korupsi di dalam prilaku politik.
Berdasarkan tujuh tema kegiatan tersebut, prioritas pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007,
melalui kegiatan-kegiatan:
1. Peningkatan pelayanan perijinan dan non-perijinan
2. Penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh PNS di jajaran pemerintahan Kota
Yogyakarta.
3. Pelaksanaan pendidikan dan penyadaran anti korupsi dan prilaku koruptif.
4. Im p le m e n ta si siste m p e n g a d a a n b a ra n g d a n ja sa se c a ra e le k tro n ik .
5. Perbaikan sistem remunerasi.
6. Membuka seluas-luasnya akses seluruh informasi dan aspirasi masyarakat.
7. Penerapan manajemen berbasis kinerja.
8. Penataan kelembagaan.116
Kerjasama tersebut dilakukan selama 4 tahun sebagai bagian dari usaha untuk melaksanakan
rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Yogyakarta.
e . Mekanism e pengaw asan
Mekanisme pengawasan aparat pemerintah Kota dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah
(Bawasda). Berdasarkan PP No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
posisi Bawasda tidak disebutkan secara spesifik, tapi diatur lebih lanjut oleh masing-masing
daerah. Namun secara umum salah satu tugas badan ini adalah melakukan pengawasan
fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan ini juga berfungsi dalam
melakukan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaannya sendiri maupun pengaduan atau
informasi dari berbagai pihak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, badan ini
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Perda No.
114 Antara, 20 Juli 2007
115 Dari FGD pemaparan dari pemerintah Kota.
116 Ibid.
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19/2005, Bawasda bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan kepada SKPD
yang ada, sehingga Bawasda tidak hanya mencari kemungkinan kesalahan tapi
jugamemperingatkan secara dini jika ditemukan ada kemungkinan penyimpangan sebelum
terjadi penyimpangan lebih besar atau akibat penyimpang berdampak terlalu besar, seperti
yang diungkapkan oleh salah satu aparat pemerintah kota:
“Ketika ada temuan di salah satu instansi pemerintah Kota, maka tidak serta
merta dibawa ke aparat penegakan hukum. Ketika terbukti melakukan
pelanggaran, maka aparat tersebut akan diminta untuk mengembalikan uang
yang telah diambil dan akan mendapatkan sanksi administrasi”.117
Sistem pengawasan yang dibangun oleh pemerintahan Kota lebih memfokuskan diri kepada
pembinaan. Ketika terdapat penyimpangan terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan
keuangan, maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota adalah memberikan sanksi
administrasi dan pelaku diminta untuk mengembalikan uang yang disalahgunakan. Proses
pemberian sanksi yang dilakukan oleh Bawasda mengacu pada PP No. 30/1980 mengenai
Disiplin PNS.
Terdapat dua model pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda yaitu:
1. Pemeriksaan Reguler. Pemeriksaan yang selalu dilakukan setiap tahunnya untuk melihat
apakah ada pelanggaran yang dilakukan di jajaran pemerintah Kota.
2. Pemeriksaan Khusus. Pemeriksaan khusus dilakukan ketika ditemukan adanya indikasi
pelanggaran pada saat pemeriksaan reguler atau ada laporan dari masyarakat mengenai
pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah kota. 118
Salah satu penyelidikan khusus yang dilakukan oleh Bawasda pada tahun 2007 mengenai
adanya penyimpangan yang dilakukan oleh PNS berkaitan dengan kasus korupsi adalah kasus
yang terjadi di SMK 3 dan SMU 8. Kasus korupsi yang terjadi di kedua sekolah tersebut
terungkap menyusul adanya laporan dari masyarakat yang berlanjut pada pemberitaan di
media massa. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terbukti adanya penyimpangan sehingga
kepala sekolah mendapatkan sanksi yaitu dicopot dari jabatannya.
Prioritas pemerintahan Kota melalui Bawasda adalah melakukan pengawasan dan pembangunan
sistem, sedangkan penindakan tidak menjadi prioritas utama. Seperti pada kasus korupsi yang
terjadi di sekolah, Bawasda dan unsur terkait lainnya melakukan evaluasi terhadap kinerja
di sekolah berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sekolah atau RAPBS. Hasil dari evaluasi
tersebut adalah adanya rekomendasi terhadap perbaikan sistem akuntansi di sekolah sehingga
kesempatan untuk melakukan korupsi menjadi berkurang. Tanggapan salah satu tokoh
masyarakat sendiri terhadap mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota
terhadap jajarannya berkaitan dengan kasus korupsi terutama berkaitan dengan kasus korupsi
yang terjadi di sekolah adalah:
“Terdapat tebang pilih terhadap penanganan kasus korupsi,
contohnya saja kasus korupsi di sekolah, sampai saat ini belum
ada penyelidikan lebih lanjut terhadap itu di tingkat aparat penegak
hukum. Walaupun kepala sekolahnya udah dicopot tapi mereka
masih saja bebas.” 119
117 FGD, pemaparan dari Bawasda.
118 Ibid.
119 Wawancara dengan tokoh masyarakat D.
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Masyarakat memiliki perbedaan persepsi dengan pemerintah Kota berkaitan dengan pemberian
sanksi terhadap pelaku korupsi. Berdasarkan PP No. 30/1980, mekanisme pemberian sanksi
memiliki beberapa tingkat, dimulai dari teguran ringan, pencopotan jabatan hingga pemecatan.
Sanksi-sanksi tersebut diterapkan oleh pemerintah Kota, disertai kewajiban bagi pelanggar
untuk melakukan pengembalian terhadap uang yang diselewengkan. Di dalam beberapa hal,
sistem pemberian sanksi tersebut tidak lah populer di kalangan masyarakat, terutama untuk
kasus-kasus penyelewengan yang telah menjadi pemberitaan besar di media massa. Seperti
yang diungkapkan oleh salah satu aparat pemerintah Kota di atas, pelanggaran yang diberikan
kepada aparat pemerintah atau PNS yang melakukan tindakan penyelewengan tidak serta
merta dilaporkan kepada aparat penegak hukum akan tetapi diberikan sanksi dan pembinaan
secara internal, sehingga mekanisme sanksi yang dilakukan oleh pemerintah Kota tidak akan
memenjarakan pelaku. Kecuali, tindakan korupsi yang dilakukan sangat besar sehingga pelaku
tidak dapat melakukan pengembalian dan masyarakat memberikan laporan kepada aparat
penegak hukum.120
f. Mem perbesar akses inform asi m asyarakat kepada pem erintah
Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuka informasi dan keluhan
masyarakat kepada pemerintah sudah cukup besar. Hal tersebut ditandai dengan adanya
layanan UPIK. UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) merupakan suatu lembaga yang
menampung masukan, keluhan dan kritik masyarakat. Informasi dan keluhan tersebut dapat
disampaikan melalui SMS, surat tertulis, telpon, website dan tatap muka dengan pemerintah.
Informasi dan keluhan yang masuk ke pemerintah Kota beraneka ragam, ada yang berkaitan
dengan tanggapan program, keluhan, informasi dan lainnya. Khusus yang berkaitan dengan
praktek korupsi, informasi tersebut akan dikirimkan ke Bawasda dan Walikota sehingga dapat
langsung dilakukan pemeriksaan terhadap informasi tersebut.
Selain itu pemerintah Kota juga memiliki program radio “Walikota Menyapa”. Program ini
dilakukan dua kali dalam seminggu di mana Walikota atau Wakil Walikota menyampaikan
informasi-informasi kerja Pemerintah Kota dan masyarakat dapat bertanya atau menyampaikan
informasi secara langsung.
Program-program yang dilakukan oleh pemerintah telah mempermudah masyarakat untuk
memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah. Berdasarkan data yang dimiiliki
oleh pemerintah Kota sejak Januari hingga Nopember 2007, masukan yang diberikan oleh
masyarakat kepada pemerintah Kota sebanyak 2221. rincian terhadap masukan tersebut
antara lain:
1. Informasi
: 818
2. Pertanyaan : 578
3. Usulan
: 349 121
Dari total jumlah informasi yang diberikan oleh masyarakat, terdapat sekitar 10% yang
berkaitan dengan laporan korupsi. Mekanisme tindak lanjut informasi yang diberikan oleh
masyarakat yaitu pertama kali diolah oleh Badan Informasi Daerah (BID), kemudian disampaikan
kepada dinas-dinas sesuai dengan informasi yang ditujukan. Khusus berkaitan dengan laporan
penyimpangan atau penyelewengan, tindak lanjutnya langsung diserahkan kepada Walikota
dan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan.

120

FGD, pemaparan dari pemerintah Kota.
121 FGD, pemaparan dari BID.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

84

Berdasarkan metode penyampaian informasi, metode yang banyak dipakai adalah melalui
SMS yaitu sebesar 81%, email 18% dan lain-lain sebanyak 1%.122 Sedangkan mekanisme
umpan balik pemerintah terhadap laporan yang diberikan oleh warga/masyarakat adalah:
“Kalau saudara mengirimkan pengaduan, kemudian kita akan
mengirimkan ucapan terimakasih. Itu memakai mesin yang otomatis.
Kalau Anda melaporkan hal ini tolong kirim informasi lebih lengkap
sehingga kita lebih mudah ditindaklanjuti. Kemudian ada kiriman
lagi SMS terimakasih laporan Anda sudah selesai, terimakasih
karena Anda peduli terhadap Kota. Jadi si pengirim akan dilindungi
dan dirahasiakan dengan menutup 3 nomor dan mendapat jawaban
dari mesin dengan menggunakan sistem itu.” 123
Mekanisme jawaban yang diberikan oleh pemerintah Kota kepada pemberi informasi dilakukan
secara otomatis melalui mesin berupa ucapan “terimakasih” dan informasi status respon
terhadap informasi. Pada konteks jawaban, pemerintah kota tidak memberikan jawaban
secara lebih rinci terhadap bentuk respon yang dilakukan oleh pemerintah Kota sehingga
pemberi informasi pada akhirnya tetap tidak mengetahui bentuk tindak lanjut dan kemajuankemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota terhadap perbaikan-perbaikan sistem
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Ketidakterbukaan pemerintah Kota juga dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat yang
selama ini aktif di dalam melakukan monitoring dan advokasi terhadap kinerja pemerintah
khususnya yang berkaitan dengan persoalan korupsi. Seperti yang diungkapkan oleh Informan
dari tokoh masyarakat F:
“Selama ini kita mengalami kesulitan di dalam metidakses data
RAPBD dan APBD. Memang pemerintah Kota memberikan
informasi terhadap APBD melalui media massa dan juga website.
Namun informasi yang diberikan merupakan rekapitulasi anggaran
bukan rincian sehingga kita kesulitan dalam melihat dan melakukan
monitoring terhadap pelaksanaan anggaran. Karena dokumen
yang seperti itu kita agak susah untuk mendapatkannya”.124
g. Pe rbaik an re m une rasi
Perbaikan remunerasi dilakukan sebagai bagian dari usaha melakukan pencegahan korupsi.
Selama ini, rendahnya tingkat kesejahteraan sering menjadi alasan bagi aparat pemerintah
untuk melakukan praktek korupsi.125 Landasan hukum mengenai acuan penetapan pemberian
tunjangan kesejahteraan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah
Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor
29 tahun 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 63 Ayat (2) menyebutkan
bahwa “Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri
sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.

122
123
124
125

Ibid.
FGD, pemaparan dari pemerintah Kota.
Wawancara dengan tokoh masyarakat F.
FGD, pemapaparan dari pemerintah Kota.
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Berdasarkan peraturan tersebut kemudian pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Walikota
No. 40/2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, PrestasiKerja
dan Disiplin Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Pasal 2 Perwal tersebut
menyebutkan bahwa: “Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan
kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta.”126 Perbaikan Sistem remunerasi tersebut akan mulai diberlakukan pada tahun
2 0 0 8 se su a i d e n g a n p e re n c a n a a n a n g g a ra n y a n g d im u la i a w a l ta h u n .
Penutup
Pada tahun 2006, pemerintah kota belum melakukan langkah-langkah yang sistematis terhadap
pencegahan korupsi. Hal tersebut baru dilakukan sejak awal tahun 2007 dengan ditandainya
penandatangan Pakta Integritas dan berbagai program-program pendukung dalam rangka
melakukan pencegahan korupsi antara lain: perbaikan di dalam system remunerasi, didirikannya
Forpi dan produk kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi praktek-praktek korupsi salah
satunya adalah Peraturan Walikota (Perwal) No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Yogyakarta.
Sedangkan di tingkat lembaga penegak hukum, praktek-praktek korupsi masih banyak terjadi
tidak hanya di tingkat lapangan misalnya praktek suap ketika memberikan tilang kepada
masyarakat bahkan praktek mafia peradilan yang melibatkan pengacara, hakim, jaksa dan
kepolisian di dalam sistem peradilan masih terjadi. Demikian pula dengan model suap untuk
mempercepat penyelesaian perkara, sehingga seseorang dapat “lari” dari hukum masih saja
terjadi membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum sangat
tinggi.
Usaha yang dilakukan pemerintah Kota untuk melakukan pencegahan masih terbatas pada
jajaran di tingkat eksekutif. Sedangkan di tingkat DPR, lembaga penegakan hukum dan institusi
publik yang langsung mendapatkan dana dari APBN atau grant dari pusat tidak tergapai. Hal
tersebut justru menyebabkan praktek-praktek korupsi di wilayah ini masih tetap saja terjadi,
terutama khusus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

126 Perwal No. 40/2007.
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Kota
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Fenomena Korupsi di Kota Budaya

Pendahuluan
Sebelum penelitian kualitatif ini dilakukan, pada tahun 2006 telah dilakukan Survei Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) di 32 kota di Indonesia, salah satunya di Kota Denpasar. Hasil survei
tersebut mengatakan bahwa Denpasar menduduki peringkat 29 dari 32 kota, dengan IPK
3,67, sementara untuk komitmen kepala daerah dalam usaha memberantas korupsi, Kota
127
Denpasar cukup bagus dengan angka 5,67. Penelitian kualitatif ini dilakukan sebagai bentuk
lebih mendalami data yang telah dihasilkan pada survei IPK 2006. Tujuannya untuk
mendeskripsikan secara detail mengenai fenomena korupsi yang terjadi di daerah, usahausaha pemerintah dan masyarakat setempat dalam menanggulanginya, juga tidak ketinggalan
masalah aspek sosial budaya yang turut mendukung usaha penanggulangan korupsi. Proses
pengumpulan data dilakukan dari tanggal 08–22 Januari 2008 melalui wawancara mendalam
dan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 17 Januari 2008. Data yang dikumpulkan
kemudian dianalisa untuk mencari pola pemahaman yang sama yang kemudian dikelompokkan
menjadi kategori-kategori. Hasil analisa dari data kualitatif yang dikumpulkan akan berupa
laporan deskriptif dengan didukung oleh data-data sekunder yang signifikan. Hasil dari
penelitian ini nantinya di harapkan dapat mendeskripsikan dengan mendalam (thick description)
tentang situasi korupsi yang berada di daerah yang menjadi sample penelitian. Di samping
itu, juga di harapkan faktor-faktor pendukung usaha pemberantasan korupsi yang dapat
direplikasi di dalam konteks sosial masyarakat dapat diidentifikasi.
Di lapangan berhasil ditemui 2 pelaku bisnis yaitu Bapak Jaya Susila (eksportir) dan Bapak
Joseph (pemilik usaha JOGER); 1 orang dari pemerintah kota yaitu wakil Walikota Denpasar
Bapak IB. Rai Dharmawijaya Mantra; Kepala Dinas Perijinan Bapak Rai Soryawan; Kepala
Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Bapak Nyoman Karyana; Kepala Dinas Pariwisata
Bapak Putu Budiasa; Kasipidsus Kejaksaan Negeri Denpasar Bapak Ridwan; Kepala Badan
Pengawasan Daerah Bp Nyoman Atok; Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Bali Partai Keadilan
Sejahtera Bapak Heri Sukarmeni. Selain itu juga ditemui perwakilan dari Lembaga Swadaya
Masyarakat Masyarakat Anti Korupsi; tokoh masyarakat adat Bapak Wayan Windia dan Bapak
A.A. Putu Arnawa; Bapak Made Sukerana (advokat) dan beberapa masyarakat umum dalam
obrolan lepas.
Acara FGD dihadiri 10 orang yang terdiri dari perwakilan pemerintah kota, dinas pelayanan
umum, dan lembaga swadaya masyarakat 128 . Pelaku bisnis yang diharapkan akan hadir,
ternyata tidak dapat hadir. Begitu pula untuk perwakilan dari tokoh masyarakat adatnya.
Gambaran Umum Kota Denpasar
Profil Ge ografis
Membicarakan Denpasar, tentunya tidak dapat dilepaskan dari Bali, yang tersohor sebagai
Pulau Dewata, atau kadang disebut juga sebagai Pulau Seribu Pura karena banyaknya pura
di Bali. Secara geografis kota ini terletak antara koordinat 08 35’ 31”–08 44’ 49” LS dan 115

127 Transparency International Indonesia,2006, h. 10.
128 Lihat Lampiran
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10’ 23”–115 16’ 27” BT. Mulai tahun 2006, secara administratif Denpasar dimekarkan
menjadi 4 kecamatan 16 kelurahan, 27 desa, dan 35 desa adat. Keempat kecamatan tersebut
adalah Denpasar Selatan, Denpasar Utara, Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Batas Kota
Denpasar, di sebelah utara, barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung, sementara
di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok. Luas wilayah
Kota Denpasar 12.778 Ha (2,18 % dari luas Propinsi Bali). Denpasar dapat juga dikatakan
sebagai pintu gerbang Propinsi Bali (sesuai makna simbol Candi Bentar di lambang daerah
Kota Denpasar) 129 .
Luas Wilayah Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2006

Kecamatan

Luas Wilayah
(Km 2)

% dibanding
Luas Kota
Denpasar

Denpasar Selatan

49,99

39,12

0,89

Denpasar Timur

22,54

17,64

0,40

Denpasar Barat

24,13

18,88

0,43

Denpasar Utara

31,12

24,35

0,55

Kota De npasar

127,78

100,00

2,27

Sumber : Denpasar Dalam Angka 2007

% dibanding
Luas Pulau Bali

130

Pe rtum buhan Pe nduduk
Sebagai daerah yang paling muda secara administratif, Denpasar justru merupakan daerah
terpadat penduduknya dengan luas wilayah hampir 128 km2. Menurut data dari Badan
Pusat Statisitik Kota Denpasar 2007, jumlah penduduk Denpasar di tahun 2006 mengalami
peningkatan 1,5 % dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang semula 574.955
jiwa, di tahun 2006 menjadi 583.600 jiwa dengan tingkat kepadatan 4.567 jiwa/km2.
Sementara persentase berdasarkan etnis Bali, jumlah penduduk suku Bali di Kota Denpasar
pada tahun 2000 mencapai 69,25%, Jembrana 78,50% dan Kabupaten Badung 88,30%.131
Pe re k onom ian
Kehidupan perekonomian di Denpasar didukung dari beberapa sektor, seperti sektor
pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan produksi barang
kerajinan. Tahun 2006 lalu, untuk tanaman pangan jenis padi sawah meningkat 7,39
% dari tahun sebelumnya. Semula padi sawah yang dihasilkan hanya 31.045 ton, naik
menjadi 33.339 ton. Mengenai luas sawah di Kota Denpasar, dari data BPS Denpasar
2007, pada tahun 2006 seluas 2.716 Ha. Kondisi luas lahan sawah memang mengalami
penyusutan selama 5 tahun terakhir. Tahun 2002 luas areal persawahan 2.882 Ha. Tahun
2003 menyusut menjadi 2856 Ha, hingga 2006 tinggal 2.716 Ha. Kota Denpasar juga
memiliki potensi penghasil komoditi buah-buahan, seperti mangga, pepaya, pisang,
nangka, jambu biji, dan masih ada beberapa buah-buahan lain, namun kurang produktif.
129 BPS Kota Denpasar, 2007, h. viii.
130 BPS Kota Denpasar, 2007, h. 3.
131 http://www.balipost.co.id/, 1 agustus 2003.
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Dari sektor perkebunan, Denpasar potensial sebagai penghasil buah kelapa unggul. Kebunkebun yang ada (kebun rakyat) diolah dengan sistem diversifikasi dan intensifikasi. Dari data
BPS Kota Denpasar diperoleh informasi bahwa luas areal tanaman kelapa (menyebar) adalah
249 Ha. Dari jenis kelapa yang ditanam, ada kelapa dalam dan kelapa genjah. Sementara
pada sektor peternakan banyak dipelihara sapi, babi, kuda, ayam, dan itik. Populasi sapi di
tahun 2006 sebanyak 8.599 ekor, babi sebanyak 35.872 ekor, ayam sebanyak 115.480 ekor,
itik sejumlah 14.731 ekor, dan ternak kuda sebanyak 39 ekor. Ternak kuda setiap tahunnya
mengalami penurunan, kebalikan dari ternak babi yang terus meningkat. Sub sektor perikanan
terdiri dari ikan laut, ikan darat, dan rumput laut. Selain sektor peternakan yang mendukung
perekonomian Kota Denpasar, salah satu sektor yang juga berperan dan menjadi tumpuan
dalam perekonomian Denpasar adalah sektor pariwisata, yang di dalamnya tercakup
perdagangan, hotel, dan restoran. Dari sektor inilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Denpasar
disumbang. Tidak ketinggalan pula dari sektor produksi barang-barang kerajinan juga turut
andil dalam mendongkrak perekonomian Denpasar. Produk kerajinan tersebut banyak
ditawarkan di tempat-tempat wisata.132
Pe ndapatan Dae rah
Data yang diperoleh menyebutkan bahwa pada tahun 2006 Kota Denpasar memperoleh
anggaran pendapatan sebesar Rp 541.394.000.000,-. Hal ini berarti ada peningkatan
pendapatan daerah sebesar 159%, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya
sebesar Rp. 208.921.000.000,-133.
Pos yang mengalami kenaikan yang tinggi yaitu ada pada pos pajak retribusi, dari Rp.
29.000.000.000,- pada tahun 2005, menjadi 58.600.000.000,- atau mengalami kenaikan
sebesar 101,2%. Kenaikan ini diakibatkan kurang kondusifnya retribusi untuk pelayanan
kesehatan. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2006 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

132
BPS Kota Denpasar, 2007.
133BPS Kota Denpasar, 2007, h.447.
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Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah
Kota Denpasar tahun 2006
Jenis Penerimaan

No
1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1

Pajak Daerah

1.2

Jumlah (dalam Rupiah)
144.123.144.212,09
68.621.926.068,50

a.

Pajak Hotel

30.480.222.510,00

b.

Pajak Restaurant

11.092.804.572,50

c.

Pajak Hiburan

2.825.506.368,00

d.

Pajak Reklame

4.349.206.211,00

e.

Pajak Penerangan Jalan

f.

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

19.874.186.407,00
0,00
58.467.975.670,00

Retribusi Daerah
Retribusi Pelayanan Kesehatan

40.493.093.792,00

b. Retribusi Pelayanan Persampahan

2.327.203.500,00

a.
c.

685.798.000,00

Retribusi Penggantian Biaya Cetak

493.430.000,00

d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Capil
e.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan

6.300.000.000,00

f.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

2.175.830.550,00

g.

Retribusi Usaha Jasa Terminal

334.126.096,00
527.879.475,00

h. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
i.

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

j.

Retribusi Ijin Gangguan

k.

Retribusi Usaha Perikanan

l.

Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP

3.757.399.599,00
948.782.758,00
34.586.900,00
389.845.000,00

1.3

Hasil Pengolahan Milik Daerah dan Hasil Pengolahan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.108.079.004,39

1.4

L a i n - l a i n P e n d a p a ta n A s l i D a e ra h y a n g S a h

11.925.163.469,20

2

DANA PERIMBANGAN

413.102.255.184,00

2.1

Bagi Hasil Pajak

2.2

Bagi Hasil Bukan Pajak

2.3

Dana Alokasi Umum

2.4

Dana Alokasi Khusus

2.5

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

69.094.596.525,00
258.029.659,00
283.845.000.000,00
18.850.000.000
41.054.629.000,00

3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

559.368.399.396,09

Jumlah Semua (1) + (2) + (3) Total

Sumber : Denpasar Dalam Angka 2007

2.143.000.000,00

134

134 BPS Kota Denpasar, 2007, h. 451.
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Dari data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar, maka Penerimaan Asli Daerah
(PAD) Rp. 126.150.000.000,- (23,30%); dana perimbangan Rp. 413.100.000.000,- (76,30%);
dan penerimaan lain-lain Rp. 2.140.000.000,- (0,40%). Rencana dan realisasi Anggaran
Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2. Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah
Kota Denpasar Tahun 2006
No

Pendapatan

Rencana

Realisasi

Selisih

1.

Pendapatan Asli daerah
a. Pajak-pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Bagian Laba Usaha Daerah
d. Penerimaan Lain-lain

115.853.801.000,00 126.148.262.374,09 10.294.461.374,09
66.300.000.000,00
68.621.926.068,50
2.321.926.068,50
38.063.325.000,00
40.493.093.792,00
2.429.768.792,00
4.998.146.000,00
5.108.079.044,39
109.933.044,39
6.492.330.000,00
11.925.163.469,20
5.432.833.469,20

2.

Dana Perimbangan
a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Bukan Pajak
c. Pos Dana Alokasi Umum
d. Pos Dana Alokasi Khusus
e. Bagi Pajak dan bantuan Keuangan
dari Provinsi

383.059.066.631,00 413.102.255.184,00 30.043.188.553,00
47.800.000.000,00
69.094.596.525,00 21.294.596.525,00
118.805.631,00
258.029.659,00
139.224.028,00
283.845.000.000,00 283.845.000.000,00
0,00
18.850.000.000,00
18.850.000.000,00
0,00
32.445.261.000,00
41.054.629.000,00
8.609.368.000,00

3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Penerimaan

2.143.000.000,00

2.143.000.000,00

0,00

501.055.867.631,00 541.393.517.558,09 40.337.649.927,09

Sumber : Denpasar Dalam Angka 2007135

Sistem Kem asyarakatan
Pada saat kita berada di Denpasar yang menjadi bagian dari Bali, maka janganlah bingung
dengan istilah desa adat, desa pakraman, desa dinas, dan banjar. Kedudukan desa adat
sebenarnya hampir sama dengan kelurahan (secara dinas), dan di Bali disebut juga dengan
desa pakraman. Kehidupan masyarakat di Bali memang terdiri dari adanya desa adat dan
desa dinas, yang kemudian istilah desa adat ini digantikan dengan sebutan Desa Pakraman
sesuai Peraturan Daerah Bali (Perda) nomor 3 tahun 2001. Maksud dari Desa Pakraman
yakni suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai harta kekayaan sendiri dan
mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu desa ini merupakan desa dengan
kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama
pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga
(Pura Puseh, Pura Bale Agung, dan Pura Dalem). Kadang-kadang Pura Puseh dan Pura Bale
Agung dijadikan satu dan disebut dengan Pura Desa 136 . Di dalam desa adat ini masih terbagi
ke dalam beberapa banjar. Banjar adalah kesatuan-kesatuan adat yang terdiri dari beberapa
KK (seperti RT, RW). Jumlah penduduk dalam 1 banjar bisa mencapai 200 kepala keluarga
(KK), dengan pimpinan banjar disebut Kelihan Banjar. Siapa saja dapat menjadi anggota
banjar, baik itu penduduk non Bali sekalipun. Adanya sistem banjar, membuat ikatan
kekerabatan yang terjalin diantara orang Bali sangat kuat, disamping juga
135

BPS Kota Denpasar, 2007, h. 449.
136 http://www.e-banjar.com/, 2008.
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karena adanya kesamaan adat, bahasa, budaya, dan agama yang dianut. Selain itu di Bali
sendiri ada sebuah budaya yang dapat dimanfaatkan secara positif maupun negatif, yaitu
budaya “suryak siyu” atau ada juga yang menyebutnya briug siyu. Dalam bahasa Indonesia
berarti sorak seribu. Hal ini bermakna apabila seseorang yang kuat (memiliki power, wibawa)
berkata “A”, maka yang lain akan ikut “A”. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa mereka
lebih baik salah bersama-sama daripada benar sendirian tetapi dikucilkan dari lingkungannya.137
Pada saat FGD hal ini juga dilontarkan oleh peserta FGD.
“Kayak di DPR, ada yang bilang setuju, setuju semua, tidak mau repot. Yang
kuat ngomongnya mungkin itu yang diikuti” .138
Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu memiliki kepercayaan tentang hukum karma
atau sering disebut dengan “karmaphala”. Karmaphala ini berarti sebuah akibat yang akan
kita peroleh karena perbuatan kita sebelumnya. Jika berbuat baik, maka hasil baik yang akan
diperoleh, begitu pula sebaliknya jika perbuatan jahat yang dilakukan. Karma berarti perbuatan,
dan phala berarti hasil 139. Dengan keyakinan ini, maka masyarakatnya dapat mengeliminir
terjadinya tidak kejahatan. Dengan keyakinan ini pula maka beberapa informan mengatakan
bahwa korupsi di Denpasar dapat diberantas. Meskipun secara hukum negara mereka (pelaku
korupsi) dinyatakan bebas dan tidak bersalah, namun secara moral mereka sudah tidak
dipercaya lagi oleh masyarakat luas. Lebih khusus lagi di banjar tempat ia bermasyarakat,
masyarakat tetap memandangnya sebagai pelaku korupsi .
Temuan Lapangan dan Analisa
Denpasar Menuju Kota Bebas Korupsi
Pada tahun 2006 lalu, Kota Denpasar menyatakan kesiapannya sebagai kota bebas korupsi.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai pembaharuan
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) antara Kementrian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu komitmen dalam MoU
tersebut adalah rencana aksi pemberantasan korupsi. Dasar hukum MoU tersebut mengacu
pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor
20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Instruksi Presiden Nomor
5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 140 . Tindak lanjut dari kesepakatan
tersebut, pada saat penelitian ini dilakukan sudah mulai dibenahi sistem pada pelayanan ke
masyarakat, antara lain dengan dibentuknya Dinas Perijinan (dulunya berada dalam Unit
Pelayanan Terpadu) yang berfungsi melayani masyarakat kota Denpasar dalam hal perijinan.
Perijinan tersebut seperti pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB), Ijin Gangguan (HO), Surat Ijin Perdagangan (SIUP), dan lain-lain.
Sebelum berdiri sendiri, semula untuk mengurus perijinan di Kota Denpasar, masyarakat
harus ke Unit Pelayanan Terpadu. Di unit ini belum dilakukan pelayanan dengan sistem 1
atap. Masyarakat masih dapat bersentuhan dengan personal-personal di dalamnya. Jadi
kemungkinan untuk terjadinya suap dan korupsi masih dapat terjadi.

137 Kerepun, Made Kembar, 2007, h. 39.
138 Pendapat Putu Wirata dari BCW dalam FGD
139 Ra, Anadas, 2004, h. 68.
140 http:///www.goodgovernance-bappenas.go.id/, 2006.
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Selain itu, pemerintah kota sendiri juga membuka layanan langsung melalui ”Halo Denpasar”
141
di koran lokal untuk menampung keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang Kota Denpasar.
Wakil walikota Denpasar juga menuturkan bahwa untuk saat ini pemerintah kota sedang
berkonsentrasi pada masalah birokrasi, berupaya merubah image bahwa birokrasi itu korup.
“ Sebenarnya kita sekarang lebih terkonsentrasi pada mekanisme birokrasi yang
ada di pemerintah kota. Sebenarnya korupsi itu persepsi, dan setiap orang ada
persepsi korupsi di dalam dirinya, baik pakai baju PNS maupun pakai baju GM
Hotel, maupun tukang sapu dan tukang parkir. Dulu dari perubahan
pemerintahdan sebagainya, kayaknya birokrasi dianggap korup, oleh karenanya
bersama walikota bersepakat untuk merubah persepsi birokrasi itu korup” 142
.
Untuk merubah persepsi bahwa birokrasi itu adalah korupsi, maka pemerintah kota membuat
kebijakan. Diantaranya telah disebutkan diatas mengenai pelayanan dinas perijinan yang
sudah dilakukan dengan sistem satu atap, kemudian sistem honor di pemerintah kota sudah
dihapuskan,143 dan dilakukannya kerjasama dengan KPK dan Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara (Menpan) dalam hal transparansi.
Mengenai “Halo Denpasar”, ini merupakan saluran informasi hotline Pemerintah Kota
Denpasar. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai macam keluhan, saran, dan kritik atas
pelayanan publik, fasilitas umum dan pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar. Diharapkan
dengan sistem seperti ini, maka informasi tidak mengalami penyumbatan di masyarakat,
terjadi transparansi, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjadi semakin
prima. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke nomor telepon 0361-265656 yang
ada di Bagian Humas Setda Kota Denpasar. Pengaduan selanjutnya disampaikan langsung
kepada instansi terkait, Harian Nusa dan RPKD 91.45 FM144. Selanjutnya RPKD 91.45 FM
dan juga Bagian Humas meminta konformasi instansi teknis terhadap tindak lanjut pengaduan.
Jawaban atas pengaduan masyarakat disiarkan langsung di RPKD 91.45 FM 3 kali sehari.
Jawaban tersebut dikirim kembali ke Bagian Humas Setda Kota Denpasar untuk selanjutnya
dimuat di kolom khusus Halo Denpasar di Harian Nusa. Melalui mekanisme ini diharapkan
instansi yang berwenang dapat memberikan tanggapan dan jawaban sesegera mungkin145.
Banyak usaha yang dilakukan pemerintah kota dalam rangka memberantas korupsi. Selain
yang telah disebutkan diatas, pemerintah juga melakukan kampanye anti korupsi dengan
menyebarkan stiker anti korupsi di jalan-jalan protokol di Kota Denpasar dan di seluruh
instansi di lingkungan pemerintah kota, melakukan talkshow dalam rangka Hari Anti Korupsi
di Radio Lalu Lintas Pemerintah Kota Denpasar dengan tema ”Bangkit Bersatu, Berantas
Korupsi”, publikasi melalui internet pada website , pada sub domain Bawasda (hot news) 146.
Dari Walikota Denpasar juga dikeluarkan keputusan nomor 188.45/2A/HK/2007 tentang
program aksi daerah dalam rangka pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah
Kota Denpasar tahun 2007 147. Bahkan pemerintah kota memiliki semboyan ”sewaka dharma”
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sewaka berarti melayani, Dharma berarti
kewajiban. Jadi sewaka dharma bermakna melayani masyarakat adalah sebuah kewajiban;
melayani sebagai dharma. Keseriusan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam memberantas korupsi
141 Dibuka di Harian Umum Nusa Bali.
142 Komentar dari IB. Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota Denpasar.
143 Honor maksudnya seperti adanya uang untuk kegiatan
144 Radio Pemerintah Kota Denpasar
145 http://www.radio.denpasarkota.go.id/,2008
146 Bawasda Kota Denpasar.
147 Lihat Lampiran.
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juga nampak dari kasus-kasus korupsi yang ditangani. Data dari Kejari Denpasar menyebutkan
dalam kurun waktu dari 2006-2007 ada 11 kasus korupsi yang sampai sekarang masih dalam
proses 148 .
Pemerintah kota juga mulai melakukan sistem e-procurement dalam rangka transparansi dan
menghindari terjadinya penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Tender untuk semua
proyek akan dilakukan secara bertahap melalui website Kota Denpasar 149. Sementara itu,
menyikapi kebijakan pemerintah kota tentang sistem tender melalui internet, para anggota
Asosiasi Rekanan Dagang dan Industri (ARDIN) tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan
mereka menyatakan kesiapannya untuk bersaing dengan pengusaha luar 150. Keseriusan
pemerintah kota ditegaskan dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU)
dengan Kementerian Negara Bappenas dalam proses pengadaan barang dan jasa, pada 31
Januari 2008. Diharapkan Walikota Denpasar A.A. Puspayoga, dengan sistem elektronik
ini akan dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan, dan peluang usaha serta
mendorong terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha yang bergerak di bidang
pengadaan barang dan jasa pemerintah 151.
Dari hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dikatakan bahwa
mereka dalam melakukan pelayanan selalu mencoba mengacu pada peraturan yang ada,
dalam hal ini Kepres no. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam masalah
tender sulit untuk diindikasikan ada suap, karena sistemnya diumumkan di media. Jika proyek
diatas 1 M akan diumumkan di media nasional yaitu Media Indonesia. Untuk koran lokal
menggunakan Harian Nusa. Selain itu pemerintah kota juga menerapkan melalui internet.
Informan juga menceritakan sedikit bagaimana proses tender itu terjadi.
” Penawaran tertutup disitu, misal ada peserta 50 orang kemudian ada amplopamplop penawaran beserta syarat-syaratnya. Kemudian nanti semua masih
hadir disitu, amplop dibuka satu-satu. si A penawarannya sekian, dengan
syarat-syarat lengkap, si B penawaran sekian dengan syarat-syarat kurang
apanya, jadi semua tahu. Tidak bisa main-main disana. Sampai 50 penawaran
itu. Dicari penawaran yang rendah dengan syarat-syarat yang lengkap. Jadi
tidak mungkin ada KKN” 152.
Pasca peneliti dari Denpasar, berita tentang perkembangan Kota Denpasar banyak diakses
melalui internet. Keseriusan pemerintah kota dalam mewujudkan good governance benarbenar dilakukan.
Hal tersebut nampak dalam menyambut hari ulangtahun Kota Denpasar yang ke-16, pemerintah
mengundang Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) untuk memberikan pengarahan di lingkungan
Pemerintah kota Denpasar pada 27 Februari 2008153 . Dalam acara United Nations Converence
Against Corruption (UNCAC), Denpasar boleh berbangga karena mendapat pujian dari Jaksa
Agung Herdarman Supanji, pimpinan KPK, dan beberapa delegasi negara tetangga, atas
usahanya dalam pemberantasan korupsi sehingga penilaian negatif terhadap Denpasar sebagai
kota korupsi akhirnya dapat terhapus 154 .Tentunya juga dapat meningkatkan nilai IPK yang
lebih baik, jika nanti akan diadakan survei IPK kembali.
148 Lihat Lampiran
149 http://www.wartagov.com/.2007
150 http://www.bisnisbali.com/,2007.
151 http://www.beritabali.com/,2008.
152 Penuturan Nyoman Karyana, perwakilan Dinas PU.
153 http://www.bisnisbali.com/,2008.
154 Suastana, http://www.denpasarkota.go.id/,2008.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

95

Berkaitan tentang Korupsi dan IPK TI-Indonesia
Hasil wawancara dengan beberapa informan dan dari FGD, ditemukan beberapa hal yang
berkaitan dengan indeks persepsi korupsi di Denpasar. Hal pertama mengenai persepsi
korupsi di mata para informan. Banyak dari para informan tersebut berpendapat bahwa
korupsi merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak saja merugikan
negara, untuk kepentingan sendiri.
”Korupsi itu pembusukan. Korup itu busuk. Jadi begini, orang yang punya
kuasa lalu menyalahgunakan kekuasaan. Kan itu cenderung dikatakan korupsi.
Ketika punya kebebasan dan menjadi kekuasaaan, lalu menjadi sok kuasa,
jadi sewenang-wenang. Itu korupsi”. 155
“Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan
keuntungan berupa materi”.156
“Korupsi itu mengambil bukan hak miliknya dan bukan hanya karena uang
negara, APBD, dan sebagainya. Di perusahaan juga demikian, bukan dalam
standar haknya dia, kalau diambil juga itu korupsi”.157
“Korupsi itu adalah suatu tindakan dari oknum apakah atau barang siapa
melakukan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian negara, itu secara
UU. Diluar itu memang ada persepsi dari masyarakat kita bahwa korupsi
tidak hanya semata-mata itu. Pemerasan itu juga dianggap korupsi” 158.
“Korupsi dalam arti sempit merupakan perbuatan tidak jujur, tidak bermoral,
tercela dan sebagainya”159.
“Korupsi itu bisa macam-macam. Penyalahgunaan wewenang yang
menimbulkan kerugian negara adalah korupsi, ada pemberian yang kaitannya
dengan pekerjaan yang menyalahi wewenang juga korupsi. Walaupun itu
tidak menimbulkan kerugian negara, tetapi termasuk korupsi juga. Korupsi
waktu juga termasuk dalam perilaku korupsi. Korupsi tidak hanya mengacu
pada kerugian materi tetapi kalau misalnya bisa dinilai dengan materi dan
merugikan negara, jelas itu korupsi. Mengambil yang bukan menjadi haknya
itu korupsi” 160 .
Sementara mengenai kasus korupsi yang terjadi di Denpasar yang tertuduhnya akhirnya dapat
melenggang bebas, menurut penuturan seorang aktivis dari Masyarakat Anti Korupsi (MAK)
bahwa masyarakat akhirnya bersikap apatis karena bosan, jenuh mengangkat persoalan yang
tidak pernah ada penyelesaiannya. Mereka merasa tidak ada gunanya untuk bicara karena
toh kasus yang ada juga dibebaskan begitu saja161. MAK memilih bersikap diam dulu dalam
proses mengamati sampai sejauh mana pemerintah mewujudkan good governance itu, juga
sampai sejauh mana para hakim dan jaksa berperan dalam penanganan kasus korupsi yang
ada. Menurutnya penanganan kasus-kasus korupsi di Denpasar sudah transparan,

