
 
 
 
 

 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS UDAYANA 

Sekretariat : LMFEB Unud, Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali. 

Web : www.bemfeb-unud.com 

Indonesia Semakin Tua, Namun Kasus Korupsi Tak Kunjung Usai  

Oleh: 

Badan Eksekutif Mahasiswa  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

 

Mandi di sungai jangan gegabah 

Arus derasnya kan bisa menghanyutkan 

Kasus korupsi terus saja bertambah 

Sebab, pemberantasannya tak diseriuskan 

-Oesman 

Pendahuluan  

Tanah air kembali dihebohkan dengan berita tak sedap pada Desember 2020 yang 

menerpa seorang tokoh pemerintah. Di tengah wabah virus Covid-19, Menteri Sosial Juliari 

Peter Batubara menerima suap lebih dari Rp32 miliar dari rekanan penyedia bantuan sosial 

(bansos) di Kementerian Sosial. 1  Hal tersebut tentu saja sangat kontras dengan kondisi 

masyarakat yang tengah berjuang bertahan hidup dengan jatah bansos yang terus berkurang 

dan memburuk. Jatah bansos yang seharusnya utuh diterima warga ditilap tiap paketnya. Kabar 

tersebut rupanya hanyalah sebagian kecil dari maraknya korupsi di tanah air. Tak dapat 

dipungkiri bahwa pembahasan mengenai korupsi telah melekat dalam sejarah bangsa ini, sejak 

dari lahirnya negara hingga munculnya gerakan moral yang menyerukan reformasi. Terpantau 

bahwa praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif selalu ada menemani perjalanan 

bangsa Indonesia. Terbukti berita korupsi selalu menjadi tontonan pertama dan selalu hangat 

untuk diperbincangkan, karena realita menunjukkan bahwa semakin banyak pejabat publik 

yang terlibat akan kasus korupsi. Kejahatan yang sudah mengakar serta sulit diselesaikan pada 

negeri ini ialah masalah korupsi. Korupsi bukan lagi masalah sehari-hari, tetapi sudah menjadi 

masalah di mana-mana. Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari 

 
1 BBC News. 2021. “Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak – ‘Terpaksa 

kami olah, karena itu yang kami dapatkan’”. Terdapat melalui: Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban 

masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan’ - BBC News Indonesia diakses 

pada 12 September 2021 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733
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mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara 

ditaksir Rp18,6 triliun telah ditindak oleh penegak hukum di Indonesia.2  

Salah satu ciri negara maju ialah tingkat korupsi yang cenderung rendah.3 Semakin 

marak korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, 

semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, semakin baik kinerja ekonomi negara tersebut. 

Berbeda dengan negara sedang berkembang, yang belum memiliki sistem kelembagaan yang 

baik sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding di negara maju. Perlu dicatat 

bahwa korupsi memiliki dampak negatif yang besar terhadap keberlangsungan suatu negara 

karena dapat menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan masyarakat. Beban sosial 

korupsi tidak saja menjadi beban bagi generasi saat ini, namun juga beberapa generasi ke 

depan. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV 

yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) 

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

pada kedamaian abadi dan keadilan sosial. Mengingat masifnya dampak korupsi terhadap 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka selama korupsi masih marak, sangat kecil 

kemungkinan tujuan nasional akan tercapai. 

Praktik penegakan hukum Indonesia terkait tindak pidana korupsi terus digencarkan 

untuk meminimalisir tindakan korupsi. Umumnya, korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, 

tetapi juga di tingkat daerah, sampai ke daerah atau tingkat pemerintahan yang paling rendah. 

Faktor pemicu terjadinya korupsi juga terdapat pada berbagai aspek. Peningkatan angka 

korupsi tidak hanya terkait dengan faktor internal pribadi, tetapi juga faktor lingkungan. 

