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Membangun Mekanisme Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia* 

oleh: Teguh Kurniawan** 

 

Pengantar: Korupsi dan Dampaknya untuk Indonesia 

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

sampai dengan saat ini. Dari berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga 

Internasional selalu menempatkan Indonesia dalam urutan tertinggi dari negara yang 

paling korup di dunia.1 Hasil ini tidak jauh berbeda setiap tahunnya, sehingga banyak 

pihak yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia tetap dianggap sebagai endemic, 

systemic dan widespread (Lubis, 2005, 2). 

 

Secara teori, korupsi di sebuah Negara seperti Indonesia apabila tidak segera diatasi akan 

dapat menimbulkan dampak yang merusak terhadap produktivitas industri, pertumbuhan 

serta kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Mahmood, 2005, 62). Menurut 
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1 Lihat misalnya dari hasil Survey Transparency International Tahun 2006 dimana Indonesia berada di 
urutan 130 dari 163 Negara yang di survey dengan skor Indek Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 2,4. Skor ini 
hanya naik 0,2 poin dari skor sebelumnya (2005) sebesar 2,2. Pada tahun 2004 skor IPK Indonesia sebesar 
2,0 sementara tahun 2003 sebesar 1,9. Angka-angka ini lebih kecil dibandingkan dengan Negara-Negara 
ASEAN lainnya. Untuk Tahun 2006 saja, hanya Kamboja dan Myanmar saja yang skornya berada di 
bawah Indonesia yakni masing-masing sebesar 2,1 dan 1,9, sementara Negara lainnya memiliki skor jauh di 
atas Indonesia kecuali Vietnam, Laos dan Timor Leste yang memiliki skor sama sebesar 2,6. Bandingkan 
dengan skor IPK dari Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing memiliki skor IPK sebesar 
9,4; 5,0 dan 3,6. Survey lainnya yang dapat menunjukkan peringkat korupsi di Indonesia dilakukan oleh 
PERC (Political & Economic Risk Consultancy) Ltd melalui the annual graft ranking serta World 
Economic Forum melalui Growth Competitiveness Index (GCI). Dalam survey PERC tahun 2006 Indonesia 
mendapatkan skor 8,6 yang menurun apabila dilihat dari skor tahun 2005 (9,10) serta skor tahun 2004 
(9,25). Namun demikian angka ini tetap di atas Negara-Negara ASEAN lainnya, dimana untuk tahun 2006 
Singapura mendapatkan Skor 1,30; Malaysia 6,13; Thailand 7,64; Philipina 7,80; dan Vietnam 7,91. 
Sementara itu, dalam GCI Index tahun 2006, Indonesia mendapatkan skor 4,26 dan memiliki peringkat 50. 
Meskipun angka ini juga jauh lebih baik dari tahun sebelumnya (2005) dimana Indonesia menempati 
peringkat 74 dengan skor 3,53, tetapi angka ini tetap berada jauh lebih kecil dari Singapura, Malaysia dan 
Thailand yang memiliki skor di tahun 2006 masing-masing sebesar 5,63; 5,11 dan 4,58. Dari data-data di 
atas dapat menunjukkan kepada kita bahwa Indonesia termasuk Negara yang paling korup di Dunia. 
(Waluyo, 2006, 5-10) 
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Goolsarran (2006, 61), korupsi menyebabkan sejumlah dampak terhadap perekonomian 

dimana: (1) barang dan jasa menjadi lebih memakan biaya sehingga merugikan kualitas 

dan standar kehidupan masyarakat; (2) perdagangan yang terdistorsi karena preferensi 

lebih diberikan kepada barang dan jasa yang dapat menawarkan tingkat penyuapan yang 

tinggi; (3) akumulasi tingkat hutang publik jangka panjang yang tinggi akibat dari 

kecenderungan pemerintahan yang korup untuk memakai dana pinjaman luar negeri 

dalam membiayai proyek-proyek yang padat modal; serta (4) terjadinya misalokasi 

sumberdaya yang langka dan tidak diperhatikannya sejumlah daerah yang membutuhkan 

prioritas pembangunan akibat pejabat yang korup lebih mementingkan daerah lain yang 

dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan pribadi buat dirinya.  

 

Dalam konteks Indonesia, menurut Widjajabrata dan Zacchea (2004, 37) korupsi 

setidaknya telah menyebabkan 2 (dua) dampak utama terhadap perekonomian, yakni: (1) 

korupsi merupakan penghambat utama dari pertumbuhan ekonomi akibat dampak negatif 

yang ditimbulkannya terhadap investasi dan pertumbuhan sektor swasta; serta (2) 

menjauhnya dan bahkan larinya investor luar negeri dari Indonesia akibat menjadi-

jadinya korupsi di Indonesia selain dikarenakan kolapsnya sejumlah infrastruktur dasar 

yang penting dalam investasi.  Lebih jauh menurut Basyaib, Holloway dan Makarim 

(2003) korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan 

pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti kesejahteraan dan 

demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan. Karenanya, dengan 

melihat kepada tingkat korupsi yang marak tersebut, maka permasalahan korupsi di 

Indonesia harus sesegera mungkin di atasi. Apabila tidak, maka Indonesia dipastikan 

akan tetap atau bahkan lebih terpuruk lagi kondisinya dari keadaan saat ini. 