155
156
157
158
159
160
161

Pendapat JOGER
Pendapat Jaya Susila, pelaku bisnis eksportir
Pendapat IB. Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota Denpasar
Pendapat Putu Wirata , Ketua Bali Corruption Watch (BCW).
Pendapat Dewa Semadi, Asisten Sekda Kota Denpasar.
Pendapat Rai Soryawan, Kadis Perijinan Denpasar.
Wawancara dengan Made Sukerana (advokat) dan Gde Baktiyasa (Masyarakat Anti Korupsi).
Di Denpasar akhirnya berkembang sikap koh ngomong yang berarti malas bicara.
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melihat dari setiap kasus korupsi yang diangkat itu sudah bagus sekali. Cuma di titik nadir,
ketika itu dibawa ke meja hijau, hasilnya tidak seperti yang diharapkan jaksa maupun
masyarakat. Jaksa sudah memiliki banyak data kuat yang dikumpulkan untuk membuat
terdakwa divonis sesuai dengan kesalahannya. Informan berpendapat bahwa jaksa dengan
masyarakat memiliki nurani yang tidak beda jauh. Jaksa sebagai wakil dari negara dan LSM
dari kontrol masyarakat. Kadang-kadang jaksa juga merasa harga dirinya terinjak-injak tidak
bisa memenangkan kasus. Masyarakat nantinya dapat beranggapan bahwa jaksanya sudah
disuap. Informan yang juga aktif di Bali Corruption Watch, kembali menegaskan bahwa
untuk kondisi saat ini LSM sudah jenuh dengan kondisi yang ada. Ia menuturkan bahwa
dulunya BCW aktif turun ke DPR, Kejati, Pengadilan. Namun sudah sekitar 3 hingga 4 tahun
ini juga bertapa. Sementara mengenai akses masyarakat dalam kinerja pemerintah, ia
menceritakan bahwa pemerintah kota sudah membuka website sehingga masyarakat dapat
mengaksesnya dari situ. Hanya tinggal peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan
dan penilaian. LSM saat ini melihat bahwa kalau teman-teman di media menuliskannya
dalam bentuk berita, berarti ada persoalan, sehingga LSM kemudian memback up kasus
tersbeut. Jika media tidak menuliskannya berarti tidak ada persoalan. Contoh kasus yang
sedang hangat-hangatnya di Denpasar adalah mengenai kasus RS. Sanglah yang melibatkan
direktur keuangan dan staffnya, kemudian juga kasus penyelewengan dana APBD yang
melibatkan sejumlah anggota dewan. Mengenai kasus Sanglah, pihak kejari sendiri pada
saat penelitian ini dilakukan, sudah berupaya maksimal 162 , dan untuk saat ini direktur
keuangan Sanglah sudah dinonaktifkan oleh Menteri Kesehatan RI Siti Fadillah Supari
berdasarkan surat pemberhentian tertanggal 18 Januari 2008, No. 082/Menkes/SK/I/2008
tentang pemberhentian dari jabatan struktural 163.
Tidak semua masyarakat bersikap apatis seperti yang diungkapkan diatas, karena masih ada
anggota masyarakat yang peduli dengan usaha pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah
pengusaha pernak-pernik dan pencipta kata-kata unik Bali. Ia sering membuat tulisan di
sebuah media lokal yang mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak korupsi. Contohnya
adalah sebagai berikut :
“Semoga saja pemerintah atau warga negara Indonesia yang duduk menjadi
pejabat di trias politika kita benar-benar mau & mampu mengontrol itikad/niat
baik diri mereka masing-masing, sehingga mereka yang sudah kita beri wewenang
pun tidak hanya sibuk memperkaya diri mereka sendiri saja. OK?”164
“ Untuk saat ini, korupsi maupun membantu koruptor memang lebih enak &
lebih tenang, tapi untuk di kemudian hari, apalagi untuk di akhirat, mungkin
membantu rakyat kecil maupun membantu orang yang suka membantu rakyat
kecil, jauh lebih maslahat, apalagi untuk urusan akhirat. Tapi siapa mau
memikirkan soal akhirat. Siapa?” 165
.
Masalah nilai budaya lokal atau kadang masyarakat umum menyebut dengan kearifan lokal,
di Denpasar (yang rata-rata orang Bali), dari informan yang ditemui mengatakan bahwa tidak
ada nilai budaya setempat yang justru mendukung ke arah praktik korupsi. Justru yang ada
adalah nilai budaya lokal menjadi benteng untuk menghindari atau mencegah korupsi.
Seperti adanya hukum karma yang masih dipercaya. Tapi menarik bagi saya pribadi adalah,
“kalau memang benar masih percaya hukum karma, kenapa masih ada saja yang melakukan
praktik korupsi? Bukannya nanti akan mendapat karma?” 166.
162 Lihat lampiran data kasus korupsi Kejari Denpasar.
163 Nadra Dicopot, Denpost, 20 Januari 2008.
164 Nusa Bali, 15 Januari 2008.
165 Nusa Bali, 20 Januari 2008.
166 Pendapat pribadi penulis.
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Sementara itu dari obrolan lepas dengan seorang gadis yang dunia kerjanya rentan dengan
masalah suap (sebut saja Alita), diperoleh cerita bahwa dia pernah dimintai tolong untuk
memberikan semacam uang pelicin untuk pembangunan sebuah villa di sebuah desa di
Denpasar. Uang ini harus ia berikan kepada pimpinan desa/banjar supaya usaha mendirikan
villa diatas tanah tersebut dipermudah. Di satu sisi sebenarnya ini bertentangan dengan hati
nuraninya karena ia tahu itu adalah tindakan yang tidak bagus. Apalagi ia sebagai orang
Bali. Namun di sisi lain ia juga harus mau karena keberadaannya sebagai orang lokal yang
dimintai tolong oleh investor untuk menjadi perantara. Ia sendiri juga menyayangkan mengapa
untuk mendirikan sebuah bangunan saja sangat sulit, padahal segala macam ijin sudah diurus.
Uang tersebut bisa dengan alasan uang sumbangan untuk pura, tetapi kita juga tidak tahu
apakah memang benar demikian adanya. Jika memang untuk pembangunan dan pemeliharaan
pura desa, tidak masalah. Tetapi jika hanya dimakan oleh salah satu oknum saja, sungguh
merugikan.
Terkait dengan penerbitan Buku IPK TI-Indonesia, ternyata di lapangan diketahui bahwa buku
tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik di lingkup pemerintahan dan masyarakat Kota
Denpasar. Hal ini diketahui dari para informan yang banyak tidak mengetahuinya. Dalam
pandangan mereka, ada yang berpendapat bahwa buku tersebut atau diadakannya survei
IPK 2006 tidak begitu bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat secara umum. Seperti
pendapat seorang pengusaha eksportir handycraft yang mengatakan bahwa terbitnya buku
IPK bagi dirinya tidak ada manfaatnya, karena korupsi bukan fenomena sosial yang harus
diteliti, tetapi merupakan masalah hukum. Ia mencontohkan di negara Amerika tidak ada
survei seperti IPK ini, tetapi langsung bertindak dengan membuat sistem.
”Di Amerika, tidak ada survei-survei semacam itu, seperti korupsi dan macammacam, tetapi langsung bertindak dengan membuat sistem. Aturan Amerika
adalah mencegah, sementara di Indonesia? Sistem hukum kita mengikuti
hukum pidana internasional, tetapi dalam korupsi tidak mengikuti hukum
pidana internasional” 167
Begitupun pendapat pemilik usaha JOGER yang secara terus terang mengatakan buku tersebut
tidak ada manfaatnya bagi dirinya, karena semua isinya hanya angka yang banyak orang
umum tidak akan tahu apa maknanya. Hanya dapat dipahami oleh mereka yang belajar
ilmu statistik. Namun secara akademis, buku IPK tersebut dapat bermanfaat sebagai datadata kantor. Pendapat yang lain muncul dari wakil walikota Denpasar, yang mengatakan
bahwa penelitian yang dilakukan oleh TI-Indonesia bagus karena ada cluster-clusternya.
Dengan adanya buku IPK setidaknya memberikan masukan bagi kinerja pemerintah, sebagai
kritik. Meskipun selama ini pemerintah kota sudah merasa maksimal dalam melakukan upaya
pelayanan masyarakat, namun jika masih ada kritik tentunya berarti masih ada yang belum
prima dalam upaya tersebut. Sementara dari perwakilan LSM mengatakan bahwa dengan
adanya survei IPK yang dilakukan TI-INDONESIA dan penerbitan buku IPK, bermanfaat bagi
LSM sebagai referensi ketika akan memberikan masukan kepada dinas pelayanan publik
(misal kepada kepolisian) sehingga untuk ke depannya diharapkan dapat semakin bagus
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menyikapi beberapa hal berkaitan dengan IPK, korupsi dan sebagainya, selama penelitian
berlangsung diperoleh beberapa masukan dari beberapa informan. Antara lain dari seorang
pengusaha (eksporti yang berpendapat bahwa ada beberapa tahapan yang harus dibenahi
167 Hasil wawancara dengan Bapak Jaya Susila pada tanggal 11 Januari 2008.
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dalam rangka pemberantasan korupsi, yakni :
1.
2.
3.
4.

Pembuktian terbalik
Benahi aturan peradilan kita
Transaksi keuangan dibatasi dengan uang cash
Harus ada sistem transparansi
misal untuk menyerahkan dokumen (apapun jenisnya)
harus ada tanda terima/tanda tangan.

Ia berpandangan bahwa tugas negara adalah membuat peraturan, untuk mencegah. Bukan
memberantas, mengobati. Sistem yang paling bagus menurutnya adalah dengan jangan
memegang uang. Dalam hal ini ia mencontohkan bahwa dirinya tidak pernah memegang
uang untuk urusan kantor. Ada pegawai tersendiri yang mengurus tersebut. Hal ini ia lakukan
sebagai salah satu usaha untuk memberantas/meminimalkan korupsi.
Masalah korupsi memang sesuatu yang tidak ada habisnya untuk dibincangkan. Ada beberapa
masukan dari para informan, bahwa untuk mengurangi korupsi sebaiknya dimulai dari diri
sendiri. Jangan hanya melarang orang tetapi diri sendiri tidak melaksanakan. Selain itu juga
kembali pada kapasitas moral masing-masing individu, kembali kepada konsep ajaran agama
masing-masing. Sementara secara nyata, dapat dilakukan dengan memberi sanksi tegas
kepada orang yang melakukan penyimpangan tersebut.
”Untuk mengurangi korupsi ini sebaiknya kita mulai dari diri kita sendiri. Kita
jangan hanya menyuruh orang untuk jangan begini jangan begitu, tetapi kita
sendiri tidak melaksanakan. Jadi menurut saya ya kita mulai dari diri sendiri
dan jangan menciptakan peluang untuk terjadinya korupsi sekecil apapun.
Ya, kita jangan mempersulit hal-hal yang sudah mudah. Kalau kita mempersulit
kan orang berpikir apa maunya ini. Akhirnya terjadi suap” 168 .
“Sesungguhnya korupsi itu kembali kepada kapasitas moral masing-masing
individu. Kembali kepada konsep ajaran agama masing-masing” 169 .
“Mengacu pada ketentuan yang jelas, kemudian ada sanksi tegas ketika dia
melanggar. Misal ada karyawan yang malas-malas, sering terlambat (korupsi
waktu), ketahuan menerima suap dari masyarakat. Nah diperingatkan kemudian
bisa juga diturunkan jabatannya ketika masih dilakukan. . Itu bisa sebagai
salah satu pencegahan korupsi. Masyarakat juga harus disadari ikut
berpartisipasi” 170
.
Analisis SW O T Inde k s Pe rse psi Korupsi di Kota De npasar 171
Kota Denpasar kini telah banyak melakukan banyak perubahan setelah pada tahun 2005
pernah masuk di peringkat ketujuh sebagai kota terkorup di Indonesia dalam penelitian
Transparency International Indonesia 172, dan pada tahun 2006 dalam survey IPK TI pula,
Denpasar masih termasuk sebagai kota yang cukup tinggi tingkat korupsinya (IPK 3.67) dari
32 kota di Indonesia. Secara internal pemerintahan, Denpasar memiliki kekuatan dengan
adanya komitmen pemerintah kota yang tinggi dalam membangun Good Governance. Hal
tersebut nampak dari adanya MoU antara pemerintah kota Denpasar dengan KPK dan Menpan
terkait transparansi dalam pemerintahan. Kemudian juga mulai awal tahun 2008 Dinas
Perijinan yang semula masih satu unit dengan Unit Pelayanan Terpadu,
168
169
170
171
172
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kini telah berdiri sendiri dengan segala pelayanan yang dibuat model perbankan, sehingga
nasabah tidak bersentuhan langsung dengan para petugas. Semua dilakukan dengan terbuka,
sebagai salah satu implementasi transparansi. Pemerintah juga giat melakukan kampanye
anti korupsi, antara lain melalui Badan Pengawas Daerah dengan pembagian sticker anti
korupsi kepada masyarakat, siaran radio (talkshow dengan tema anti korupsi) di radio
pemerintah daerah Denpasar, juga melalui internet (situs Kota Denpasar). Selain itu dari sisi
nilai budaya, dengan adanya ikatan kekerabatan yang kuat dalam masyarakat Bali, dapat
dimanfaatkan sebagai kekuatan seorang pemimpin untuk mempengaruhi rakyatnya agar
bersikap anti korupsi dan tanggap jika ada yang diindikasikan berbuat korupsi. Adanya
budaya suryak siyu juga dapat digunakan dalam memberantas korupsi, asalkan orang yang
diikuti suara dan sikapnya ini bersikap dalam rangka memberantas atau meminimalkan
korupsi. Namun, dari kelebihan yang dimiliki Kota Denpasar tentunya ada sisi kelemahan
juga yang justru jika tidak disiasati akan dapat memunculkan adanya peluang korupsi. Dari
sisi komitmen yang dimiliki pemerintah, akan sia-sia jika tidak didukung sepenuhnya oleh
perangkat dinas yang lain. Kemudian dari segi budaya tentang ikatan kekerabatan yang kuat
antar masyarakat di Bali, dapat disalahgunakan orang ke arah kolusi, korupsi dan nepotisme.
Meskipun hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi dalam masyarakat Bali saja. Budaya suryak
siyu yang salah kaprah dapat membuat seorang individu tidak dapat menyuarakan isi hatinya.
Sehingga dikhawatirkan jika ada yang korupsi kemudian karena yang lain tidak ada yang
protes dengan kondisi tersebut, maka mau tidak mau mengikuti mana suara terbanyak.
Kondisi seperti ini akan membuat yang kuat menjadi semakin kuat saja.
Lalu bagaimana memanfaatkan kelebihan dan meminimalkan kelemahan tersebut? Denpasar
memiliki beberapa peluang dan ancaman yang dapat digabungkan dengan kelemahan dan
kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan Good Governance. Denpasar mendapat dukungan
dari pemerintah mengenai UU anti korupsi hal ini dapat dilihat dari adanya MoU dengan
KPK dan Menpan. Dapat dilihat juga dari komitmen pemerintah dalam usaha pemberantasan
korupsi, kemudian juga adanya dukungan dari masyarakat dalam rangka ajakan meminimalkan
korupsi. Dalam hal ini contohnya Bapak Joseph yang akrab dipanggil Pak JOGER. Beliau
dengan gaya bahasanya yang unik, menyentil pada pemerintah dan perilaku korupsi. Jangan
lupa juga dengan motto dinas perijinan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat, karena melayani masyarakat dengan hati adalah kewajiban “sewaka dharma”.
Dengan peluang tersebut dapat dibuat sebagai kekuatan untuk misalnya membuat perda
yang berkaitan tentang anti korupsi dan transparansi, mengoptimalkan kinerja Dinas Perijinan
yang bebas korupsi dengan kontrol dan dukungan dari masyarakat, penggunaan nilai-nilai
kearifan tradisional sebagai salah satu bentuk kontrol sosial dalam rangka pemberantasan
korupsi. Disamping sebagai kekuatan, peluang yang ada juga dapat digunakan untuk
meminimalkan kelemahan yang dimiliki sehingga usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan
maksimal. Misalnya tentang ikatan kekerabatan yang kuat dapat dimanfaatkan sebagai
peluang untuk proses sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memperoleh dukungan
terhadap usaha pemberantasan korupsi. Adanya budaya “suryak siyu” dan “sewaka dharma”
diaplikasikan sebagai bentuk nilai budaya yang mengarah kepada pengabdian, bukan hanya
kepada sesama manusia tetapi juga Yang Kuasa.
Selain peluang, jangan dilupakan selalu adanya ancaman. Ada beberapa hal yang dapat
dimasukkan sebagai ancaman bagi Kota Denpasar dalam rangka usaha pemberantasan
korupsi. Yaitu bahwa tidak semua orang sadar dan peduli untuk bersikap anti korupsi,
sehingga kemungkinan terjadinya paraktik korupsi di dinas-dinas pelayanan publik masih
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dapat terjadi, baik itu dari dinas maupun dari masyarakat pengguna pelayanan tersebut.
Korupsi terjadi karena adanya penawaran dan permintaan. Diharapkan dengan adanya MoU
yang telah tersebut diatas, dapat mengikat setiap petugas di dinas pelayanan masyarakat
sehingga ancaman tadi dapat dihindari. Jadi meskipun ada penawaran, ia sebagai petugas
tidak akan menerima dan juga jangan sampai meminta. Dengan kondisi seperti ini dan
kemudahan pelayanan, masyarakat tentunya juga tidak akan melakukan usaha ke arah
penyuapan.
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Pendahuluan
Berdasarkan hasil survei IPK 2006, kota Palangkaraya mendapatkan peringkat pertama dari
tiga puluh dua (32) kabupaten/kotamadya yang di survei. Kota ini mendapatkan skor tertinggi
dengan indeks 6,61 pada skala 0-10. Jika mencermati komponen pembentuk IPK, dapat
disimpulkan bahwa pelaku usaha di Palangkaraya menilai komitmen pemerintah kota dalam
memberantas korupsi sangat baik dengan nilai indeks 9,29. 173 Walaupun demikian jika
melihat variabel terjadinya suap untuk mendapatkan tender, menurut para pelaku usaha masih
ada potensi terjadinya suap dalam mendapatkan tender dari institusi publik di Palangkaraya.
Tulisan ini mencoba menjawab tujuan dari penelitian, yaitu memberikan gambaran tentang
seluk beluk terjadinya korupsi di kota Palangkaraya dan mengungkap faktor-faktor sosiokultural yang mendukung atau mencegah tindakan korupsi. Secara khusus setelah melihat
karakteristik kota Palangkaraya dari kajian data sekunder awal, ditambah dengan adanya
penilaian baik dari IPK 2006, tulisan ini juga akan menggali lebih dalam tentang hal – hal
yang bisa dipelajari dari pemerintah kota Palangkaraya dalam meminimalisir tingkat korupsi
di wilayahnya.
Penelitian mendalam di kota Palangkaraya dilakukan selama kurang lebih 14 hari yaitu pada
tanggal 28 November 2007 sampai 12 Desember 2007. Berbekal buku setebal lebih dari 320
halaman, saya menemui beragam informan untuk menggali informasi tentang persepsi atau
pendapat para pihak tentang korupsi beserta mencari kelengkapan bukti – bukti berupa data
sekunder.
Informan dipilih secara sengaja yang mewakili berbagai macam stakeholder kota yaitu
pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Di tingkat pemerintah saya menemui walikota
beserta beberapa jajaran instansi di bawahnya, para pejabat penegak hukum, dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk pelaku bisnis, dipilih para pelaku yang
memiliki usaha di bidang jasa seperti perhotelan dan pengadaan barang/jasa. Sementara di
tingkat masyarakat, saya menemui para tokoh agama, akademisi, aktivis LSM, dan tokoh adat.
Pada awalnya saya merencanakan untuk menemui tujuh (7) informan kunci untuk menjawab
kebutuhan penelitian mendalam ini, namun kondisi di lapangan membuat saya harus bertemu
lebih banyak orang, kurang lebih delapan belas (18) orang (tabel 1). Hal ini terkait dengan
kondisi sosial–politik pada saat penelitian yang sarat dengan banyak kepentingan menjelang
pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2008, sehingga penting untuk melakukan cross
check dalam rangka mempelajari persepsi pihak-pihak tersebut terkait dengan korupsi beserta
kasus–kasusnya.

173 Karyadi, Anung. dkk. 2006. h. 11
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Tabel 1. Informan yang ditemui saat penelitian mendalam
No.
Nama
Lembaga/Organisasi
Pejabat Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif)

Posisi

2.

Tuah Pahooe
Henky

Pemerintah Kota Palangkaraya
Pemerintah Kota Palangkaraya

Walikota
Kepala Bagian Keuangan

3.
4.
5.
6.

Sanijan
Asmat Limbong
Janwardi
Charles M. Hamun

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya
Dinas Kehutanan Kota Palangkaraya
Sekda Pemerintah Kota Palanka Raya
Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Dinas
Kepala Dinas

1.

Donny Laseduw
7.
Penegak Hukum
AKBP. Andi Fairan
8.
AKP. Rachmat Amsori
9.

DPRD Kota Palangkaraya

Staff Organisasi dan Tata Laksana Sekda
Ketua (Asisten III Sekda Kotamadya)
Staff Ahli

Kepala Polisi Resort Kota Palangkaraya
Polisi Resort Kota Palangkaraya

Kapolres

Pelaku Bisnis
Alex Buston
10.
Beatrix
11.

Toko ATK
Hotel Batu Suli

Pemilik

Akademisi
Sidik Usop
12.

Universitas Palangkaraya
Universitas Palangkaraya

Dosen, Budayawan
Dosen, Budayawan

Kecamatan Pahandut
Ordo SVD

Mantir Adat
Rohaniwan

LSM LMMDKT
LSM Pemantau Proyek dan Pembangunan
Daerah

Koordinator

Kompiadi Widen

13.
Tokoh Masyarakat
Sulman
14.
Pastor Friech Meko
15.
Organisasi Masyarakat Sipil
KJ. Kelana Usop
16.
Bidu
17.
18.

Herry Mustafa

Kasad Reskrim

Pemilik (Direktur)

Koordinator
Koordinator

LSM JARI (Pengawasan Pembangunan
Berbasis Komunitas)

Selain melengkapi wawancara mendalam dengan bukti–bukti berupa data sekunder dan
pengamatan lapangan, juga dilakukan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion)
pada tanggal 8 Desember 2007. Diskusi kelompok terarah ini dihadiri oleh 8 orang perwakilan
stakeholder kota (tabel 2).
Tabel 2. Pe se rta Foc us Group Disc ussion
No.
Nama
Lembaga/Organisasi
Pejabat Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif)
1.
2.

Berthie Benyamin
Alman P. Pakpahan

Arief Rahman
3.
Zulkifli Yahya
4.
Penegak Hukum
AKP Rachmat Amsori
5.
Pelaku Bisnis
Ediyus
6.
Organisasi Masyarakat Sipil
Herry Mustafa
7.
8.

Neo

Posisi

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya
Pemerintah Kota Palangkaraya

Kepala Sub Dinas Bina Program
Kepala Sub Bagian Bidang Hukum

Tim Pelelangan Terpadu
DPRD Kota Palangkaraya

Wakil Ketua
Ketua Komisi I DPRD

Polisi Resort Kota Palangkaraya

Kasad Reskrim

Pelaku Bisnis

Kontraktor

LSM JARI (Pengawasan Pembangunan
Berbasis Komunitas)

Koordinator

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia

Anggota
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Gambaran Umum Kota Palangkaraya
Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah kota Palangkaraya memiliki visi:
“Terwujudnya Kota Palangkaraya yang tertata, tertib dan berwawasan lingkungan, dalam
suasana kehidupan masyarakat yang aman sejahtera dan dinamis sesuai budaya betang”.
Bermodalkan visi inilah pemerintah membangun kota dengan tetap mengedepankan nilainilai lokal dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Terlebih dalam menjaga rasa
aman dan keluar dari traumatik pasca konflik etnik pada tahun 2001 yang lalu.
Visi yang juga menjadi bagian dari rencana strategis (renstra) 2004–2005 ini diturunkan dalam
bentuk misi dan program kerja pemerintah kota. Salah satu misi yang penting untuk dijadikan
sorotan adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good
go v e rn an c e an d c le an go v e rn m e n t) sehingga dapat memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat. Dengan misi ini kepala daerah membangun komitmennya dalam
meminimalisir terjadinya korupsi diantara pejabat pemerintah maupun ketika membangun
relasi dengan pelau bisnis dan masyarakat.
Profil Ge ografis
Posisi geografis kota Palangkaraya sangatlah unik karena berada tepat di tengah-tengah
Indonesia. Keunikan inilah yang menyebabkan kota ini terselamatkan dari bencana alam.
Bahkan karena itu pulalah kota ini sempat digagas oleh Bung Karno – saat menjabat sebagai
presiden pertama Indonesia – untuk menjadi ibukota negara.
Terbagi dalam lima kecamatan dan tiga puluh kelurahan dengan luas wilayah 2.678,51 km2.
Lebih dari 65% wilayahnya berupa kawasan hutan (1.780,51 km2), selebihnya berupa tanah
pertanian, pekarangan dan pemukiman, perkebunan, sungai, danau dan rawa. Wilayahnya
dihuni oleh 182.802 jiwa penduduk dengan komposisi 90.572 jiwa laki-laki dan 92.230
jiwa perempuan.174 Jika diperbandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk, maka
akan tampak bahwa pemukiman di kota ini masih terlalu lengang, kepadatan hanya 68,25
jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dan
pada lima tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk hanya 2,1% per tahun. Berdasarkan
registrasi penduduk selama lima tahun terakhir (2002 – 2006), tampak adanya fluktuasi jumlah
penduduk. Pada tahun 2003, jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 6,7 % (168.449
jiwa) dari tahun 2002 (179.732 jiwa). Dua tahun berikutnya mengalami kenaikan yang cukup
besar, yaitu 182.264 jiwa(2004) dan 183.251 jiwa (2005). Sementara pada tahun 2006
mengalami penurunan kembali yaitu menjadi sebesar 182.802 jiwa.
Pemerintah mengaku bahwa selama ini belum mampu untuk keluar dari keterpurukan ekonomi
secara menyeluruh. Jumlah penduduk miskin kota Palangkaraya cenderung bertambah dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2004, penduduk miskin di kota Palangkaraya berjumlah 32.693
atau 17,89% dari total penduduk ada saat itu. Tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah
penduduk miskin hingga mencapai 41.832 jiwa (29,58%). Sementara data Badan Pusat
Statistik (BPS) terbaru – Maret 2007 – mencatat jumlah penduduk miskin di kota Palangkaraya
sebesar 60.424 jiwa (33,05%).175 Angka yang cukup besar untuk sebuah kota yang sudah
berdiri sejak 50 tahun yang lalu.

174

Nahan, Anelson D. 2006. h 40
175 Pahoe, Tuah. 2007. h 3

MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

106

Pe re k onom ian Kota
Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan menjadi
salah satu sasaran dalam pembangunan di suatu wilayah. Begitu juga kota Palangkaraya.
Salah satu alat untuk mengukur kesesuaian rencana dengan hasil pembangunan suatu
wilayah, baik itu kabupaten maupun kotamadya adalah melalui Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). Adanya data statistik PDRB bisa memberikan gambaran tentang laju
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, besarnya pendapatan perkapita untuk melihat
tingkat kemakmuran suatu wilayah, besaran inflasi/deflasi untuk mengukur kemampuan
daya beli masyarakat dan potensi suatu daerah melalui struktur perekonomiannya. Bagi
pemerintah, PDRB dijadikan sebagai alat untuk menentukan sasaran yang tepat terhadap
hasil pembangunan pada kurun waktu tertentu.
Sejak tahun 2002 sampai dengan 2006, perekonomian kota Palangkaraya menunjukkan
pertumbuhan positif. Sebagai contoh pada tahun 2005 pertumbuhannya sebesar 5,45
persen, sementara pada tahun 2006 menjadi 5,51 persen.176 Walaupun peningkatannya
hanya sebesar 0,06 persen, hasil ini menunjukkan perekonomian kota yang cukup stabil.
Selama lima tahun (2002-2006) rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 4,30 persen.
Jika ditinjau dari struktur ekonominya, terdapat tiga sektor dominan yang memberikan
kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB di kota Palangkaraya, yaitu: 1) jasa-jasa;
2) pengangkutan dan komunikasi; 3) perdagangan, hotel dan restoran. Sementara sektor
bangunan yang mencangkup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi (gedung,
jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, irigasi, listrik, telpon) ada pada peringkat keempat.
Pendapatan regional perkapita kota Palangkaraya atas dasar harga belaku mengalami
peningkatan 17,07 persen. Jika pada tahun 2005 sebesar Rp. 8.007.960,00, maka pada
tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp. 9.374.700,00. 177 Ini berarti daya beli
masyarakat terhadap barang dan jasa mengalami peningkatan, walaupun adanya kenaikan
harga yang cukup tinggi pada tahun 2006. Inflasi yang menyebabkan kenaikan harga
di kota Palangkaraya pada tahun kalender 2006 sebesar 7,72 persen. Lebih tinggi dari
tahun kalender nasional yang sebesar 6,60 persen.178 Sudah seharusnya dengan pendapatan
perkapita yang tinggi dapat meminimalisir jumlah angka kemiskinan suatu wilayah.
Ironisnya, peningkatan pendapatan perkapita ini tidak sejalan dengan laju penurunan
angka kemiskinan dan peningkatan jumlah penduduk. Seperti sudah dijabarkan sebelumnya
bahwa pada tahun yang sama (2006) jumlah penduduk miskin kota Palangkaraya
bertambah, padahal total penduduknya mengalami penurunan karena semakin sedikitnya
migrasi penduduk.
Selain PDRB, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa dijadikan sebagai indikator yang
memperlihatkan sebesar besar kemampuan pemerintah dari sisi keuangan untuk
menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), elemen PAD terdiri dari pajak,
retribusi, bagian laba usaha, dan lain-lain pendapatan asli daerah.
Sekilas ketika melihat realisasi PAD kota Palangkaraya selama tahun 2004-2006, tampak
adanya peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 3). Pada tahun 2005 total realisasi PAD
meningkat sebesar 15%. Sementara pada tahun 2006 ada peningkatan total realisasi
APBD sebesar 12,5%.
176

Nahan, Anelson D. 2006. h 23-24
177 Nahan, Anelson D. 2006. h 28
178 NN. Kalteng Pos, 6 Januari 2007.
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Realisasi PAD Kota Palangkaraya tahun 2004-2006

1

Pajak Daerah

5.097.092.832,00

5.849.020.605,00

6.810.865.092,00

2

Retribusi Daerah

3.325.304.147,00

3.638.985.269,00

4.864.443.549,00

3

Bagian Laba Usaha Daerah

75.962.711,09

91.457.966,87

152.231.988,38

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1.608.677.145,59

4.086.950.185,73

5.723.078.525,51

10.107.036.835,68

13.666.414.026,60

17.550.619.154,89

Total Pendapatan Asli Daerah

Sumber: diolah dari buku Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palangkaraya tahun 2004-2006

Peningkatan PAD menandakan adanya perubahan dalam iklim usaha di kota Palangkaraya.
Dan sebagaimana wilayah perkotaan, pajak dan restribusi daerah yang berasal dari sektor
jasa memberikan kontribusi besar dalam PAD.
Sosial Budaya
Setelah menjadi daerah transmigrasi propinsi Kalimantan Tengah – termasuk kota Palangkaraya
– memiliki masyarakat yang lebih multikultural. Selain orang Dayak sebagai penduduk asli,
kota ini juga dihuni oleh orang-orang pendatang yang berasal dari Banjar, Bugis, Madura,
Makasar, Melayu, Cina, dsbg. Saat ini populasi orang Dayak semakin berkurang di Kalimantan
Tengah, begitu juga di kota Palangkaraya. Hal ini diakui oleh Donny Lasedauw, Staf Ahli
DPRD kota Palangkaraya:
“Dari kurang lebih dua juta penduduk Kalimantan Tengah, orang Dayak ada
berjumlah 900 ribu, satu juta lebih adalah merupakan pendatang (migran).” 179
Keberagaman terhadap agama dan kepercayaan pun muncul seiring dengan masuknya orangorang pendatang. Selain lima agama yang waktu itu diakui oleh negara, sebagian masyarakat
j u g a a d a y a n g m e n g a n u t k e p e rc a y a a n l o k a l y a i t u H i n d u K a h a r i n g a n .
Jika merunut pada asal muasal daerahnya, suku Dayak terdiri dari tujuh suku besar. Suku
terbesar dari tujuh suku tersebut adalah suku Dayak Ngaju. Jumlah penduduk asli ‘orang
Dayak’ yang tak lagi banyak menyebabkan kebudayaan Dayak pun semakin terkikis seiring
dengan masuknya budaya luar, seperti misalnya budaya rumah betang, yang maknanya sudah
hilang dalam hidup bermasyarakat. Padahal dulunya keberadaan rumah betang ini dijadikan
sebagai tata nilai dan pedoman hidup keseharian masyarakat.
Dalam bahasa Dayak Ngaju, betang disebut sebagai ‘huma hai’ yang berarti rumah besar.
Namun seringkali betang diterjemahkan sebagai rumah besar dan panjang. Sesuai dengan
namanya rumah betang ini memiliki ukuran yang relatif panjang dengan ketinggian hingga
mencapai 5-6 meter, dan didiami oleh beberapa keluarga. Konon ada rumah betang yang
dihuni hingga 100 kepala keluarga. Secara filosofis, budaya betang merupakan sistem
nilai/norma kehidupan masyarakat berdasar pada prinsip kekeluargaan, kebersamaan dan
kesetaraan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kedamaian yang menentang cara-cara
kekerasan, nilai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai kemanusian dan kebangsaan,

179 Wawancara dengan Donny Lasedauw, 5 Desember 2007
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serta nilai kesejahteraan bersama yang berkeadilan. Selain budaya rumah betang yang diakui
kaya akan tata nilai/norma, kebudayaan Dayak yang juga dianggap paling inti adalah konsep
“belum bahadat”, artinya hidup beradat sesuai dengan aturan-aturan. Bagi orang Dayak,
konsep ‘belum bahadat’ ini dijadikan sebagai fungsi kontrol terhadap masyarakat agar tidak
melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap adat istiadat dalam kehidupan seharihari. Karena ketika seseorang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya
merugikan orang lain dan masyarakat pada umumnya, seperti misalnya mengambil barang
milik orang lain (termasuk juga korupsi), maka orang tersebut akan dikenakan sanksi masyarakat
berdasarkan hukum adat. Sanksi masyarakat yang membuat orang merasa malu adalah ketika
disebut sebagai ‘kambyek’.. Istilah ini dianalogikan sebagai sumpah yang identik dengan
konsep neraka.
Temuan Lapangan dan Analisa
Pe rse psi para Stak e holde r te ntang Korupsi dan Surv e i IPK 2006
“Korupsi terjadi secara sistematis dan bukan berasal pada satu orang secara tunggal melainkan
sebuah aliansi yang saling menguntungkan”.180
Sidik Usop – Akademisi kota Palangkaraya
Hasil survey IPK 2006 yang diwakili oleh pelaku bisnis/pengusaha memberikan penilaian
baik terhadap kota Palangkaraya, yaitu dengan indeks 6,61 dan menempati peringkat pertama
dari 32 kabupaten/kota yang disurvei. Namun hasil survey ini memunculkan pertentangan
diantara para informan yang ditemui saat penelitian mendalam. Secara umum ada yang setuju
dan menolak.
Kesetujuan terhadap hasil survey justru banyak datang dari para pejabat pemerintah dan
aparat penegak hukum di kota Palangkaraya. Hampir sebagian besar para pejabat pemerintah
yang ditemui mengakui kebenaran dari hasil survei IPK 2006. Hal ini didasari oleh usaha
nyata dari pemerintah kota untuk meminimalisir praktek korupsi. Ketika memberikan penilaian
terhadap kinerja dan fenomena korupsi, Tuah Pahoe, selaku Walikota Palangkaraya mengaku
sudah berusaha melakukan perbaikan diberbagai bidang. Walaupun belum ada yang berbentuk
regulasi formal di tingkat lokal seperti peraturan daerah dan elemen aturan dibawahnya,
pemerintah kota mengaku sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah pada
usaha meminimalisir korupsi di kota Palangkaraya. Seperti misalnya dalam pembentukan
unit pelayanan terpadu, penandatanganan pakta integritas, tertib administrasi, disiplin jam
kerja, hingga rencana pemberian tunjangan kerja pada tahun 2008 untuk menambah
kesejahteraan pegawai. Dia juga mengakui bahwa selama ini pemerintahannya selalu berupaya
agar perencanaan, penggunaan, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah dilakukan
secara transparan.181 Berbeda dengan respon para pejabat pemerintah dan aparat penegak
hukum, keraguan terhadap hasil survei IPK banyak muncul dari pengusaha, akademisi, aktivis
LSM dan gerakan mahasiswa. Secara umum keraguan dari para stakeholder kota ini terkait
dengan subyek penelitian yang dipilih pada survei IPK, yaitu pelaku bisnis, serta kesesuaian
hasil IPK dengan kondisi riil di kota Palangkaraya.