Kehadiran pendidikan antikorupsi dan tindakan preventif lainnya dapat membantu 

menghilangkan peluang yang memungkinkan terjadi korupsi. Masyarakat juga membutuhkan 

pendidikan antikorupsi agar menjadi instrument control bagi pemerintah. Data BPS 2021 

menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 3,88 pada 

skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84. Nilai indeks 

semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, 

sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat 

 
2 CNN Indonesia. 2021. ICW: “Ada 444 Kasus Korupsi Sepanjang 2020, Negara Rugi Rp18 T” Terdapat melalui: 

ICW: Ada 444 Kasus Korupsi Sepanjang 2020, Negara Rugi Rp18 T (cnnindonesia.com) Diakses pada: 12 

September 2021 
3 CegahKorupsi. 2015. “Fakta Korupsi”. Terdapat melalui: https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-

korupsi Diakses pada: 12 September 2021 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210815163442-12-680645/icw-ada-444-kasus-korupsi-sepanjang-2020-negara-rugi-rp18-t
https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi
https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi
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berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.4 Hal ini dapat memberikan cahaya baru bahwa 

masih ada harapan bagi bangsa ini untuk menghentikan segala bentuk upaya tindak korupsi. 

Sehingga ini menjadi tugas para rakyat Indonesia untuk membasmi penyakit genetik yang 

sudah mengakar di negeri ini. 

Tingkat Korupsi dari Tahun ke Tahun 

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa pada tahun 2018, terdapat 454 

kasus korupsi dengan 1.087 tersangka yang mengakibatkan kerugian negara Rp5,645 miliar. 

Pada tahun 2019, terdapat 271 kasus korupsi dengan total tersangka mencapai 580 orang yang 

mengakibatkan kerugian negara Rp8,405 miliar. Pada tahun 2020 terdapat 444 kasus  korupsi 

dengan tersangka 875 orang yang mengakibatkan kerugian negara Rp18,6 miliar.5 Sedangkan 

pada semester 1 tahun 2021, terdapat 151 kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan. 6 

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat penurunan kasus korupsi di 

Indonesia tetapi terdapat peningkatan jumlah kerugian yang dialami negara. 

Beberapa kasus besar korupsi Indonesia terjadi di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 

2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan pengelolaan investasi 

asuransi jiwasraya, dan diduga adanya rekayasa harga saham. Kejaksaan Agung menduga 

potensi kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun, dan pada tanggal 14 Januari 2020 Kejaksaan 

Agung menetapkan 5 tersangka pada kasus jiwasraya ini.7 Lalu pada tanggal 5 Desember 2020 

pukul 02.00 WIB dini hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Sosial 

Juliari P Batubara. Menteri Sosial Juliari P Batubara diduga menerima fee sebesar Rp10 ribu 

per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bantuan sosial. Menteri Sosial Juliari P 

Batubara dituntut ganti kerugian negara Rp14,597 Miliar.8 

 
4 Badan Pusat Statistik. 2021. “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 Meningkat Dibandingkan 

IPAK 2020” Terdapat melalui: Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Diakses pada 12 September 2021 
5  Kompas.com. 2021. ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/18/16135731/icw-tren-penindakan-kasus-korupsi-periode-2015-

2020-cenderung-turun. Diakses pada 12 September 2021. 
6  Katadata.co.id. 2021. ICW : Penanganan Korupsi Hanya 19%, Kinerja Penegak Hukum Mengecewakan. 

https://katadata.co.id/annissa/berita/613de57f1b4f5/icw-penanganan-korupsi-hanya-19-kinerja-penegak-hukum-

mengecewakan. Diakses pada 12 September 2021. 
7  Liputan6.com. 2020. Kasus Jiwasraya dan Asabri Mencuat, Perlindungan Konsumen Harus Nomor Satu. 

HEADLINE: Kasus Jiwasraya dan Asabri Mencuat, Perlindungan Konsumen Harus Nomor Satu - Bisnis 

Liputan6.com. Diakses pada 16 September 2021. 
8 CNBC Indonesia. 2020. Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos Covid. Cerita Lengkap 

Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos Covid (cnbcindonesia.com). Diakses pada 16 September 2021. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/06/15/1847/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2021-meningkat-dibandingkan-ipak-2020.html
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4155707/headline-kasus-jiwasraya-dan-asabri-mencuat-perlindungan-konsumen-harus-nomor-satu
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4155707/headline-kasus-jiwasraya-dan-asabri-mencuat-perlindungan-konsumen-harus-nomor-satu
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-lengkap-mensos-juliari-tersandung-korupsi-bansos-covid
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-lengkap-mensos-juliari-tersandung-korupsi-bansos-covid
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Sumber : Media Indonesia 

Berdasarkan grafik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2016-2020, dapat 

dikatakan bahwa dalam rentang waktu 1 tahun (2016-2017) tidak ada kenaikan maupun 

penurunan terhadap skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yaitu dengan skor 37. Pada tahun 2018 

skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 1 skor, menjadi 38. 