180 Wawancara dengan Sidik Usop, 1 Desember 2007
181
Wawancara dengan Tua Pahoe, 4 Desember 2007
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Sidik Usop, Dosen Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Palangkaraya (UNPAR) yang cukup
intens mencermati kinerja pemerintah ini memberikan catatan kritis terhadap survei IPK 2006:
Saya menilai tidak cukup obyektif jika persepsi terhadap korupsi ini hanya
berasal dari satu pihak saja, apalagi terbatas pada pelaku bisnis. Karena menurut
saya justru pelaku bisnis yang memberikan peluang besar terjadinya korupsi,
mereka memiliki kepentingan dengan pemerintah.182
Catatan kritis ini didasarkan pada pemahaman dia terhadap korupsi. Menurutnya korupsi
terjadi secara sistematis yang melibatkan banyak pihak berkepentingan. Artinya, dalam praktek
korupsi ada keterlibatan banyak perilaku yang luas, saling terhubung, tertutup dan berjejaring.
Masing–masing akan saling melindungi untuk dapat menghindar dari pengungkapan dan
penyelidikan.
Tampak bahwa pengertian korupsi yang diungkap oleh Sidik Usop tak jauh berbeda dengan
salah satu pendekatan yang digunakan George Junus Aditjondro untuk memahami korupsi
di Indonesia, yaitu dengan pendekatan William J. Chambliss (1973). Pendekatan ini melihat
korupsi sebagai bagian Integral dari setiap birokrasi, akibat konflik kepentingan antara segelintir
pengusaha, penegak hukum, birokrat dan politikus yang merupakan satu ‘cabal’ (komplotan
rahasia) yang tertutup, sukar dibongkar dari dalam dan tidak mudah diubah dari luar
(pendekatan struktural). 183
Sementara itu, keraguan dari para aktivis LSM dan gerakan mahasiswa tampak dari penilaiannya
terhadap keterbukaan akan akses informasi dari pemerintah kota Palangkaraya. Sebagaian
besar menilai pemerintah kota kurang transparan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan
penggunaan anggaran.
Herry Mustafa – mantan aktivis gerakan mahasiswa yang saat ini menjadi koordinator daerah
LSM JARI 184 mempertanyakan hasil survei IPK 2006. Menurutnya pemerintah kota selama
ini dianggap sangat tertutup dalam hal pelaporan keuangan:
Kami sulit sekali mendapatkan akses terhadap rincian laporan-laporan
keuangan yang dikeluarkan pemerintah. Bagaimana kasus-kasus korupsi bisa
terangkat kalau sebagian besar masyarakat tidak bisa mendapatkan akses
informasi.185
K.J. Kelana Usop, koordinator Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah
(LMMDKT) sekaligus pelaku usaha bidang teknologi informasi, juga memberikan pendapat
yang sama. Berdasarkan pengalamannya, dia berpendapat bahwa dalam pelaksanaan program
pembangunan termasuk penggunaan anggaran yang dikeluarkan, pemerintah tak transparan
dan kurang melibatkan masyarakat secara partisipatif. Dia mencontohkan dalam pembangunan
drainase (salurah air) di sepanjang Jl. Yos Sudarso yang juga melewati rumah dan tempat
usahanya.
182 Wawancara dengan Sidik Usop, 1 Desember 2007
183 national@mail2.fatsoft.de,2008, 2008
184
LSM JARI bergerak di bidang pengawasan pembangunan berbasis komunitas. Salah satu yang menjadi bidang geraknya adalah memantau
anggaran pembangunan yang secara khusus menyoroti penggunaan anggaran pada bidang-bidang yang paling mendasar kepentingan
masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. LSM ini memiliki ruang gerak di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kota
Palangkaraya. –
185
Wawancara dengan Herry Mustafa, 30 November 2007

MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

110

Pemerintah tiba-tiba saja melakukan pembangunan tanpa sosialisasi dan
berdialog dengan warga sekitar. 186
Persoalan tentang kurangnya akses informasi dan keterbukaan pemerintah untuk melibatkan
masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan juga menjadi pembicaraan ‘alot’ pada
pertemuan kelompok terarah (FGD). Sebagian besar wakil pemerintah yang hadir dalam FGD
tersebut mengaku sudah cukup transparan dan melibatkan masyarakat dalam menjalankan
tugasnya. Sementara wakil masyarakat, dari beberapa pengalaman yang ada belum melihat
adanya keterbukaan pemerintah.
Tampak – dari hasil wawancara mendalam dan FGD – masih adanya polemik akan persepsi
pemerintah dan masyarakat terkait dengan aspek keterbukaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di kota Palangkaraya. Walaupun demikian, ada kesadaran dari setiap informan
bahwa untuk mencapai prinsip keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan, perlu adanya
aksesibilitas masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Ini
berarti pemerintah dituntut untuk menginformasikan selengkap-lengkapnya setiap kebijakan
publik, termasuk didalamnya kebijakan alokasi anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan
sampai dengan pelaporan akhirnya. Prinsip ini dianggap penting sebagai fungsi kontrol
masyarakat terhadap pemerintah untuk meminimalisir penyelewengan dan penyalahgunaan
jabatan untuk kepentingan pribadi.
Persepsi sebagian masyarakat tentang minimnya akses informasi terhadap kebijakan publik
inilah yang dominan menyebabkan keraguan terhadap hasil IPK 2006 dan fenomena korupsi
di kota Palangkaraya. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan kasus korupsi di kota Palangkaraya?
Ragam Fe nom e na Korupsi di Kota Palangk aray a
Catatan media lokal selama lima tahun terakhir (2002-2007) menunjukkan adanya perbedaan
mencolok terkait dengan ragam kasus korupsi dan upaya pemberantasannya. Pada bulan Juli
2002, pemerintah kota Palangkaraya mendapatkan catatan buruk dari media lokal atas
pemberitaan hengkang-nya investor asing asal Swiss karena maraknya pungutan liar.187 Tentu
saja kejadian ini memberikan tamparan telak pada pemerintahan saat itu.
Pemberitaan media nasional dan lokal di pertengahan tahun 2007 yang banyak mendapat
sorotan publik adalah terbongkarnya kasus korupsi yang dilakukan di masa kepemimpinan
Salundik Gohong (1998 – 2003) oleh dua mantan Walikota Palangkaraya bersama dengan
ketua salah satu institusi pendidikan tinggi di kota Palangkaraya. Mereka ditahan atas dakwaan
pengadaan lahan dengan total kerugian negara sebesar Rp. 1,5 milyar. Pada tahun 2005,
media lokal juga memberikan catatan khusus atas terbongkarnya kasus korupsi terkait dengan
penggelapan uang kas daerah tahun 2004 sebesar Rp. 1,071 milyar oleh pemegang kas
sekertariat daerah kota Palangkaraya.

186 Wawancara dengan K.J. Kelana Usop, 2 Desember 2007
187 Investor Swiss Hengkang dari Palangkaraya. PT Dayak Eco Carpentry (DEC), perusahaan asal Swiss yang memproduksi rumah knock down
dengan bahan baku kayu ramin hengkang dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) sejak 1 Juli 2002. Perusahaan pimpinan
Thomas Bronmann ini hengkang karena maraknya pungutan liar di wilayah itu. Menurut walikota, Salundik Gohong, setelah diteliti,
pungutan yang dikeluhkan PT DEC bukan untuk biaya administrasi di pemerintah kota, tetapi pungutan liar yang terjadi di jalanan yang
nilainya mencapai Rp 300.000/truk kayu ulin. Hharga kayu ulin yang harusnya berkisar Rp. 750.000/truk akibat pungutan liar naik menjadi
Rp. 1,2 juta. Aji, Kompas, 24 Juli 2002
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Selain dari pemberitaan media massa, data kasus korupsi juga dimiliki oleh pejabat penegak
hukum yaitu kepolisian resort (polres) dan kejaksaan negeri kota Palangkaraya. Dari beberapa
data kasus yang didapatkan, tampak adanya perbedaan data yang tercatat di kepolisian
dengan data yang tercatat di kejaksaan negeri. Kondisi ini terjadi karena belum terselesaikannya
proses penyidikan awal dari pihak kepolisian. Keterlambatan proses penyidikan terhadap
kasus korupsi ini diakui oleh AKP Rachmat Amsori karena prosedur dan koordinasi yang
rumit dalam penanganan perkara.
Namun jika dilihat dari keberagamannnya ada kesamaan dimana kasus-kasus yang tercatat
di kedua penegak hukum ini tak seluruh kasusnya berasal dari pemerintah kotamadya,
melainkan berasal dari pemerintah propinsi. Kondisi ini terjadi karena walaupun kasus korupsi
dikenakan kepada pejabat di pemerintah propinsi, namun lokasi perkaranya ada di pemerintah
kota Palangkaraya. Sehingga proses penanganannya turut melibatkan para penegak hukum
di kota Palangkaraya.
AKBP Andi Fairan, Kepala Polres kota Palangkaraya mengakui bahwa saat ini ada beberapa
pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, hanya saja ketika
dilakukan penyidikan, dugaan tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum. Ada beberapa
188
kasus dengan dugaan korupsi yang tercatat di polres dan masih dalam tahap penyidikan.
Sementara kasus korupsi yang tercatat di kejaksaan negeri adalah kasus-kasus lama (2003 –
2004) yang diperkarakan pada tahun 2006 dan 2007. Tercatat lima kasus yang sudah dan
atau sedang diperkarakan. Kasus-kasus yang diperkarakan tersebut tidak semuanya berasal
dari wilayah kotamayda, sebagian merupakan kasus bawaan dari pemerintah propinsi.
Banyak atau sedikit data kasus korupsi dalam satuan waktu tertentu, belum bisa dijadikan
sebagai gambaran untuk menilai baik-buruknya kondisi korupsi suatu wilayah, khususnya
terkait dengan komitmen pemerintah yang menjabat saat itu. Tentu saja perlu ada indikator
lain yang nantinya bisa menggambarkan secara lebih mendalam tentang fenomena korupsi
di suatu wilayah. Pembahasan selanjutnya akan lebih memaparkan temuan-temuan dari
hasil penelitian mendalam di kota Palangkaraya, yang terbagi dalam empat bagian. Pertama,
proses pengadaan barang dan jasa; kedua, penggunaan anggaran publik; ketiga, penanganan
kasus illegal loging; dan keempat, penggunaan waktu kerja. Dalam pembahasannya akan
mengurai praktek korupsi karena penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang untuk
kepentingan pribadi.
a.
Prose s Pe ngadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Pengadaan barang dan jasa (procurement) bukan menjadi istilah yang asing di lingkungan
pemerintahan. PBJ muncul karena ada suatu kebutuhan akan barang dan jasa untuk mendukung
kegiatan operasionalnya. Dalam melakukan PBJ, pemerintah menggunaan dana publik yang
sudah dialokasikan dalam APBN/APBD. Data yang ada menunjukkan bahwa belanja keperluan
publik telah menyerap sekitar 30-40 persen dari anggaran belanja negara. Bahkan diantara
beberapa departemen, pengeluaran PBJ publik berkisar antara 60-70 persen setiap tahun
anggaran.189 Barangkali data yang ada dalam lingkup nasional ini tak jauh berbeda dengan

188 Kasus – kasus yang tercatat adalah kasus – kasus dengan dana besar yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan,, diantaranya
adalah proyek Taman Wisata – Ngaro Menteng, proyek pembangunan pelabuhan Tanjung Pinang dan proyek pembangunan pengaspalan
jalan di daerah rumah sakit Doris. Wawancara dengan AKP Rachmat Amsori, Kasad Reskrim Polres kota Palangkaraya, 29 November
2007
189 Kostyo, Kenneth. 2006. h 109
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realitas penggunaan anggaran belanja daerah untuk PBJ, sehingga perlu adanya pengawasan
dari masyarakat untuk meminimalisir potensi korupsi, termasuk diantaranya pemerintah kota
Palangkaraya.
Beberapa informan yang berasal dari instansi pemerintah menyadari bahwa selama ini (sampai
dengan tahun 2007) proses pelelangan untuk PBJ masih berjalan tidak sehat. Ada cukup
banyak penyelewengan-penyelewengan dalam bentuk suap-menyuap dari masing-masing
dinas yang berkepentingan dengan para pelaku bisnis. Indikasi ini terlihat dari cukup banyaknya
pelaku bisnis yang menebus dokumen tender dengan harga tinggi. Secara lugas, hal ini diakui
oleh Tuah Pahoe, yang sudah menjabat lebih dari empat tahun sebagai walikota Palangkaraya.
Saya melihat selama ini dalam pelayanan tender masih berjalan tidak sehat,
diantaranya adalah karena cukup banyak rekayasa dalam proses pelelangan. 190
Menurut Tuah, faktor utama adanya ketidakberesan dalam proses tender tersebut adalah
karena belum adanya sistem yang baik dalam layanan PBJ. Oleh karena kondisi tersebut, dia
mengeluarkan Peraturan Walikota Palangkaraya nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan
Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ), yang nantinya akan melayani proyek
di atas Rp. 100 juta. Terbentuknya unit ini ditujukan untuk semakin memenuhi tuntutan
Keputusan Presiden (Kepres) nomor 80 tahun 2003. Selain itu setidak-tidaknya ada tiga tujuan
utama terbentuknya ULPBJ seperti yang diungkap oleh Charles N. Hamun selaku ketua panitia
sekaligus menjabat sebagai Asisten III kota Palangkaraya yaitu pertama, mengurangi frekuensi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya yang bergerak di bidang kesehatan,
pendidikan,dan pekerjaan umum (PU), agar masing-masing SKPD tidak merasa terganggu
kerja-kerjanya dan bisa fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua,
untuk menghemat biaya, khususnya ketika harus menyampaikan pengumuman tender di
media massa, website maupun selebaran. Dan ketiga, sebagai fungsi pengendalian dan
pengawasan, agar mengurangi terjadinya penyelewengan.191
Pada awal terbentuk hingga keberlanjutan UPBJ tidak selalu berjalan dengan mulus, tak
jarang mereka mendapatkan tantangan dari pelaku bisnis dan beberapa SKPD yang tidak
setuju dengan pembentukan UPBJ. Menurut pengakuan panitia lelang, tak jarang mereka
menerima intimidasi dan diasingkan di lingkungan kerja mereka sendiri.
Bukan itu saja, benturan-benturan lain yang juga dikeluhkan pemerintah (panitia lelang)
adalah sikap dari para pelaku bisnis yang menggunakan cara-cara negatif (tidak wajar) untuk
dapat memenangkan tender. Adanya fenomena perusahaan-perusahaan jasa konstruksi yang
tidak memiliki tenaga kerja (fiktif), selain itu ada banyak pelaku bisnis yang menawarkan
suap kepada para institusi publik. Seperti apa yang diungkap Asmat Limbong, Kepala Dinas
Kehutanan berikut ini:
Tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat ini masih ada penyimpanganpenyimpangan dalam proses pelelangan, misalnya ada pengusaha yang datang
ke kantor dinas agar dipermudah proses administrasinya dan dapat memenangkan
lelang.192
190 Wawancara dengan Tuah Pahoe, 4 Desember 2007
191 Wawancara dengan Charles N. Hamun, 6 Desember 2007
192 Wawancara dengan Asmat Limbong, 7 Desember 2007
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Tampaknya sulit untuk mengukur ketidakberesan dalam proses pelelangan, apalagi untuk
mencaritahu bukti-bukti penyelewengan dalam bentuk suap-menyuap antara pengusaha
dengan pejabat berwenang, maupun mark up harga yang menyebabkan turunnya kualitas
barang dan jasa. Sudah menjadi pendapat umum dari setiap informan bahwa faktor ketertutupan
dari masing-masing pihak yang terlibat menyebabkan sulit terbongkarnya penyelewengan
dalam proses pelelangan. Seperti yang diungkap oleh salah seorang pengusaha di bidang
pertokoan yang tak mau disebutkan identitasnya:
Jangankan mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tentang praktek
korupsi di kota Palangkaraya dari para pengusaha yang menjalin kerjasama
dengan pemerintah, untuk dapat menemui mereka saja akan sulit.193
b. Pe nggunaan Anggaran Publik
Salah satu sumber utama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
adalah berasal dari kumpulan laporan-laporan penggunaan kas rutin dari masing-masing
SKPD. Idealnya pelaporan penggunaan kas rutin yang sudah dianggarkan dalam belanja
aparatur maupun publik adalah berdasarkan pada realisasi kegiatan masing-masing SKPD.
Akan tetapi dalam prakteknya, hampir di setiap wilayah kabupaten/kota banyak terjadi
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaporan keuangan dari anggaran kas rutin. Walaupun
nilai nominal pelanggarannya relatif kecil, namun manipulasi terhadap penggunaan anggaran
rutin tersebut bisa menjadi embrio terhadap perilaku korupsi di kemudian hari.
Pada akhir tahun 2004, pemerintah kota Palangkaraya sempat dihebohkan dengan
terbongkarnya kasus penggelapan kas daerah sebesar Rp. 1.071.840.911,67 yang dilakukan
oleh Deser, seorang pemegang kas Setda kota Palangkaraya. Menurut pemberitaan media
massa, dana yang diduga dibawa kabur ini akan digunakan untuk setoran utang kepada Bank
194
Dunia, pembayaran pembelian masker, biaya parpol, dana pihak ketiga dan anggaran lainnya.
Tentu saja pemberitaan ini memberikan catatan merah bagi pemerintahan saat ini.
Penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat instansi pemerintah terhadap anggaran kas rutin
daerah ini juga diakui oleh salah seorang pengusaha yang bergerak pada sektor jasa. Walaupun
ada pengakuan dari pengusaha ini terkait dengan administrasi yang baik dalam penyusunan
APBD, namun dalam pelaporan penggunaan anggarannya masih ada penyelewenganpenyelewengan yang sulit untuk dibuktikan. Berdasarkan pengalamannya, dia memberikan
contoh ketika membantu mengurus penyiapan akomodasi untuk suatu kegiatan di pemerintahan.
Misalkan saja dalam kegiatan penataran yang kontraknya tertulis lima hari, mereka (para
birokrat sebagai pelaksana) memadatkan sampai malam hari dan akhirnya selesai selama tiga
hari. Namun ketika memberikan pelaporan terhadap kegiatan tersebut tetap sesuai dengan
kontrak, yaitu lima hari. Kasus lainnya juga diungkap oleh salah seorang pengusaha yang
bergerak di bidang pengadaan barang:
Bentuk korupsi dalam pengadaan barang tampak dalam bentuk pembelian
Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu melalui permintaan kwitansi kosong atau dengan
melakukan mark up harga jual.195
193 Wawancara dengan Pengusaha (Pemilik Toko), 3 Desember 2007. Ungkapan pengusaha ini juga peneliti rasakan dan alami ketika berusaha
menemui para pelaku bisnis yang menangani proyek – proyek besar pemerintah. Tampak adanya ketertutupan berupa penolakan dari
para pengusaha untuk diwawancara sebagai bentuk konfirmasi. Alasan yang dimunculkan adalah karena kesibukan dalam pengerjaan
proyek dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.
194 NN, Banjarmasin Pos, 5 Januari 2005
195 Wawancara dengan pelaku bisnis, 3 Desember 2007
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Praktek korup oleh pejabat terkait berupa manipulasi terhadap laporan pertanggungjawaban
kegiatan ini tentu saja bukan terjadi secara perseorangan, melainkan juga ada keterlibatan
pengusaha yang memberikan peluang terjadinya korupsi. Penyelewangan terhadap penggunaan
anggaran kas rutin dalam suatu kegiatan tidak akan terjadi/dapat dihindarkan ketika tidak
ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Artinya, terjadinya penyelewengan karena
adanya kepentingan dari masing-masing personal yang kemudian menjadi kepentingan
bersama, dan pada akhirnya memunculkan kesepakatan-kesepakatan bersama.
c. Penanganan Kasus Illegal Loging
Sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam di wilayah Kalimantan, presiden
mengeluarkan Inpres no. 4 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Praktek Illegal
Loging. Salah satu bagian dari Inpres tersebut berisi tentang tim pemberantasan Illegal Loging
yang terdiri dari Kepolisian, Komando Distrik Militer (Kodim), Kejaksaan, Dinas Kehutanan,
serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Menurut Asmat Limbong – Kepala Dinas Kehutanan Kota Palangkaraya – Tim yang dimaksud
dalam Inpres tersebut mensyaratkan adanya koordinasi dalam melakukan kerja – kerja
pengawasan. Akan tetapi dalam perjalanannya ada pihak-pihak dari anggota tim yang berjalan
sendiri-sendiri, bahkan ada yang membocorkan rencana inspeksi mendadak yang akhirnya
menggagalkan upaya pemberantasan Illegal Loging. Kondisi seperti ini memberikan indikasi
adanya pihak-pihak yang ‘bermain’ dengan para pengusaha, dan besar kemungkinan terjadinya
praktek suap.
d. Penggunaan W aktu Kerja
Salah satu karakteristik dari good governace yang direkomendasikan oleh United Nation
Development Program (UNDP) adalah manajemen sektor publik/pemerintah yang efektif dan
efisien.196 Ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna
dan berhasil guna, sehingga outputnya bisa dicapai secara optimal. Salah satu indikator yang
barangkali bisa digunakan untuk melihat berdaya dan berhasil gunanya pengelolaan sumber
daya publik adalah dengan penggunaan waktu kerja.
Korupsi dalam penggunaan waktu kerja seringkali banyak disoroti oleh para informan.
Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa korupsi bukan saja bicara pada perihal
ekonomi (uang) dan politis, melainkan juga efisiensi dan efektifitas penggunaan waktu kerja.
Beberapa informan mengakui bahwa sikap pegawai negeri sipil (PNS) dalam penggunaan
waktu kerja belum baik, masih ada semi menganggur. Usaha pemerintah kota Palangkaraya
yang berinisiatif menggunakan alat sensor otomatis untuk presensi pegawainya belum
menunjukkan hasil yang optimal. Ada cukup banyak PNS yang keluar-masuk kantor tanpa
alasan yang jelas. Jika berlanjut, konsisi seperti ini cenderung akan memunculkan kecemburuan,
y a n g p a d a a k h irn y a m e n u ru n k a n k in e rja d a ri m a sin g -m a sin g p e g a w a i.

196 Mardiasmo. 2002. h 18
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Fak tor-fak tor Pe ny e bab te rjadiny a Korupsi di Kota Palangk aray a
Pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya korupsi di kota Palangkaraya tentu saja tak
lepas dari fenomena korupsi yang digali saat penelitian mendalam. Setidak-tidaknya ada tiga
penyebab utama yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penyebab terjadinya korupsi di kota
Palangkaraya yaitu:
a. Gratifikasi dan suap m asih dianggap sebagai salah satu bentuk pem aklum an untuk
diterim a oleh pejabat publik.
Reformasi terhadap gerakan anti korupsi tampaknya belum mampu secara menyeluruh
mempengaruhi persepsi masyarakat dan pemerintah di kota Palangkaraya terhadap perilaku
suap197 dan gratifikasi.198 Di tingkat pemerintahan, tampak adanya pemakluman yang sifatnya
justru salah kaprah dimana banyak pejabat pelayan publik menganggap suap dan gratifikasi
sebagai sesuatu hal yang biasa untuk diterima. Persepsi seperti ini sudah mulai melembaga
di tingkat pejabat pemerintah kota Palangkaraya. Ukuran ‘dengan catatan dalam jumlah
sewajarnya dan asal tak mempengaruhi proses pengurusan menjadi legitimasi para pihak
pemangku kepentingan di Palangkaraya untuk mendapatkan kelonggaran atas penerimaan
hadiah.
Bagi pelaku bisnis yang mewakili salah satu elemen masyarakat di kota Palangkaraya,
pemberian “tanda terimakasih” dalam pengurusan perijinan menjadi hal yang biasa. “Tanda
terimakasih” ini dijadikan sebagai salah satu penghargaan karena sudah mendapatkan
pelayanan pengurusan perijinan yang lebih cepat dari sewajarnya. Uang lebih yang kemudian
dihaluskan bahasanya sebagai “tanda terimakasih” yang dimaklumkan sekalipun sebagian
pejabat yang mengurus periji nan di kota Palangkaraya tak meminta uang lebih ataupun
mempersulit.
b . A k se s in fo rm asi d alam p e n y e le n ggaraan p e m e rin tah an b e lu m d irasak an o le h
m asyarakat.
Salah satu indikator tercapainya transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah
tercapainya hak masyarakat terhadap akses informasi secara menyeluruh menyangkut
penyelenggaraan pemerintah.
Adanya akses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan bisa dijadikan sebagai media
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Akan tetapi mayarakat merasa belum
terakomodir haknya untuk mendapatkan akses informasi tersebut, khususnya dalam pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat menilai pemerintah masih
tertutup dan belum melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Sebaliknya
ketika permasalahan terhadap belum tercapainya akses informasi ke seluruh masyarakat
dikonfirmasi kepada pejabat pemerintah, tampak adanya kendala-kendala teknis dimana
terjadi gap informasi dalam penyebaran informasi. Gap informasi ini terjadi karena adanya
realitas dimana penerima manfaat tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
197 Seperti yang tertulis dalam bukunya yang berjudul “Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform” (2000), Susan RoseAckerman memberikan ilustrasi dalam kasus pemberian uang lebih (suap) di mana oleh beberapa masyarakat dianggap sebagai suatu
penghargaan, namun dianggap sebagai korupsi oleh masyarakat yang lain. Susan Rose-Ackerman. 2006. h 127

198 Padahal UU sudah menjadikan gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya sudah
menjadi salah satu bentuk pidana korupsi ketika tidak dilaporkan kepada KPK. UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
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Tak tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi ini menyebabkan proses
pengawasan dan evaluasi yang sewajarnya dilakukan masyarakat terhadap pemerintah belum
bisa berjalan.
c. Lem ahnya gerakan m asyarakat sipil terhadap upaya pem berantasan korupsi di kota
Palangkaraya.
Masyarakat sipil yang tergabung dalam suatu organisasi di luar struktur formal pemerintah
(LSM) bisa memiliki pengakuan lebih dari publik ketika melakukan aktivitas yang bertujuan
untuk memajukan kepentingan publik.199 Bahkan dengan adanya kekuatan dan legitimasi
dari masyarakat dapat membuat gerakan masyarakat sipil bisa menjadi unjung tombak dalam
upaya pemberantasan korupsi.
Era reformasi, ketika demokrasi seakan-akan menjadi sangat mudah untuk dicapai, LSM
semakin menjamur dalam berbagai bentuk. Kondisi ini juga dirasakan kota Palangkaraya.
Seharusnya dengan semakin berkembangnya LSM di kota Palangkaraya dapat menjadi angin
segar dalam pemenuhan demokrasi yang lebih baik, akan tetapi dalam prakteknya justru
menimbulkan pertentangan yang pada akhirnya mengaburkan orientasi gerak LSM. Kekacauan
gerak LSM ini diakui oleh Herry, aktivis LSM JARI. Menurutnya, terpecahnya gerakan LSM
dan gerakan mahasiswa disebabkan oleh karena adanya kepentingan-kepentingan politis
yang merusak ideologi gerakan.
Selain itu, tampak pula belum adanya gerakan yang saling mendukung diantara pelaku LSM
di kota Palangkaraya. Tak jauh berbeda dengan daerah lainnya, gerakan masyarakat sipil
terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini pulalah yang menyebabkan lemahnya gerakan
masyarakat sipil terhadap upaya pemberantasan korupsi di kota Palangkaraya.
Korupsi dan Kesejahteraan
Sebagian orang berpendapat bahwa akar dari masalah korupsi adalah kemiskinan, atau
dengan kata lain penyebab korupsi adalah karena belum terpenuhinya kesejahteraan
masyarakat. Lebih jauh lagi, faktor kesejahteraan yang belum tercukupi kadangkala dijadikan
sebagai pemakluman bagi pejabat pemerintah untuk menerima suap atau gratifikasi. Seperti
pengakuan salah seorang pejabat pemerintah dalam pertemuan FGD:
Praktek suap ada hubungannya dengan kecilnya penggajian kita. Jadi kita
berpikir untuk mencari tambahan ketika berhubungan dengan kontraktor,
ayo....bagi-bagi dong, anak saya sekolah. 200
Tampaknya ungkapan dari pejabat pemerintah tersebut semakin memperkuat mitos yang
menyebutkan bahwa kecilnya gaji PNS dilihat sebagai penyebab terjadinya korupsi di negaranegara miskin maupun berkembang. Pejabat pemerintah yang lain, termasuk diantaranya
walikota juga meyakini mitos tersebut bahwa sampai kapanpun tetap terbuka kemungkinan
terjadinya korupsi di PNS selama kesejahteraannya belum terjamin. Oleh karena hal tersebut,
pemerintah kota Palangkaraya berencana membuat suatu kebijakan baru untuk meminimalisir
terjadinya korupsi dengan manambahkan gaji PNS. Pertanyaannya kemudian apakah dengan
kebijakan tersebut korupsi di pemerintahan semakin berkurang?
199 Mustofa, Syahrul. dkk. 2003. h. 75
200 Ungkapan pejabat pemerintah dalam forum FGD, 8 Desember 2007.
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Sebuah penelitian mendalam tentang data spesifik mengenai sebuah negara, tidak mendukung
pendapat yang mengatakan bahwa menaikkan gaji pegawai negeri yang bekerja di lembagalembaga yang korup akan dapat membantu mencegah korupsi.201 Bukti lainnya tampak
semakin maraknya pemberitaan media massa tentang dugaan kasus korupsi oleh pejabat
pemerintah yang sudah memiliki kecukupan ekonomi lebih baik.
Kebijakan menaikkan gaji PNS untuk menambah kesejahteraan yang hendak dilakukan
pemerintah kota Palangkaraya bukanlah tindakan yang salah, namun akan menjadi lebih
efektif ketika diikuti oleh berbagai tindakan menyeluruh dalam rangka reformasi birokrasi
pemerintahan. Bukan saja sekedar menaikkan gaji, melainkan juga perlu dilakukan prasyarat
kemampuan dalam mengangkat PNS, menggantikan pegawai yang korup, dan mengadakan
pelatihan yang tepat. Sikap seperti ini pulalah yang bisa memberikan gambaran akan komitmen
pemerintah dalam meminimalisir terjadinya praktek korupsi.
Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pakta Integritas (PI) dijadikan sebagai salah satu perangkat yang memastikan para pihak agar
dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Penerapan
PI juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengadaan barang dan jasa,
serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat.202 PI yang pertama kali
dicetuskan oleh TI-INDONESIA sudah mulai diterapkan oleh berbagai macam pihak sebagai
sistem kontrol dalam penyelenggaraan pemerintah.
Sudah sejak awal tahun 2006 pemerintah kota Palangkaraya menerapkan PI. Penandatanganan
ini dilakukan dalam dua bentuk, pertama berupa komitmen pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan praktek KKN dan bersunggung-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta kesediaan untuk dikenakan sanksi jika terjadi pelanggaran dalam PI. Kedua,
dalam proses PBJ yang melibatkan pemerintah berwenang dan pengusaha dalam proses
penandatanganan. Dari kedua bentuk ini, pembahasan lebih lanjut akan lebih difokuskan
pada penandatanganan PI dalam proses PBJ.
Salah satu kunci sukses dalam pengadaan barang dan jasa adalah transparansi. Ini berarti
adanya akses publik yang seluas-luasnya dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.
Untuk mencapai kunci sukses tersebut, maka perlu penerapan PI yang lebih komprehensif,
yaitu dengan pembentukan lembaga pemantau independen (LPI).
Lembaga ini beranggotakan para pihak yang mewakili berbagai lapisan masyarakat sebagai
salah satu bentuk keterlibatan partisipasi masyarakat. Pihak-pihak itu adalah masyarakat
sebagai stakeholder yang membutuhkan layanan publik dan aliansi LSM yang memiliki
keahlian di bidang pengawasan. Aliansi LSM ini sudah disetujui oleh lapisan masyarakat dan
menyatakan bersedia untuk terlibat dalam keseluruhan proses pemantauan.
Tampaknya kebijakan yang dibuat pemerintah kota Palangkaraya dalam proses penandatanganan
PI dalam proses PBJ belum melibatkan LPI. Seperti yang tertulis pada standard operasional
prosedur (SOP) unit layanan PBJ daerah kota Palangkaraya, proses penandatanganan PI hanya
dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris, serta seluruh anggota tetap dan tidak tetap
unit layanan yang membidangi paket pekerjaan yang dilelang. 203
201 Pope, Jeremy. 2003. h 22 mengutip dari John Githongo, seorang wartawan dari Kenya yang sangat dihormati.
202 Resnawan, Rudy. 2007. h 4
203
Hamun, N. Charles. 2007. h 4
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Menurut Arief Rahman, salah satu wakil ketua panitia lelang yang hadir dalam diskusi
kelompok terarah bahwa selama ini panitia lelang berpedoman pada ketentuan yang ada,
belum memperkenankan masyarakat sipil terlibat sebagai anggota maupun ikut dalam rapat
– rapat evaluasi.
Jika merunut pada regulasi – regulasi yang ada memang tidak secara eksplisit maupun implisit
disyaratkan adanya LPI dalam sistem pengadaan barang dan jasa maupun penandatanganan
PI. Namun keberadaan LPI menjadi sangat penting sebagai fungsi pengendalian sebagai
wujud peran serta masyarakat.
Peluang kebudayaan Dayak
Korupsi bisa disebabkan oleh struktural dan non struktural. Korupsi di tingkat struktural terjadi
pada lingkup birokrasi pemerintahan, bisa membentuk budaya, namun berbeda dengan
kebudayaan.
Kompiadi Widen
Jika di sebagian negara-negara maju mengatakan bahwa korupsi di negara-negara berkembang
adalah bagian dari ‘kebudayaan’, maka tidak demikian dengan Kompiadi Widen, salah
seorang antropolog yang menjadi informan dalam penelitian mendalam. Menurutnya,
kebudayaan merupakan nilai-nilai hakiki dan norma-norma yang baik sebagai pedoman
hidup, nilainya positif. Begitu juga nilai-nilai yang terkandung pada kebudayaan Dayak,
misalnya nilai kekerabatan dalam rumah betang untuk menjaga supaya tidak terjadi bentrokan
fisik, dan konsep ‘belum bahadat‘ sebagai fungsi kontrol di masyarakat. Lebih jauh lagi
kebudayaan justru bisa memberi peluang untuk meminimalisir terjadinya korupsi, seperti
misalnya dengan mengusung kembali hukum adat yang pernah menjadi pedoman untuk
menjaga tatanan hidup masyarakat.
Hukum adat sebagai salah satu bagian yang terkandung dalam kebudayaan Dayak memiliki
dimensi legal, moral dan spiritual. Oleh karena dimensi yang dimilikinya, keberadaan hukum
adat memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum legal formal. Sehingga
bukan tidak mungkin jika hukum adat bisa dirangkai dalam kebijakan – kebijakan pemerintah.
Tak ada pertentangan antara nilai – nilai yang terkandung pada budaya Dayak dengan sistem
pemerintahan dan juga falsafah Pancasila. Seperti yang diungkap Donny Lasedauw, Staf Ahli
DPRD:
Kalau saya mengistilahkan adanya simbiose Mutualistis, saling membutuhkan
dan ketergantungan. Itulah yang menyebabkan tingkat korupsi kita rendah
dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik makin lama makin
tercipta.204
Ini berarti bahwa kebudayaan Dayak bisa menjadi peluang untuk dijadikan sebagai pedoman
dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpemerintahan, khususnya dalam upaya untuk
meminimalisir penyelewengan oleh pejabat daerah.
Sayangnya budaya yang selayaknya patut untuk dilestarikan ini sudah banyak dilupakan
orang (termasuk pemerintah). Hal ini diakui oleh beberapa informan yang ditemui. Salah
satunya yang dikeluhkan oleh seorang mantir adat sebagai orang yang dipercaya oleh
masyarakat adat untuk menegakkan hukum adat, menurutnya saat ini pemerintah kota kurang
204 Wawancara dengan Donny Lasedauw, 5 Desember 2007
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memperhatikan dan mengangkat masalah-masalah kedaerahan. Kiranya apa yang dikeluhkan
mantir adat ini cukuplah beralasan, karena lembaga kedamangan yang dibeberapa wilayah
kota Palangkaraya ini masih ada yang belum mampu menjadi kontrol sosial dalam tata
pergaulan di masyarakat. Apalagi ketika munculnya banyak pendatang di wilayah kedamangan.
Tak berfungsinya lembaga kedamangan inilah yang menurut mantir adat menyebabkan angka
kriminalitas di kota Palangkaraya semakin mudah ditemui.
Kebudayaan Dayak dalam lembaga adat dan pemerintah tentunya tidak bisa berdiri sendiri
sebagai fungsi kontrol dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan
meminimalisir terjadinya korupsi. Oleh karenanya dibutuhkan peran serta elemen – elemen
lainnya untuk dapat memperkuat gerakan anti korupsi, seperti misalnya agama dan media.
Peluang agam a dan m edia
"Kita mulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya umat harus berani menjadi pelopor dalam
memerangi tindakan korupsi yang sangat merugikan masyarakat umum"
MGR Sutrisna Atmaka MSF, uskup kota Palangkaraya
Banjarmasin Pos, 26 Desember 2005 205
Seperti yang diberitakan media lokal, kontribusi tokoh agama dalam usaha meminimalisir
terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan memberikan dorongan moral dan spiritual kepada
masyarakat dalam bentuk ceramah/khotbah keagamaan. Walaupun bukan dalam bentuk
pembaharuan sistem, dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh tokoh agama ini dirasa
cukup strategis karena sebagian besar warga di Palangkaraya masih kental dengan ritual dan
rutinitas keagamaan. Tentu saja usaha untuk memberikan dorongan kepada masyarakat perlu
dilakukan secara kolektif dari berbagai agama di kota Palangkaraya.
Sementara itu peran media sebagai pembaharu perubahan menjadi sangat penting dalam
gerakan anti korupsi. Peran media (nasional dan lokal) sebagai pilar keempat demokrasi
dilakukan melalui pemberitaan berimbang terkait tentang kasus korupsi. Runtutan kasus
korupsi yang terdokumentasi dengan baik oleh media menjadi catatan yang juga berkontribusi
dalam mengukur fenomena korupsi di kota Palangkaraya. Selain memberikan catatan kasus,
media juga berperan untuk berkomunikasi dengan publik, maupun “watchdog” atas berbagai
aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrat.
Belajar dari Beberapa Macam Ukuran Good Governance
Bersama kabupaten Katingan, berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin
Teras Ngarang, pemerintah kota Palangkaraya menjadi pemrakarsa penerapan good governance.
Akan tetapi dalam perkembangannya tampak bahwa penerapan good governace belum
berjalan secara menyeluruh. Jika dari aspek kesejahteraan masyarakat – berdasarkan data
jumlah penduduk miskin –belum sesuai dengan yang diharapkan, walaupun beberapa
kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah pada tahun 2007, seperti menggratiskan biaya
pendidikan (SD) dan pelayanan kesehatan (puskesmas). Barangkali karena masih terbilang
baru sehingga belum bisa diukur tingkat keberhasilannya. Oleh karenanya penting bagi
pemerintah kota Palangkaraya untuk belajar dari beberapa macam ukuran good governance.
Secara singkat good governance dimaknai dengan adanya perimbangan antara negara, pasar
205 NN. Banjarmasin Pos, 26 Desember 2005
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dan masyarakat. Ini berarti bukan saja berkaitan dengan kinerja pemerintah, melainkan juga
terukur dari relasi positif yang dibangun dengan masyarakat dan pasar. Untuk mencapai
perimbangan itu dibutuhkan penerapan system demokrasi, rule of law, hak asasi manusia,
dan penghargaan terhadap pluralisme. Untuk dapat membangun good governace, setidaknya
bisa memenuhi tiga prinsipnya yaitu 206 :
1) Akuntabilitas publik;
Prinsip ini menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena
dampak penerapan kebijakan.
2) Transparansi;
Prinsip ini menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan,
dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
3) Partisipasi Masyarakat.
Prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan belajar secara lebih mendalam tentang terpenuhinya tiga prinsip ini, maka bukan
tidak mungkin semakin cepat tercapainya Good Governance di kota Palangkaraya.
Kesimpulan
Salah satu aspek dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi dalam
penyelenggaraan pembangunan. Setidaknya ada dua aspek yang menjadi indikator tercapainya
transparansi, yaitu 1) adanya komunikasi publik dengan pemerintah, yang bisa diwujudkan
dengan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam
keseluruhan proses pembangunan; 2) hak masyarakat terhadap akses informasi, artinya
masyarakat mengetahui secara menyeluruh keseluruhan proses penyelenggaraan negara.
Hasil penelitian mendalam dengan menghimpun persepsi para stakeholder kota terkait dengan
fenomena korupsi di kota Palangkaraya menemukan adanya pro dan kontra terhadap hasil
survei IPK 2006. Beberapa informan yang berasal dari kalangan pemerintah dan institusi
publik, memberikan penilaian baik dan merasa setuju dengan hasil survei IPK 2006 . Sebaliknya,
ketidaksetujuan terhadap hasil IPK 2006 justru dilontarkan oleh masyarakat yang diwakili
aktivis LSM, aktivis gerakan mahasiswa, pengusaha dan akademisi. Ketidaksetujuan informan
dikarenakan realitas di mana masyarakat belum merasakan adanya komunikasi publik dengan
pemerintah dan minimnya akses informasi pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Beberapa informan yang diantaranya pejabat pemerintah berpendapat bahwa masih ada
praktek korupsi di tingkat pemerintah kota. Walaupun dalam jumlah relatif kecil, praktek
suap dan penyalahgunaan anggaran aparatur negara masih terjadi di kota Palangkaraya.
Lebih lanjut, beberapa pihak juga masih menganggap faktor kesejahteraan sebagai faktor
yang turut melanggengkan terjadinya suap dan korupsi.
Pemerintah kota Palangkaraya sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk meminimalisir
praktek korupsi, khususnya yang terkait dengan manajemen kinerja. Namun tampaknya usaha
pemerintah belum mencapai hasil optimal yang bisa dirasakan oleh mayarakat. Hal ini tampak
dari persepsi masyarakat tentang fenomena korupsi di kota Palangkaraya. Oleh karenanya
sebagai alternatif solusi perlu adanya peluang baru yang barangkali bisa digunakan untuk
meminimalisir terjadinya korupsi. Salah satunya adalah dengan mengedepankan hukum adat,
memperluas peran agama dan media, serta belajar dari beberapa ukuran good governance.
206 Krina P., Lalolo L. 2003. h. 8-19
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Pendahuluan
Sebagai tindak lanjut dari hasil survei IPK 2006, penelitian mendalam TI-INDONESIA yang
dilakukan di 10 kota besar di Indonesia ini lebih bersifat elaboratif, bertujuan untuk mendapatkan
penjelasan dan gambaran atas peringkat masing-masing kota dari hasil survei tersebut.
Kesepuluh kota ini diambil dengan purposive sampling (bertujuan) dari 32 kotamadya/kabupaten
yang disurvei IPK 2006, dilihat berdasarkan peringkat masing-masing; 5 teratas (Palangkaraya,
Wonosobo, Pare-Pare, Tanah Datar, Yogyakarta) dan 5 terbawah (Cilegon, Gorontalo, Denpasar,
Mataram, dan Maumere) yang bertujuan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan
yang mencolok, baik dalam tata kelola pemerintahannya (good governance), termasuk juga
akuntabilitas dan efisiensi, atau juga faktor lain yang mempengaruhi faktor korupsi diantara
beberapa kota tersebut.
Penelitian mendalam di Kotamadya Mataram yang berlangsung dari 7-21 Januari 2008 lalu
pun menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dengan beberapa
informan sebagai sumber informasi primer. Pemilihan informan menggunakan cluster-purposive
sampling 207 , dipilih beberapa individu yang dianggap memiliki informasi penting yang
berkaitan dengan isu korupsi di Mataram, dan dibagi ke dalam beberapa kelompok/kategori,
seperti 1) kelompok pejabat pemerintahan; Wakil Walikota Mataram, Ketua DPRD Kota
Mataram, staff BAPPEDA Kota Mataram, 2) kelompok penegak hukum yang diwakili oleh
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram, 3) kelompok pelaku bisnis; dan 4)
kelompok tokoh masyarakat yang diwakili oleh akademisi Universitas Mataram, LSM antikorupsi,
aktivis prodemokrasi, dan intelektual muda. Seluruh informan tersebut diwawancarai satu kali
atau lebih dari satu kali untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai isu di kota
Mataram, yang berasal dari pandangan para informan masing-masing.
Selama penelitian berlangsung, dilaksanakan diskusi kelompok terarah (Focus Group
Discussion/FGD) pada tanggal 17 Januari 2008 di Hotel Lombok Raya. Peserta FGD dipilih
berdasarkan kelompok informan yang sudah pernah diwawancarai, dan dalam pelaksanaannya
dihadiri oleh 7 peserta. FGD ini berusaha menciptakan sebuah diskusi yang dapat menjembatani
pendapat masing-masing kelompok atas permasalahan korupsi di Mataram. Sesuai dengan
tujuannya, selain bertujuan untuk mengecek kembali (cross-check) data-data wawancara dan
temuan lain sebelumnya, saran dan rekomendasi yang sejak awal diharapkan terbangun dari
masing-masing peserta FGD pun akhirnya dapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik
sebagai data penunjang.
Selain wawancara mendalam dan FGD, informasi pun dikumpulkan melalui observasi
lingkungan dan juga pengumpulan data kepustakaan, baik itu buku-buku teks, kliping koran,
data-data statistik dan monograf, dan arsip-arsip pemerintah yang dapat menunjang penelitian
ini (data sekunder).

207 Dalam kenyataannya, selain tetap berpegang pada rencana berdasarkan kelompok informan, teknik snowball pun bermanfaat untuk
mendapatkan beberapa calon informan lain yang sebelum turun lapangan tidak masuk dalam daftar kelompok informan.
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Gambaran Umum Kota Mataram
Profil Ge ografis
Kotamadya Mataram, –yang resmi pada 31 Agustus 1993 berdasarkan UU no.4/1993- selain
sebuah pemerintahan kota tersendiri, merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
yang berada di ujung barat Pulau Lombok. Kota dengan luas wilayah 61,30 km! ini memiliki
batas-batas wilayah, yaitu:
-

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat, dan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat.

Saat ini Kotamadya Mataram dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Kota Ibadah yang Maju
dan Religius", sedang berkembang menjadi kota pariwisata dengan kekuatan pada jasa dan
perdagangannya karena letaknya yang strategis sebagai (bekas) kota pelabuhan yang ramai
(Kecamatan Ampenan) dan gerbang antara Pulau Bali dan Lombok. Kecamatan Mataram
dan terutama Cakranegara pun adalah pusat kantor-kantor pemerintahan dan sekaligus
perdagangan. Selain itu, keberadaan bandar udara Selaparang –satu-satunya bandara di NTB
–mempermudah akses para pendatang untuk datang ke Mataram.
Pe ndapatan dae rah Kotam ady a Mataram
Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai indikator kemampuan
pemerintah daerahnya untuk menata dan membangun wilayah pemerintahannya untuk
kesejahteraan masyarakat. Segala potensi ekonomi baik berupa pajak, retribusi, kegiatan
usaha yang dimiliki daerah tersebut, dan juga sumber-sumber pendapatan lain yang sah
berasal dari sumber daya lokal yang berkontribusi bagi keuangan daerah. Angka PAD pun
dapat menentukan sejauh mana sebuah pemerintahan daerah dapat menggali dan mendapatkan
pemasukan bagi kas daerah berdasarkan potensi-potensi yang ada di daerahnya masingmasing. Kotamadya Mataram, sebagai gerbang Pulau Lombok adalah kota yang bersifat
terbuka oleh pendatang. Sifat terbuka Mataram membuat kota ini kemudian mengalami
pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan prosentasi angka PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) tiap tahunnya 208 yaitu sekitar 7%. Sektor Pengangkutan
dan Komunikasi memberikan sumbangan tertinggi, yaitu sebesar 34,28%, sektor lain yang
juga menjadi andalan Mataram sebagai kota pariwisata adalah sektor perdagangan, hotel,
dan restoran yang memberi kontribusi terhadap perekonomian Mataram sekitar 20,67%.
Tabel Perbandingan PAD Kotamadya Mataram tahun 2002-2006 (dalam miliar rupiah)
Jenis Penerimaan

2002

2003

2004

2005

2006

1

Pajak Daerah

6,62

7,80

8,85

8,44

10,01

2

Retribusi Daerah

5,01

6,05

6,46

7,89

8,73

3

Laba BUMD

0,48

0,58

0,66

0,74

0,87

4

Lain-lain PAD yang sah

1,86

1,85

1,29

1,91

2,86

JUMLAH

14,07

16,29

17,27

18,98

22,53

Sumber: SOMASI, hal. 127
208 BPS Kota Mataram , 2006, hal. 523-524,
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PAD Kotamadya Mataram dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan. Berdasarkan
tabel di atas sejak kebijakan desentralisasi berlaku tahun 2002, PAD Mataram yang mencapai
14.07 milyar rupiah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya (lihat tabel) hingga realisasi
PAD tahun terakhir, yaitu 2006 mencapai 22,53 milyar rupiah.
Kondisi dem ografis
Daya tarik sebagai ibukota provinsi dan juga kota pusat perdagangan dan jasa membuat
banyak pendatang, terutama dari Bali, daerah lain di Lombok, dan Sumbawa datang ke
Mataram. Jumlah penduduk Kotamadya Mataram pada tahun 2005 tercatat 356.748 jiwa dan
laju pertumbuhan penduduk selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sekitar
1,81% per tahun. Komposisi penduduk Mataram berdasarkan sukubangsa pun didominasi
oleh suku Sasak sebagai penduduk pribumi Pulau Lombok dan Sumbawa sebagai penduduk
terbanyak. Para pendatang biasanya adalah orang-orang Bali sebagai penduduk kedua
terbanyak, dan sukubangsa lain, seperti Sunda, Jawa, dan Bugis. Keragaman ini membuat
Mataram terlihat sebagai miniatur kebudayaan diantara kelompok sukubangsa yang ada,
terutama antara orang Bali dan Sasak.
Perbedaan sukubangsa ini merepresentasikan pula jumlah pemeluk agama di Mataram, dimana
agama Islam menjadi agama mayoritas karena semua orang Sasak adalah Muslim (81,4%).
Penganut Hindu Bali pun cukup banyak jumlahnya (15,3%) sesuai dengan jumlah orangorang Bali di Mataram yang rata-rata memeluk ajaran agama Hindu Bali, sementara pemeluk
agama lainnya terbilang kecil prosentasenya, sekitar di bawah 5% 209. Persentase orang-orang
Bali yang cukup besar di Mataram ini memang merupakan fenomena menarik karena adanya
resiko konflik sosial yang muncul akibat sentimen agama dalam aktivitas sehari-hari
masyarakatnya. Trauma kerusuhan Lombok tahun 2001 memang sempat dikhawatirkan akan
meluas hingga ke konflik horizontal antara Sasak dengan Bali, tetapi kemudian akhirnya dapat
diredam. M. Dawam Rahardjo 210 , seorang intelektual Islam, melihat bahwa kehidupan
beragama di Mataram dapat menjamin terjaganya nilai-nilai pluralitas, contohnya dari
banyaknya bangunan ibadah orang Islam, Hindu, dan Kristen yang berdiri di kota tersebut.
Walaupun Dawam pun mengakui potensi konflik sosial antar agama sebenarnya tetap ada
karena keeksklusifan (homogenitas) wilayah tinggal kelompok-kelompok pendatang tersebut,
dan faktor jumlah pendatang yang cukup signifikan, “Mungkin karena komunitas Hindu cukup
kuat eksistensinya, sehingga komunitas Muslim tidak berani ambil resiko untuk bersikap agresif.”211
Para tokoh agama memegang peranan penting dalam menjaga hubungan antar umat beragama
di Mataram. Masyarakat Muslim Sasak amat menghormati keberadaan para ulama atau disebut
Tuan Guru, pemimpin agama Islam (di Jawa disebut kiayi), dan biasanya memimpin pondokpondok pesantren yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Tuan Guru ini bisa mewakili
daerah-daerah tertentu, tergantung lokasi pondok pesantrennya berada sehingga sebagian
besar masyarakat di daerah tertentu cenderung lebih fanatik kepada Tuan Guru di daerahnya
sendiri.
Penghormatan dan kepercayaan yang besar kepada Tuan Guru ini seringkali membuat
pengaruhnya kepada masyarakat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar urusan
agama dan kemasyarakatan. Kalangan pemerintahan seringkali menggunakan Tuan Guru
untuk mendukung program-program pemerintah dan mensosialisasikannya kepada para
pengikutnya. Ervyn Kaffah 212 mencontohkan keberhasilan
209 BPS Kota Mataram, op cit.
210 M. Dawam Rahardjo, 2005, hal.1
211 ibid
212 Kaffah dan Amrulloh (ed) ,2003, hal. 314
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program KB pada tahun 1980-an di NTB juga tidak lepas dari faktor dukungan dan pengaruh
Tuan Guru kepada masyarakat luas pada waktu itu. Keberpihakan para Tuan Guru pada
partai politik tertentu pun akan berpengaruh, baik secara langsung atau tidak langsung kepada
para pengikutnya untuk berpihak sesuai pilihan Tuan Gurunya masing-masing. Secara politis,
menurut Darmansyah213, kemenangan Golkar di NTB (dan juga Mataram) di masa Orde Baru
pun tak lepas dari peran Tuan Guru. Institusi lain yang vital secara politis adalah organisasi
keagamaan Nahdatul Wathan (NW) merepresentasikan kekuatan dan pengaruh politik para
Tuan Guru selama berpuluh tahun di NTB. Terutama berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada,
partai politik akan selalu menggandeng NW, atau Tuan Guru tertentu yang terpisah dari NW
untuk masuk atau sekedar bersimpati menyatakan dukungan pada partai politik tertentu.
Peneliti merasakan langsung selama masa penelitian di Mataram (awal Januari 2008) ketika
situasi politik di NTB menjadi ramai dan cenderung “memanas” karena perpecahan antar
Tuan Guru di dalam NW, dan keberpihakan politik yang berseberangan menjelang Pilkada
Gubernur NTB 2008 ini.
Sektor Lapangan Kerja dan Ekonom i
Keberadaan pasar tradisional amat penting sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok bagi
masyarakat Mataram, dan juga lapangan pekerjaan. Terdapat 17 pasar tradisional di seluruh
Mataram, dimana masing-masing kecamatan biasanya memiliki 1 sampai 3 pasar tradisional
yang besar; Pasar Kebon Roek di Kecamatan Ampenan, Pasar Pagesangan, Dasan Agung, dan
Rembige di Kecamatan Mataram, dan Pasar Cakranegara di Kecamatan Cakranegara 214 .
Berdasarkan informasi dari PEMDA Kota Mataram, perhatian pemerintah terhadap pasar
tradisional ini cukup tinggi dengan banyak melakukan proyek peremajaan kembali (revitalisasi)
bangunan-bangunan pasar tradisional menjadi semi-modern, seperti Pasar Kebon Roek
misalnya.
Sektor jasa sebenarnya menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 44% dari total 124.777
orang jumlah angkatan kerja di Mataram. Berdasarkan data statistik BPS215, pertumbuhan
industri jasa di Mataram terbilang tinggi, terutama untuk sektor usaha menengah dan kecil.
Terdapat 153 sektor usaha besar, 1548 usaha menengah, dan 5.771 usaha kecil. Terutama
usaha menengah dan kecil yang memang amat terlihat dengan kasat mata di Mataram sekarang
ini. Hampir di sepanjang jalan kota Mataram berjejer pertokoan dalam bentuk ruko (rumah
toko), terutama pusat kota. Nampaknya pilihan usaha informal di sektor jasa, seperti usaha
rumah makan, agen travel, toko oleh-oleh dan cinderamata, bengkel motor, dan voucher
pulsa dan HP adalah pilihan lain penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja di Mataram.
Perencanaan pemerintah pada sektor jasa dan perdagangan membuat perkembangan kegiatan
ekonomi di kota menjadi amat pesat. Keberadaan Mataram Mall yang baru berdiri NTB turut
mendorong kedatangan beberapa industri makanan cepat saji asing, seperti McDonald,
Kentucky Fried Chicken, dan Pizza Hut berdiri di Mataram.
Sektor jasa wisata pun salah satu yang direncanakan sebagai aset utama pendapatan pemerintah
kota. Contohnya, rencana pembangunan Mataram Water Park di dekat Bandara Selaparang,
Ampenan adalah usaha untuk menarik wisatawan lokal dari daerah-daerah di luar Mataram
untuk datang dan menjadi sumber penghasilan bagi kota. Peremajaan kota dilakukan dengan
perbaikan taman-taman kota, dan pengaturan pedagang makanan
213 ibid, hal. 315
214 BPS Kota Mataram. op cit, hal. 351-353
215 ibid, hal. 319-321
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di taman-taman kota sepanjang Jalan Airlangga. Pertumbuhan riil fisik kota Mataram memang
tinggi, sekitar 10,37% per tahunnya, dan memang sesuai dengan orientasi pemerintah kota
Mataram yang lebih menekankan pembangunan sarana dan prasarana fisik di Mataram 216 .
Temuan Lapangan dan Analisa
Re ak si Atas Hasil IPK 2006 di Kotam ady a Mataram
“Saya cukup kaget…Ko Mataram bisa masuk peringkat seburuk itu…Itu satu hal yang serius
menurut saya…Perlu dicermati atau kita buka semuanya bersama-sama berkaitan dengan
beberapa hal yang dinilai oleh TI-INDONESIA ini….” 217
Didi Sumardi, Ketua DPRD Kota Mataram
Sebagai sebuah penelitian lanjutan dari IPK 2006, pendalaman dan pencarian data dan
informasi merujuk pada peringkat Kota Mataram dari hasil IPK 2006 lalu. Menempati peringkat
ke 31 dengan skor 3,42, atau berarti peringkat kedua terburuk dalam persepsi atas perilaku
korupsi, “prestasi” ini tentunya tidak membanggakan bagi sebagian besar para pejabat
pemerintah ataupun legislatif Kota Mataram. Ditemui di sela-sela kesibukan masing-masing,
rata-rata mereka mengaku terkejut (walaupun sebagian besar mengaku sudah mengetahui
hasil IPK 2006 sebelumnya), dan merasa perlu untuk mengkonfirmasikan kembali beberapa
informasi berkaitan dengan gambaran situasi pemerintahan kota sekarang ini.
Pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil IPK di Mataram biasanya berangkat dari 2 asumsi:
Pertama, peringkat Kota Mataram tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi.
Perubahan dan perbaikan kinerja pemerintah kota selalu berlangsung, dan faktor penelitian
di satu waktu (cross-sectional research) di Mataram tahun 2006 lalu, tidaklah dapat di satu
waktu (cross-sectional research) di Mataram tahun 2006 lalu, tidaklah dapat dijadikan sebagai
patokan dan acuan di masa sekarang karena kondisinya telah jauh berubah, seperti yang
dinyatakan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh 218 . Beliau menekankan bahwa
beberapa kebijakan pemerintah kota yang berkaitan dengan pemerintahan yang transparan
dan akutanbel telah dibuat dan dijalankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal lain
yang menarik adalah penjelasan Lalu Martawang, seorang staff BAPPEDA Kota Mataram yang
menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah Kota Mataram telah aktif membuat beberapa
kebijakan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan efisiensi keuangan 219 . Martawang bercerita
bahwa selepas hasil IPK 2006 dirilis dan diketahui oleh beberapa pejabat tinggi Kota Mataram,
Walikota Mataram, H.M. Ruslan lalu mengumpulkan beberapa pejabat dan stafnya untuk
berembuk dan menindaklanjuti peringkat Mataram itu. Reaksi positif atas hasil IPK 2006 ini
ditandai dengan dikeluarkannya 3 kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi
di Mataram, yaitu: Su rat Ke p u tu san W alik o ta M ataram N o . 2 4 1 /III/2 0 0 6 te n tan g
Pem bentukan Kelom pok Kerja dan Sekretariat Kelom pok Kerja Koordinasi, Monitoring,
dan Evaluasi Pelaksanaan IN PRES N o. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pem berantasan
Ko ru p si d i Ko ta M ataram , In stru k si W alik o ta M ataram N o . 2 Tah u n 2 0 0 6 te n tan g
Pe n in gk atan Ku alitas Pe lay an an Pu b lik Se c ara Tran sp aran d an A k u n tab e l y an g
216 ibid.
217 Wawancara dengan Didi Sumardi, 15 Januari 2008
218 Wawancara dengan Ahyar Abdullah, 9 Januari 2008
219 Wawancara dengan Lalu Martawang, 15 Januari 2008
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Be b as Ko ru p si, Ko lu si, d an N e p o tism e , dan In stru k si W alik o ta M ataram N o . 3 tah u n
2 0 0 6 te n tan g Pe n in gk atan Pe lak san aan Efisie n si, Pe n gh e m atan d an D isip lin Ke rja d i
Lingk up Pe m e rintahan Kota Mataram (dokumen terlampir).
Asumsi kedua berangkat dari pertanyaan terhadap keobyektifan dari survei IPK 2006 dimana
karakteristik sampel survei adalah para pelaku bisnis atau pengusaha setempat. Hampir semua
pejabat pemerintah Kota Mataram menganggap bahwa peringkat Mataram yang buruk itu
karena rata-rata persepsi para pengusaha dibangun atas penilaian yang subyektif, karena
hampir semua pengusaha di Mataram mengandalkan proyek tender dari pemerintah kota.
Kekecewaan dan dendam karena kegagalan mendapatkan proyek tender disinyalir oleh Wakil
Walikota Mataram, Ahyar Abduh sebagai faktor terbesar penilaian para pengusaha atas kinerja
pemerintah kota. Keterkaitan kekecewaan para pengusaha tender tersebut dengan kondisi
pemerintahan kota sekarang ini –menurut para pejabat pemerintah- wajar terjadi. Menurut
beliau, sejak Walikota Mataram menunjukkan ketegasan dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa, sangat banyak kontraktor-kontraktor yang merasa “dirugikan” dengan reformasi
kebijakan transparansi Pemkot Mataram.
Reaksi berbeda atas hasil IPK 2006 muncul dari para pengusaha, akademisi, dan aktivis LSM
di Mataram. Dari beragam pendapat dan argumen yang dikemukakan dalam wawancara,
intinya mereka menegaskan bahwa tidaklah heran jika Mataram berada di peringkat serendah
itu karena memang kondisinya seperti itu. Beberapa malah merasa heran mengapa Mataram
tidak di peringkat terburuk dari 32 kota IPK 2006. Perilaku korupsi yang selama ini dipraktekkan
oleh orang-orang di instansi pemerintahan kota, ataupun legistlatif adalah cerita umum di
masyarakat Mataram. Berbagai contoh dan cerita dilontarkan, mulai dari dugaan korupsi
berskala besar yang melibatkan beberapa pejabat tinggi pemerintah kota, hingga pungutan
liar dalam pelayanan publik, seperti pembuatan ijin usaha, pembuatan KTP, dan lain-lain.
Berdasarkan dua perbedaan penjelasan yang kontras selama wawancara dengan beberapa
informan, pendalaman lebih lanjut dilakukan dengan cara menggali informasi-informasi.
Kondisi Korupsi di Kotam adya Mataram
Salah satu sumber yang menarik untuk dijadikan acuan awal mengenai kondisi tingkat korupsi
di suatu daerah adalah dengan penelusuran berita-berita mengenai kasus korupsi di media
massa, terutama media cetak lokal. Berdasarkan pengumpulan berita yang dilakukan sebelum
turun lapangan ke Mataram, beberapa berita mengenai kasus korupsi yang disorot adalah
kasus-kasus korupsi yang menyeret anggota DPRD Provinsi NTB sebagai tersangka. Yang
menghebohkan adalah kasus penggelembungan dana APBD NTB 2001-2003 sebesar 5 milyar
rupiah yang dilaporkan oleh Aliansi Rakyat untuk Advokasi Anggaran Pemerintah (ARAAP)
tahun 2004 dan hingga saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Mataram.220
Berdasarkan korespondensi dengan SOMASI NTB 221, salah satu LSM lokal antikorupsi, hingga
awal 2007 perilaku korupsi di Mataram memang disinyalir melibatkan lembaga eksekutif dan
legislatif setempat. Dari hasil studi SOMASI NTB, hampir 70% korupsi berada di sektor
pengadaan barang dan jasa (melalui praktek mark-up anggaran proyek), dan sisanya di sektor
pelayanan publik.
220
221

Wawancara dengan SOMASI NTB, 14 Januari 2008.
Diambil dari e-mail yang dikirim kepada penulis mengenai hasil analisa SOMASI NTB berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi
hingga semester awal tahun 2007 di Kotamadya Mataram.
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Sumber lain adalah hasil audit BPK terhadap Belanja Daerah Kota Mataram tahun 2005 dan
2006 222. Dari hasil laporan tersebut terungkap beberapa dugaan ketidakjelasan penggunaan
anggaran APBD untuk pos-pos pengeluaran tertentu, seperti: 1) kelebihan belanja bantuan
Pemkot Mataram kepada partai politik sebesar Rp.14 juta, 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas
sebesar Rp.182.157.800 yang tidak lengkap administrasinya, dan beberapa praktek pengadaan
barang dan jasa oleh pemkot yang tidak sesuai dengan aturan.
Penjelasan yang lebih mendalam mengenai gambaran dan temuan lapangan dalam penelitian
di Mataram akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian selanjutnya. Pembagian paparan akan
dibagi dalam dua topik; bagian pertama soal pengadaan barang dan jasa, bagian kedua
mengenai pelayanan publik.
Soal Pengadaan Barang dan Jasa
“Batasan antara penjahat dan penjahit adalah tipis”

223

Lalu Martawang, staff BAPPEDA Kota Mataram
Dalam tabel rincian APBD Kota Mataram dari tahun 2002-2006 di bagian sebelumnya, pos
anggaran belanja publik terlihat semakin lama semakin membesar jumlah anggarannya
dibandingkan dengan pos anggaran belanja aparatur. Peningkatan ini berarti memang telah
muncul inisiatif dari pemerintah Kota Mataram dan DPRD untuk berusaha memperbaiki
kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan lebih banyak menghabiskan APBD untuk
pembelanjaan gaji pegawai, dan lain-lain. Namun pula harus disoroti bahwa besarnya pos
anggaran belanja publik harus diawasi oleh masyarakat dalam penggunaannya, karena indikasi
yang terjadi adalah rawannya kecenderungan korupsi dalam proses pengadaan barang dan
jasa yang dilakukan oleh oknum terkait dengan instansi pemerintah Kota Mataram.
Menurut pengakuan beberapa informan yang berasal dari instansi pemerintahan kota, selama
ini pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemkot Mataram sudah
sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Keppres 80/tahun 2003. Ketaatan ini bukan hanya
karena perasaan takut pada hukum, tetapi juga sudah ditegaskan oleh pejabat pemkot tertinggi,
yaitu Walikota Mataram dalam beberapa kesempatan kepada seluruh kepala dinas dan stafstaf di bawahnya bahwa segala urusan yang berhubungan dengan tender proyek di Mataram
harus sesuai dengan aturan yang ada. Ketua DPRD Didi Sumardi mencontohkan bahwa ketika1
Pasar Kebon Rueng di Ampenan terbakar beberapa tahun lalu, walau seharusnya bisa dilakukan
penunjukkan langsung untuk membangun kembali pasar itu karena termasuk kebutuhan
mendesak (force majeur), namun Walikota Mataram tetap bersikeras untuk melakukan proses
tender pembangunan ulang terlebih dahulu. “Pak Walikota bilang ke saya, dia merasa lebih
“Pak Walikota bilang ke saya, dia merasa lebih aman kalau begitu..”, demikian ujar Didi
Sumardi. 224
225

Sebenarnya, menurut Didi Sumardi , apa yang dilakukan Pemkot sudah benar dan baik
dengan patuh pada Keppres 80/Tahun 2003 itu, tetapi yang dikeluhkan justru sebenarnya
perilaku para pengusaha kontraktor yang selalu berusaha “menghalalkan segala cara”,
mendekati orang-orang tertentu di instansi pemerintah untuk bisa memenangkan dirinya dalam
tender proyek. Lalu Martawang, staff BAPPEDA menceritakan kejadian-kejadian seperti itu
berdasarkan pengalaman beliau yang pernah beberapa kali menjadi panita lelang proyek
222 Diambil dari Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Pada Kota Mataram Di Mataram, (Denpasar:
Perwakilan BPK RI di Denpasar. 2006)
223 Wawancara dengan Didi Sumardi, 15 Januari 2008
224 ibid
225 Wawancara dengan Lalu Martawang, 15 Januari 2008
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pengadaan barang dan jasa. Menurutnya kontraktor seringkali menawarkan uang lebih atau
mark-up dari proposal proyek yang diajukannya 226. Pengalaman Martawang yang seringkali
menjadi pimpinan proyek tender di Mataram, dirinya sering merasa kewalahan bila dihubungi
oleh para kontraktor yang berusaha untuk mendekatinya sebagai pimpro agar proposalnya
dimenangkan. Seringkali handphone-nya dimatikan karena tidak mau dihubungi oleh para
kontraktor tersebut, yang seringkali adalah teman-temannya sendiri. “Batasan antara penjahat
dan penjahit adalah tipis” demikian ungkapan beliau mengenai perilaku para kontraktor di
Mataram 227 .
Ketergantungan para pengusaha kontraktor yang tinggi kepada Pemkot Mataram memang
terjadi dan merupakan kewajaran ketika kita melihat dari orientasi kebijakan pemerintah yang
lebih menekankan pembangunan sarana dan prasaran fisik perkotaan dengan pos anggaran
publik yang besar. Hubungan “kedekatan” antara beberapa pengusaha kontraktor dengan
pejabat pemerintah Mataram ini pun sebenarnya menjadi perhatian serius dari kalangan
antikorupsi di Mataram. Dugaan adanya kedekatan beberapa pejabat Pemkot dengan kelompok
pengusaha kontraktor tertentu seringkali mewarnai proses tender pengadaan barang dan jasa
di Mataram. Praktek-praktek korupsi yang lazim terjadi dalam proyek pengadaan barang dan
jasa, seperti mark-up anggaran, kualitas materi bangunan yang tidak sesuai ketentuan dan
rancangan awal fisik proyek pun acap terjadi dalam beberapa proyek pembangunan yang
dibiayai Pemkot Mataram. Seorang aparat pemerintahan yang pernah beberapa kali menjadi
pengawas teknik untuk pembangunan sarana fisik di Mataram mengeluhkan praktek markup yang mengakibatkan kualitas bangunan menjadi lebih rendah. Perbuatan-perbuatan yang
sering dilakukan oleh para pengusaha kontraktor ini membuatnya naik pitam dan marahmarah karena dianggapnya selain merugikan kepentingan umum karena korupsi juga memalukan
nama baiknya sebagai pengawas proyek pembangunan tersebut.
Yang paling disorot oleh beberapa pihak dalam praktek tender pengadaan barang dan jasa
di Mataram adalah munculnya kecenderungan beberapa tahun terakhir ini usaha monopoli
penguasaan proyek pembangunan fisik berskala besar di Mataram oleh sebuah perusahaan
konstruksi besar di Mataram. Beberapa informan memberikan informasi yang senada bahwa
bentuk penunjukkan langsung kepada pihak tertentu ini dimungkinkan karena adanya bentuk
pembayaran Voor Finance Sharing yang sering dilakukan oleh Pemkot Mataram. Model
pembayaran ini memungkinkan untuk pengusaha membiayai terlebih dahulu seluruh ongkos
pembangunan, dan di kemudian hari diganti oleh pemerintah melalui cicilan pembayaran 228
.
Menurut beberapa informan yang ditemui, model Voor Finance Sharing ini memang menunjuk
langsung pada monopoli PT.Varindo, sebuah perusahan konstruksi besar di NTB yang memang
mampu untuk membiayai beberapa proyek pembangunan fisik berskala besar, terutama
pembangunan kembali pasar-pasar, sekolah-sekolah di Mataram 229. Berdasarkan informasi,
hingga sekarang pun beberapa proyek pembangunan besar di Mataram telah dipegang anak
perusahaan dari PT. Varindo, seperti pembangunan rumah sakit Mataram seluas 2 hektar.
SOMASI NTB bahkan menenggarai bahwa pembayaran yang dicicil oleh Pemkot pun acapkali
dimark-up sehingga menjadi jauh lebih besar dari ongkos pembangunan sebenarnya. Dari
hasil studi SOMASI NTB mengenai praktek Voor Finance Sharing dalam beberapa proyek
pembangunan di Mataram tahun 2003 sebagai berikut:
226 Wawancara dengan Lalu Martawang, 15 Januari 2008. Ditambah pengakuannya bahwa hanya segelintir orang saja di Mataram ini
yang telah memiliki sertifikat L4 untuk menjadi panita pengadaan barang dan jasa, termasuk beliau, sehingga mudah bagi para
pengusaha untuk mendekati orang-orang yang sudah diketahui akan menjadi panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan
PEMDA Mataram.
227 ibid
228 Wawancara dengan SD, 9 Januari 2008
229 Wawancara dengan FT, 9 Januari 2008
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Alokasi Dana Pembangunan dengan Pola Voor Finance Sharing di Kotamadya Mataram tahun
2003
Alokasi Dana APBD
Kota Mataram 2003
(RP)

Belanja Modal Pembangunan
Pembangunan Pasar/Pusat Kerajinan Emas Dan Mutiara (MCC)

5,94 miliar

Pembangunan Pasar Rembiga

5,47 miliar

Pembangunan Pasar Mini

4,9 miliar

Los Pasar Baru Pagesangan
Pembangunan Pasar Dasan Agung

988,39 juta

Pembangunan Pasar Pagutan

1,98 miliar

Pembangunan Pasar Karang Lalede

1,99 miliar

Pembangunan gedung SMU 6 Mataram

830,41 juta

Pembangunan tambahan SMU 6 Mataram

1 miliar

Pembangunan RKB (kost bertingkat) SDN 2 Cakranegara

563 juta

Pembangunan RKB (kost bertingkat) SDN 1 Ampenan

569,9 juta

Pembangunan RKB (kost bertingkat) SDN 5 Mataram

563 juta

Sumber: Tablodi NURANI, Edisi 3/tahun I/Okt-Nov/2003 dalam Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan.
SOMASI NTB: 2003, hal. 189

Praktek pembangunan proyek pemerintahan, baik melalui proses tender ataupun model Voor
Finance Sharing di Mataram pun selalu berujung pada masalah sengketa pembayaran ganti
rugi lahan milik masyarakat. Penetapan harga ganti rugi yang jauh di bawah harga yang
berlaku selalu dipaksakan oleh pemerintah kepada warga pemilik lahan. Kasus ganti rugi
lahan di Jalan Udayana untuk dijadikan Kawasan Jalur Hijau (Green Belt Area) oleh Pemkot
Mataram adalah salah satu dimana para pemilik lahan dipaksa untuk menyetujui harga ganti
rugi yang telah ditentukan Pemkot 230 . Modelnya adalah dengan mendatangi para pemilik
lahan satu persatu dan diberitahukan bahwa telah terjadi kesepakatan atas harga ganti rugi
dan si pemilik lahan itu diharuskan menerimanya karena sudah disepakati bersama. Praktek
penipuan ini kemudian dikritisi oleh beberapa LSM di Mataram yang pada awalnya melihat
ketidakwajaran atas harga ganti rugi yang jauh di bawah harga pasaran di salah satu jalan
utama Mataram itu. Bahkan fakta yang menarik ternyata di Jalan Udayana yang sudah
dibebaskan itu kini berdiri sebuah restoran baru yang cukup megah dan permanen, dan
rencana pembangunan Mataram Water Park. Para aktivis LSM lokal Mataram kemudian
mempertanyakan bagaimana kelanjutan konsep Kawasan Jalur Hijau di Jalan Udayana itu?
Soal Pelayanan Publik
“Begini ya..Kita bikin ijin saja...Kita harus bayar...Yang jelas-jelas ditulis di situ
gratis..Kita harus bayar” 231
IS, pelaku bisnis di Mataram

230 Wawancara dengan H, 14 Januari 2008
231 Wawancara dengan IS, 8 Januari 2008
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Semenjak desentralisasi tahun 2002, kewenangan pemerintah daerah bertambah dengan
peran pelayanan publik yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem birokrasi yang tidak
lagi sentralistik sebenarnya memberikan peluang kepada tiap aparat birokrasi daerah untuk
berkreasi sebebasnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup melalui pelayanan publik
yang bermutu di daerahnya. Dalam konteks good governance pun, sektor pelayanan publik
yang dilakukan pemerintah daerah harus didasari pada prinsip-prinsip seperti efisiensi,
transparan, dan akuntabilitas.
Pemkot Mataram mengakui masih sulit untuk dapat mempraktekkan pelayanan publik kepada
masyarakat yang efisien dan transparan. Wakil Walikota Ahyar Abduh mengemukakan beberapa
hambatan dalam birokrasi di Mataram berkaitan dengan praktek pelayanan publik. Model
red-type bureaucracy yang memang masih menjadi masalah di lembaga birokrasi di Indonesia
adalah masalah klasik pula yang dihadapi oleh Pemkot Mataram. Jalur birokrasi yang panjang
dan berbelit diakui sendiri oleh salah satu pejabat tinggi PEMDA Kota Mataram menjadi salah
satu penyebab penggelembungan biaya pelayanan publik yang akhirnya dibebankan pada
warganya.
“…Bisa saja kan aturannya jelas…Tarifnya jelas…Tapi kan sering ada pemain
disitu..Yang memainkan ijin itu…Harusnya aturannya mungkin bayar 2 juta tapi
minta 10 juta…Nah, itu memang lepas dari pantauan kita…Memang ndak bisa
kita…Tidak terdeteksi….Itu bisa saja terjadi….Dimana saja bisa terjadi…Kita
memang berkomitmen pelayanan publik itu bisa cepat….Karena birokrasi itu kan
kaya hutan….Kan yang namanya hutan itu bermacam-macam..Banyak isinya…” 232
Salah seorang pelaku bisnis di Mataram pun mengakui panjangnya jalur birokrasi dalam
pelayanan publik telah memunculkan kecenderungan perilaku korupsi dalam keseharian
ketika berhubungan dengan beberapa instansi pemerintah di Mataram. Praktek-praktek seperti
pungli, proses diperlama, dan biaya yang terlalu tinggi acapkali dikeluhkan oleh IS 233, seorang
pengusaha yang bergerak di bidang jasa ekspedisi (pengiriman barang). Ketika hendak
mengurusi pembuatan ijin usaha, IS merasakan sendiri mengikuti proses pembuatan yang
panjang dan berbelit-belit di Mataram. Berdasarkan pengalamannya, beliau pernah mencoba
mengurusi sendiri pembuatan ijin usaha hingga memakan waktu 3 bulan dan tak membuahkan
hasil hingga akhirnya memutuskan untuk mencoba melalui calo atau perantara dan membayar
lebih dari 500.000 rupiah, ijin usaha akan keluar dalam waktu paling lama 2 minggu. “Paksaan”
untuk menggunakan calo dan membayar lebih itu tidak bisa dihindari oleh IS karena menurutnya
kebutuhan pembuatan ijin usaha itu mendesak dan penting untuk syarat membuat rekening
perusahaannya di bank.
Dalam kegiatan usahanya sehari-hari, bidang usaha ekspedisi seperti yang digeluti IS ini
membuatnya harus sering berhubungan dengan instansi pemerintah, terutama berkaitan
dengan ijin perjalanan, ijin pengiriman barang, ijin karantina di bandara, dan lain-lain. Dari
pengalamannya itu beliau menyimpulkan bahwa hampir di seluruh instansi pemerintah
permintaan pungli itu selalu terjadi. Dari contohnya ketika mengurusi pengiriman ikan keluar
Lombok misalnya, pungli di bandara untuk mengurusi ijin karantina barang yang dikirim ke
luar atau sebaliknya, biasanya oknum petugas meminta ongkos lebih dari ketentuannya,
sekitar 25 ribu rupiah per boks ikan dari ketentuan hanya 10 ribu rupiah. Pungli itu, menurutnya,
yang merugikan bagi usahanya karena ongkos berlebih itu diambil dari keuntungan dia. Pungli
lainnya adalah ketika mengurusi surat ijin perjalanan ke Dinas Perhubungan dan Kepolisian
232 Wawancara dengan AA, 9 Januari 2008
233 Wawancara dengan IS, 8 Januari 2008
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dimana IS harus mengeluarkan uang sekitar 200 ribu rupiah agar proses perijinannya lancar.
Mengenai soal pelayanan publik ini sebenarnya sejak 2002 Pemkot Mataram telah berinisiatif
untuk merampingkan jalur birokrasi pengurusan pelayanan publik yang panjang melalui
pendirian Kantor Pelayanan Terpadu (One-Stop Service Office) di Mataram. Bahkan menurut
Ketua DPRD Didi Sumardi 234 , sistem pelayanan satu atap di Mataram ini salah satu yang
pertama dan dijadikan contoh model untuk daerah-daerah di Indonesia pada waktu itu.
Namun sayang, inisiatif untuk mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik itu harus berhenti
di tengah jalan karena ternyata Kantor Pelayanan Terpadu Kota Mataram tidak berumur
panjang dan terbengkalai hingga sekarang. Ketika dikonfirmasikan penyebabnya, seorang
pejabat tinggi Kota Mataram secara implisit melihat faktor koordinasi yang tumpang tindih
di antara otoritas birokrasi menjadi penyebabnya:
“…Seperti masalah pelayanan publik ini, satu dinas satu institusi disini kan ada
yang namanya Kantor Pelayanan Terpadu…Aturannya sudah ada…Bangunannya
juga sudah jelas ada…Tapi di tingkat pelaksanaan masih mandek…Kendalanya,
koordinasi di antara instansi yang terkait dengan pelayanan publik, seperti ijin
dan sebagainya, masalah IMB, ini yang sering kadang masih tarik menarik antara
dinas yang ada….Saya lihat masih masalah disitu sering tidak transparan dan
sebagainya …” 235
M in im n y a Ka su s Ko ru p si y a n g D ila p o rk a n k e Ke ja k sa a n N e g e ri M a ta ra m
Korupsi di sini itu sebenarnya banyak, cuma gak ada yang melaporkan saja….236
Bambang Sutrisna, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Mataram yang diwakili oleh
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram, Bambang Sutrisna ketika dikonfirmasi mengenai
kasus-kasus korupsi di Kota Mataram yang sedang ditangani oleh Kejari Mataram, beliau
mengatakan bahwa sejak dua tahun terakhir ini tidak ada dugaaan kasus korupsi yang
dilaporkan ke pihak Kejaksaan Negeri Mataram 237 . Ketika ditanyai penyebabnya, pejabat
penegak hukum yang baru sekitar 3 tahun menjabat Kasi Pidsus di Mataram ini tidak ingin
berspekulasi lebih lanjut. Namun menurutnya, ketiadaan pelaporan kasus korupsi ini pun
diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki aparat hukum seperti
kejaksaan, untuk berusaha mencari aktif dugaan korupsi di Mataram.
Walaupun hambatan tersebut muncul, Kejari Mataram, Bambang Sutrisna memperlihatkan
beberapa berkas tuntutan perkara korupsi yang sedang disidik olehnya. Perkara-perkara korupsi
ini menurutnya berskala kecil karena hanya melibatkan beberapa kelompok kredit petani di
pinggiran Mataram dan jumlah nominal kerugian negara yang kecil pula. Kasus-kasus ini bisa
muncul dan disidik oleh Pidsus Kejari atas inisiatif dari beliau dan staf-staf di bawahnya untuk
mencari dugaan kasus korupsi di Mataram. Namun beliau tidak mengelak bahwa untuk
dugaan korupsi yang berskala besar dirinya masih dibatasi oleh permasalahan fasilitas dan
anggaran yang terbatas.