Sedangkan pada tahun 2019 skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami kenaikan 

sebanyak 2 skor, menjadi 40. Dan pada tahun 2020 skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 

mengalami penurunan sebanyak 3 skor, menjadi 37.9 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berfungsi untuk menilai dan memberi peringkat 

negara/wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli 

dan eksekutif bisnis.10 Kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memiliki arti bahwa 

semakin baik upaya dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan 

penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap 

kondisi pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan serta kondisi investasi dan ekonomi 

Indonesia.11 

 

 

 
9 Mediaindonesia.com. 2021. Laode: Penurunan IPK Lampu Merah Bagi Pemberantasan 

Korupsi. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/380739/laode-penurunan-ipk-lampu-merah-bagi-

pemberantasan-korupsi. Diakses pada 15 September 2021. 
10  Kcl.kemenkeu.go.id/2020. Indeks Persepsi Korupsi. https://klc.kemenkeu.go.id/indeks-persepsi-korupsi/. 

Diakses pada 15 September 2021. 
11 Hukumonline.com. 2021. Melihat Pengaruh Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Kepercayaan 

Investor.https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602b1c6f9165c/melihat-pengaruh-turunnya-indeks-

persepsi-korupsi-terhadap-kepercayaan-investor/. Diakses pada 15 September 2021. 

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Tahun 2016-2020

37 37 37

38

40 

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/380739/laode-penurunan-ipk-lampu-merah-bagi-pemberantasan-korupsi
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/380739/laode-penurunan-ipk-lampu-merah-bagi-pemberantasan-korupsi
https://klc.kemenkeu.go.id/indeks-persepsi-korupsi/
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Korelasi Korupsi dengan Ekonomi 

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi negara 

tersebut dan dapat mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Paulo Mauro 

mengatakan bahwa korupsi berbanding terbalik dengan tingkat investasi, pertumbuhan 

ekonomi, dan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 

1995).12 Meningkatnya kasus korupsi juga mengakibatkan biaya barang dan jasa meningkat, 

yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Karena hal tersebut merupakan bagian dari inti 

ekonomi makro, maka pemerintah berupaya untuk menanggulangi korupsi, baik secara 

preventif, represif maupun kuratif. 

Berbagai permasalahan ekonomi akan muncul apabila kasus korupsi merajalela, 

misalnya seperti: 

1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi 

Kasus korupsi dapat menyebabkan distorsi pada perekonomian. Menurut World Economic 

Forum faktor utama yang membuat investor sulit menaruh kepercayaan untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia adalah praktik korupsi.  

2. Menurunkan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak 

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga untuk mengendalikan inflasi, redistribusi 

pendapatan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan 

masyarakat. Namun saat ini, terdapat penurunan pendapatan dari sektor pajak dan tax ratio 

Indonesia yang masih tertahan di angka 11,6%. Hal ini juga diperparah dengan kenyataan 

bahwa banyak pegawai dan pejabat pajak yang melakukan korupsi. 

3. Meningkatnya Utang Negara 

Korupsi mengakibatkan adanya defisit alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. 

Hal ini menyebabkan pemerintah harus menutupi defisit tersebut dengan meningkatkan 

utang luar negeri. Namun apabila utang luar negeri yang kian membengkak dikorupsi 

secara besar-besaran maka akan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar.  

4. Sarana Prasarana Berkualitas Rendah  

 
12  BPS. 2020. Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 51 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2020. 

https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_2837.docx. Diakses pada 12 September 2021 
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Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana-prasarana di 

negara tersebut berkualitas rendah. Penggelapan, suap dan pungli dalam implementasi 

anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan 

sarana-prasarana dan rendahnya kualitas infrastruktur yang dibangun. Rendahnya kualitas 

infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat 

pertumbuhan.  

5. Ketimpangan Pendapatan 

Korupsi memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor, dan menyebabkan 

uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih sedikit. Akibatnya terjadi ketimpangan 

pendapatan antara koruptor dengan publik.13 

Bukti Melemahnya Ekonomi Indonesia Akibat Korupsi 

Praktik korupsi di Indonesia ini sudah berlangsung sejak zaman kolonial dengan 

maraknya pengusaha yang menginginkan perlindungan dan jaminan dari penguasa untuk 

proses bisnis mereka, atau dikenal dengan perilaku pemburu rente.  