234 Wawancara dengan Didi Sumardi, 15 Januari 2008
235 Wawancara dengan AA, 9 Januari 2008
236 Wawancara dengan Bambang Sutrisna, 16 Januari 2008
237 ibid
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Peran Aktor Pendorong Dalam Pem berantasan Korupsi
“Tidak…tidak ada yang berani melawan…..jadi karena kondisi itu kita jadi apatis….”

238

FT, intelektual muda Mataram
Dalam beberapa kesempatan wawancara, banyak pihak yang pesimis dengan harapan
perbaikan tingkat korupsi di Mataram. Kalangan aktivis prodemokrasi menilai kondisi
pemerintahan di Mataram ini sudah dalam titik terburuk dan susah untuk diperbaiki lagi.
Menurut seorang intelektual muda Mataram FT 239 , para aktivis gerakan prodemokrasi dan
antikorupsi di Mataram sekarang sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi untuk
melakukan pengawasan kinerja Pemkot Mataram. “Sedang tiarap”, demikian ujarnya sambil
tersenyum getir. Alasan ketidakmampuan ini sebenarnya merupakan perasaan takut dan jera
yang muncul di antara kalangan aktivis karena trauma di masa lalu oleh tindakan represif
aparat pemerintah kota Mataram dalam menyikapi sikap kritis mereka. Seorang aktivis Mataram
lain menceritakan beberapa kisah, baik yang dialaminya atau pun didengar dari teman-teman
aktivis lain ketika mereka ditekan dan diintimidasi oleh pejabat pemerintah kota. Mulai dari
ancaman fisik hingga tindakan kekerasan ketika mendemo kebijakan pemkot adalah resiko
yang harus diterima oleh para aktivis di Mataram 240.

Hal senada pun dilontarkan oleh rekan-rekan aktivis SOMASI NTB dalam wawancara dengan
mereka 241 . Secara tegas mereka menyoroti peran kekuasaan yang dipegang oleh pejabat
pemerintah kota tertinggi di Mataram ini yang menurut SOMASI menjadi akar dari munculnya
gaya pemerintahan yang cenderung represif. Sebagai LSM antikorupsi di Mataram yang sejak
awal telah fokus dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah, sejak beberapa tahun lalu
SOMASI NTB pun harus menerima resiko yang sama; ditekan dan diintimidasi oleh kekuasaan
yang lebih besar di kota itu. Menjadi menyedihkan ketika kemudian aktivis-aktivis SOMASI
NTB menegaskan pilihan bahwa kini mereka sudah tidak fokus lagi pada Kota Mataram karena
faktor pengalaman masa lalu, dan rasa pesimis terhadap iklim keterbukaan dalam institusi
birokrasi di Mataram.

Korupsi dan Budaya
Beberapa informan menginformasikan peliknya persoalan korupsi di Mataram karena kekaburan
pemahaman mengenai tindakan korupsi dengan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Soal
gratifikasi, misalnya, Ketua DPRD Mataram melihat faktor ketidaktahuan jika memberi hadiah
setelah proyek selesai itu termasuk dalam tindakan korupsi, bahkan di kalangan eksekutif
sendiri di Mataram.
“Termasuk juga semua pejabat eksekutif ini, saya ragu apa mereka tahu tidak soal gratifikasi
ini, oleh karena itu menurut saya manakala terjadi perbuatan yang termasuk gratifikasi yang
242
didasari ketidaktahuan itu beda maknanya dengan manakala orang tahu dan mengaku…”
238 Wawancara dengan FT, 9 Januari 2008
239 Wawancara dengan SD, 11 Januari 2008
240 Wawancara dengan H, 11 Januari 2008
241 Wawancara dengan SOMASI NTB, 15 Januari 2008
242 Wawancara dengan Didi Sumardi, 15 Januari 2008
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Ketidaktahuan ini didasari pandangan bahwa tindakan gratifikasi selama ini dianggap sebagai
bagian dari budaya masyarakat Indonesia; sebagai bentuk terima kasih, memberikan sedikit
rezeki dengan ikhlas tanpa paksaan, dan menghormati orang lain. Selain itu, persoalan
gratifikasi pun menjadi wilayah korupsi yang sangat tinggi dalam sektor pengadaan barang
dan jasa. Hal ini terungkap ketika salah seorang peserta FGD membeberkan bahwa gratifikasi
amatlah wajar dan mungkin terjadi karena seringkali seorang panitia lelang tergiur oleh
besarnya “hadiah” yang jauh lebih tinggi dibanding honor pekerjaannya yang melelahkan.
Peserta 243 FGD lain pun mengamininya dan mengatakan bahwa praktek gratifikasi susah
sekali dibuktikan karena dianggapnya pekerjaan sudah selesai dan pemberian itu tidak ada
sangkut pautnya dengan pelaksanaan proyek lalu.
“Kepres No. 80 sudah benar, dari segi administrasi. Dia mengikuti kepres No. 80, ada buktinya?
Tapi secara moral... gajinya kecil, 1 juta saja, sementara suap yang ditawarkan 80 juta. Mereka
baru mendapatkan uang setelah pengadaan barang dilakukan, bukan sebelum pengadaan
dilakukan. Jadi suap dilakukan setelah proyek selesai. Sebenarnya semua pemberian yang
dilakukan setelah pengadaan sebenarnya termasuk korupsi. Bagi hasil kok saya tolak? Sudah
selesai urusan pengadaannya kok” 244
Perilaku korupsi lain yang berkaitan dengan budaya masyarakat adalah dalam soal pelayanan
publik. Salah seorang pejabat pemerintah Mataram mengakui kebiasaan memberi uang lebih
kepada petugas pemerintah yang sudah mengurusi keperluan seseorang merupakan tanda
terima kasih dan pengertian atas beban kerja aparat pemerintah 245. Misalnya dalam pembuatan
KTP, beliau mengakui memberikan uang lebih sebagai ongkos pembuatan KTP kepada aparat
pemerintah di lingkungan rumahnya agar prosesnya cepat selesai dan juga sebagai bentuk
penghargaan atas jasa kerjanya.

Masih kentalnya hubungan antara tindakan korupsi dengan kebiasaan masyarakat membuat
faktor budaya menjadi salah satu unsur penting dalam memahami bentuk korupsi yang selama
ini terjadi. Walaupun sudah ada peraturan yang dengan jelas mengeluarkan batasan-batasan
definisi korupsi, terutama berkaitan dengan hak dan kewenangan aparat pemerintah, perilaku
yang didasari pada kebiasaan sulit untuk diubah. Keberadaan “pungli”, misalnya, telah masuk
dalam tatanan kebiasaan sehari-hari. Corruptive behaviour as a code of conduct ketika
mengurusi KTP di kantor kelurahan, ketika membuat ijin usaha, dan juga membuat Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada dasarnya budaya memiliki nilai positif sebagai pedoman tata perilaku individu berdasarkan
nilai dan norma yang diakuinya. Sebaliknya, korupsi dalam konteks budaya diartikan sebagai
nilai negatif, sebagai tata perilaku yang merusak sistem-sistem lain di luar sistem budaya.
Menarik untuk menyimak perdebatan akademis antara hubungan kebiasaan masyarakat
dengan korupsi. Berdasarkan studi mengenai korupsi di Asia, Husein Alatas 246 , intelektual
Malaysia, membandingkan pemahaman intelektual Barat dalam menilai kebiasaan pemberian
243 Hasil FGD, 17 Januari 2008
244 Hasil FGD, 17 Januari 2008
245 Wawancara dengan LT, 15 Januari 2008
246 Alatas, 1982, hal. 123
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hadiah dalam masyarakat Asia mengutip Gunar Myrdal yang mengatakan tradisi pemberian
hadiah, atau upeti dalam masyarakat pra-kapitalistik dapat menjadi sumber korupsi negaranegara Asia. Ide ini kemudian ditentang oleh Alatas yang menganggapnya sebagai kesalahan
paradigmatik intelektual Barat dalam memahami unsur budaya Timur. Menurut Alatas tindakan
“pemberian hadiah” merupakan “lembaga universal”. Tindakan itu tidak dapat merujuk pada
kebiasaan buruk sebuah komunitas budaya, dan menilai faktor-faktor lain justru lebih
mempengaruhinya, seperti motivasi, dan tujuan dari tindakan tersebut. Menurutnya yang
justru penting berkaitan dengan faktor “kebiasaan” atau “tradisi” adalah dengan menekankan
pembuatan kebijakan ketat yang dapat mendefinisikan kebiasaan-kebiasaan tertentu ke dalam
tindakan korupsi atau bukan247 . Oleh karena itu ketika mengetahui adanya keterkaitan antara
budaya dengan perilaku korupsi, pedoman nilai “ucapan terima kasih”, atau “tidak ingin
repot” ketika berurusan dengan pelayanan publik harus diubah dengan cara mensosialisasikan
batasan-batasan tindakan korupsi kepada masyarakat.

Me le m ahny a Ge rak an Pe m be rantasan Korupsi
Sebagai ibukota provinsi, pusat perekonomian, dan pendidikan NTB, dinamika Kota Mataram
memunculkan kelompok-kelompok sosial baru yang heterogen. Kemampuan ekonomi dan
akses pendidikan yang lebih baik dibanding daerah lain di NTB, contohnya, melahirkan kelas
menengah perkotaan sebagai kelas baru di Mataram. Keragaman profesi; mulai dari akademisi,
pengusaha, aktivis LSM, mahasiswa, hingga ke tokoh budaya, dan agama adalah simbol dari
eksistensi kelas menengah yang ditandai dengan kesadaran politik yang lebih tinggi dibanding
masyarakat lainnya. Dalam posisinya sebagai mediating structure dalam masyarakat yang
heterogen, posisi kelas menengah adalah penghubung antara kelas elit dan massa; antara
pemerintah dengan masyarakat. Posisi “perantara” yang dimaksudkan oleh Peter Berger sebagai
akibat dari modernisasi ini bukan sebagai buffer, atau sandaran bagi kelas elit tapi harus
menjalankan perannya sebagai “saluran” komunikasi, termasuk sebagai agen pengawas (agent
of control) bagi pemerintah 248 .
Namun sayangnya fungsi pengawasan terhadap pemerintahan dari masyarakat (yang secara
teoritis umumnya diwakili oleh kelas menengah perkotaan) di Kota Mataram justru surut dan
cenderung mati. Dalam kasus ini tampaknya posisi gerakan pengawasan oleh masyarakat
kelas menengah ini justru “kalah” dan dapat ditekan oleh birokrasi. Hubungan triangulasi
dalam memahami kondisi tersebut dapat dijelaskan dengan mengidentifikasikan posisi ketiga
aktor utama, yaitu Negara/State (birokrasi), pengusaha/market, dan masyarakat/civil society
(aktor gerakan anti-korupsi). Dalam konsep triangulasi ini, menurut Martinussen249 , ketiga
aktor memiliki kekuatan yang berbeda dan saling mempengaruhi. Kekuatan dan kelemahan
masing-masing aktor akan menimbulkan garis hubungan yang cenderung satu arah.

NEGARA (birokrasi)

CIVIL SOCIETY
(gerakan anti-korupsi)

MARKET (pengusaha)

Gambar 1: analisa hubungan triangulasi dalam kasus Kota Mataram
247 ibid, hal. 133
248 Peter L. Berger, 1977, hal. 169-180
249 John Martinussen, 1998, hal. 217-257
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Birokrasi pemerintahan yang kuat; dalam arti menguasai hubungan dengan kedua aktor lainnya
biasanya memiliki karakteristik kekuasaan yang otoriter dan memerintah (imperative authority),
dan biasanya beriringan dengan ketidakmampuan kinerja birokrasi dan inefisiensi administrasi
pemerintahan, dikuasai oleh segelintir elit politik, dan yang terpenting memiliki sedikit perhatian
pada pembangunan ekonomi dan sosial bagi warganya. Model predatory state 250 –menurut
Peter Evans –ini hanya menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik para elitnya saja
karena minimnya pengawasan dari masyarakat. Karena kepentingan ekonomi pula maka
Negara dan Pengusaha saling membutuhkan dan mempengaruhi, dan pula kecenderungan
korupsi pada interaksi yang berhubungan dengan uang dalam pelayanan publik dan pengadaan
barang dan jasa menjadi amat mungkin.
Peran civil society di Mataram memang dalam kondisi mengkhawatirkan. Keengganan SOMASI
NTB –yang diakui oleh para aktivis LSM lokal sebagai barometer pemberantasan korupsi di
Mataram –untuk mengurusi lagi permasalahan korupsi di wilayah Kotamadya Mataram memang
sungguh memprihatinkan. Jera karena intimidasi dan tekanan represif di masa lalu dapat
dilihat sebagai contoh berhasilnya predatory state “melemahkan” kekuatan gerakan antikorupsi
di Mataram.
Namun perlu disikapi pula kegagalan ini tidak hanya karena faktor eksternal (kekuatan luar
yang menekan civil society), tetapi juga ternyata diantara para aktivis sendiri pun terdapat
perpecahan yang parah. Aktivis-aktivis LSM dan prodemokrasi di Mataram memiliki orientasi
tersendiri, tidak hanya perbedaan ideologi atau tujuan, tetapi bahkan banyak bermunculan
aktivis/organisasi massa/LSM yang lebih pragmatis mendapatkan keuntungan materi dengan
berafiliasi ke partai politik tertentu dan menjual isu-isu politik (termasuk dugaan korupsi),
atau bergantung kepada pemkot sebagai parasit. Kondisi ini dikemukakan oleh salah seorang
aktivis prodemokrasi Mataram:
“Iya karena di antara kita sendiri pun banyak yang jadi benalu
ya…Banyak di depan kita kawan, tetapi di belakang berbuat lain..
Aktivis di daerah ini kan sangat pinter....Mereka bisa jualan kasus-kasus
korupsi…” 251
Selain aktivis prodemokrasi dan LSM, aktor pendorong gerakan antikorupsi lainnya adalah
media massa yang seharusnya berandil penting dalam upaya pemberantasan korupsi dengan
melakukan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui
pemberitaan pada khalayak pembaca. Namun ternyata media massa, terutama beberapa
media cetak lokal di Mataram; Lombok Post (oplah terbesar di NTB), Suara NTB, SINERGI,
dan lain-lain, ternyata tidak memberikan fokus perhatian pada pengungkapan kasus korupsi
di wilayah Kota Mataram.
Hal lainnya adalah peran dari intelektual Mataram. Kampus seharusnya dapat dianggap
sebagai center of exellence bagi para akademisi. Berdasarkan keilmuannya, pengawasan yang
dilakukan akademisi akan lebih valid karena faktor obyektif dan ilmiah. Berbagai organisasi
kemahasiswaan yang ada di Mataram, baik yang bersifat internal kampus, seperti BEM dan
Senat Mahasiswa jarang ada yang berani menyuarakan kepedulian mereka terhadap praktek
korupsi di Mataram. Hal serupa pun terjadi pada organisasi mahasiswa eksternal, seperti HMI
Kota Mataram yang tidak berusaha untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah
satu agenda utama organisasi mereka.
250 Op cit, hal. 238
251 Wawancara dengan FT, 9 Januari 2008
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Dalam bentuk lain beberapa akademisi di Mataram pun mengakui bahwa banyak pengajar
dan peneliti kampus di Mataram begitu tergantung dengan proyek-proyek pemerintah sehingga
tidak menutup kemungkinan akademisi malah menjadi counterparts yang setia bagi pemerintah.252
Informan pun tidak memungkiri bahwa posisi akademisi sekarang tidak bisa lagi bebas
mengkritisi pemerintah jika ada yang salah, karena posisinya sudah berdasarkan hubungan
kekuasaan materi. Alasan-alasan pragmatis, seperti gaji kecil, atau pengadaan proyek selalu
dari Pemda kemudian dipakai sebagai apologia bagi absennya peran akademisi dalam
pemberantasan korupsi di Mataram.
Satu lagi aktor dalam posisi mediating structure ini sebenarnya adalah keberadaan tokohtokoh agama, atau para Tuan Guru di Mataram. Di bagian pendahuluan digambarkan dengan
singkat bagaimana pengaruh dari karisma seorang Tuan Guru kepada masyarakatnya bahkan
bisa mempengaruhi kepercayaan dan tindakan politik seseorang. Dalam posisi ini seharusnya
peran aktif dari Tuan Guru dapat diharapkan untuk bersama-sama memberantas korupsi di
Mataram.
Bagaimana sikap para Tuan Guru terhadap pemberantasan korupsi di Mataram? Ervyn Kaffah253
telah menggambarkan dengan jelas bagaimana pandangan para Tuan Guru di NTB yang pada
dasarnya memang tidak setuju dengan praktek korupsi yang berlangsung di lingkungannya.
Menurut Kaffah, para Tuan Guru pun merasakan langsung dampak dari korupsi, seperti
dicontohkannya adanya pemotongan-pemotongan dana anggaran untuk pesantren dari
pemerintah daerah. Ketidaksetujuan terhadap korupsi, selain karena merugikan secara ekonomi
pun didasari pada etika moral agama bahwa korupsi sama dengan mencuri.
Sayangnya ketidaksetujuan terhadap praktek korupsi ini kemudian tidak disalurkan secara
aktif sebagai bentuk protes dan gerakan massal yang bermanfaat. Walaupun dicontohkan oleh
Kaffah adanya pertemuan para Tuan Guru se-NTB untuk menolak praktek korupsi di NTB
pada tahun 2001254 , tetapi dalam kenyataannya praktek korupsi seringkali “didiamkan saja”
oleh para Tuan Guru. Sikap pasif para Tuan Guru ini dapat dianggap sebagai sebuah pola
perilaku yang kompromistis dan sangat pragmatis terhadap segala sesuatu yang terjadi di
lingkungan birokrasi pemerintahan.
Acuhnya para Tuan Guru pada pemberantasan korupsi dan keikutsertaan mereka pada dunia
politik praktis di Mataram merupakan tipikal dari kelompok elit agama yang mengalami
“priyayisasi”. Istilah ini digunakan oleh Aswab Mahasin 255 untuk mengidentifikasikan kelas
menengah santri di Indonesia yang cenderung sangat pragmatis dan oportunistik. Keberpihakan
“elit agama priyayi” ini pada kekuatan status quo karena memiliki kepentingan yang sama,
yaitu kekuasaan dan status privelege dari umatnya. Para Tuan Guru ini kemudian secara hatihati bertindak dan berperilaku agar tetap bertahan di sistem yang ada, tetapi menariknya
secara internal mereka tetap memelihara solidaritas mekanik diantara umatnya agar tetap setia
dan patuh kepada masing-masing Tuan Guru untuk menjamin posisi kekuasaan mereka dengan
dunia politik praktis. Ini diakui pula oleh beberapa akademisi Mataram yang melihat bahwa
memang sewajarnya seseorang yang memiliki kekuatan politik sedemikian besar seperti Tuan
Guru memilih untuk terjun ke wilayah politik praktis 256 . Memang berdasarkan hasil pengamatan
peneliti selama di Mataram, masa menjelang Pilkada NTB 2008 pun titik-titik strategis di
252 Wawancara dengan RS, 13 Januari 2008
253 Ervyn Kaffah, 2003, hal. 303
254 Dalam tulisannya, Kaffah melampirkan sebuah naskah pernyataan sikap dari Tuan Guru se-NTB, yaitu Naskah Ikrar Aliansi Pondok
Pesantren Untuk Gerakan Anti Korupsi (APPGAK) NTB, yang berlangsung pada 23 Oktober 2003. Lebih lanjut mengenai acara dan isinya
lihat lampiran tulisan Kaffah dalam op cit, hal. 323-337
255 Aswab Mahasin, 1993, hal. 151-159
256

Wawancara dengan RS, 13 Januari 2008
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beberapa jalan di Kota Mataram dipenuhi oleh baliho, spanduk, atau poster yang berisikan
pernyataan dukungan politik dari berbagai Tuan Guru pada calon-calon gubernur tertentu
yang akan maju di Pilkada NTB nanti.
Kesimpulan
Dari hasil FGD, semua peserta FGD memberikan tanggapan beragam mengenai survei IPK
2006 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia. Mewakili instansi pemerintah,
seorang peserta FGD mencontohkan bahwa hasil IPK 2006 di Mataram ini telah membuat
Pemkot Mataram mengeluarkan 3 kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi
dan transparansi kinerja pemerintahan. Peserta FGD lain mengomentari hal yang berbeda
dengan melihat bahwa hasil IPK ini harusnya jadi “entry point” bagi gerakan antikorupsi yang
lebih besar di Mataram 257 . Seorang peserta FGD menambahkan bahwa kekuatan dari
pembuktian Kota Mataram terkorup ke-2 adalah dari hasil sebuah penelitian, yang ilmiah dan
dapat dipertanggungjawabkan, dan menurutnya seharusnya tidak hanya berhenti di sini saja.
Peserta lain mengatakan hal yang berbeda dengan mengkritisi bahwa survei IPK yang dilakukan
Transparency International Indonesia ini hanya berdampak politis karena menyudutkan
lembaga-lembaga pemerintahan saja dan tidak berimplikasi pada tindakan hukum karena
hanya survei mengenai persepsi saja, tidak didukung dengan dugaan kasus-kasus korupsi di
masing-masing daerah. Kritik senada muncul dengan menganalogikan hasil IPK sebagai sebuah
“potret sosial” yang masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya, menurut seorang
peserta FGD, hasil IPK kemudian disosialisasikan dan disebarluaskan ke seluruh daerah di
Indonesia, tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga LSM, aktivis, dan masyarakat
umum. Oleh karena itu, secara teknis muncul beberapa saran mengenai penyajian laporan
IPK yang tidak terlalu akademisi, dan harusnya lebih mudah dimengerti oleh kalangan pembaca
awam.
Di tengah peliknya mengurai persoalan korupsi di Mataram, beberapa harapan tetap saja
muncul untuk upaya perbaikan kondisi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, dari segi pencegahan korupsi ada
yang berharap perbaikan di segi kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pelayanan
publik, terutama mengaktifkan kembali Kantor Pelayanan Terpadu di Kota Mataram agar
mengurangi ongkos jalur birokrasi yang panjang, dan menghindari pungutan-pungutan liar.
Ini pun diakui oleh Wakil Walikota Mataram yang mengaku telah berkomitmen untuk
258
mendorong penyelenggaraan pelayanan one-stop service lagi ke masyarakat Mataram .
Di bidang pengadaan barang dan jasa, peraturan Pemkot Mataram untuk transparansi selama
proses tender proyek terutama diharapkan muncul dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat
bahwa di sektor ini resiko terbesar lahan korupsi, seorang peserta FGD dari SOMASI NTB
mengingatkan pemerintah kota untuk memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa
di Mataram dengan membuat Perda mengenai transparansi, melakukan sistem e-procurement
dan e-payment, dan melaksanakan proses tender secara terbuka agar kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah tumbuh dan meningkat kembali 259 . Selain itu, SOMASI NTB meminta
agar Pemkot Mataram terbuka terhadap informasi mengenai anggaran
257 Hasil FGD, 17 Januari 2008
258 Wawancara dengan AA, 9 Januari 2008
259 Hasil FGD, 17 Januari 2008
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daerah. Sementara itu seorang pelaku bisnis menambahkan perlunya pengawasan yang ketat
dari akademisi dan LSM terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, sebagai
kontrol bagi pemerintah agar tetap mengikuti peraturan yang ada . 260
Dari segi pemberantasan korupsi, Kasi Pisus Kejari Mataram Bambang Sutrisna menilai bahwa
seharusnya aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan
pemberantasan korupsi harus bekerja sama dan bersinergi tanpa dibatasi oleh koridor aturan
birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Bambang Sutrisna menjelaskan bahwa seharusnya
tiga lembaga yang mengurusi masalah korupsi di daerah, yaitu: Kepolisian-BPK-Kejaksaan
dapat duduk bersama-sama dalam satu koordinasi terpadu agar penanganan kasus korupsi
dapat berjalan dengan cepat . 261
Di bidang pencegahan korupsi, sorotan terbesar adalah perlunya dorongan agar peran serta
masyarakat lokal menjadi lebih aktif. Fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintahan
yang transparan dan akuntabel adalah syarat penting untuk strategi pemberantasan korupsi
dalam sektor pengadaan barang dan jasa dan pelayanan publik. Potensi terbesar dalam
membangun dan meningkatkan kapasitas pengawasan oleh masyarakat di Mataram adalah
beragamnya aktor-aktor civil society berdasarkan jaringan sosial dan kekuatan politiknya
masing-masing. Membangun kerjasama antara LSM, akademisi, organisasi mahasiswa, tokoh
masyarakat dan tokoh agama melalui bentuk koalisi atau kelompok kerja pemberantasan
korupsi adalah salah satu cara memaksimalkan potensi yang ada di Mataram. Kerjasama ini
pun harus berusaha menyebarluaskan ide dan gagasan pemberantasan korupsi melalui diskusi,
seminar, pelatihan, oleh para LSM, akademisi, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, dan
tokoh agama kepada masyarakat luas, termasuk pula peran media massa lokal yang aktif
menyoroti dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum birokrasi di Mataram.

260 ibid
261 Wawancara dengan Bambang Sutrisna, 16 Januari 2008
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Kota
Maumere

Partisipasi Masyarakat Sikka
dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Pendahuluan
Korupsi merupakan salah satu tindak kriminal yang sangat amat marak di Indonesia. Selama
satu dekade terakhir, begitu banyak kasus-kasus korupsi yang terbongkar dan di menjadi berita
yang cukup hangat menghiasi surat kabar di seluruh Indonesia. Seiring dengan hal tersebutjuga
banyak bermunculan penelitian yang beryupaya mengungkap dan menjelaskan korupsi yang
terjadi.
Sementara itu dalam melihat korupsi dibutuhkan satu pemahaman khusus mengenai arti
korupsi itu sendiri. Salah satu pemahaman yang dapat dijadikan ukuran adalah pengukuran
korupsi berupa indeks persepsi korupsi (IPK). Pada dasarnya IPK berupaya mengukur seberapa
besar tindakan korupsi yang terjadi di wilayah tertentu. Pada tahun 2006 telah dilakukan
pengukukran IPK di berbagai wilayah di Indonesia. Salaah satu wilayah yang diukur adalah
Maumere.
Hasil pengukuran IPK untuk Maumere menghasilkan angka IPK sebesar 3,52, yang berarti
cukup rendah. Bahkan Maumere menempati urutan tersendah dalam survey IPK tahun 2006
tersebut dari 32 kota yang ada. Hasil tersebut menandakan masih tingginya tingkat korupsi
di Maumere.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka tulisan ini akan berupaya menjelaskan mengenai fenomena
korupsi yang terjadi di Maumere. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan
Focus Group Discussion, diadakan penelitian yang diharapakan memberikan hasil yang dapat
menjelaskan korupsi yang ada di Maumere.
Informan dari penelitian yang diadakan meliputi tokoh masyarakat setempat (meliputi tokoh
adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dijadikan panutan, kalangan LSM), pengusaha
lokal, birokrasi (meliput jajaran PEMDA Kabupaten Sikka), lembaga peradilan (Kejaksaan
Negeri Sikka). Sedangakan, dalam wawancara mendalam dan focus group disccussion yang
dilaksanakan \pada bulan januari 2008 tersebut, berupaya menggali informasi yang berkaitan
dengan korupsi, penyebab korupsi, modus korupsi dan solusinya.
Gambaran Umum Kabupaten Sikka
Profil Ge ografis Kabupate n Sik k a
Penelitian dilakukan di Kabupaten Sikka, yang beribukotakan Maumere. Karena Maumere
bukan merupakan kota administratif, bahkan jika dilihat kembali, bahwa ibukota Sikka
tersebut masuk dalam kecamatan Alok, maka informasi yang akan dgali dan disampaikan
merupakan informasi yang lingkupnya adalah kabupaten Sikka. Untuk itu akan dijelsakan
sedikit mengenai kabupaten Sikka.
Kabupaten Sikka terletak di di pulau Flores, dan merupakan bagian dari wilayah provinsi nusa
tenggara timur. Kabupaten Sikka merupakan daerah kepulauan dengan total luas daratan
1731.91 km2. terdapat 18 pulau baik yang di diami maupun tidak.dimana pulau terbesat
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adalah pulau besar (3.07 persen) dan pulau palue (2.37 persen). Sedangkan pulau yang terkecil
adalah pulau kambing (pulau penama kecil) yang luasnya tidak sampai 1 km2. dari 18 pulau
yang dimiliki pada wilayah administrasinya sebanyak 9 pulau merupakan pulau yang tidak
di huni dan 9 pulau di huni.
Perbatasan sebelah timur kabupaten sikka adalah kabupaten flores timur dan perbatasan
sebelah barat adalah dengan kabupaten ende. di sebelah utara perbatasan dengan laut flores
dan di sebelah selatan berbatasan dengan laut sawu. Sebelum tahun 2000 sikka terdiri dari
8 kecamatan, seiring dengan diberlakukan UU otonomi daerah terjadi pemekaran wilayah
kecamatan menjadi 11 kecamatan, yaitu : paga, lela, bola, talibura, kewapante, maumere,
nita, alok, mego, waigete dan palue. Tiga kecamatan terakhir merupakan kecamatan pemekaran.
Kom posisi penduduk
Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2005. jumlah penduduk kabupaten
sikka adalah 282.795 jiwa, sedangkan pada tahun 2004 sebesar 278.380. jika di banding
dengan tahun sebelumnya terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 1.01 persen. dilihat
jumlah keluarga pada tahun 2005 adalah sebesar64.786 terdapat rata - rata sekitar 4.37 jiwa
per kepala keluarga. suatu yang jumlah cukup besar.
Dengan luas wilayah sekitar 1731.91 km2 sebenarnya dapat dikatakan distribusi
penduduk dikabupaten sikka belum merata,jika dilihat kepadatan penduduk yang ada di tabel
3.1 terlihat bahwa kepadatan tertinggi ada pada kecamatan alok yaitu sekitar 753 jiwa
perkilometer persegi padahal luas wilayahnya hanya sekitar 4.4 persen saja dari luas sika
keseluruhan. kecamatan kewapante kepadatan penduduknya sekitar 452.33 jiwa perkilometer
persegi dengan luas wilayah 4.6 persen. Kecamatan talibura yang mempunyai wilayah paling
luas tingkat kepadatan penduduknya hanya sekitar 62.18 jiwa per kilimeter persegi. sedangkan
lela yang luas wilayahnya paling kecil tingkat kepadatannya adalah sekitar 392.08 jiwa per
kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang begitu tinggi di kecamatan alok, dapat dimaklumi
karena kecamatan alok merupakan ibukota kabupaten sikka di mana hampir seluruh kegiatan
ekonomi dan pemerintahan tepusat di sini. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan bahwa
tingkat kepadatan kepala keluarga. kecamatan alok juga mempunyai tingkat kepadatan
tertinggi.
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Ratio Jenis Kelamin 2005.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kecamatan
Paga
Mego
Lela
Bola
Talibura
Waigete
Kewapante
Maumere
Palue
Nita
Alok

Kab. Sikka

Laki-laki
11.759
5.877
5.724
13.549
11.965
9.050
16.019
11.983
4.244
10.767
28.256
129.193

Perempuan
13.637
6.383
6.560
15.439
13.183
9.844
20.235
13.508
5.829
11.317
29.296
145.231

Sumber : Registrasi Penduduk 2005
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Ratio Jenis
Kelamin
86.23
92.07
87.26
87.76
90.76
91.93
79.16
88.71
72.81
95.14
96.45
88.96

Dari tabel di atas ,terlihat bahwa untuk semua kecamatan mampunyai rasio jenis kelamin
kurang dari 100, hal ini menunjukan bahwa penduduk perempuan lebih besar jumlahnya
dibanding dengan penduduk laki - laki. hal ini secara tidak langsung menunjukan bahwa
harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki - laki. Jumlah angkatan
kerja pada tahun 2005 di kabupaten sikka adalah sebesar 58.73 persen dari jumlah penduduk
usia kerja. sedangkan jumlah penduduk yang masih mencari pekerjaan atau belum bekerja
adalah sebesar 3.99 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kabupaten Sikka pada
tahun 2005 untuk laki - laki adalah 32.06 ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang tenaga
kerja sekitar 32 orang laki - laki adalah angkatan kerja. sedangkan untuk perempuan TPAK
nya adalah sebesar 26.67, total untuk laki - laki dan perempuan TPAK kabupaten sikka adalah
58.73 artinya secara total terdapat 59 angkatan kerja dari setiap 100 orang usia kerja.
Sedangkan jika dilihat sektor pekerjaan utama yang di geluti, masih di dominasi oleh sektor
primer yaitu sebesar 70.88 persen sedangkan sektor sekunder sebesar 9.34 dan tertier sebesar
19.78 persen dari penduduk yang bekerja. hal ini menunjukan sebagian besar penduduk
masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan.
Sedangkan Pendapatan regional per kapita di kabupaten Sikka meningkat dari Rp 3.222.660,pada tahun 2005 menjadi Rp. 3.572.587,-. Walaupun pendapatan regional trersebut meningkat,
tetapi kabupaten Sikka masih menjadi salah satu kabupaten yang terrendah dan dapat
dikatakan kabupaten yang masyarakatnya lebih banyak berada di taraf kemiskinan. Hal ini
dapt terlihat bahwa dari tingkat pengeluaran untuk makanan di kabupaten Sikka yaitu
sebesar 65.71 persen yang lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya
yang sebesar 34.29 persen.
Secara umum masyarakat terbagi atas beberapa suku; yaitu: ata Sikka, ata Krowe,ata Tana
ai, yang merupakan suku asli. Selain itu dikenal juga suku-suku pendatang yaitu: ata Goan,
ata Lua, ata Lio, ata Ende, ata Sina, ata Sabu/Rote,ata Bura.
Sedangkan dalam masyarakat sikka juga terbagi atas beberapa kelas sosial. Pada awalnya
kelas sosial terbagi atas
• Lapisan atas disebut sebagai Ine Gete Ama Gahar yang terdiri para raja dan bangsawan.
• Lapisan kedua ialah Ata Rinung, yaitu kelas yang melaksanakan fungsi bantuan terhadap
para bangsawan dan melanjutkan semua amanat terhadap masyarakat biasa/orang
kebanyakan
• lapisan ketiga yakni Mepu atau Maha, yaitu orang kebanyakan.
Pada perkembangannya, kelas sosial masyarakat Sikka terbagi dalam tiga kelas, yaitu:
• kelas bangsawan (Ata Lepo Gete),
• rakyat kebanyakan (Ata Riwun- Ngasun)
• kelas pendatang (Ata Pano Main).
Sementara bila dilihat dari tingkat penghidupan ekonomi, masyarakat terbagi dalam empat
kelas ekonomi, yaitu
• kelas hartawan, yang punya tanah dan kelapa (Ata Menun Balik/Lora Ongen),
• orang biasa yang tingkat pendapatannya lebih dari cukup (Ata Moret Biasa),
• kaum miskin papa (Ata Bian Susar),
• mama janda dan anak yatim piatu (Du’a Lian, Me nukak, Ata Fai Anak Kalo)
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Temuan Lapangan dan Analisa
Pe m aham an Me nge nai Korupsi di Kabupate n Sik k a
Dari beberapa informan sangat beragam pemahaman mengenai korupsi, seperti dapat dilihat
berikut:
Tokoh masyarakat Pengusaha lokal
Selama ini tidak
terlalu paham
bagaimana
pengukuran
dilakukan, dan
hasilnya hanya
mengetahui
secara sekilas

pemahaman
mengenai
pengukuran
korupsi

Setuju atau tidak
setuju dengan hasil
IPK 2006 yang
menyatakan
M a m u m e r e
dengan tingkat
korupsi tertinggi

”saya sepakat
dengan hasil
pengukuran
tersebut.hal ini
terlihat jelas dari
b a n y a k n y a
penduduk miskin
dan banyaknya
penduduk yang
kurang sehat yang
mencerminkan
banyaknya korupsi
yang terjadi di
kabupaten Sikka

Birokrasi

Lembaga
penegak hukum

Kurang mengetahui Mengetahui adanya
pengukuran
adanya pengukuran
korupsi, namun
mengenai korupsi. kurang menyetujui
hasilnya

Tahu mengenai
a d a n y a
pengukuran
korupsi, tetapi
l e b i h
mementingkan
bagaimana yang
terjadi di mata
hukum.

”korupsi yang
terjadi sebenarnya
tidak separah
demikian, jadi
kalau korupsi
dikatakan masih
tingi sekali, ini yang
menjadi tanda
tanya. Karena kalau
faktanya berasal
dari informasi
koran, maka itu
lebih
pada
praduga, hanya
karena tidak
senang, dan lainlain. Kenyataannya
ketika ada kasus
yang ditelusuri oleh
aparat penegak
hukum ternyata
tidak ada bukti
adanya korupsi
S e h i n g g a
sebenarnya
masyarakat sudah
terpola dalam
pikirannya karena
pemberitaan di
koran-koran yang
ada. Tapi bagi
pemerintahan,
maka informasi
t e r s e b u t
merupakan
informasi yang baik
dalam rangka
pembenahan.”

Tidak dapat
mengatakan setuju
atau tidak, karena
definisi dari
korupsi yang
diukur mengkin
berbeda dengan
hukum

Sangat sepakat
dengan hasilnya,
karena memang itu
yang terjadi
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Tokoh masyarakat Pengusaha lokal

Definisi
mengenai
korupsi

“korupsi itu sama
dengan mencuri,
penipuan atau
mengkianati
kepercayaan. Ini
sudah dikategori
sebagai tindakan
k r i m i n a l .
menyalahgunakan
kepercayaan
dengan mengambil
kepentingan umum
untuk kepentingan
pribadi. korupsi
tidak
hanya
dilakukan oleh
p e ja b a t p u b lik .
Fenomena korupsi
s u d a h
memasyarakat dan
terjadi
di
pemerintahan
maupun pihak
swasta. Conto: pipa
untuk kepentingan
umum dijual untuk
kepentingan
pribadi. Hal ini
tidak saja dilakukan
oleh pejabat publik,
tetapi
juga
dilakukan oleh para
kontraktor atau
pengusaha. Korupsi
sudah sampai pada
tingkat paling
bawah, didukung
sampai lapisan
masyaratkat paling
bawah.”
“dari aspek hukum,
korupsi berarti
tindakan melanggar
hukum
dan
merugikan negara.
Unsur hukum tidak
p e r n a h
dimanfaatkan
dengan
baik
sehingga banyak
pejabat lolos dari
jeratan hukum. Ada
banyak cela yang
dimanfaatkan untuk
lolos. Undangundang korupsi
tidak berlaku untuk
pihak swasta di sisi
lain Penjelasan
tentang korupsi
tidak lengkap dan
banyak kerancuan.”

”korupsi menurut
saya apa yang
menjadi hak
p u b l i k
dimanipulasi
menjadi hak
pribadi. Dalam
pengelolaan
anggaran dana
publik harus
dilakukan sesuai
aturan yang
berlaku. Pada saat
penyalahgunaan
anggaran pulbik
itu la h k o ru p si
t e r j a d i .
Sebenarnya
pengertian korupsi
itulah yang perlu
di perjelas, omong
soaal korupsi
ujung-ujunya
a d a l a h
penanganan.
Definisi itu perlu
diperjelas.
Sebenarnya
sederhana,
p e rb u a ta n
merugikan orang
lain Itu jelas
korupsi. Tetapi
definisinya saja
tidak jelas kita
perlu jeslaskan
tetang duduk
persoalannya,
sedangkan kasuskasus
itu
kemudian.”

Birokrasi

Lembaga
penegak hukum

”secara umum
saja, korupsi itu
penyalahgunaan
yang merugikan
keuangan..”

K o r u p si se su a i
dengan hukum
yang berlaku.
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Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa hal menarik. Salah satunya adalah pengukuran
korupsi yang telah ada memang kurang disosialisasikan dengan baik, khususnya kepada
masyarakat. Tetapi, hasil pengukuran yang ada dipandang cukup penting bagi semua kalangan
yang ada, walaupun ada ketidaksepakatan mengenai hasil yang ada sesuai atau tidak dengan
fakta yang ada.
Dari berbagi pendapat, dapat dilihat pula bahwa masih belum jelasnya definisi mengenai
korupsi yang ada. Dari satu sisi ada yang berpendapat bahwa korupsi adalah tindakan yang
terjadi di semua lapisan masyarakat, sedangkan ada yang menganggap bahwa korupsi hanya
dapat dikatakan korupsi jika itu memang dikatakan oleh hukum. Tetapi semua kalangan
sepakat untuk mengakui bahwa korupsi sangat merugikan.
Dari pendapat yang ada juga dapat dilihat bahwa sebenarnya di Maumere atau kabupaten
Sikka, korupsi telah menyebar dan merasuk sampai lapisan bawah masyarakat. Hal ini jika
dilihat sesuai dengan pendapat John Girling yang menyebutkan mengenai luas penyebaran
262
korupsi. Girling menyatakan bahwa terdapat tiga wilayah penyebaran korupsi, yaitu:
1.
2.
3.

insidental-individual, dimana korupsi dilakukan oleh pelaku secara individual pada satu
lingkungan atau lembaga tertentu yang sebenarnya relatif bersif dari korupsi.
institusional-kelembagaan, dimana korupsi terjadi pada satu lembaga atau sektor kegiatan
yang mana sebenarnya lembaga lain atau keselururhan lembaga tidak korup.
Sistemik-sosial. Dikatakan demikian karena korupsi sudah menyerang seluruh lapisan
masyarakat dan sistem kemasyarakatan, menjadi rutin dan biasa; dan digunakan sebagai
alat ntuk transaksi sehari-hari. Pada tingkat inikorupsi melanda atau mempengaruhi
lembaga dan perilaku individu pada semua tingkat sistem politik, sosial dan ekonmi. Ciri
dari korupsi jenis ini adalah korupsi sudah diterima sebagai kenyataan pada kontks sosialbudaya masyarakat itu sendiri; cenderung monopolistik dalam artian sudah menguasai
sistem kerja masyarakat itu; dan ciri berikutnya adalah terorganisasi dan sulit dihindari,
karena sudah menjadi proses rutin sehari-hari.

Dari penjelasan tersebut maka dapat diikatakan bahwa maumere sudah mencapai tahap
korupsi yang sistemik-sosial, karena sudah sangat sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan.
Prak te k k orupsi di Kabupate n Sik k a
Sebenarnya sangat banyak praktek korupsi yang terjadi di Kabupaten Sikka, tetapi dalam
tulisan ini akan dipaparkan mengenai praktek korupsi yang terjadi dalam hubungan pengusaha
dengan PEMDA, kemudian juga akan dipaparkan praktek korupsi yang terjadi dalam tata
pemerintahan Kabupaten Sikka.
Praktek korupsi yang terjadi dalam hubungan antara pengusaha dan pemda, bermacammacam, seperti yang diakui oleh informan:
“biasanya dalam hal pengurusan ijin kegiatan usaha, kita sering membayar lebih agar
pengurusan ijin menjadi lebih mudah dan cepat.’
“kalau mau tender, kita juga harus deket sama kepala proyeknya, jadi bisa gol tendernya”
“memang diadakan proses tender, tetapi sebelum masukkin nama kita, kita suka ditawarin
untuk beli informasi oleh pejabat setempat. Harganya macam-macam, tapi pernah

262 Girling, 1997, h. 13-14.
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saya ditawarin untuk beli flashdisk yang berisi informasi proyek dengan harga lima puluh
juta.”
“proses tender kan untuk proyek-proyek besar, nah untuk proyek kecil, seringkali
penunjukkan langsung. Karena kan biasanya sebelum seorang pejabat naik, maka ia
butuhsokongan dana, nah pengusaha masuk di situ, selanjutnya ketika pejabat itu berhasil
naik, jadi dia harus bayar hutang dengan memberikan beberapa proyek.”
“yang jadi masalah adalah tim seleksi tender orangnya cuma itu-itu aja, karena emang
yang punya lisence sebagai tim seleksi cuma beberapa orang di sisni. Jadinya siapa yang
deket sama orang itu yang biasanya menang tender..”
“..kejadiannya adalah ketika ada mark up yang dilakukan oleh pengusaha untuk
mendapatkan keuntungan lebih...ini yang sekarang sedang diselidiki oleh kami (kejaksaan)’
Dari berbagi pendapat yang ada mengenai praktek korupsi yang terjadi antara pengusaha
dan PEMDA,dapat diberikan beberpa penjelasan. Pertama adalah praktek korupsi terjadi di
beberpa sektor , yaitu pajak (dalam hal ini mengenai pengurusan ijin usaha), dan Pemda
9dalam hal ini berkaitqan dengan tender , dan juga pengusaha (dalam hal ini adanya pengusaha
yang me mark up harga-harga barang ).
Dengan adanya hal demikian, sebenarnya PEMDA Kabupaten Sikka dalam setahun terakhir
telah menjalankan One Stop Service untuk memudahkan pelyanan bagi publik dan pengusaha.
Tetapi ternyata One Stop Service tersebut belum dijalankan secara maksimal. Selain itu
PEMDA juga telah melakukan pengawasan kepada seluruh staffnya melalui inspektorat. Tetapi
hal ini juga dirasakan belum maksimal pelaksaanaannya, seperti diungkapkan dalam tabel
berikut.
Tokoh masyarakat

Pengusaha

PEMDA

M e n g e n a i

Masih dirasakan kurang,

Itu kan cuma untuk

S u d a h d iu p a y a k a n

pelaksanaan One

karena tidak adanya

urusan-urusan yang

selama setahun terakhir.

Stop Service

transparansi mengenai

kecil, kalu untuk

biaya-biaya yang harus

pelaksanaan tender, itu

dibayarkan

sih gak bisa pakai one
stop service
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Tokoh masyarakat
Pengawasan staff
PEMDA oleh inspektorat

Pengusaha

penyelesaiannya tidak
optimal. Pelanggaran
a d min istra tif,
pe nye le sa ia nnya
administratif. Mungkin
dalam regulasi perlu
ada kebijakan kalau
pelanggaran administratif
pe nye le sa ia nnya
bagaiman
dan
pidananya bagaiman?
Itu belum ada.
kesalahan administratif.
Untuk kasus pidana,
dalam regulasinya, dari
banwas
sudah
dite muka n
ada
pelanggaran,tetapi harus
melalui bupati. Apakah
b u p a t i
me re ko me n d a sika n
untuk menyelesaikannya
hampir tidak ada. Lebih
banyak diselesai secara
internal.

PEMDA
inspektorat merupakan
sa la h sa tu in sta si
pengawasan internal
pemerintahan., setiap
temuan diselesaian dan
apabila ada instansi
m e l a k u k a n
penyelewengan harus
dikembalikan. Pada saat
me ngurus ke na ika n
pangkat diseleksi dan ada
sanksi-sanksinya. Jika pada
saat Seleksi jabatan belum
beres ada penundaaan.
Di satu sisi pemerintah
sendiri bentuk tim TP3R,
untuk pembimbingan
tindak lanjut, jika dalam
prose snya
tidak
diselesaikan, kita akan
proses.

Dari beberapa pendapat yang ada dapat dilihat bahwa walaupun ada hal yang telah dilakukan
oleh PEMDA untuk mengurangi kegitan atau praktek korupsi yang terjadi dalam sektor
pelayanan publuk , namun tindakan tersebut kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Dan
juga masih lemahnya sanksi bagi staff Pemda yang terbukti melkukan tindakan korupsi
menjadikan praktek korupsi masih dirasakan oleh masyarakat Sikka.
Dengan melihat pada praktek korupsi yang terjdi, khususnya yang terjadi antara pengusaha
dengan pemda, dapat dijelaskan melalui beberapa hal, salah satunya adalah adanaya hubungan
pengusaha pemda yang mengarah pada praktek korupsi yang disebabkan adanya “hutang
budi “ pejabat. Jika ini terus berlanjut maka praktek korupsi akan sulit untuk dihapuskan.
Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah kurangnya SDM dalam Pemda Kabupaten
Sikka, khususnya yang dapat menjadi anggota tim seleksi bagi tender proyek. Jika hal ini
tidak diatasi maka ini akan menjadi celah bagi timbulnya praktek korupsi. Sedangkan untuk
melihat praktek korupsi yang terjadi dalam tata pemerintahan kab Sikka, dapat dilihat dalam
tabel berikut
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Tokoh masyarakat Pengusaha lokal
Celah bagi
terjadinya
korupsi

korupsi terjadi
berawal dari
kebijakan, draft
aturan diterima
tanpa melalui
mekanisme kontrol
publik. Apakah
melalui neko-neko
sehingga proses
pengesahannya
lebih muda tanpa
melibatkan
partisipasi publik.
Rumusan APBD,
p e n g a d a a n
misalnya komputer
yang harganya 4
juta tetapi di mark
up mejadi 7 juta.
Perjalanan Dinas,
yang berlebihan.
Kedua, peran
Banwas perlu
dibatasi dalah hal
p e n i l a i a n
andministrasi dan
penilaian spesial
dan diselesaikan
secara internal.
Kesalahan-kesalah
p r o s e d u r
diselesaikan
internal. Jangan
s a m p a i
penyelesaiannya
sudah pada tingkat
yang lebih tinggi.
a t u r a n
memungkinkan
orang
untuk
m e l a k u k a n
korupsi.aturan itu
banyak sekali.
Aturan
itu
memungkinkan
orang
untuk
melakukan korupsi.
Pelakunya adalah
oknum-oknum.
Dengan kekuasaan
orang bisa bermain
seenaknya.
Masyarakat juga
mereka bermain,
ini kemungkinankemungkinan,
sehingga tidak
benar kalau korupsi
itu dilakukanoleh
pemerintah saja.

lihat titik rawan,
kita adalah titik
rawan. Anggaran
proyek, ada
macam-macam,
prosesnya mulai
dari penetapan.
Rancangan itu
sifatnya estimasi
ditetapkan dan
akan dipastikan.
Pada
saat
anggaran itu
diturunkan,
apakah ada ruang
koreksinya?
Ditetapkan tahun
lalu
tetapi
realisasinya tahun
ini, apakah ada
kontrol masa?
Kalau mekanisme
pasar
bisa
dikontrol dengan
baik, pasti akan
dilakukan dengan
baik. Ada kasus
harus ada bukti.
Apakah rakyat
p u n y a
kewenangan
untuk mencari
bukti? Ketika ada
laporan tidak bisa
dilihat sebagai
surat kaleng yang
alamatnya ada
dikubuan.
M u n g k i n
pemerintah harus
lebih proaktif.
Orang yang
melakukan
kontrol ditekan,
maka....... titik
rawan terjadi
pada
saat
rancangan
anggaran. Kondisi
riil bisa terjadi
kompromi.
Keuatan yang ada
di legislatif dan
eksekutif syarat
kompromi. Lalu
diturunkan,
apakah taat pada
atasan atau
bagaiman? Saya
kontraktor, kita

PEMDA

Penegak hukum

yang

Titik rawan nya

mencegah untuk

adalah ketika

tidak terjadinya

tidak adanya

korupsi

yang

komitmen untuk

perlu

melakukan

Aturan

masih

dibutuhkan

sesuatu berdsar
hukum.

MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

152

Tokoh masyarakat Pengusaha lokal
Korupsi di sikka
anggaran. Anggaran
melalui keputusan
DPRD. Ada ruang
besar yang dipakai
untuk menghamburh a m b u r k a n
anggaran. Terjadi
pemborosan
anggaran yang
bermuara pada
korupsi. Masuk ke
arena politik dengan
kompromi.

PEMDA

Penegak hukum

kasih barang
m u r a h
pemerintah tidak
mau,
yang
penting adalah
pemeliharaan.
mekanisme ini
bisa digeser sesuai
d e n g a n
kepentingan. Ini
juga termasuk titik
rawan.

titik rawan itu berada
di parpol. Fakta
arahnya lebih
mengarah
ke
depolitisasi. Merekamereka inilah yang
menghasilkan orangorang yang duduk di
Dewan. Kontrol
masyarakat,
pemimpin baik,
kapasitas baik itu
berjalan. Di partai
kader-kader partai itu
yang memimpin,
bukan memilih
orang-orang yang
sudah pensiun
Faktor yang
mendorong
terjadinya
tindakan korupsi
dalam tata
pemerintahan
kab Sikka

Salah satunya
mungkin budaya,
walaupun tidak
sepenuhnya benar.
Maksudnya adalah
budaya di sini selalu
mengedepankan
perayaan-perayaan
yang berakibat
t i n g g i n y a
pengeluaran, nah hal
itu juga mendorong
seseorang menjadi
k o r u p s i . Te t a p i
sebenarnya yang
paling
besar
faktornya adalah
kebijakan. Karena
kurang adanya
kebijakan yang
mendukung kegiatan
anti korupsi

Ti d a k a d a n y a
komitmen kepala
daerah untuk
memberantas
korupsi. Ketika
seorang kepala
d a e r a h
berkampanye,
tidak ada yang
secara khusus
mengedepankan
isu anti korupsi.

Seringkali kali justru
moral seseorang
yang seharusnya
diperbaiki, karena
dalam agama
korupsi juga sudah
dilarang

Dalam mata kami,
faktor yang cukup
mendorong
terjadinya korupsi
adalah ketika
aparat hukum
bermain dengan
politik, jadi harus
dilepaskan aparat
hukum dengan
politik.
Juga adanya faktor
ekonomi, biasanya
yang korupsi
adalah yang selalu
m e r a s a
kekuarangan.

Melemahnya kontrol
masyaraakat yang
menghasilkan aparat
hukum yang lemah
dalam penanganan
korupsi
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Dengan melihat pada hal diatas, maka dapat dikatakan bahwa titik rawan dari terjadinya
praktek korupsi adalah pada saat pembuatan anggaran daerah tersebut, karena terjadi tarik
lur kepentingan dari berbagai pihak untuk memenuhi keuntungannya masing-masing. Selain
itu kebijakan yang ada juga dirasakan kurang menampung gerakan anti korupsi itu sendiri,
sehingga dengan begitu banyak pihak yang menggunakan keadaaan untuk melakukan korupsi.
Solusi
Setelah melihat bagaimana korupsi berjalan di kabupaten Sikka, dan bagimana pemahaman
mengenai korupsi, maka sebenarnya solusi apa yang dapat dijalankan guna mengurangi
praktek korupsi atau bahkan memberantas korupsi. Dari hasil wawancara dan Focus group
discussion, didapat beberapa solusi yang akan disajikan di bawah ini:
”untuk memberantas korupsi butuh Komitmen. Komitmen itu disertai dengan pernyataan
jelas”
“Kalau Masyarakat kuat dan tidak bergantung kepada pemerintah maka peluag untuk
melakukan korupsi kecil. Tetapi karena pengaruh pemerintah lebih kuat dan ketergantungan
masyarakat terhadap pemerintah tinggi maka rakyat akan menjadi korban.”
”Mungkin perlu dibentuk forum kontrol yang di legalkan. Bentuk pengontrolannya belum
jelas, masih berupa surat kaleng. Mungkin perlu dibuat aturan yang baku. Fakta Sikka
korup, belum ada pemeriksaan sudah dipublikasi di koran, ketika di cek alamatnya ada
di kuburan. Harus ada majelis ganti rugi. Ada temuan penyalahgunaan direkomendasikan
ke bupati, untuk yang kecil diberi sanksi, tetapi belum ada batasan hukum. Contoh kalau
KPK periksa orang korupsi, siapa yang periksa KPK begitupun sebaliknya inspektorat.
Sistem ini perlu diatur secara baik. Harus ada regulasi tindakan tegas yang membuat
orang takut. Contoh Gorontalo, ketahuan ada pegawai yang korupsi dipecat. Menata
sistem harus secara konprehensif ada sistemnya. Dalam pembangunan sarana publik
tidak ada rahasia. Apanya yang rahasia? Yang rahasia itu hanya suami istri.”
”Ruang kontrol rakayat sangat kecil. Misalnya dalam pembuatan anggaran tidak pernah
libatkan rakyat. Di Sikka ruang inisiatif rakyat itu tidak tampak. Titik rawan lemahnya
partisipasi masyarakat. 1 rakyat tidak sadar berpartisipasi. 2 tidak ada pendidikan politik
kepada masyarakat. Yang ada itu Cuma DPR, politisi dan LSM. Kalau ini ditegakan, maka
ada kepercayaan dari rakyat. Kami menghasilkan orang-orang baik. Pemimpin kita hasil
dari rakyat, harus punya tanggung jawab moral untuk tidak korupsi. Perlu ruang partisipasi
untuk kotrol.”
“Mungkin ada regulasi yang harus diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
melakukan pengontrolan dan pengawasan. Perlu di akui rakyat ada yang mampu dan
ada yang tidak, untuk itu pendidikan politik itu penting diberikan kepada rakyat. Peran
itu yang perlu diperhatikan. Kalau rakyat diberdayakan, maka peran kontrol rakyat
menjadi lebih efektif. Ada banyak regulasi yang memberikan peluang kepada masyarakat,
hanya banyak masyarakat tidak tahu. Ada kewenangan luas yang harus diberikan kepada
masyarakat untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan”
“sebenarnya ada nilai lokal yang mampu mengatasi korupsi, disini namanya Supa,
maksudnya adalah ketika seseorang menjadi pemimpin maka ia harus terlebih dahulu
memperhatikan rakyatnya untuk sejahtera, kalau sekarang kan lain. Nah nilai itu harus
lebih dikembangkan.”
“Butuh komitmen dari pemimpin daerah”
”Harus ada regulasi yang diciptakan untuk melakukan pengontrolan.”
”masyarakat yang berkepentingan terhadap proyek, maka masyarakat yang harus
melakukan kontrol. Yang merasakan kerugian, masyarakat itulah yang melakukan kontrol.”
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”peran rakyat, kelompok kami sudah membuat tentang peran rakyat tehadap legislatif.
Mereka harus meminta masukan dari rakyat tetapi tidak diakomodir. Saya mau ada aturan
yang mengharuskan dari rakyat masuk dalam pembuatan Perda. Tetapi ditolak, karena
DPRD menganggap kami yang punya hak. Mengapa di kabupaten lain melibatkan rakyat
dalam penyusunan Perda dan berhasil. Di Sikka superioritas anggota DPRDlah yang
mendominasi dan menutup ruang gerak rakyat.”
”komitmen dari semua aspek itu solusi yang terbaik. harus ada komitmen dari semua
pihak.”
”kata kuncinya, ruang partisipasi dalam mengambil kebijakan, membuat anggaran harus
ada. Akses kurang karena ruang tidak diberi. Transparannya harus dari sana. Bukan tidak
beri tapi setengah-setengah.”
”sesuai UU yang sudah ada perlu diberi ruang kepada masyarakat dengan batasan yang
jelas.”
Dari berbagai pendapat yang ada, yang paling domminan adalah bagaimana kontrol atau
pengawasan rakyat kepada pemerintah harus lebih ditingkatkan. Kontrol tersebut dapat
dijalankan jika rakyat atau masyarakat ikut berpartisipasi. Sebenarnya di Maumere sudah
pernah dicoba untuk merancang UU Partisipasi masyarakat yang kemudian di tolak oleh
DPRD. Sehingga untuk partisipasi masyarakat, maka dibutuhkan pembukaan ruang dari pihak
DPRD dan Pemda. Sedangkan juga dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk turut meberantas
korupsi.
Dalam menjelaskan koruppsi di Kabupaten Sikka akan digunakan tipologi korupsi dari Syed
263
hussein Alatas . alatas mengembangkan dan mengidentifikasi korupsi menjadi beberapa tipe:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

korupsi transaktif;yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara
pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dan kedua pihak samasama aktif dalam menjalankan tindakan tersebut
korupsi ekstortif;yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi tertestu di mana
pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri,
kepentingan, atau hal-hal yang dihargainya
korupsi investif; yeitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa
adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu bagi pemberi, selain keuntungan
yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang
korupsi nepostik;yaitu korupsi yang berupa pemberian perlakuan khusus kepada pertemanan
atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik.
Dengan kta lain perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan
norma atau peraturan yang berlaku
korupsi autogenik; yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan
untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang
diketahuinya seorang diri.
korupsi suportif; yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasan yang kondusif
u n tu k m e lin d u n g i a ta u m e m p e rta h a n k a n k e b e ra d a a n tin d a k k o ru p si
korupsi defensif; yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan
diri dari pemerasan.

263 Donny Ardyanto,2002, hal.95-96
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Dari tipologi , jika dikaitkan dengan korupsi yang terjadi di kabupaten Sikka; maka dapat kita
lihat satu persatu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

korupsi transaktif terjadi di Sikka, karena adanya hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan antara pengusaha lokal dengan pemda. Dalam hal ini dapat dilihat
mengenai pemenangan tender, yang melibatkan pemeblian informasi yang menguntungkan
pengusaha dan juga pemda yang ada
korupsi ekstortif tidak terjadi di Sikka, atau minimal tidak ditemukannya informasi yang
menunjang terjadinya korupsi ini.
korupsi investif terjadi di Sikka, mengingat adanya pengusaha yang menyokong seseorang
ketika kampanye, dengan harapaan akan terjadinya pemngemalian “hutang budi” tersebut
dalam bentuk pemberian proyek.
korupsi nepostik juga terjadi di Sikka karena eratnya hubungan kekerabatan di Sikka,
yang mengakibatkan jika seseorang duduk sebagi seorang pejabat, maka prioiritas yang
didahulukan adalah memberikan sesuatu kepada kerabatnya.
korupsi autogenik kuraang dapat dilihat di Sikka karena kurangmnya informasi mengenai
hal ini,
korupsi suportif juga terjadi di sikka khususnya kondisi dimana kalangan DPRD yang
menolak UU Partisipasimasyarakat, dengan demikian menciptakan suasana yang
kemungkinan mendukung terjadinya korupsi
korupsi defensif tidak terjadi di Sikka atau tidak diketahui terjadi di Sikka.

Sedangkan untuk luas wilayah dari korupsi yang terjadi di Sikka, telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa korupsi di Sikka telah mencapai korupsi yang Sitemik-sosial, dimana korupsi telah
menjadi kebiasaan, dan menjadi sebuah sistem yang disadari atau tidak terorganisir.
Dalam melihat kondisi yang ada di Sikka, memang yang diperlukan adalah pengawasan
kepada pemerintah dan juga pembukaan ruang bagi partisipasi masyarakat. Sebenarnya kedua
hal ini sangat berkaitan erat. Karena dengan dibukanya ruang partisipasi masyarakat dalam
kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya anggaran, maka masyarakat akan ikut mengawasi
pelaksanaan kebijakn tersebut. Melalui proses partisipasi warga diharapkan tercipta pembelajaran
sosial, yang menghasilkan komitmen perubahan-perubahan sosial (social change). Selain itu,
proses partipasi tersebut dapat memperkuat dan memobilisasi masyarakat sebagai aktor dalam
proses pembangunan mereka sendiri. Dan ketika masyarakat berpartisipasi dalam proses
pembangunan, mereka dapat meningkatkan kemampuan serta membangun prilaku yang
me nja di moda l untuk me ny a tu da la m inte ra k si sosia l y a ng le bih lua s.
Partisipasi publik penting dalam proses penentuan kebijakan publik, seperti yang diutarakan
oleh John Clayton Thomas (1995) 264. jika dijalankannya partisipasi publik, maka akan
mendapatkan keuntungan yang sangat amat besar bagi demokrasi.
Karenanya, keterlibatan rakyat dalam proses penentuan kebijakan publik, terutama menyangkut
permasalahan yang strategis bagi mereka, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Perumusan kebijakan
publik harus lah dengan matang mempertimbangkan partisipasi rakyat. Dengan demikian,
pertimbangan pelibatan masyarakat tidak saja terbatas dalam proses penyusunan kebijakan,
tetapi juga dalam hal kebijakan tersebut dapat diimplementasikan untuk kepentingan mereka.
264 John Clayton, 1995 "when successful, public participation can bring substantial benefits more effective public decision, a satisfied and
supportive public, and most important, a stronger democracy ; but when it fals, and it has frequently failed, public participation can leave
in its wake a dissatisfied and even restrive public, ineffentual decision, and a weakend if not faltering democracy" dikutip dari dalam
Sapei Rusin, 2003,hal. 6.
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Karena itu memmang yang dibutuhkan dalam kondisi yang ada di Sikka adalah dibukanya
partisipasi rakyat dalam kebijakan-kebijakan publik, sehingga menjadikan masyarakat sebagai
pengawas dari kebijakan yang ada.
Selain dari partisipasi rakyat, juga dibutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daera dalam
memberantas korupsi, dan baik itu sebagai political will ataupun langsung dituangkan menjadi
political contract. Keuntungannya dengan adanya political contract ini maka seorang kepala
daerah akan terikat untuk menjalankan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kesimpulan
Kabupaten Sikka dengan ibukotanya maumere, merupakan salah satu wilayah yang memiliki
tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini diakui oleh masyarakatnya karena memang yang terjadi
adalah banyaknya praktek korupsi, khususnya yang terjadi dalam pelayanan publik. Korupsi
di Sikka sudah merasuk dalam seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat dikatakan korupsi
yang terjadi di Sikka merupakan korupsi yang Sistemik-social.
Berbagai upaya yang dijalankan Pemda, seperti pemberlakuan One stop service dan juga
pengawasan melalui inspektorat tidak berjalan dengan maksimal. Krena masih berlangsungnya
praktek korupsi
Untuk mengurangi praktek korupsi atau memberantasnya dibutuhkan komitmen yang kuat
dari kepala daerah dan pejabat pemda untuk melaksanakan gerakan anti korupsi. Selain itu
juga dibutuhkan pengawasan dari masyarakat dengan cara membuka ruang bagi partisipasi
masyarakat dalam pembuatan kebijakan.
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Kota
Pare-pare

Fenomena Korupsi dan Upaya Pencegahannya
di era Otonomi Daerah
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Kota
Pare-pare

Fenomena Korupsi dan Upaya Pencegahannya
di era Otonomi Daerah

Pendahuluan
Kota Parepare tergolong ke dalam lima kota terbersih dari praktik korupsi berdasarkan Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) 2006, yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TIINDONESIA). Parepare memperoleh skor 5,66 berdasarkan hasil IPK 2006. Skor ini menempatkan
Parepare sebagai peringkat ke-3 terbaik setelah Palangkaraya dan Kabupaten Wonosobo.
Sementara jika dilihat dari komponen pembentuk IPK, dapat disimpulkan pelaku bisnis di
Parepare menilai komitmen pemerintah kota dalam memberantas korupsi relatif baik, dengan
nilai 5,9 dari skala 10. Walaupun, harus diakui bahwa masih terjadi suap untuk mendapatkan
tender dengan institusi publik dan juga terjadi suap untuk mendapatkan pembayaran atas
tender dengan institusi publik.265
Persoalannya kemudian adalah apakah angka tersebut secara riil sudah mencerminkan situasi
yang berlaku di lapangan? Selain itu, yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana
sesungguhnya fenomena korupsi di Parepare bila dipahami secara lebih luas dan mendalam
(thick description) lebih dari sekedar survei persepsi pelaku bisnis. Karenanya, bertitik tekan
dari IPK 2006 tersebut studi ini mencoba mendedah fenomena korupsi yang terjadi, dan juga
mengungkapkan sejumlah faktor kultural yang mendukung dan mencegah terjadinya korupsi
di Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilaksanakan sebuah penelitian.
Penelitian ini adalah sebuah studi pendalaman terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia
2006 di Parepare. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif yang bertujuan
mengelaborasi informasi yang mendalam dari subyek penelitian. Terdapat dua tools yang
digunakan, yaitu wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang tergali
selanjutnya dianalisa untuk menemukan pola pemahaman yang sama, dan selanjutnya
dikelompokkan menjadi kategori-kategori. Hasil analisa dari data kualitatif yang dikumpulkan
akan berupa laporan deskriptif dengan didukung oleh data-data sekunder yang signifikan,
terutama dari buku-buku, jurnal atau media massa.
Terdapat lima kategori informan untuk wawancara mendalam, yaitu aparat pemerintah kota;
aparat penegak hukum; aparat/petugas institusi publik; pelaku bisnis dan tokoh masyarakat.
Dalam praktik, informan untuk aparat penegak hukum adalah Kepolisian Resort Kota Parepare
dan Kejaksaan Negeri Parepare. Kedua institusi penegak hukum tersebut dipilih karena secara
formal mereka bertugas melakukan penegakan hukum atas kasus korupsi. Sedangkan institusi
publik diwakili oleh petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, yang biasanya melaksanakan tender
untuk sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) dengan dana APBD
di daerah, dan DPRD dipilih karena di ruang wakil rakyat ini pembahasan RAPBD digodok
dan disahkan.
Penggalian data di lapangan telah menghabiskan waktu dua minggu (5 Desember hingga 19
Desember 2007), dengan dibantu oleh Albar, aktivis LSM LAPAR Makassar, yang pernah
melakukan riset di kota ini.
265 Karyadi, Anung, et all, 2006, h. 134-137.
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Sementara Focus Group Discussion (FGD) bertujuan mengcross-check jawaban para informan
yang telah diwawancarai. Acara FGD telah dilaksanakan di hotel Delima Sari tanggal 17
Desember 2007. Meskipun sempat molor FGD akhirnya dimulai pada jam 11.00, telat satu
jam dari yang telah dijadwalkan, hingga jam 14.00, yang ditutup dengan makan siang
bersama. Tentang keterlambatan/keengganan calon peserta FGD, Badius, seorang aktivis LSM,
mengutarakan bahwa biasanya para pejabat di lingkungan pemkot sulit menghadiri acara
FGD semacam ini, apalagi bila pesertanya sedikit, sehingga lebih efektif dengan melakukan
wawancara mendalam. Akhirnya, ada delapan peserta yang mengikuti FGD, tiga dari informan
yang diundang tidak hadir dalam diskusi ini.266
Gambaran Umum Kota Parepare
Kondisi De m ografis dan Ge ografis
Jarak tempuh dari kota Makassar ke kota Parepare sekitar 155 km atau sekitar 3 jam perjalanan
darat, yang biasanya ditempuh dengan menggunakan mobil angkutan umum, yang berupa
mobil Kijang atau Panter dengan jumlah 6-7 penumpang sekali angkut. Dengan biaya 25
atau 30 ribu rupiah seorang penumpang akan diantar ke kota Parepare, atau berhenti di
jalanan kota yang beraspal hotmix jika menggunakan mobil dengan tujuan kota lain, seperti
ke Sidenreng Rappang (Sidrap) atau ke Polewali Mamasa (Polmas).
Dewasa ini Parepare adalah kota kedua terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan, yang
dikelompokkan sebagai Kota Sedang. Data yang ada menunjukkan bahwa luas wilayah Kota
Parepare adalah 99,33 km 2 atau sekitar 0,16 dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan.267
Secara administrastif pemerintahan terbagi menjadi 21 Kelurahan Definitif yang terbagi dalam
tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang.
Kota Parepare berbatasan dengan sebelah utara: Kabupaten Pinrang; sebelah timur, Kabupaten
Sidrap; sebelah selatan, Kabupaten Barru; sebelah barat, selat Makassar.
Jumlah penduduk Kota Parepare berdasarkan hasil sementara sensus penduduk tahun 2000
adalah 108.326 jiwa, yang terdiri dari 53.162 jiwa laki-laki dan 55.164 perempuan
(rasio:96,37%), dengan laju pertumbuhan rata-rata berkisar 1,32 % per tahun dan kepadatan
penduduk saat ini 1.090 jiwa per km2. Sementara berdasarkan data sensus tahun 2007 total
jumlah penduduk kota Parepare adalah 115.169 jiwa.268
Secara geografis Kota Parepare terletak antara : 3°57'39" - 4°04'49" LS dan 119° 36'24"119°43'40" BT. Sedangkan ketinggianya bervariasi antara 0 – 500 meter di atas permukaan
laut. Merujuk pada data di stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar
28,5o C dengan suhu minimum 25,6oC dan suhu maksimum 31,5oC. Kota Parepare beriklim
tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau pada Maret sampai September dan musim
penghujan pada Oktober sampai Februari. Sementara topografi wilayah menunjukkan lebih

266 Peserta FGD yang hadir adalah (1) Ardiansyah, KASIPIDSUS KEJAKSAAN Kota Parere; (2) Ibrahim Fattah dari YLP2EM; (3) HM Tahir
Pabbajah sebagai tokoh agama; (4) Rusmin dari LSM Cabe Rawit; (5) Badius; (6) Ridha Ali, wakil Ketua DPRD; (7) wartawan Pare Pos;
(8) Yamin sebagai pengusaha setempat. Selain itu ada Albar, aktivis LSM LAPAR Makassar, yang bertindak sebagai notulis dan Ridwan
al-Makassary sebagai fasilitator. Beberapa peserta yang tidak dapat hadir adalah Abd Rahim Rauf, Sekretaris Kota Parepare; Andi Faisal
A. Sapada, Ketua Dinas PU dan Sri Eko Pranggono, Kapolres Kota Parepare.
267 http://www.pareparekota.go.id/ , 2008
268 Jika dirinci maka jumlah penduduk perkecamatan berdasarkan jenis kelamin; Kecamatan Bacukiki terdiri dari Laki-laki: 21.646 dan
Perempuan: 22.579 = 44. 225. Kecamatan Ujung terdiri dari Laki-Laki: 14.675 dan Perempuan: 14.909 = 29.554. Sedangkan Kecamatan
Soreang memiliki populasi Laki-Laki: 20.562 dan Perempuan: 20.798 = 41360. Dari Jumlah Penduduk Parepare berdasarkan jenis
kelamin: Laki-laki = 56.883 jiwa; Perempuan = 58.286 jiwa. BPS kota Parepare, 2007.
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dari 85% wilayah Parepare adalah area bergelombang dengan luas keseluruhan 5.621 Ha,
berbukit-bukit sampai bergunung dengan luas 3.215 Ha. Sedangkan berdasarkan ketinggian
dari permukaan laut, Parepare dengan wilayah yang bergelombang hingga bergunung, maka
87 % dari luas wilayahnya terletak pada ketinggian di atas 25 meter dpl, bahkan sampai
mencapai ketinggian 500 meter dpl. Daerah dengan ketinggian 0-25 meter dpl, berada dekat
dengan hamparan pesisir pantai yang menjadi situs kegiatan dan pemukiman penduduk.
Aspe k Sosial/Buday a dan Ke agam aan
Mayoritas penduduk Parepare adalah orang Bugis, yang memeluk agama Islam. Jumlah
penduduk yang menganut agama Islam 100.218 jiwa dari total penduduk 115.169 jiwa
berdasarkan data sensus tahun 2007.
Masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk Parepare, sudah semenjak lama identik dengan Islam.
Secara kesejarahan Islam telah merambah wilayah Sulawesi Selatan termasuk Parepare di
fajar abad ke-17 Masehi. Singkatnya, orang Bugis menjadikan agama Islam sebagai bagian
integral dan esensial dari norma budaya mereka.269
Dewasa ini Parepare tidak hanya dihuni oleh orang Bugis, melainkan juga etnis Makassar,
Mandar dan Tator. Bahkan, orang dari Jawa dan Sumatera tidak ketinggalan mendiami kota
ini, baik sebagai pegawai maupun sebagai pedagang dan lain-lain. Karenanya, kota ini menjadi
heterogen dengan puspa ragam orang, budaya dan adat istiadat.
Warganya pun kini tidak hanya menganut agama Islam, melainkan juga sebagiannya menganut
agama resmi lainnya. Data menunjukkan terdapat 5123 jiwa menganut agama Katholik; 7914
jiwa, penganut Agama Protestan; 1730 jiwa, penganut Hindu; 1318 jiwa, penganut Budha.270
Secara kultural, masyarakat Bugis, termasuk di Parepare, dikenal sebagai orang yang berkarakter
keras dan kukuh menghargai kehormatan diri (budaya siri’). Bila perlu demi membela harga
diri, mereka bersedia untuk mengorbankan nyawa. Meskipun demikian, di balik sikap keras
tersebut orang Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menghargai orang
lain (sipakatau) serta tinggi loyalitasnya.
Interaksi sosial masyarakat Bugis sehari-hari umumnya berdasarkan sistem patron-klien, sistem
kelompok kesetiakawanan antara seorang pemimpin dengan pengikutnya yang bersifat kohesif.
Meskipun demikian, mereka tetap memiliki konfidensi yang kuat. Bahkan, meskipun merupakan
salah satu suku yang memiliki sistem hirarkis paling rumit dan kaku, hasrat berkompetisi untuk
meraih kedudukan sosial yang tinggi, baik jabatan maupun kesuksesan finansial, merupakan
driving force yang menggerakkan roda kehidupan sosial mereka. 271
Di wilayah Sulawesi Selatan terdapat empat bahasa yang digunakan oleh masyarakat, yaitu
bahasa Bugis, Makassar, Mandar dan Tator. Sementara di Parepare, masyarakat yang umumnya
etnis Bugis bercakap-cakap dengan bahasa Bugis dalam kehidupan keseharian. Namun,
mereka lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia bila berkomunikasi dengan mereka
269 Bersama dengan orang Aceh dan Minangkabau di Sumatera; orang Melayu di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia, orang Moro di
Mindanao; orang Banjar di Kalimantan; orang Sunda di Jawa Barat; dan orang Madura di Jawa Timur dicap sebagai orang yang mendiami
wilayah Nusantara dengan identitas Islam yang kuat.Meskipun demikian, menurut Pelras, berbagai kepercayaan pra-Islam tetap eksis
sampai akhir abad ke-20. Salah satunya adalah para Bissu-sebuah kelompok yang terdiri dari para pendeta-pendeta ” wadam” - yang
kukuh menjalankan ritual perdukunan serta dianggap dapat berkomunikasi dengan para dewa. Pelras, 2006, hal.4
270 BPS kota Parepare, 2007
271 Pelras, 2006, h. 4-5
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yang tidak paham bahasa Bugis. Keberhasilan masyarakat menguasai bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan tampaknya tidak terlepas dari atribut kota pendidikan yang juga melekat
pada Parepare.
Secara keseluruhan, derasnya arus perkembangan jaman yang berpadu dengan amalgamasi
budaya akibat heteroginitas warganya telah menimbulkan pergeseran nilai, memudarkan
sistem patron-klien dan melunturkan keberagamaan masyarakat. Seorang tokoh agama, Muis
Kabri, melihat kemungkinan faktor ekonomi sebagai pendorong utama yang mengakibatkan
pergeseran nilai dan memudarkan keberagamaan warganya. Pergeseran nilai ini sedikit
banyaknya berpengaruh terhadap perilaku korupsi di Parepare.
Se k tor Pe ndidik an dan Ke se hatan

Pendidikan adalah salah satu wahana utama untuk menumbuhkan level kecerdasan dan
keterampilan penduduk. Karenanya, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai perlu selalu ditingkatkan. Secara kuantitatif terdapat banyak sekolah, pesantren dan
perguruan tinggi di Parepare. Jumlah SMU atau sederajat yang terdapat di kota Parepare
adalah 20 SMU dengan 221 kelas. Distribusinya adalah 4 SMU di kecamatan Bacukiki dengan
69 kelas, 6 SMU di kecamatan Ujung dengan 75 kelas dan 8 SMU di kecamatan Soreang
dengan 77 kelas. Jumlah perguruan tinggi yang ada di kota ada 7 buah.272 Secara khusus,
Parepare adalah pusatnya Darul Dawah wal-Irsyad (DDI) dan tempat bercokolnya para ulama273
Namun, secara kualitas pendidikan di Pare-Pare perlu ditingkatkan karena masih rendahnya
rata-rata nilai ujian nasional dan jumlah kelulusan dari tingkat SD hingga SLTA berada di
bawah rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, banyak anak usia sekolah yang tidak dapat
melanjutkan sekolahnya karena faktor ekonomi. 274
Di Parepare terdapat empat rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 244 buah, delapan
puskesmas dengan kapasitas tempat tidur 39 buah. Jumlah praktek dokter spesialis ada 16
tempat, empat tempat praktek dokter gigi dan 20 tempat praktek dokter umum. Di kota
Parepare juga setidaknya terdapat empat buah apotik.275 Namun, secara umum derajat
kesehatan warga masyarakat tergolong masih rendah.276
Aspe k Pe re k onom ian
Parepare adalah satu kota yang tergolong strategis, dalam arti semua orang dari Makassar
yang hendak bepergian melalui darat ke daerah utara, baik ke Toraja, Luwu maupun Sulawesi
Barat, akan melintasi kota Parepare. Untuk jalur laut, Parepare menjadi gate way (pintu
gerbang) menuju Kalimantan dan Jawa Timur. Dalam kondisi seperti ini, menurut Ibrahim