Setelah kemerdekaan, praktik korupsi juga terjadi pada era orde lama. Praktik korupsi 

terjadi karena intervensi pemerintah melalui birokrasi yang sangat terpusat begitu besar dalam 

berbagai sektor ekonomi. Akibat merajalelanya praktik korupsi di masa orde lama, negeri ini 

mengalami krisis parah dengan inflasi lebih dari 600%, pertumbuhan negatif, dan jumlah utang 

yang besar. 

Ross McLeod, ekonom dari Australian National University, menyatakan bahwa 

korupsi yang terjadi pada waktu itu memang dirancang oleh rezim untuk menciptakan dan 

mengumpulkan manfaat bagi semua kegiatan bisnis keluarga. Rezim ini sangat dikenal dengan 

slogan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Praktik korupsi puluhan tahun mengantarkan 

Indonesia pada krisis ekonomi di tahun 1998. Pada akhirnya rezim Orde Baru tumbang akibat 

perilaku korupsi yang dibiarkan. 

Laboratorium Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa sejak 2001-

2015, setidaknya penegak hukum sudah menangani kasus korupsi sebanyak 2.321 kasus 

 
13 Kumparan.com. 2020. Korupsi dan Perekonomian RI. https://kumparan.com/khansa-nailah/korupsi-dan-

perekonomian-ri-1tikZ5j8TvV/full. Diakses pada 12 September 2021. 

https://www.jstor.org/stable/43199068?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.palgrave.com/gb/book/9780312228835
https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/
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dengan 3.109 terdakwa yang merugikan negara sebesar Rp203,9 triliun. Artinya, negeri ini 

merugi sekitar rata-rata Rp13,6 triliun per tahun pada kurun waktu tersebut. Kasus-kasus besar 

meliputi kasus korupsi BLBI, Bank Century, dan e-KTP. Dari ketiga kasus itu, kerugian negara 

mencapai Rp14,28 triliun rupiah. Angka tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan beban 

utang kasus BLBI yang harus dibayar negeri ini hingga tahun 2045 sekitar Rp14.000 triliun 

beserta bunganya.14 

Mengapa Kasus Korupsi Semakin Marak Terjadi? 

Salah satu faktor utama penyebab tindak korupsi yang terjadi hingga saat ini karena 

adanya peluang dan niat dari pelaku yang bersifat individual, dimana faktor tersebut berada di 

luar struktur pemerintahan. Menurut data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pelaku 

korupsi di Indonesia berasal dari kalangan birokrasi, yang dimana melakukan tindakan korupsi 

berupa pemerasan, menganggarkan kegiatan fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti 

memanipulasi uang transportasi, hotel, bahkan uang saku.15 

Selain itu, motif lain yang menyebabkan mayoritas orang melakukan tindak korupsi 

dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Dalam kasus seperti ini seringkali 

kekayaan finansial dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan seseorang, menyebabkan 

seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut 

diperoleh. Dalam kenyataannya, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan, sehingga 

banyak pelaku yang melaksanakan tindak korupsi dan menyembunyikan kejahatannya dengan 

membenarkan aksinya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap 

peningkatan pendapatan bulanan bagi para pejabat dan pegawai dalam upaya pemerintah 

Indonesia untuk memperbaiki lingkungan pemerintahan dengan memperkenalkan reformasi 

birokrasi.16 

 

 
14 The Conversation. 2018. Korupsi sebabkan 2 krisis ekonomi di Indonesia: kapan bangsa ini mau belajar? 

https://theconversation.com/korupsi-sebabkan-2-krisis-ekonomi-di-indonesia-kapan-bangsa-ini-mau-belajar-

103523. Diakses pada 12 September 2021. 
15 Kumparan.com. 2019. Alasan Kenapa Korupsi Masih Terus Terjadi di Indonesia. 

https://kumparan.com/temali/alasan-kenapa-korupsi-masih-terus-terjadi-di-indonesia-1ruDHHEQE2g/full. 