272 http://ciptakarya.pu.go.id/profil/timur/sulsel/pare pare.pdf,2008
273 Informasi ini diperoleh dari Muis Kabri, tokoh agama di Parepare. Catatan tambahan peneliti, DDI yang bergerak dalam bidang pendidikan,
dakwah, dan sosial kemasyarakatan serta organisasi ini bersifat non-politik didirikan pada tahun 1947 yang diketuai oleh AG.H.Abdurrahman
Ambo Dalle AG. dan H.M.Abduh Pabbajah sebagai sekretaris. Tahun 1950-an dipindahkan ke Parepare. DDI sekarang mengklaim ada
ribuan madrasah DDI di Sulawesi Selatan saja.
274
275

Imanuddin, Muhammad, et all, 2006, h.72
http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/pare

pare.pdf,2008

276 Imanuddin, Muhammad, et all, 2006, h.72
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Fattah, Direktur YLP2EM, Parepare menjadi sangat strategis yang lengket dengan predikat
sebagai kota usaha atau kota niaga.277
Predikat sebagai kota niaga atau kota dagang mulai tergambar saat memasuki kawasan sekitar
kota Parepare. Suasana yang kontras dengan wilayah kabupaten Barru dan kabupaten Pangkep
akan segera terlihat. Di sepanjang jalan dua kabupaten tersebut lebih banyak tersaji hamparan
persawahan dan pertambakan ikan, dan juga rumah-rumah panggung berjajar. Di Parepare,
sebaliknya, lebih menonjol pemandangan kota dengan aneka tempat pelayanan jasa dan
aktivitas perdagangan. Selain itu, berjajar rumah-rumah batu layaknya di kota-kota besar,
seperti di Makassar atau Jakarta.
Di dekat hotel Delima Sari, tempat peneliti menginap, di kiri kanan jalan hampir semua
tempat digunakan untuk berbagai jenis usaha, mulai dari warung menjajakan makanan,
wartel, warnet, counter hand phone hingga pusat kebugaran atau fitness centre, dan lain-lain.
Menurut Rusmin, seorang aktivis LSM, “Daerah Parepare adalah daerah minus sumber daya
alam sehingga sumber penghidupan orang kalau tidak berdagang, maka berlomba-lomba
menjadi pegawai”.
Struktur ekonomi Kota Parepare merujuk pada kondisi PDRB Kota Parepare pada 2005
menunjukkan bahwa peranan sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 29,92 %;
angkutan dan komunikasi sebanyak 24,23%; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
sebanyak 13,24 %, dan jasa-jasa lainnya 11,99 %. Dalam hal ini, pemerintah daerah semestinya
perlu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan pembangunan, khususnya
278
niaga dan jasa sehingga dapat meggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota.
Jika dirinci, maka 37,59% atau 12.748 jiwa penduduk dari usia 10 tahun ke atas bekerja
dalam lapangan usaha perdagangan kemudian bidang jasa 26,52% atau 8.994 jiwa dan
usaha telekomunikasi menempati urutan ketiga dengan 4.916 jiwa atau 14,50%. Jumlah
industri formal adalah 278 industri dengan 1.717 tenaga kerja sedangkan industri non formal
637 industri dengan 1.966 tenaga kerja.
Mata pencaharian penduduk kota Parepare, karenanya, lebih terkonsentrasi di sektor
perdagangan, diikuti jasa dan usaha telekomunikasi, dan lain-lain. Sebagiannya berprofesi
sebagai nelayan. Sejumlah kecil warga berkebun dan beternak. Fenomen terakhir ini peneliti
saksikan ketika mengunjungi Pesantren Albadar milik DDI, yang berdiri di area perbukitan,
untuk keperluan wawancara.
Sebagai sebuah kota, Parepare tidak lepas dari hingar bingar dunia malam, dengan hiburan
Karaoke yang beredar di beberapa titik di kota ini. Terdapat sekitar 200 pekerja seks komersial
(PSK) yang beroperasi di Parepare.279
277 Menurutnya, fenomena ini sudah berlangsung lama. Ketika pelabuhan Cappa Ujung masih merupakan pelabuhan rakyat, aktivitas
pelabuhan dipadati oleh bongkar muat kapal kayu, terutama aktivitas pelayaran yang mengangkut beras, sayur, dan ternak ke Kalimantan.
Dahulu masyarakat membawa berasnya melalui pelabuhan Parepare menuju Kalimantan. Uangnya atau hasilnya dibawa ke Surabaya
untuk membeli kain, sandal dan lain-lain. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Parepare. Pada tahun 1960 an ketika kapal
Pelni telah beroperasi di Parepare praktis kegiatan pelabuhan rakyat tergerus oleh negara. Salah satu impaknya, misalnya, pasar malam
Senggol yang dahulu didedikasikan untuk penampungan beras, berubah menjadi diskotik dan pengamanan cakar (barang-barang bekas
khususnya dari Malaysia). Saat ini kekuatan ekonomi lokal tidak sekencang dulu, karena pelabuhan rakyatpun kalah bersaing dengan
masuknya kapal Pelni. Persoalannya adalah pada urusan pelabuhan di era otonomi daerah, Pemerintah Kota tidak bisa mengatur urusan
pelabuhan, karena ada otoritas sendiri yang mengatur pelabuhan. Karenanya, persoalan bagaimana menyeimbangkan perdagangan
skala besar dan skala kecil melalui pelabuhan harus ditemukan solusinya.
278 http://www.pareparekota.go.id/ , 2008
279 Pare Pos, Rabu 12 Desember 2007
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Pada saat ini kota Parepare giat dicanangkan untuk menjadi pusat pengembangan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten
Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang sehingga
kawasan ini berpotensi sebagai pusat perdagangan di kawasan ini. KAPET Parepare terletak
di bagian tengah propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 6.905,07 Km2.280
Hal tersebut didukung pula oleh kehadiran sektor perbankan yang menunjang aktivitas dunia
usaha. Saat ini bank yang terdapat di kota Parepare yaitu Bank BNI '46, Bank BRI, Bank
Mandiri, Bank Danamon, Bank BTPN dan Bank Pembangunan Daerah. Selain itu, pusat
aktifitas perdagangan ditopang oleh beberapa pasar yang ada di Kota Parepare. Pasar-pasar
tersebut adalah Pasar Lakessi, luas 16.000 m2; Pasar Labukkang merupakan milik perorangan;
Pasar S. Minangae, Luas:4.000 m2; Pasar Lompoe, luas 3.400 m2; Pasar Malam Senggol.
Perkembangan akhir yang cukup menarik dan kontroversial adalah rencana dibangunnya
mall di kota Parepare. Rencana ini menuai kritik dari beberapa pihak. Ketua YLP2EM, Ibrahim
Fattah, misalnya menilai pembangunan mall hanya akan mematikan sentra ekonomi rakyat.
Pe ndapatan Asli Dae rah
Di Sulawesi Selatan, Parepare bukanlah sebuah daerah yang kaya. Sumber daya alam yang
langka dan sulitnya mengembangkan investasi adalah batu sandungan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parepare.
Di awal era otonomi daerah tahun 2001, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
kota Parepare adalah Rp 82,70 miliar, sedangkan PAD hanya berjumlah Rp 7,94 miliar.
Sementara tidak diragukan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, kota Parepare
memerlukan dana yang besar. Karenanya, dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut
Pemkot menggenjot peningkatan PAD dengan memberikan insentif kepada pemungut, Tim
serta insentif pengelolaan PAD yang berprestasi. Kegiatan ini cukup sukses dalam penerimaan
PAD.281
Pengelolaan PAD Kota Parepare dikelola oleh 15 (lima belas) Instansi pemerintah daerah dan
2 (dua) Instansi BUMD. Penerimaan daerah dari pajak daerah dikelola Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan penerimaan retribusi daerah dikelola oleh beberapa dinas dalam
lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare. Adapun penerimaan daerah yang berasal dari
Bagian Laba Usaha Daerah dikelola atau diperoleh dari Perusahaan Air Minum Daerah
(PDAM) Kota Parepare dan Bank Sulawesi Selatan Cabang Parepare. Berdasarkan data resmi
dari Pemkot Parepare PAD utama berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. (lihat Tabel
PAD 2007)282

280 Secara administrasi, wilayah Kapet Parepare berbatasan di bagian utara dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja, di
bagian timur dengan Kabupaten Wajo dan Sengkang, di bagian selatan dengan Kabupaten Pangkep dan bagian barat seluruhnya berbatasan
dengan Selat Makassar.
281 Imanuddin, Muhammad, et all, 2006, h. 73
282 http://www.pareparekota.go.id/ , 2008
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Tabel
PAD Parepare 2007
No

Jenis Penerimaan

1.

Pajak Daerah

2.

Retribusi Daerah

3.
4.

Anggaran

Realisasi

%

3.082.089.200

2.523.739.572,00

81,88

14.368.985.000

10.683.770.198,00

74,35

Bagian Laba Usaha Daerah

791.000.000

911.850.125,79

115,28

Lain-lain Pendapatan yg Sah

4.343.300.000

4.681.524.913,76

107,79

22.585.374.200

18.800.884.809,55

83,24

Jumlah

Berikut ini adalah data PAD Kota Parepare pada tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun
anggaran 2006 yang diakui oleh pemkot cukup menggembirakan penggalangannya. 283 (lihat
tabel PAD 2003-2006)
Tabel
PAD Parepare 2003-2006
No

Tahun

Anggaran

Realisasi

%

1.

2003

14.438.900.250

15.205.651.003,70

105,31

2.

2004

16.925.562.600

15.423.290.426,44

91,12

3.

2005

17.176.063.000

18.880.252.604,96

109,92

4.

2006

21.245.049.000

23.820.081.429,38

112,12

Dalam upaya meningkatkan PAD, mungkin perlu diperhatikan bahwa peningkatan jumlah
PAD semata-mata tanpa diimbangi oleh efisiensi belanja publik guna meningkatkan mutu
pelayanan akan berkesudahan dengan kesia-siaan. Fenomena ini telah merebak di sebagian
pemda/pemkot pada era desentralisasi yang sering mengorbankan pelayanan publik karena
lebih berkutat untuk meningkatkan pemasukan kas (income) daerah.284
Hal tersebut di atas merupakan bagian dari keruwetan otonomi daerah, karena di benak para
gubernur, bupati dan walikota serta anggota DPRD untuk memajukan daerahnya tidak ada
jalan lain kecuali menjalankan misi utama yaitu bagaimana meraih PAD yang sebesarbesarnya. Celakanya, dalam praktik peningkatan PAD sering masyarakat miskin yang menjadi
korban dari pemberlakuan berbagai macam retribusi, seperti retribusi pasar, pajak kerbau,
retribusi hasil pertanian, retribusi penggunaan air irigasi selain Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). 285
Hal lain yang mungkin perlu dicermati adalah pembahasan RAPBD di DPRD yang sering
tidak memiliki visi yang jelas. Berbagai program yang disusun lebih merepresentasi kepentingan
Bupati/Walikota, partai dan elit-elit politik di legislatif dari pada pengejawantahan kepentingan
masyarakat. Inefesiensi, karenanya, adalah ciri dari setiap APBD. Untuk menyusun naskah

283 http://www.pareparekota.go.id/ , 2008
284 Alfonso dan Hauter, 2004, h. 74
285 Tompo, 2005, h. 238
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RAPBD dianggarkan sampai Rp. 1 Miliar; biaya perjalanan dinas Bupati Rp. 3 Miliar; pakaian
dinas anggota DPRD biaa mencapai 10 juta/tahun. Singkatnya, kesan pertama yang tertangkap
dari APBD adalah lumbung uang pemegang kendali pemerintahan dan parlemen.286
Dalam hal ini, pemkot perlu juga mempertimbangkan secara serius standar pelayanan yang
benar-benar dibutuhkan oleh publik. Hal ini cukup mendasar sebab menyangkut jumlah PAD
yang tersedia dengan tujuan pelayanan publik yang hendak dilaksanakan. Dalam kerangka
ini, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan miskinnya etika kerja karyawan akan
menghancurkan kualitas pelayanan publik yang semestinya disediakan oleh pemkot/institusi
publik.287
Temuan Lapangan dan Analisa
IPK Parepare 2006: Pengetahuan, Kondisi Riil Daerah, dan Manfaat
Dalam buku Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006 Survei Di Antara Pelaku Bisnis di 32
Wilayah Indonesia, IPK dimaksudkan sebagai indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha
terhadap praktik suap di suatu daerah. Indeks dibentuk oleh hubungan pengusaha dan
pemerintah daerah dalam melakukan bisnis. IPK menitikberatkan praktik korupsi di sektor
publik dan mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi.288
Secara umum hampir seluruh informan yang berhasil diwawancarai menyatakan tidak
mengetahui IPK kota Parepare 2006. Sebagian kecil ada yang mengetahui IPK Parepare
terutama dari surat kabar lokal namun mengaku lupa skornya. Bahkan, terkait dengan IPK
Parepare ini seorang aktivis LSM, Rusmin, merekomendasikan dalam FGD agar TI-Indonesia
segera menerbitkan buku tentang IPK yang lebih sederhana guna memudahkan dalam
membaca angka-angka yang tertera di buku IPK 2006 tersebut.
Sementara persepsi informan mengenai apakah skor IPK 5,66 tersebut sudah mencerminkan
kondisi riil daerah Parepare terbelah antara yang pro dan kontra. Pandangan yang setuju
berasal dari pihak pemerintah kota dan DPRD Parepare bahwa IPK Parepare sudah
mencerminkan kota Parepare. Hanya saja, baik Pemkot dan DPRD maupun Parepare,
menambahkan bahwa IPK ini sesungguhnya tergolong rendah buat Parepare. Sekkot Parepare,
misalnya, menuturkan skor IPK ini termasuk rendah mengingat kenyataan di lapangan sejauh
ini pelaku korupsi yang sudah divonis itu hanya satu orang dan sekarang pun masih dalam
proses banding, dan juga aparat penegak hukum sigap menangani kalau ada kasus korupsi.
Pandangan yang menolak keras datang dari pihak LSM lokal. Rusmin, aktivis LSM Cabe Rawit,
menyatakan angka ini terlalu tinggi untuk Parepare mengingat banyaknya kasus korupsi yang
berseliweran di lingkungan Pemkot. Menurutnya, salah satu kasus korupsi yang hangat diulas
media adalah keterlibatan Walikota Parepare sebagai salah satu tersangka kasus korupsi di
PT Pares Bandar Madani dengan kerugian negara 100 miliar rupiah.
Terlepas dari pertikaian pendapat di atas tentang apakah IPK Parepare mencerminkan situasi
riil di Parepare, seluruh informan mengakui manfaat yang bisa dipetik dari IPK atau survei
semacam ini.

286 Tompo, 2005, h..252.
287 Alfonso dan Hauter, 2004, h. 74
288 Karyadi, Anung, et all, 2006, h. 9.
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Manfaat IPK bisa berwujud warning bagi pelaksana di institusi publik termasuk buat pemerintah
kota agar Parepare tidak menjelam sebagai wilayah terjelek praktik korupsinya. Hal demikian
diungkapan Ahmad Faisal A. Sapada, Kepala Dinas PU Parepare. Dalam nada yang sama,
Andi Abd Karim, Kejari Parepare menyatakan IPK bertujuan untuk mengukur kinerja.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Muis Kabri, ketua MUI Parepare. Menurutnya, IPK
bermanfaat dalam mendorong usaha-usaha pemberantasan korupsi dan menyadarkan pihakpihak lain bahwa korupsi berbahaya. Muhadir Haddade, ketua DPRD Parepare, juga mengamini
hal tersebut. Menurutnya, manfaat IPK adalah memberikan motivasi, menjaga image dalam
bekerja dan menghidari upaya-upaya melakukan tidakan korupsi.
Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan informan tentang IPK masih terbatas. Ini menyiratkan
pesan bahwa diseminasi IPK, termasuk angka-angkanya yang relatif sulit dimengerti, tampaknya
belum menjangkau publik dan pemerintah daerah, apalagi mengharapkan ada kebijakan
khusus anti korupsi yang diinspirasikan oleh IPK. Meskipun demikian, mereka semua mengakui
manfaat kehadiran IPK bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi di Parepare.

Pe nge rtian k orupsi

Untuk kepentingan studi ini, pengertian korupsi yang digunakan berdasarkan pemahaman
pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001, Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan
keuangan/perekonomian Negara.289
Senada dengan substansi yang dikandung Undang-undang tersebut TI mendefenisikan korupsi
sebagai ”Suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertjuan menghasilkan keuntungan
pribadi”. 290
Sejauh ini semua informan tampaknya tidak memiliki persepsi yang sama seperti tertera dalam
Undang-undang yang disebut di atas. Selanjutnya, absennya persepsi yang sama dalam
memandang korupsi telah memantik pertikaian pendapat dalam menilai sebuah tindakan
tergolong korupsi atau tidak.
Di mata sebagian pengusaha, pengertian korupsi sering kabur (atau dikaburkan) terkait
sejumlah dana yang mereka alokasikan untuk kelancaran usahanya. Yamin, seorang pengusaha
di Parepare, baik dalam wawancara maupun di FGD, menegaskan perlunya patokan yang
disepakati bersama dalam mendefenisikan korupsi, karena bagi sejumlah pengusaha dana
yang dikeluarkan untuk mempermulus urusan bisnis adalah bagian dari strategi pemasaran
yang oleh pihak lain justru lebih sering dilihat sebagai tindak korupsi. Menurut Yamin,
“Seorang pengusaha, dari sudut pandang pemasaran, biasanya dituntut untuk
membuat orang senang dan mau membeli produknya yang diambilkan dari
dana taktis atau pos yang disediakan untuk hal tersebut”.

289 Maheka, Arya, tt, h. 15.
290 Wiehen, Michael dan Olaya, Juanita, 2006, h. 3.
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Namun, pengusaha yang lain mengajukan pengertian berbeda. Arifuddin, mengartikan korupsi
sebagai penyimpangan untuk memperkaya diri, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
berkelompok. Hal yang sama diutarakan oleh Abdur Rahim Rauf, Sekretaris Kota Parepare.
Korupsi, menurut Rahim,
“Sesuai UU Korupsi adalah penyimpangan dari uang negara dan daerah untuk
memperkaya diri sendiri dan orang lain”.
Dalam nada yang sama, Muhadir Haddade, ketua DPRD Parepare, mengartikan korupsi,
“Sebagai mengambil keuntungan dari keuangan Negara yang tidak sesuai dengan
porsinya”.
Realitas perbedaan pengertian korupsi seperti yang masih dianut oleh sebagian kalangan
pengusaha di Parepare menandakan bahwa diseminasi pengertian korupsi yang sesuai Undangundang yang berlaku belum menjangkau publik. Hal ini mestinya disahuti secara positif, baik
oleh aparat penegak hukum, pemkot maupun LSM lokal, dengan menggiatkan pewacanaan
pengertian dan jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2001 guna
menghidari terbitnya salah tafsir atas sebuah tindakan tergolong korupsi atau tidak.
Pe luang Korupsi di Pe m e rintah Kota/Institusi Publik
Sebagaimana disebut di pengantar, era desentralisasi telah membentangkan hamparan
kesempatan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah/kota dalam menyediakan pelayanan
publik yang terbaik bagi warganya. Akibatnya, setiap pemerintah daerah/pemerintah kota
dituntut untuk mencurahkan segenap perhatian untuk mencapai maksud tersebut.
Sejauh ini asumsi yang hidup di masyarakat adalah pelayanan publik terlalu birokratis, berbelitbelit dan rumit. Untuk pengurusan suatu perijinan seorang pendaftar mesti melewati banyak
loket (atau sering dipingpong), mengalami ketidaktepatan waktu pengurusan, juga seringkali
terpaksa ataupun dipaksa membayar biaya-biaya yang tidak jelas. Hal ini diperparah dengan
banyaknya pelayanan yang menggunakan jasa calo guna mempercepat pengurusannya.
Terkait dengan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemkot dan institusi-institusi
publik di kota Parepare, berdasarkan IPK Indonesia 2006 secara umum skor Kota Parepare
antara angka 5 dan 6, yang berarti berada pada posisi medioker. Beberapa institusi publik
yang juga menjadi informan studi ini mendapatkan skor dengan perincian: Pemkot dengan
skor 6,2; PU, 6; Polisi, 5,3; dan DPRD, 5,2.291
Secara umum, peluang korupsi di Pemkot lebih banyak dalam bentuk mark-up anggaran.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekkot Parepare. Hal ini biasanya terjadi karena keinginan
memperkaya diri sendiri atau ada kegiatan yang akan dilakukan namun kurang atau tidak
ada anggaran.
Berdasarkan pernyataan sejumlah informan, potensi suap dan korupsi pada pelayanan publik,
terutama yang terjadi dalam korupsi administratif (perijinan), sudah dapat dieliminir terutama
setelah kehadiran “Sistem Pelayanan Satu Atap” (SINTAP), yang akan dijelaskan kemudian.
Menurut sejumlah informan, peluang korupsi di Parepare lebih banyak berkutat pada proyek
pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP). Hal ini potensial terjadi, menurut Rusmin,
karena jumlah proyek yang tidak banyak, sehingga para kontraktor berjibaku untuk mendapatkan
proyek, misalnya, di Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan.
291 Karyadi, Anung, 2006, h.134-137
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Seorang nara sumber yang menolak disebut identitasnya menyatakan terdapat sekitar 300
rekanan/kontraktor yang bersaing dalam memperebutkan sekitar 60-70 proyek di salah satu
instansi publik, sehingga penggunaan cara-cara ilegal atau persekongkolan, terutama suapuntuk
memenangkan tender mungkin terjadi. Sementara Sekkot Parepare membenarkan banyaknya
o ra n g te rju n m e n ja d i k o n tra k to r k a re n a la p a n g a n k e rja y a n g te rb a ta s.
Sementara itu, korupsi yang mungkin terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah pada
saat penentuan kebijakan. Secara khusus, menurut Ahmad Faisal,
“Penyimpangan terjadi karena ketidakmengertian terhadap aturan dan
ketidakpedulian staf yang juga di dinas PU sangat banyak dipengaruhi oleh
pihak ketiga yang kita tidak tahu komitmennya dan rata-rata mereka selalu
mencari keuntungan”.
DPRD juga tidak imun dari ancaman dan godaan korupsi. Menurut Muhadir, ketua DPRD
Parepare, Korupsi yang mungkin terjadi di DPRD adalah praktik mark-up dan penggunaan
anggaran yang fiktif. Muhadir mencotohkan penggunaan anggaran yang fiktif dalam kasus
perjalanan dinas. Menurut Muhadir, “Setiap orang yang akan melakukan perjalanan dinas
sudah dianggarkan, dan mungkin ada anggota Dewan yang menggunakan SPJ namun dia tidak
berangkat. Itu khan fiktif”.
Kebijakan Anti Korupsi: Antara Teori dan Praktik
Secara teoritik kebijakan adalah sebuah upaya untuk mengelola tata interaksi dalam ranah
sosial. Sedangkan korupsi dimaknai sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam tata kelola
kehidupan berbangsa yang memicu negara/pemerintah menerbitkan undang-undang untuk
mencegahnya. Signifikansi kebijakan anti korupsi berangkat dari asumsi bahwa hukum diyakini
sebagai cara yang efektif untuk mempersempit ruang dan gerak perilaku korupsi.
Terdapat tiga instrumen kebijakan anti korupsi yang perlu dicermati dalam kerangka pencegahan
praktik korupsi di Parepare. Pertama, Sistem Pelayanan Satu Atap (SINTAP); kedua, Pakta
Integritas; dan ketiga, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).
Sistem Pelayanan Satu Atap
Pihak Pemkot Parepare telah berusaha menyahuti sisnisme masyarakat terhadap asumsi
bobroknya pelayanan publik, sebagaimana disebut di atas. Untuk mengurangi praktik korupsi
dan suap, Pemkot telah menetapkan sistem pelayanan satu atap (SINTAP). Pembentukan
Kantor SINTAP ini sebagai upaya pendekatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
melalui prosedur yang lebih mudah, murah, cepat, jelas dan pasti.
Pada mulanya SINTAP Kota Parepare dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Parepare
Nomor 103 Tahun 2001. Di awal beroperasi Kantor SINTAP pada tanggal 1 Juni 2001 baru
memproses 7 jenis pelayanan, pada saat ini telah memproses 19 jenis perizinan dan non
perizinan dengan waktu proses yang terukur antara 1 sampai dengan 7 hari kerja, yang
diproses secara terkomputerisasi, sehingga pelayanan dapat berjalan secara cepat, mudah
dan transparan.
Pada 28 Juni 2005 SINTAP berubah status dan nomenklatur menjadi Kantor Pelayanan
Perijinan (KPP). Dalam bertugas, KPP memiliki empat loket pelayanan, yakni pendaftaran,
pemrosesan, pencetakan Surat Keterangan Rangkap Dua (SKRD), dan penyerahan.292
292

http://www.pareparekota.go.id/ , 2008
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Meskipun sudah banyak menangguk hujan pujian dan prestasi 293, namun SINTAP disinyalir
masih menyisakan celah bagi praktik korupsi dan suap karena pengurusan kelengkapan
administrasi oleh pemohon akan ditangani di SINTAP setelah selesai urusan administrasinya
di berbagai instansi teknis terkait. Pandangan demikian disampikan oleh Ibrahim Fattah dalam
FGD. Menurut Ibrahim,
“Sebaiknya persoalan dari A sampai Z semuanya diurus di SINTAP supaya semua
terukur dan pengurusannya di bawah satu atap. Realitas seperti ini cukup
menyulitkan masyarakat dalam upaya mengurus administrasinya secara cepat.
Kalau SINTAP ini bisa dimaksimalkan maka ke depan akan menutup ruangruang untuk terj adi nya korupsi antara pej abat dan pengusaha”.
Keppres N o. 80 Tahun 2003 serta Pakta Integritas
Sejak Orde Baru pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) telah dikenal luas sebagai
arena KKN yang fenomenal. Sejumlah peraturan dan perundang-undangan telah ditetapkan
untuk mencegahnya, namun KKN dalam bidang tersebut tetap kuat menggelinding.
Di era otonomi daerah, upaya menghilangkan KKN dalam PBJP terwujud dengan lahirnya
Keppres No.80 Tahun 2003. Keppres tersebut, pada prinsipnya, bertujuan untuk mengatur
sebuah mekanisme PBJP, yang bersumber dari anggaran negara (APBN dan APBD) maupun
non anggaran, dan juga mendorong globalisasi dan liberalisasi sistem pengadaan barang dan
jasa di Indonesia. Salah satu aspek penting yang tertera dalam Keppres tersebut adalah
dimasukkannya pasal mengenai Pakta Integritas. Namun dalam Keppres tersebut penjelasan
m e n g e n a i p e n e r a p a n P a k t a I n t e g r i t a s b e l u m d i r u m u s k a n s e c a r a r i n c i 294
.
Menurut Bappenas, 15 tahap dalam prosedur PBJP berdasarkan Keppres 18/2000 telah
dimanfaatkan sebagai arena KKN. Kelima belas tahap itu adalah (1) Perencanaan Pengadaan,
(2) Pembentukan Panitia Lelang, (5) Pengumuman Lelang, (6) Pengambilan Dokumen Lelang,
(7) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, (8) Penjelasan/Aanwizing, (9), Penyerahan dan
Pembukaan Penawaran, (10) Evaluasi Penawaran, (11) Pengumuman Calon Pemenang Lelang,
(12) Sanggahan Peserta Lelang (13), Penujukan Pemenang Lelang, (14) Penandatangan Kontrak,
(15) Penyerahan Barang dan Jasa. 295
Secara umum, terdapat sejumlah penyelewengan yang mungkin terjadi dalam PBJP, yaitu
lelang tertutup, mark-up harga, tidak efisien karena perencanaan yang buruk dan suap.296
Sementara sumber lain menyatakanbahwa terdapat beberapa modus operandi korupsi dalam
PBJP: suap untuk memenangkan pelelangan, pengutamaan para kroni
Gubernur/Bupati/Walikota/anggota DPRD, pencatutan nama perusahaan untuk memenuhi
persyaratan pelelangan, pemecahan paket proyek ke dalam unit-unit kecil, pengerjaan proyek
dilakukan oleh sub kontraktor, volume pekerjaan ditambah agar biaya membengkak, perusahaan
fiktif, tender/pelelangan fiktif. 297
Dalam praktik PBJP di Parepare sudah ada komitmen tertulis yang harus ditandatangani oleh
pihak rekanan dan panitia tender, yaitu Pakta Integritas. Sejumlah informan yang mengetahui
fakta integritas memahaminya sebagai komitmen antara kontraktor dan pihak panitia untuk
tidak terlibat praktik ketidakjujuran/kecurangan dalam proses tender.
293

SINTAP Parepare telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Sertifikat ISO 9001 2000, pertama di Indonesia Bagian Timur bagi instansi
pemerintah yang menerapkan ISO. Juga meraih beberapa penghargaan. Di antaranya, ” Penghargaan dan Presiden RI berupa Piala Citra
Pelayanan Prima 2002 dan 2006” dan ” Piagam Mendagri sebagai Daerah Best Practices Pelayanan Publik”. Selain itu tercatat 239 tamu
dan berbagai Kab/Kota dan lembaga - lembaga lainnya yang telah berkunjung ke SINTAP. http://www.pareparekota.go.id/ , 2008

294 Kustiadi, Adhi Ardian dan Soraya, 2006, h. 115-117.
295 Tompo, h.268
296 Kustiadi, Adhi Ardian dan Soraya, 2006, h. 110.
297
Tompo, 2005, h. 268-269
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PBJP tahun 2007 telah menformalkan Pakta Integritas untuk diberlakukan. Artinya, semua
rekanan yang mengikuti proses lelang/tender diharuskan menandatangani Pakta Integritas
tersebut. Namun, transparansi masih menjadi kendala utama dalam proses tender. Misalnya,
praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) yang sejauh ini belum transparan
diungkapkan oleh Ardiansayah, Kasipidsus Kejari, dalam FGD, yang juga merupakan pandangan
sejumlah informan lainnya.
Karenanya, dengan absennya transparansi maka seringkali yang memenangkan proyek PBJP
adalah kroni, keluarga panitia tender atau keluarga penguasa. Menurut Rusdi Tompo, peranan
keluarga atau kroni kepala daerah maupun para pejabat birokrasi dalam proyek-proyek PBJP
298
lebih dibuhulkan oleh kepentingan ekonomi. Berbekal akta pendirian usaha, menurut Tompo
“Izin usaha, dan sejumlah penerbitannya yang direkayasa, mereka menguasai 70%
sampai 85 % proyek-proyek PBJP, mulai dari pengadaan alat tulis menulis, pembangunan
gedung, jalan dan jembatan, sampai pada pengelolaan fasilitas umum. Perusahaanperusahaan kroni ini memang tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melaksanakan
proyek-proyek yang dimenangkannya dalam setiap pelelangan, maupun terhadap proyekproye penunjukan yang diserahkan kepada mereka. Karena itu, mereka akan “menjual”
pekerjaan proyek tadi kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang mampu memberi
imbalan sampai 30% dari nilai proyek tersebut. Penjualan seperti ini dimungkinkan
karena berbagai peraturan pemerintah menyangkut PBJP memberi peluang untuk
menunjuk subkontraktor sebagai pelaksana, meskipun pertanggungjawabannya tetap
berada di pihak pemenang lelang”.
Karenanya, yang marak terjadi dalam PBJP adalah kompetisi yang tidak adil. Pandangan
demikian dituturkan oleh Yamin, pengusaha yang tergantung kepada APBN dan APBD. Ia
mengatakan,
“Seandainya semua pihak sudah profesional, pihak swasta mau tidak mau juga
harus ikut. Karena kalau tidak kita akan tergilas atau mati kelaparan dong”.
Kenyataannya, masih menurut Yamin, sistem yang berlaku sekarang lebih terfokus pada
manajemen lobby sehingga profesionalisme menjadi terkesampingkan. Manajemen lobby
yang dimaksud di sini adalah lobby yang dilakukan oleh pihak rekanan dan panitia tender,
seringkali dengan menyuap atau menjanjikan sejumlah uang kepada panitia tender untuk
mempengaruhi keputusan akhir siapa pemenang tender. Dalam hal ini, lobby juga sering
terjadi di antara sesama pengusaha untuk memberikan kesempatan atau giliran bagi pengusaha
yang berkomplot untuk mendapatkan proyek. Fenomena “tender arisan” ini dinyatakan oleh
Arifuddin, seorang pengusaha setempat.
Masih menurut Arifuddin, pengusaha yang pernah memenangkan tender pengadaan barang
di Diknas, khusus untuk PBJP di lingkungan Pemkot tersisa ruang rawan untuk terjadinya
korupsi. Karena jika merujuk pada Keppres PBJP terdapat celah yang dapat dimanfaatkan
untuk membuat pembenaran. Misalnya, dalam penentuan pemenang tender tidak selalu
penawaran terendah yang menang. Karena yang biasa terjadi adalah penawaran terendah
dicari kesalahannya, termasuk titik dan koma, untuk memenangkan pihak yang memang

298

Tompo, 2005, h. 271,
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dikehendaki oleh panitia tender. Akibatnya, Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh
para rekanan hanyalah selembar surat yang dibubuhi hitam di atas putih.
Di luar hal tersebut, pengusaha di Parepare tampaknya masih perlu meningkatkan
profesionalismenya. Menurut Kamaruddin Kadir, anggota DPRD Parepare, sulit sekali
mendapatkan pihak ketiga atau kontraktor yang benar-benar memenuhi syarat seperti yang
tertera di dalam Keppres 80 Tahun 2003. Perusahaan kecil saja itu harus memiliki peralatan
dan ada bukti kepemilikan, sementara kebanyakan perusahaan di Parepare masih menyewa
alat dan tidak memenuhi berbagai syarat lainnya.
Sebagai kesimpulan, transparansi dalam PBJP di Parepare masih perlu ditingkatkan. Dalam
hal ini yang perlu dilakukan adalah seluruh proses PBJP harus terbuka luas, agar tidak satupun
tahap dalam PBJP yang berlangsung secara rahasia, terutama dalam pemenang lelang proyekproyek PBJP.
Badan Pengaw as Daerah
Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 2001 telah menetapkan bahwa yang berhak melakukan
pemeriksaan terhadap APBD adalah Badan Pengawas Daerah (Bawasda), yang selanjutnya
akan melaporkan temuan penyimpangan kepada walikota.
Di Parepare, sejumlah informan menilai kinerja Bawasda Parepare cukup baik. Beberapa
dugaan penyimpangan telah dilaporkan kepada walikota. Namun, laporan Bawasda sering
mandeg dan tidak ditindaklanjuti oleh walikota. Fakta ini yang dikemukakan oleh sejumlah
informan dalam FGD.
Menurut Ibrahim Fattah, sesungguhnya dalam lingkup internal birokrasi Bawasda yang
menjadi ujung tombak penegakan hukum. Namun, Dalam praktiknya, berbagai temuan
penyimpangan yang dilaporkan Bawasda kepada walikota tidak ditindaklanjuti atau dijatuhkan
sanksi bagi yang bersalah oleh walikota.
Senada dengan Ibrahim, Rusmin menyatakan dalam posisi Bawasda yang tidak dapat mengambil
keputusan final, maka tidak jarang kasus-kasus yang direkomendasikan ke walikota untuk
dijatuhkan sanksi justru berhenti, bahkan menguap. Dalam kondisi demikian, peran Bawasda
menjadi lumpuh. Konsekuensi lainnya adalah berbagai penyimpangan di lingkungan pemkot
akan terjadi secara terus menerus karena tidak adanya sanksi yang dijatuhkan oleh walikota
terhadap bawahannya yang telah terbukti melakukan penyimpangan. Kasus-Kasus Korupsi
Beberapa bulan belakangan ini, Kota Parepare digoyang isu korupsi. Kasus korupsi di Parepare
tidak saja dimuat oleh media massa lokal (di Makassar dan Parepare), misalnya Tribun Timur,
Fajar dan Pare Pos, namun juga media nasional di antaranya Kompas dan Seputar Indonesia.
Berdasarkan informasi dari Yuslim Yunus, Kasatreskrim Polresta parepare, ada empat kasus
yang sedang ditangani setahun terakhir. Sementara data dari Ardiansyah, Kabidpidsus Kejaksaan
Negeri Parepare, menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir ada tujuh kasus korupsi yang
ditangani, umumnya pada bidang PBJP yang melibatkan pihak Pemkot Parepare. Kasus-kasus
korupsi tersebut adalah: kasus penggelapan dana bantuan koperasi; kasus nota fiktif Dinas
Kebersihan; proyek pembangunan (tempat) pelelangan ikan; PKPS BBM; swadaya SPMN 6;
proyek alat kesehatan; prona sertifikat tanah.
Kenyataan di atas menjustifikasi bahwa sama seperti tahun 2005 berdasarkan data media
massa korupsi yang terbanyak berada di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP),
diikuti oleh sektor anggaran dewan dan infrastruktur.
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Aspek Penegakan Hukum
Salah satu kelemahan pemberantasan korupsi dalam kapasitas pelaksanaan otonomi daerah
yang cukup banyak disorot adalah aspek penegakan hukum di bidang korupsi. Tuduhan
yang sering dialamatkan di antaranya adalah lamban dan diskriminatif. Menurut Teten Masduki,
suatu kendala pemberantasan korupsi di tanah air adalah lemahnya kinerja penegak hukum.
Peluang penegakan hukum dapat dilakukan dengan mendorong pengungkapan berbagai
kasus korupsi di daerah. 299
Sejauh ini tugas pemberantasan korupsi hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum,
sedangkan masyarakat cenderung bersikap apatis dalam hal melaporkan atau mengadukan
kasus korupsi. Menurut Ardiansyah, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Parepare dalam FGD, tugas
penegakan hukum atas korupsi seharusnya tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak
hukum, melainkan juga masyarakat. Selain itu, mesti dipahami bahwa upaya pemeriksaan
kasus korupsi tergolong lebih sulit dibandingkan dengan pengungkapan beberapa jenis kasus
lain, seperti pencurian dan penganiayaan. Jika dalam kasus pencurian begitu ada barang yang
hilang faktanya sudah jelas; dalam kasus penganiayaan, dibawa ke dokter dan divisum sudah
ada faktanya. Sementara kasus korupsi pembuktiannya tidak mudah.
“Korupsi itu harus dicermati betul datanya mana, unsur melawan hukumnya mana,
saksi-saksinya mana. Saksi-saksinya tidak mendukung, sudah bekerja sama dengan
pelaku, akan mandeg juga kasusnya”.
Masih menurut Ardiansyah, selama ini Kejaksaan telah menangani beberapa kasus korupsi,
dan sudah ada kasus yang diproses di pengadilan. Hanya saja pembuktian kasus korupsi
memang membutuhkan waktu. Ini yang kadang tidak dimengerti oleh masyarakat. Hal ini
yang mungkin menyebabkan aparat penegak hukum terkesan lamban dalam menangani kasus
korupsi.
Terkait dengan efektivitas penegakan hukum di bidang korupsi di Parepare, terdapat dua
pandangan yang berseberangan, yaitu yang melihat secara positif kinerja aparat hukum dan
yang skeptik dengan kinerja aparat hukum.
Sejauh ini kinerja aparat penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi sudah mulai
terlihat (ada yang dipanggil dan diperiksa), namun masih perlu ditingkatkan, seperti yang
disampaikan oleh Muh. Tahir Pabbaja, tokoh agama, dalam FGD. Selain itu, menurutnya,
yang diperlukan adalah sikap istiqamah (konsistensi) aparat hukum agar praktik korupsi dapat
dikurangi atau dieliminir.
Kepolisian Resort Kota Pare-Pare, secara khusus, dilihat sudah pro-aktif dalam pemberantasan
korupsi. Ini terlihat dari beberapa dugaan kasus korupsi yang masuk ke meja Kepolisian dan
sudah ditindaklanjuti secara intens dengan memanggil orang yang terlapor. Beberapa di
antaranya sudah menjadi tersangka. Bahkan, sudah ada yang divonis oleh Pengadilan Negeri,
meskipun terdakwanya melakukan upaya banding. Menurut Ibrahim Fattah,
“Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, telah melaksanakan tugasnya
yang selalu menindaklanjuti laporan dari LSM yang mengadukan dugaan
korupsi”.

299 Kompas, 2 Oktober 2004, h. 45
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Beberapa informan lain tidak setuju dengan pernyataan di atas. Intinya penegakan hukum
atas korupsi sejauh ini belum efektif. Menurut Muhadir Haddade, aparat hukum juga
terkontaminasi praktik korupsi. Karenanya, masih diperlukan aparat hukum yang konsisten
menjalankan aturan hukum. Bahkan, sebaiknya ada lembaga khusus yang dibentuk untuk
memonitor kinerja kepolisian dan kejaksaan. Menurut Haddade,
“Harus ada lembaga pemerhati yang memang berani membela pihak-pihak
yang memang ti dak korupsi namun di tangani pi hak kepol i si an”.
Badius, aktivis LSM Cabe Rawit, menyatakan dalam FGD bahwa kinerja aparat hukum belum
efektif. Alasannya, banyak kasus yang diangkat dan dilaporkan kepada kepolisian justru tidak
diketahui nasibnya. Ketika hal ini ditanyakan kepada polisi jawaban yang ada hanya masih
diproses. Akibatnya, keadaan ini membuat timbulnya sikap apatis di kalangan LSM sehingga
kalau bisa langsung dibawa ke kejaksaan. Senada dengan Badius, Ridha Ali, waka DPRD,
m e n ila i a p a ra t h u k u m b e rsik a p fa sif d a la m m e n a n g a n i k a su s k o ru p si.
Meskipun demikian, kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi perlu
dicermati. Berdasarkan buku ”Menciptakan Peluang Keadilan”, dinyatakan bahwa ”Polisi dan
jaksa cenderung melaksanakan investigasi dengan buruk: mengulur waktu, penundaan tanpa
alasan yang jelas dan pelayanan terhadap masyarakat desa yang tidak terbuka”. Bahkan,
”Dalam kasus di mana pelakunya adalah pejabat atau orang yang mendapat dukungan dari
tokoh berpengaruh, jaksa tidak bertindak kecuali jika ada tekanan dan sorotan publik yang
luar biasa”.300
Namun, menyalahkan pihak aparat penegak hukum semata-mata tentu tidak adil. Karena ada
faktor lain yang juga mesti dicermati yaitu kurangnya kesejahteraan para penegak hukum
terutama yang berada dalam level rendah. Dengan gaji yang minim mereka dibebankan
wewenang yang besar sehingga mereka sering menjadikan kasus korupsi sebagai mata
pencaharian tambahan untuk menangguk keuntungan. Jika awalnya dana dimaksudkan untuk
penyelesaian perkara, maka peluang tersebut kadang digunakan untuk penyelewengan yang
lebih besar. Selain itu, jaksa, pengacara dan hakim bisa bersekongkol untuk menyelesaikan
perkara di luar koridor hukum yang absah.301
Untuk menyimpulkan, upaya penegakan hukum kasus korupsi di Parepare sudah berjalan,
yang ditandai dengan kinerja yang telah diperlihatkan oleh Kepolisian Resort Kota dan
Kejaksaan Negeri, sebagaimana sudah disebut di atas. Hanya saja efektifitasnya memang
masih perlu ditingkatkan. Dapat dipahami bahwa absennya penegakan hukum dapat meretas
ruang dan kesempatan yang luas untuk terealisasinya impuls-impuls keserakahan yang
mengarah pada pembenaran praktik korupsi.
Korupsi : Ditinjau dari Aspek Budaya dan Agam a
Terjadinya praktik korupsi tidak dapat dipisahkan oleh lingkungan dan sistem di mana suatu
masyarakat itu hidup. Menurut Dawam Rahardjo, korupsi adalah gejala kejiwaan kelompok
(group psychology). Karenanya, tingkat perkembangan dan kondisi moralitas individu penting,
tetapi yang lebih penting adalah setting sosial budaya yang mengkondisikan kelompok.302
Praktik KKN di Sulawesi Selatan, termasuk di Parepare, kuat dipengaruhi oleh budaya feodal.
Dalam kondisi masyarakat feodal sulit mengharapkan respon kritis dan obyektif terhadap
lembaga publik. Akibatnya, berbagai rekrutmen politik dan pelaksana proyek pembangunan
300 Andrea Woodhouse, 2004, h. 58-59.
301 Toyibah, 2006, h. 71.
302 Tompo, 2005, h.121.

MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

175

daerah dipersayaratkan untuk memiliki jalinan kekerabatan dengan sang penguasa. 303 Hal
ini tampaknya membenarkan kehadiran suatu budaya partikularistik di mana semua kebijakan
publik didistribusikan berdasarkan suatu “nonuniversalist basis that mirrors the vicious
distribution of power”.
Namun, seluruh informan di Parepare menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi norma budaya
atau ajaran agama setempat, yang dianut oleh masyarakat Parepare, yang mendorong perilaku
korupsi di Parepare. Justru sebaliknya, mereka menegaskan dalam FGD bahwa norma budaya
dan ajaran agama setempat dapat diaktivasi untuk pencegahan korupsi. Nilai-nilai budaya
lokal seperti siri’ (rasa malu), lempu (jujur) dan getteng (keteguhan memegang prinsip)
masyarakat dapat direvitalisasi untuk pencegahan praktik korupsi.
Hal demikian juga dikemukakan oleh Muh Tahir Pabbaja, pemuka agama Parepare, bahwa
siri’ dapat mencegah korupsi. Menurutnya, jika korupsi dibawa pada persoalan siri , maka
potensi korupsi dapat dihilangkan. Hal yang sama dilihat Abdul Azis, Sekwan DPRD Parepare,
bahwa dalam kultur Bugis ada yang dinamakan lempu yang bisa dimaksimalkan untuk
mencegah korupsi.
Dalam nada yang sama, Abu Hamid menyatakan bahwa siri’ seharusnya dipakai sebagai
konsep guna merealisasikan tingkah laku sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk
m e m p e rk u a t o rie n ta si sta tu s d a la m ra n g k a m e m p e rb e sa r m a rta b a t d iri.304
Berbeda dengan pendapat yang mendukung upaya revitalisasi siri dalam pencegahan praktiki
korupsi, Alwy Rahman, budayawan Makassar, justru menilai bahwa siri , lempu dan getteng
bukanlah budaya yang hidup di masa kini sehingga tidak relevan disuarakan untuk melawan
korupsi. Menurut Rahman, siri , lempu dan getteng adalah nilai-nilai yang dibangun oleh
petani pada masa lampau. Selanjutnya, para petani itu sudah mati secara sosial, politik dan
sudah bunuh diri kelas. Mestinya terdapat perasaan malu secara sosial terhadap apa yang
sudah dibangun oleh para petani itu. Namun, hal tersebut tidak terjadi. Buktinya mereka
berstatus tersangka, yang berarti ada dugaan kuat melakukan korupsi, masih ngotot merebut
jabatan-jabatan di DPRD.305
Sementara itu, korupsi mestinya juga ditempatkan sebagai salah satu agenda moral. Dalam
kerangka ini agama diharapkan berperan efektif untuk mencegahnya. Ini mengandung arti
bahwa pemberantasan korupsi tidak saja bersifat kuratif, melainkan juga bersifat preventif. 306
Partisipasi Masyarakat: LSM, Tokoh Agam a dan Media
Tugas pemberantasan korupsi idealnya melibatkan semua pihak. Jadi, semestinya tugas tersebut
tidak hanya dipanggul oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan),
namun juga seluruh warga masyarakat.
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata
pemerintahan yang baik (good governance). Dalam pasal 8 UU. No.28 Tahun 1999 dinyatkan
bahwa “Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih. Masyarakat berhak mencari, memperoleh, memberikan informasi tentang
303 Tompo, 2005, h.120.
304 Tompo, 2005, h.122.
305 Tompo, 2005, h.122.
306 Mualidin, Isnaini, 2006, h. 99.
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penyelenggaraan negara, dan memberikan saran serta pendapat secara bertanggung jawab
kepada penyelenggaraan negara. Masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama
dan adil dari penyelenggara negara dan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan
haknya tersebut”.307
Karenanya, partisipasi yang luas dari masyarakat perlu didorong dan ditingkatkan terus menerus
dalam kerangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan program-program pemerintah
daerah, dari perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi.
Sejauh ini partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi lebih banyak direpresentasi
oleh LSM. Kenyataan ini diakui oleh Muhadir Haddade, ketua DPRD Parepare, bahwa terdapat
sejumlah lembaga yang senantiasa memberi warning tentang perilaku korupsi, di antaranya
KPK yang didirikan oleh teman-teman LSM, dan juga LSM GEBRAK. Masih menurut Haddade,
keterlibatan LSM dalam mengawasi praktik korupsi di DPRD bermuara pada dua tujuan.
Pertama, jangan sampai ada korupsi yang melibatkan kongkalikong antara anggota dewan
dengan pemerintah kota. Kedua, bagaimana penganggaran berpihak kepada masyarakat.
Tidak hanya mengadvokasi, beberapa LSM bahkan sudah berani melaporkan praktik korupsi
misalnya praktik mark up di tempat pelelangan ikan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ibrahim
Fattah, aktivis YLP2EM.
Sepak terjang LSM dalam membantu proses pengungkapan ketimpangan atau korupsi tentunya
hal yang melegakan. Namun, kinerja LSM tidak tanpa kritik. Sejumlah tuduhan miring
dialamatkan kepada LSM yang hanya bekerja karena vested interest. Ada LSM yang hanya
melaporkan tindak korupsi namun tanpa bukti yang kuat alias hanya berdasarkan rumor. Abd
Azis, Sekwan DPRD Parepare, membenarkan adanya laporan LSM ke Kepolisian tentang
tindak korupsi yang hanya merupakan isu atau dari mulut ke mulut. Dampak pelaporan ini
tentu merugikan pihak yang terlapor dan mengundang praktik korupsi. Menurut Sekwan,
“Dalam proses penahanan tersebut terjadi negosiasi untuk bebas. Walaupun
akhirnya orang tersebut bebas, namun beritanya sudah terlanjur masuk ke Koran,
yang merepotkan keluarganya”.
Karenanya, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan LSM yang memiliki integritas dan akuntabel
dengan sejumlah persyaratan: memiliki skill, profesional, komitmen menyuarakan aspirasi
masyarakat dan mendorong perubahan perilaku di antara para birokrat.308 Dalam nada yang
sama, Ibrahim Fattah menandaskan, LSM anti korupsi perlu datang dengan bukti yang akurat,
jadi tidak hanya isu-isu.
Sementara itu, peran tokoh agama dapat dimaksimalkan dengan aktivitas dakwah, misalnya
dengan mendeklarasikan bahwa praktik korupsi bertentangan dengan agama baik melalui
khutbah atau acara-acara keagamaan, termasuk brosur-brosur, news letter dan sebagainya.
Muis Kabri, tokoh agama, menyatakan tokoh agama diperlukan dalam mengarahkan dan
memotivasi masyarakat bahwa korupsi tidak dibenarkan oleh agama dan perlu dijauhi.
Peranan media lokal di Parepare, seperti Pare Pos, atau media di Makassar, seperti Tribun
Timur dan Fajar, memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran publik
berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan pembangunan di Parepare.
307 Maheka, tt, h.36
308 Alfonso dan Hauter, 2004, h. 77.
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Secara khusus, pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi di lingkungan pemkot telah
membuka mata warga Parepare bahwa praktik korupsi masih terjadi di daerah ini. Namun,
mestinya pihak media juga meningkatkan kualitas dan mempertimbangkan check and balance
dari suatu pemberitaan kasus korupsi karena berkaitan juga dengan nama baik dan martabat
diri dari pihak yang diberitakan.
Dalam kerangka ini, masyarakat sipil (civil society), memanggul agenda antikorupsi masa
depan. Sementara keberhasilannya akan bergantung pada eksistensi LSM, tokoh agama dan
media massa yang memiliki keterlibatan yang kuat dan menjamin kapasitas teknis, sumber
daya finansial, akses informasi, dan ruang politik yang terjamin dalam melaksanakan peranan
advokasinya yang mendasar. 309
Kesimpulan
Dari paparan di atas terungkap bahwa sejak era desentralisasi diberlakukan tahun 2001, Kota
Parepare telah mengambil inisiatif untuk membangun pemerintahan yang bersih. Langkah
kongkrit yang dilakukan pemkot adalah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu (SINTAP),
yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Upaya ini dinilai
sejumlah informan cukup sukses dalam meminimalisir praktik korupsi dan suap.
Namun, di lingkungan Pemkot praktik korupsi dan suap yang potensial di sektor pengadaan
barang dan jasa pemerintah (PBJP). Ini terjadi akibat, pada satu sisi, Pemkot sebagai
penyelenggara tender masih menerapkan sebuah budaya politik yang partikularistik, yaitu
apa yang dapat diperoleh dari sektor publik tergantung pada koneksi, kesanggupan untuk
menyuap dan partisipasi dalam jaringan primordialistik. Diakui oleh informan dan dalam
diskusi kelompok terfokus, pelaksanaan tender seringkali tidak transparan dan pemenangnya
adalah kolega, kroni dari panitia tender atau keluarga penguasa.
Sementara itu, usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum di
Parepare sudah berjalan dengan ditanganinya berbagai kasus korupsi di Kepolisian Resor
Kota dan Kejaksaan Negeri, meski sejumlah informan melihatnya belum efektif. Juga, dalam
penyelesaian kasus korupsi tersisa celah untuk terjadinya peluang korupsi di institusi penegak
hukum. Dalam hal ini kesejahteraan aparat penegak hukum yang rendah adalah faktor yang
juga perlu dicermati selain aspek moral.
Partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi sejauh ini diwakli oleh LSM, tokoh agama dan
media. Tidak hanya mengadvokasi, LSM juga telah melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi
yang terjadi. Meskipun perlu disadari bahwa kapasitas dan profesionalisme LSM dalam
kerangka ini juga perlu ditingkatkan. Sementara tokoh agama sebagai penjaga gawang moral
sejauh ini telah menyuarakan berbahayanya praktik korupsi dan dilarang agama.
Sementara media lokal juga telah melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan
pemkot. Masih dalam kerangka pemberantasan korupsi, stake holders diParepare mengusulkan
revitalisasi budaya lokal, seperti siri’, lempu dan getteng untuk mencegah praktik korupsi.
Sebagai akhir, upaya pemberantasan korupsi akan berakhir sia-sia jika seluruh pihak di
Parepare tidak bersatu padu untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang mesti
dibasmi. Tanpa itu, korupsi yang sistemik dan mapan akan tetap kuat mengakar di masyarakat.
309 http://usindo.state.gov/journals/itdhr/approaches.htm, 2008.
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Pendahuluan
Pada tahun 2006, TI-Indonesia melaksanakan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia
di 32 kota dan kabupaten di Indonesia. Kota Gorontalo, ibu kota propinsi dengan nama yang
sama, adalah salah satu kota yang disurvei. Indeks Persepsi Korupsi Kota Gorontalo adalah
3,44, menempatkannya pada urutan ke 3 dari kota dengan skor terendah, sesudah kota
Maumere dengan indeks 3,22 dan Mataram (3,42).
Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaku bisnis di kota Gorontalo memiliki persepsi bahwa
Pemerintah Daerah kotanya memiliki kecenderungan berperilaku korupsi. Temuan ini,
bersama temuan terhadap 31 kota lain yang di survei oleh TI-Indonesia diluncurkan ke publik
pada tanggal 27 Februari 2007, dalam bentuk buku laporan In d e k s Pe rse p si Ko ru p si
Indonesia 2006. Peluncuran buku laporan survei ini mendapat sambutan yang antusias dari
berbagai pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini pemerintah kota Gorontalo.
Selang beberapa hari setelah peluncuran hasil survei IPK Indonesia 2006, Walikota Gorontalo,
Bapak Medi Botutihe mengirimkan surat ke Sekretariat TI-Indonesia. Pemkot Gorontalo
meminta klarifikasi TI-Indonesia mengenai survei yang dilakukan, terutama mengenai
pengambilan sampel dan bagaimana menginterpretasi indeks. Bahkan secara khusus Pemkot
Gorontalo mengutus Wakil Walikota Gorontalo Bapak A.R. Koniyo dan stafnya ke Jakarta
untuk bertemu langsung dengan TI-Indonesia. Pertemuan kemudian dilaksanakan pada minggu
kedua bulan Maret 2007, di mana TI-Indonesia memberikan penjelasan tentang metode survei
yang digunakan dalam IPK Indonesia 2006. Mendapatkan penjelasan langsung dari Ketua
Dewan Pengurus TI-Indonesia, Bapak wakil walikota Gorontalo merasa cukup puas, dan
menyatakan akan melakukan tindakan mengacu pada hasil temuan tersebut. Namun dia
menekankan perlunya TI-Indonesia menggali secara lebih komprehensif akar permasalahan
korupsi di kotanya, dengan survei yang lebih mendalam.
Masukan bapak wakil walikota Gorontalo ternyata senada dengan banyak komentar yang
menanggapi peluncuran IPK Indonesia 2006 tersebut. Berbagai pihak meminta agar selain
memproduksi indeks yang menggambarkan tingkat korupsi pemerintah daerah setingkat
kota/kabupaten, TI-Indonesia seharusnya melakukan pemetaan yang lebih mendalam terhadap
fenomena korupsi di daerah, yang tidak hanya mengukur tingkat korupsi tetapi juga menjelaskan
konteks terjadinya fenomena tersebut di masing-masing daerah.
Melihat kepentingan untuk memahami secara lebih mendalam fenomena korupsi yang terjadi
di tingkat pemerintahan kota, TI-Indonesia melakukan penelitian mendalam di 10 kota di
Indonesia. Gorontalo menjadi salah satu kota yang diteliti, karena menduduki peringkat ketiga
terburuk skornya dalam IPK Indonesia 2006. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada
tanggal 18 Januari sampai dengan 3 Februari 2008.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara
mendalam dan diskusi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan
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informasi yang bersifat lebih mendalam, berdasarkan pengalaman informan yang dipilih
secara sengaja dari pihak-pihak yang dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena korupsi
di kota Gorontalo.
Secara umum, informan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pelaku bisnis, pejabat publik,
dan tokoh masyarakat atau intelektual lokal. Dari masing-masing kategori tersebut, informan
dipilih secara sengaja (purposive sampling). Untuk pelaku bisnis, informan yang dipilih adalah
mereka yang memiliki pengalaman diwawancarai dalam survei IPK 2006. Pejabat publik
diambil dari tingkat pemangku kekuasaan tertinggi di pemerintahan daerah (walikota atau
wakilnya), BAPEDA, kejaksaan dan kepolisian. Untuk tokoh masyarakat, wawancara dilakukan
terhadap akademisi lokal dari Universitas Nasional Gorontalo dan LSM lokal.
Informasi yang dikumpulkan dari para informan dalam penelitian ini menjadi basis analisa
mendalam dengan didukung data-data sekunder yang didapatkan dari institusi pemerintah
seperti BAPEDA Provinsi Gorontalo, BAPEDA Kota Gorontalo dan pers lokal (Gorontalo Post
dan Radar Gorontalo).
Total 9 orang informan berhasil diwawancarai selama masa penelitian di lapangan selama
dua minggu, dari 18 Januari sampai dengan 3 Februari 2008. Mereka adalah:
No

Institusi

Jabatan

1

Pemerintah Kota Gorontalo

Wakil Walikota Gorontalo

2

Pemerintah Kota Gorontalo

Kepala Bagian Hukum

3

BAPEDA Kota Gorontalo

Kepala BAPEDA

4

KEJATI Gorontalo

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

5

Koran Tribun Gorontalo

Wartawan Senior

6

Universitas Nasional Gorontalo

Dosen

7

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan

Direktur Eksekutif

Gorontalo (LP2G)
8

Hotel Oasis

Pemilik

9

Hotel Rachmat Inn

General Manager

Selain melakukan wawancara mendalam dengan informan-informan tersebut, peneliti juga
melakukan satu kali Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan dengan tujuan untuk
menggali lebih dalam permasalahan korupsi yang terjadi di Gorontalo. Dalam FGD dipertemukan
orang-orang dari latar belakang berbeda (pelaku bisnis, pejabat publik dan tokoh
No

Institusi

Jabatan

1

Pemerintah Kota Gorontalo

Staf Bagian Hukum

2

BAPPEDA Kota Gorontalo

Staf Bagian Perencanaan

3

BAWASDA

Staf

4

LSM Lokal (LP2G)

Direktur Eksekutif

5

LP2G

Program Officer

6

KEJATI Gorontalo

Kepala Unit Pidana Khusus

7

Hotel Oasis

Pemilik
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masyarakat/LSM). Tujuannya untuk mendiskusikan secara terbuka permasalahan korupsi di
kota Gorontalo dan melihatnya secara lebih proporsional. FGD yang dilaksanakan pada
tanggal 31 Januari 2008 dihadiri oleh:
Gambaran Umum Gorontalo
Se jarah Te rbe ntuk ny a Gorontalo
Propinsi Gorontalo adalah salah satu propinsi termuda di negara ini, diresmikan sebagai pada
5 Desember 2000, melalui Undang-undang No. 38/2000 tentang Pembentukan Propinsi
Gorontalo. Sebelum itu wilayah propinsi Gorontalo merupakan bagian dari Sulawesi Utara.
Seperti yang juga terjadi di beberapa propinsi di Indonesia, seperti Maluku, atau Nusa Tenggara
Timur, masyarakat umum sering melakukan generalisasi penyebutan masyarakat yang tinggal
di sana. Akibatnya, jadilah penyebutan “orang Ambon”, “orang Flores”, atau “orang Menado.”
Generalisasi ini tentunya tidak tepat, mengingat di dalam wilayah propinsi tersebut, tidak
hanya ada orang Ambon, Flores maupun Menado.
Wilayah propinsi Gorontalo dihuni oleh masyarakat yang menyebut dirinya orang Gorontalo,
yang mayoritas beragama Islam. Generalisasi membuat orang Gorontalo merasa jengah,
karena ketika disebut “orang Menado”, mereka merasa bukan bagian dari kelompok tersebut.
Dikotomi ini sedikit banyak menimbulkan krisis identitas di masyarakat Gorontalo. Euforia
otonomi daerah pasca dikeluarkannya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah
membuat masyarakat Gorontalo melihat peluang untuk membentuk propinsi baru. Dimotori
oleh aktivis mahasiswa Gorontalo, gerakan untuk membuat propinsi Gorontalo ini mendapat
momentum pada 23 Januari 1999, ketika Musyawarah Besar V Himpunan Mahasiswa Pelajar
Indonesia-Gorontalo (HMPIG) menelurkan rekomendasi yang salah satunya adalah tuntutan
me mb e n tu k Go ro n ta lo se b a g a i p ro p in si ma n d iri (Nio d e , E ln in o : 2 0 0 3 ).
Dari momentum ini, gerakan pembentukan propinisi Gorontalo semakin mengerucut, tidak
hanya di wilayah Gorontalo, tetapi juga di kalangan tokoh masyarakat Gorontalo di perantauan,
seperti di Palu, Makassar, bahkan Jakarta. Kalangan mahasiswa dan pelajar asal Gorontalo,
tetap menjadi ujung tombak gerakan ini, dengan melakukan unjuk rasa di Menado maupun
di Gorontalo, yang diorganisiri oleh HMPIG maupun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Gorontalo. Gerakan ini makin mengkristal pada 1 Desember 1999, dalam acara Dialog
Terbuka bertema “Menuju Propinsi Gorontalo-Tomini Raya”, peserta mendorong percepatan
terbentuknya propinsi tersebut, yang oleh HMI disambut dengan pembentukan Panitia Persiapan
Pembentukan Propinsi Gorontalo-Tomini Raya (P4GTR). Pembentukan panitia ini, disusul
dengan terbentuknya kelompok-kelompok dengan semangat yang sama di berbagai daerah,
seperti Forum Silaturahmi Masyarakat Tomini Raya di Jakarta, Forum Bersama Dua Lima
Polahaa di Makassar, Lamahu Sulteng di Palu dan di Gorontalo terbentuk juga Aliansi
Masyarakat Tomini Raya. Semua dengan agenda sama: pembentukan propinsi Gorontalo.
Para tokoh mahasiswa maupun masyarakat Gorontalo yang mendorong terbentuknya propinsi
bergerak dengan dasar argumentasi yang relatif sama. Masalah identitas etnis dan kedaerahan
yang menjadi dasar utama pembentukan propinsi ini. Propinsi Sulawesi Utara, selalu
diidentifikasikan sebagai Menado, dan karenanya banyak orang yang menggeneralisir bahwa
semua orang asal Sulawesi Utara adalah “orang Menado.” Sehingga yang menjadi alasan
utama pendirian propinsi Gorontalo adalah masalah identitas dan kemandirian suku (Niode,
Elnino: 59-60, 2003). Meskipun demikian, secara sadar para inisiator gerakan ini dengan bijak
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menggiring isu pembentukan propinsi ini untuk tidak mengarah pada isu “anti Menado”,
tetapi berdasarkan argumentasi untuk memperpendek rantai birokrasi dan mensejahterakan
rakyat.
Pada akhirnya, gerakan pembentukan propinsi Gorontalo mencapai hasil yang diharapkan
dengan disahkannya Undang-undang No 38 Tentang Propinsi Gorontalo pada rapat paripurna
DPR RI 5 Desember 2000, yang kemudian diresmikan secara resmi oleh pemerintah melalui
Menteri Dalam Negeri Soerjadi Soedirja pada tanggal 16 Februari 2001.
Yang menarik untuk dibahas dalam konteks penelitian ini tentang pembentukan propinsi
Gorontalo adalah diangkatnya isu korupsi oleh para mahasiswa sebagai pelopor gerakan
otonomi. Seperti dibahas di atas, sebenarnya alasan utama pembentukan propinsi adalah
masalah kebutuhan pengakuan identitas etnis. Namun demikian, isu ini dibungkus dengan
apik kedalam isu yang sifatnya lebih universal, yaitu peningkatan ekonomi, kesejahteraan
masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Kota Gorontalo
Kota Gorontalo sendiri secara resmi ditetapkan sebagai kota praja 20 Mei 1960 sebagai
pelaksanaan UU No 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi.
Kemudian pada tahun 1965, berdasarkan UU No. 18/1965, istilah kota praja diubah menjadi
kotamadya, sehingga kotapraja Gorontalo berubah nama menjadi Kotamadya Gorontalo.
Kota Gorontalo diresmikan menjadi ibukota propinsi Gorontalo pada 16 Februari 2001.
Citra Geografis dan Adm inistratif Gorontalo
Propinsi Gorontalo yang memiliki luas 12.215,44 km2 terdiri dari empat kabupaten dan satu
kota, yaitu:
1. Kabupaten Boalemo (2.248,24 km2, 18,4%)
2. Kabupaten Gorontalo (3.442,98 km2, 28,05%)
3. Kabupaten Pohuwatu (4.491,03 km2, 36,77%)
4. Kabupaten Bone Bolango (1.984,40 km2, 16,25%)
5. Kota Gorontalo (64,79 km2, 0,53%)
Propinsi Gorontalo berbatasan dengan propinsi Sulawesi Utara di bagian timur, dan Sulawesi
Tengah di bagian barat. Sisi utara propinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi/Samudra
Pasifik sementara di Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
Kota Gorontalo sendiri terletak di pesisir selatan propinsi Gorontalo, dilalui oleh 3 buah sungai
besar yaitu sungai Bone, Bolango dan Tamalate yang semuanya bermuara di Teluk Tomini.
Kota Gorontalo terbagi menjadi 6 kecamatan, yaitu:
1. Kota Barat
2. Dungingi
3. Kota Selatan
4. Kota Timur
5. Kota Utara
6. Kota Tengah
Kom posisi Penduduk
Jumlah penduduk kota Gorontalo menurut data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik
Kota Gorontalo adalah 158, 360 jiwa.

MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA

183

Tabel Jumlah Penduduk Kota Gorontalo Menurut Kecamatan
Tahun

Kecamatan
Kota Barat

Dungingi

Jumlah/

Kota Selatan Kota Timur Kota Utara Kota Tengah

Total

65.665

-

43.286

-

138.644

15.424

32.911

36.632

45.215

-

147.354

17.257

15.500

33.073

36.812

45.438

-

148.080

2005

18.419

16.529

34.535

39.191

27.748

19.968

156.390

2006

18.651

16.737

34.970

39.685

28.098

20.220

158.360

2002

29.693

2003

17.172

2004

Sumber: Gorontalo dalam Angka (BPS Gorontalo)

Berdasarkan SUSENAS tahun 2006, jumlah penduduk di atas 10 tahun yang masuk dalam
angkatan kerja di kota Gorontalo sejumlah 68.713 jiwa.
Data SUSENAS tahun 2006 bahwa dari jumlah angkatan kerja tersebut, 58.456 terdata bekerja
menurut lapangan usaha, dan mayoritas bekerja pada sektor jasa (21.208 jiwa) dan perdagangan
(12.799 jiwa).
Pe re k onom ian Kota Gorontalo
Sebagai ibukota propinsi, kota Gorontalo menjadi pusat geliat bisnis untuk propinsi yang
muda ini. Usaha perdagangan dan jasa tumbuh pesat di pusat kota, yang terlihat pada
banyaknya tenaga kerja yang terserap ke dua sektor tersebut.
Usaha bisnis jasa perhotelan dan restoran cukup berkembang di kota ini, begitu juga dengan
perdagangan, terbukti dengan dibukanya pusat-pusat perdagangan baru di daerah pusat kota.
Industri pariwisata masih belum dikembangkan secara maksimal di kota ini, meskipun
sebenarnya ada potensi besar untuk wisata budaya dan bahari (bawah air).
Temuan Lapangan dan Analisa
Pe n d a p a t p a ra R e s p o n d e n T e n t a n g In d e k s Pe rs e p s i Ko ru p s i In d o n e s i a
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, kota Gorontalo mendapat skor 3,44 dalam IPK Indonesia
2006. Dalam survei ini, 33 orang pelaku bisnis diwawancarai di kota Gorontalo, dan
berdasarkan persepsi dari para pelaku bisnis tersebutlah skor IPK untuk kota ini dilahirkan.
Dalam penelitian mendalam ini, peneliti bermaksud mewawancarai Walikota Gorontalo,
Bapak H. Medi Botutihe. Namun karena bapak walikota kebetulan sedang berada di Jakarta
di waktu penelitian berlangsung, maka wawancara dilakukan dengan bapak wakil walikota.
Hal ini sebenarnya lebih baik mengingat bapak A.R. Koniyo, wakil walikota Gorontalo, adalah
orang yang mewakili pemerintah kota Gorontalo ketika meminta keterangan pasca peluncuran
IPK Indonesia 2006.
Menurut bapak Koniyo, pasca pertemuan dengan TI-Indonesia, pemda kota Gorontalo
melakukan 3 kali pertemuan dengan gabungan pengusaha kota Gorontalo. Di dalam pertemuan
yang diorganisir oleh Bapak Koniyo sendiri, para pengusaha dan Inti dari pertemuan tersebut
adalah mengingatkan para pengusaha untuk bersama-sama menghindari praktek suap dan
gratifikasi dalam tender-tender dengan pemerintah. Bapak Koniyo juga menyatakan bahwa
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dalam pertemuan tersebut dia mengingatkan pada para pelaku bisnin bahwa praktik korupsi
bisa terjadi tidak hanya karena inisiatif pejabat, namun sangat mungkin juga dimotivasi oleh
pelaku bisnis. Menurutnya, sangat tidak adil mengukur tingkat korupsi berdasarkan suap
(seperti dalam metode IPK Indonesia-red) bila hanya melihat dari persepsi pelaku bisnis saja.
Seorang informan yang merupakan pelaku bisnis ingat pengalamannya menghadiri acara
tersebut. Menurutnya, di dalam acara tersebut pihak pejabat pemerintah mengkritik kalangan
pengusaha yang memberikan penilaian buruk terhadap Pemda, padahal sering dalam
prakteknya, perilaku korup juga dilakukan oleh kalangan pebisnis. Terhadap kritik tersebut,
informan yang saya wawancara ini tidak membantah. Menurutnya, dia tahu bahwa banyak
juga rekan-rekannya sesama pelaku bisnis yang melakukan tindakan suap untuk memenangkan
proyek pemerintah. Karena sebab itu, dia merasa perlu untuk TI-INDONESIA merubah metode
survei IPK, karena menurutnya kurang adil kalau pihak pelaku bisnis yang nota bene berperan
juga dalam menciptakan korupsi, menjadi penentu utama indeks.
Namun informan yang sama menilai bahwa di Gorontalo sangat sulit untuk menghilangkan
perilaku suap yang dilakukan oleh pelaku bisnis terhadap pejabat publik, terutama dalam
konteks pengadaan barang dan jasa. Tender yang dilakukan oleh pemerintah, biasanya sebelum
dibuka sudah jelas siapa pemenangnya di Gorontalo. Adanya peluncuran IPK Indonesia, tidak
terlalu berarti bagi para pelaku bisnis karena mereka melihat bahwa indeks seperti ini hanya
akan jadi bahan pembicaraan sebentar saja, dan tidak lama kemudian ”business as usual.”
Seorang informan yang bekerja sebagai wartawan media cetak lokal membenarkan hal ini.
Menurutnya, pemberitaan tentang IPK Indonesia di medianya tidak mendapat sambutan yang
terlalu hangat dari masyarakat. Dia ingat bahwa korannya mencetak beberapa artikel yang
memuat tentang peluncuran IPK, yang didalamnya mengkritisi tentang kebijakan pemerintah
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Namun reaksi masyarakat ternyata biasa-biasa
saja sehingga isu rendahnya IPK Gorontalo tidak terlalu mencuat pada saat itu di masyarakat
luas.
Pote nsi Korupsi Politik di Gorontalo
“di Gorontalo, susah mencari anggota DPRD yang bukan pemain bisnis…”
Penggalan pernyataan ini seakan menggambarkan realitas politik di Kota Gorontalo. Seorang
informan yang bekerja sebagai wartawan di salah satu surat kabar di Gorontalo menyatakan
bahwa sebagian besar anggota DPRD Kota Gorontalo adalah mantan ataupun pelaku bisnis,
khususnya pemborong proyek.
Memang kondisi seperti di atas tidak semerta menyatakan bahwa anggota DPRD di
kota Gorontalo adalah korup. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja di seluruh Indonesia, dan
hal tersebut juga tidak langsung menyatakan bahwa korupsi politik merupakan problem utama
bangsa ini. Yang bisa dikatakan dari keterangan di atas adalah bahwa ada potensi sangat besar
penyalahgunaan wewenang oleh anggota dewan di dalam situasi seperti yang digambarkan
oleh informan tersebut.
Seorang informan yang bekerja sebagai pemilik hotel di kota Gorontalo menyatakan hal yang
senada. Menurutnya, banyak rekan-rekan bisnisnya terjun ke dunia politik, dengan harapan
untuk mendapatkan akses terhadap proyek-proyek pemerintah dan dana dari anggaran belanja
daerah. Situasi ini menurut informan tersebut membuat pembahasan terhadap APBD kota
Gorontalo selalu berjalan alot, seperti yang terjadi pada saat wawancara dilakukan. Menurutnya
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setiap anggota dewan berusaha memasukkan agenda pribadinya dalam rencana pembangunan
daerah, dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok.
Sudah menjadi pola yang umum bahwa kepentingan bisnis berkolusi dengan kekuatan politik,
tidak terkecuali di kota Gorontalo. Seorang informan menyatakan, bahwa mayoritas pebisnis
di kota Gorontalo berjejaring dengan anggota DPRD. Bahkan menurutnya, hampir seluruh
anggota DPRD kota Gorontalo saat ini berbisnis, apakah itu bisnis milik sendiri, keluarga atau
rekanan. Contoh lain menurutnya, beberapa kontraktor terbesar di Gorontalo, “berjejaring”
dengan partai politik dan lembaga legislatif melalui sanak familinya.
“keluarga S, kontraktor besar, hampir semua anaknya berpolitik. Bapaknya sih nggak, tapi
anaknya ada yang di PDI-P, anak mantunya di PAN, istrinya bendahara Golkar, ada yang di
PPP, bendahara PPP juga...Ada lagi Bapak S. Biasa orang kenal dia Om. D. Dia salah satu
kontraktor tersukses di Gorontalo. Proyek-proyeknya sampai Sulawesi Tengah, Sulsel.Dia itu
Wakil Ketua Golkar DPD I Gorontalo”
Besarnya pengaruh kepentingan bisnis dalam pengambilan keputusan politik di Gorontalo,
dirasakan langsung dampaknya oleh institusi yang merancang kebijakan pembangunan daerah,
yaitu BAPEDA. Dalam wawancara dengan kepala BAPEDA Gorontalo, beliau mengutarakan
bahwa sering kali rekomendasi BAPEDA
Pe m be nahan pe lay anan publik
Peresmian Kantor Pelayanan Satu Atap pada tahun 2004 di Kota Gorontalo, direspon positif
oleh berbagai elemen masyarakat. Sebagai satu bentuk usaha pemerintah memberikan
pelayanan kepada publik dengan lebih baik, transparan dan cepat.
Seorang informan dari kalangan pelaku bisnis mengakui bahwa sejak diterapkannya pelayanan
satu atap, dia merasa lebih puas karena pengurusan ijin lebih cepat, efisien dan tidak perlu
uang pelicin.
Pe ne gak an huk um di Gorontalo
Dalam wawancara dengan kepala bagian humas Kejaksaan Tinggi Gorontalo, disampaikan
bahwa kendala utama penegakan hukum di bidang korupsi adalah kurangnya sumber daya
manusia di lingkup kejaksaan, secara kuantitas maupun kualitas. Di sisi masyarakat, banyak
yang tidak mengerti kemana harus melapor apabila ada indikasi penyimpangan keuangan
atau korupsi. Menurut informan dari kejaksaan ini, banyak warga masyarakat takut untuk
melapor karena tidak mengerti prosedur yang benar.
Pe ran m e d ia d an o rgan isasi sip il d alam p e n an ggu lan gan k o ru p si d i G o ro n talo
Media dan organisasi masyarakat sipil pada dasarnya berfungsi sebagai watch dog pemerintah.
Di Gorontalo, fungsi ini menurut seorang informan dari pers lokal, telah diintervensi pemerintah
melalui kekuatan modal, terutama pada media cetak. Media cetak lokal, seperti Radar Gorontalo
dan Gorontalo Pos, dikuasai modalnya oleh anggota keluarga walikota, sehingga
independensinya dipertanyakan. Media yang masih bisa mempertahankan independensinya
di Gorontalo adalah radio menurutnya.
Organisasi masyarakat sipil, seperti LP2G lebih bisa mempertahankan independensinya
dibanding media di Gorontalo.
Pe rs p e k t i f a d a t m a s y a ra k a t G o ro n t a l o d a l a m m e l i h a t f e n o m e n a k o ru p s i
Gorontalo memegang pepatah yang identik dengan banyak daerah yang kental tradisi Islamnya:
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”Adat bertumpu syariah, syariah bertumpu Al Qur’an”. Revitalisasi institusi adat dilakukan
bersamaan dengan didirikannya propinsi Gorontalo, antara lain dengan dilaksanakannya
upacara adat di saat pelantikan gubernur terpilih.
Menjadi menarik ketika seorang informan yang memiliki kedekatan personal dengan salah
satu pejabat penting Gorontalo bercerita, bahwa pejabat ini mengatakan bahwa ”Adalah dosa
kalau kita menolak pahala. Jadi kalau ada orang yang memberi sesuatu pada kita, dosa kalau
ditolak.” Tidak jelas apakah sang pejabat ini tahu tentang adanya UU Gratifikasi, namun
memang ironis ketika agama dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan korupsi.
Kesimpulan
Masalah korupsi di Kota Gorontalo ditenggarai sangat menggerogoti institusi DPRD dengan
bercampur aduknya peran politik dan bisnis para wakil rakyat. Kalau hal ini dibiarkan, lama
kelamaan akan mengikis tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, terutama DPRD.
Aspek pengadaan barang dan jasa masih menjadi daerah yang harus diwaspadai karena sangat
rentan terhadap korupsi. Hal ini, ditambah lemahnya penegakan hukum dari sisi SDM membuat
Kota Gorontalo harus berbenah diri, antara lain dengan mempertimbangkan implementasi
Pakta Integritas pada pengadaan barang dan jasa dengan dilengkapi Pemantau Independen.
Revitalisasi institusi adat bisa menjadi pedang bermata dua. Bila digunakan dengan benar,
maka adat dapat mendukung penegakan hukum positif sebagai backup moral dan pemberi
sanksi sosial bagi koruptor. Namun bila disalahgunakan, sehingga hanya menjadi legitimasi,
maka akan menyulitkan penegakan hukum.
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