Diakses pada 12 September 2021 
16 Mangun Sosiawan. 2019. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum Vol.19 No. 4 Desember 2019  

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/09/20244331/hasil-audit-bpk-kerugian-negara-korupsi-blbi-capai-rp-458-triliun
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101
https://indeks.kompas.com/tag/kasus-korupsi-e-ktp
http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/krisis-rupiah-dan-kejahatan-ekonomi-belajar-dari-kasus-korupsi-blbi/81783
http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/krisis-rupiah-dan-kejahatan-ekonomi-belajar-dari-kasus-korupsi-blbi/81783
https://kumparan.com/temali/alasan-kenapa-korupsi-masih-terus-terjadi-di-indonesia-1ruDHHEQE2g/full
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Maraknya Korupsi yang Berimbas pada Penurunan Kepercayaan Masyarakat 

Tidak hanya perekonomian Indonesia saja yang mengalami dampak dari tindak korupsi 

yang terjadi, melainkan korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penegakan 

hukum, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menimbulkan hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap proses dan lembaga hukum, sehingga masyarakat cenderung meragukan 

citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Maka dari itu 

dampak korupsi sangat menghambat jalannya pemerintahan, sehingga memperlemah peran 

pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. 

Kedua, menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, 

selanjutnya masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh 

pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah 

yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga, ini benar-benar harus diatasi dengan 

kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil, agar kedepannya sistem hukum diciptakan 

oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan dari masyarakat.17  

Pada saat ini tindak pidana korupsi yang cenderung meningkat sulit dideteksi karena 

menyangkut kerja sama dengan pihak lain dan sangat mengakar, hal ini membuat turunnya 

integritas serta empati dari masyarakat Indonesia. Yang perlu diketahui pelembagaan Sistem 

Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka 

pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Di 

mana setiap individu dan organisasi menerapkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari, termasuk menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Nilai yang 

seharusnya diterapkan di kementerian/lembaga, organisasi, dan pemerintah daerah berupa 

nilai-nilai kejujuran, disiplin, keadilan, transparansi, tanggung jawab, keteladanan dan 

mengutamakan kepentingan umum, kepentingan nasional di atas kepentingan individu. Jika 

seseorang memegang teguh Sistem Integritas Nasional (SIN), maka seseorang akan bersikap 

teguh dalam mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada 

diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.18 

 
17 Amalia Fadhila. 2021. Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. 

Jurnal Hukum Vol.1 No. 1 Mei 2021 
18 Masyhudi. 2019. Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law Vol.26 No. 1 Januari 2019 
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Upaya Pemberantasan Korupsi yang Telah Dilakukan Pemerintah Indonesia 

Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan 

korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan 

pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang 

menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Semenjak berdirinya KPK banyak sekali kasus-

kasus korupsi yang berhasil diungkap.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juga telah mengatur 

mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan Undang-Undang untuk 

pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk pembangunan nasional dan juga 

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.19  

Di era saat ini yang terus berkembang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menerima dengan baik bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan juga transaksi 

elektronik dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemajuan teknologi juga telah membantu KPK dalam 

penyelesaian tugas-tugasnya. Dimulai dari gedung KPK yang telah dirancang sebagai smart 

building, paper-less information system yang digunakan sebagai mekanisme komunikasi 

internal di KPK, dan juga pelaksanaan program-program kampanye serta pendidikan 

antikorupsi. 

Dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, penegak hukum diberikan 

kewenangan untuk melakukan penyadapan. Adapun lembaga penegak hukum yang diberikan 

kewenangan tersebut, yaitu :  Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya dapat dilakukan apabila terdapat surat 

tugas yang telah ditandatangi oleh Pimpinan KPK, yakni diantara lima komisionernya. Dalam 

melakukan penyadapan lembaga penegak hukum harus berpedoman pada Pasal 24 UU No. 

31/1999 atau UU No. 20/2001 serta pasal 12 butir a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga harus patuh dengan Peraturan Menteri 

 
19 KPK. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf. Diakses pada 12 September 2021 

https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf
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Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis 

Penyadapan Terhadap Informasi.20 

Salah satu lembaga negara yang berperan sangat signifikan terhadap pemberantasan 

tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dikarenakan BPK 

memiliki wewenang dalam menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam 

penggunaan anggaran. BPK sendiri berpedoman pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dimana temuan dari 

hasil audit BPK yang terdapat indikasi pidana dilaporkan kepada aparat penegak hukum, 

seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).21 

Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 

Banyak cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani korupsi 

di Indonesia, tetapi banyak juga hambatan ataupun rintangan yang dialami pemerintah untuk 

mengatasi masalah korupsi. Salah satunya yang menjadi pro-kontra mengenai adanya suatu 

lembaga yang menangani korupsi. Dilihat dari kinerja lembaga ini, banyak sekali desas-desus 

bahwa beberapa oknum berencana untuk melemahkan lembaga ini. Dari mulai tindakan 

merevisi undang-undang, kriminalisasi, sampai penyiraman air keras terhadap pejabat tinggi 

KPK diduga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melemahkan KPK. Saat ini upaya 

pelemahan KPK disinyalir melalui tes wawasan kebangsaan. 

Tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh KPK bertujuan untuk mengukur tiga 

aspek, yakni integritas, netralitas ASN, dan anti radikalisme. Integritas yang dimaksud, yakni 

untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang sesuai dengan nilai, norma dan/atau etika 

organisasi/berbangsa dan bernegara. Netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan 

yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh (netral). Anti radikalisme, yakni 

bertujuan untuk memastikan peserta tidak menganut paham radikalisme, dan juga setia dan taat 

 
20 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya Pemberantasan Korupsi Seiring Kemajuan Teknologi 

Informasi. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=667:upaya-

pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi&catid=107&Itemid=187. Diakses pada 15 

September 2021 
21 BPK. 2020. Peran Aktif BPK dalam Memberantas Korupsi. https://www.bpk.go.id/news/peran-aktif-bpk-

dalam-memberantas-

korupsi#:~:text=Badan%20Pemeriksa%20Keuangan%20%28BPK%29%20memiliki%20kontribusi%20signifik

an%20terhadap,kerugian%20negara%20dalam%20penggunaan%20anggaran%20oleh%20suatu%20entitas. 

Diakses pada 15 September 2021 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=667:upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi&catid=107&Itemid=187
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=667:upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi&catid=107&Itemid=187
https://www.bpk.go.id/news/peran-aktif-bpk-dalam-memberantas-korupsi#:~:text=Badan%20Pemeriksa%20Keuangan%20%28BPK%29%20memiliki%20kontribusi%20signifikan%20terhadap,kerugian%20negara%20dalam%20penggunaan%20anggaran%20oleh%20suatu%20entitas
https://www.bpk.go.id/news/peran-aktif-bpk-dalam-memberantas-korupsi#:~:text=Badan%20Pemeriksa%20Keuangan%20%28BPK%29%20memiliki%20kontribusi%20signifikan%20terhadap,kerugian%20negara%20dalam%20penggunaan%20anggaran%20oleh%20suatu%20entitas
https://www.bpk.go.id/news/peran-aktif-bpk-dalam-memberantas-korupsi#:~:text=Badan%20Pemeriksa%20Keuangan%20%28BPK%29%20memiliki%20kontribusi%20signifikan%20terhadap,kerugian%20negara%20dalam%20penggunaan%20anggaran%20oleh%20suatu%20entitas
https://www.bpk.go.id/news/peran-aktif-bpk-dalam-memberantas-korupsi#:~:text=Badan%20Pemeriksa%20Keuangan%20%28BPK%29%20memiliki%20kontribusi%20signifikan%20terhadap,kerugian%20negara%20dalam%20penggunaan%20anggaran%20oleh%20suatu%20entitas
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kepada Pancasila, UUD’45, NKRI, dan juga pemerintah. 22  Tetapi banyak sekali yang 

beranggapan bahwa soal-soal yang terdapat pada tes wawasan kebangsaan tidak sesuai dengan 

nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut ditegaskan oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang menyatakan soal dalam tes wawasan kebangsaan 

terhadap pegawai KPK tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.23 Terdapat 57 pegawai KPK 

yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Pada awalnya terdapat sekitar 75 pegawai 

KPK yang dinyatakan tidak lulus, tetapi sekitar 24 pegawai dapat mengikuti pelatihan bela 

negara untuk nantinya dapat mengikuti tes wawasan kebangsaan.  

Perlu diketahui bahwa, pada tahun 2021 kepercayaan publik terhadap KPK sangatlah 

rendah. Menurut hasil Survey Cyrus Network, KPK berada di bawah 3 lembaga, yakni Polri, 

Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung mengenai kepercayaan publik. Hilangnya rasa 

kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh tidak adanya lagi keteladanan dari Pimpinan KPK. 

Menurut Peneliti Pusat Studi Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman, 

Pimpinan KPK diduga melakukan pelanggaran kode etik seperti menunjukkan gaya hidup 

mewah, dan lainnya. Survey Cyrus Network sendiri diketahui melibatkan sebanyak 1.230 

responden yang tersebat di 123 desa/kelurahan di 34 provinsi.24 

Hambatan dalam pemberantasan korupsi sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan suatu tindak 

pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun yang termasuk dalam 

hambatan ini, yaitu: lemahnya koordinasi yang dilakukan antara aparat pengawas dan 

penegak hukum, fungsi pengawasan belum berfungsi secara efektif, serta sistem 

pengendalian intern yang lemah.  

b) Hambatan Kultural, yaitu hambatan ini berasal dari kebiasaan negatif yang berkembang 

di masyarakat. Adapun yang termasuk dalam hambatan ini, yaitu: adanya “sikap 

 
22 Detik.com. 2021. Tentang Tes Wawasan Kebangsaan, Ujian Buat Pegawai KPK untuk Jadi ASN. 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5564098/tentang-tes-wawasan-kebangsaan-ujian-buat-pegawai-kpk-

untuk-jadi-asn. Diakses pada 12 September 2021 
23  Kompas.com. 2021. Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/18305741/soal-twk-terhadap-pegawai-kpk-dinilai-tak-sesuai-

nilai-kebangsaan. Diakses pada 12 September 2021 
24 Kompas.com. 2021. Ungkap Kepercayaan Publik pada KPK Paling Rendah, Pengamat: Fakta yang 

Menyedihkan. https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/15451671/survei-ungkap-kepercayaan-publik-

pada-kpk-paling-rendah-pengamat-fakta-yang. Diakses pada: 15 September 2021 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5564098/tentang-tes-wawasan-kebangsaan-ujian-buat-pegawai-kpk-untuk-jadi-asn
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5564098/tentang-tes-wawasan-kebangsaan-ujian-buat-pegawai-kpk-untuk-jadi-asn
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/18305741/soal-twk-terhadap-pegawai-kpk-dinilai-tak-sesuai-nilai-kebangsaan
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/18305741/soal-twk-terhadap-pegawai-kpk-dinilai-tak-sesuai-nilai-kebangsaan
https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/15451671/survei-ungkap-kepercayaan-publik-pada-kpk-paling-rendah-pengamat-fakta-yang
https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/15451671/survei-ungkap-kepercayaan-publik-pada-kpk-paling-rendah-pengamat-fakta-yang
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sungkan” dan toleran dalam pelaku pemerintahan, pimpinan instansi yang kurang 

terbuka sehingga dianggap melindungi pelaku korupsi dan sering memberikan toleransi 

kepada pelaku korupsi, serta sikap yang masa bodoh yang dimiliki oleh sebagian besar 

masyarakat terhadap upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi. 

c) Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang berasal dari kurangnya peraturan 

perundang-undangan yang mendukung penanganan tindak pidana korupsi, sehingga 

penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

Adapun yang termasuk dalam hambatan ini, yaitu: banyaknya peraturan yang tumpang 

indih, lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, serta sulitnya 

mencari bukti-bukti terhadap tindak pidana korupsi. 

d) Hambatan Manajemen, yaitu tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik 

dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi. Adapun yang termasuk dalam 

hambatan ini, yaitu: kurangnya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil 

pengawasan, organisasi pengawasan yang tidak dapat berdiri sendiri, kurangnya 

dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta lemahnya koordinasi 

antara aparat pengawas dan  penegak hukum.25 

Kesimpulan 

Melihat perkembangan kasus korupsi di Indonesia yang mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun, tetapi terdapat peningkatan jumlah kerugian yang dialami negara, pemerintah 

tidak tinggal diam. Pemerintah mengeluarkan berbagai upaya untuk memberantas kasus 

korupsi dikarenakan kasus korupsi dapat memperburuk kondisi negara dan dapat 

mengakibatkan krisis ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh 

pemerintah antara lain membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 

menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Lembaga negara ini sudah banyak mengungkap 

kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan melihat adanya berbagai upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah, dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), besar 

harapannya agar kasus korupsi di Indonesia dapat menurun dan perekonomian di Indonesia 

dapat segera bangkit. 

 
25 Setiadi, Wicipto. 2018. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta 

Regulasi). https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/234/pdf. Diakses pada: 15 September 

2021 

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/234/pdf
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