 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Upaya untuk Mengatasinya 

Apabila kita melihat dari sejumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia, maka kasus 

tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan 

barang dan jasa (Hardjowiyono, 2006). Artinya dalam banyak hal korupsi yang terjadi di 

Indonesia adalah korupsi birokrasi atau menurut Mahmood (2005) korupsi di 
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Pemerintahan Sipil. Korupsi yang seperti ini terjadi dalam semua tingkatan pemerintahan, 

tidak hanya di Pusat tetapi juga di Daerah-Daerah. Bahkan disinyalir, semenjak 

diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan 

Daerah di Tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di Pemerintahan Daerah yang 

semakin meningkat dengan tajam (Rinaldi, Purnomo dan Damayanti, 2007).   

 

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia, maka 

dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan masih cenderung parsial dan tidak memiliki 

desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara 

signifikan tingkat korupsi yang terjadi. Padahal menurut Mahmood (2005, 63) terdapat 

setidaknya 2 (dua) kemungkinan dari gagalnya suatu program anti-korupsi dalam 

mencapai tujuannya yakni akibat kesalahan dalam mendesain program anti-korupsi yang 

tidak mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh serta akibat dianosa yang salah 

terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi. Sementara itu terkait dengan penyusunan 

strategi anti-korupsi ini, Klitgaard (1998a, 4-5; 1998b, 91) berpendapat bahwa strategi 

anti-korupsi juga harus diarahkan kepada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi 

pemerintah serta dengan menguatkan peran akuntabilitas publik dalam suatu sistem yang 

korup.  

 

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif 

di Indonesia di masa datang diperlukan adanya strategi yang komprehensif, didesain 

dengan baik dan mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh serta melalui suatu 

kajian yang mendalam. Selain itu, strategi anti-korupsi juga harus diarahkan kepada 

penguatan peran akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, 

penerapan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat bukanlah hal yang mudah 

untuk dilakukan. Diperlukan berbagai upaya keras dan dukungan yang kuat dari segenap 

pemangku kepentingan di Indonesia untuk dapat mewujudkan akuntabilitas publik dan 

partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut. 
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Mengapa Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat itu? Bagaimana Upaya 

untuk Membangun dan Memperkuat Akuntabilitas Publik dan Partisipasi 

Masyarakat di Indonesia 

Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat menjadi instrumen yang penting dalam 

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan sejumlah alasan. Pertama, 

Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat merupakan elemen penting dari proses 

dan institusi demokrasi. Melalui mekanisme akuntabilitas publik dan partisipasi 

masyarakat diharapkan akan dapat menjamin proses demokrasi yang sesuai dengan 

kepentingan masyarakat dan norma-norma hukum yang ada. Kedua, merujuk kepada 

kondisi yang ada saat ini di Indonesia, maka dalam pandangan penulis Akuntabilitas 

Publik dan Partisipasi Masyarakat belum terlalu diperhitungkan sebagai elemen utama 

dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karenanya perlu dilakukan upaya-

upaya yang luas untuk dapat mengangkat permasalahan Akuntabilitas Publik dan 

Partisipasi Masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya 

terkait dengan pembangunan model dan mekanisme Akuntabilitas Publik dan Partisipasi 

Masyarakat yang tepat untuk konteks Indonesia dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi penting dengan mengingat pula bahwa upaya 

pemberantasan korupsi harus diarahkan kepada upaya pencegahan korupsi di birokrasi 

baik melalui perbaikan sistem dan mekanisme internal birokrasi yang terkait dengan 

penguatan akuntabilitas publik, maupun secara eksternal melalui upaya pelibatan 

masyarakat dalam mengawasi tindak tanduk pemerintahan sehingga tidak melakukan 

perbuatan yang oleh Caiden (1991) disebut sebagai maladministrasi yang dapat 

menyebabkan tindakan korupsi. 

 

Terkait dengan Akuntabilitas Publik ini, memang tidak mudah untuk menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan Akuntabilitas Publik. Namun demikian, dengan merujuk kepada 

pendapat dari Melvin J Dubnick, Barbara Romzek dan Patricia Ingraham, James Fesler 

dan Donald Kettl, serta Jay Shafritz (lihat dalam Callahan, 2007, 109-110) maka 

Akuntabilitas Publik dalam pandangan penulis dapat didefinisikan sebagai “perangkat 

yang didesain untuk mengawasi pejabat publik agar berperilaku sesuai dengan 

etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberikan kewajiban kepada 
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pejabat publik tersebut untuk mampu menjawab segenap pertanyaan baik dari 

pihak internal maupun eksternal mengenai pelaksanaan tugas dan kinerjanya 

sebagai pejabat publik”. Dengan demikian, berdasarkan definisi tersebut maka melalui 

Akuntabilitas Pubik diharapkan dapat tercipta sebuah mekanisme yang dapat memantau 

perilaku, tindak tanduk dan kinerja dari pejabat birokrasi dalam melaksanakan tugas-

tugas yang menjadi kewenangannya. Melalui mekanisme pemantauan ini diharapkan 

akan dapat mencegah dan memberantas kasus tindak pidana korupsi dalam birokrasi. 

 

Sementara itu, Partisipasi Masyarakat merupakan elemen utama bagai penyelenggaraan 

kepemerintahan yang baik, namun demikian tidak mudah untuk dapat diwujudkan secara 

ideal. Partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan diperlukan karena sejumlah alasan 

diantaranya, untuk memastikan bahwa keinginan dan preferensi masyarakat dirujuk 

dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas dari kebijakan publik itu sendiri. Namun demikian, upaya 

pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan ini tidaklah semudah yang 

dibayangkan. Terdapat sejumlah dilema yang akan dihadapi dalam upaya pelibatan 

masyarakat ini sebagaimana diungkapkan Nancy Roberts (lihat dalam Callahan, 2007, 

166-167), yakni: dilema terkait besaran dari masyarakat; dilema terkait kelompok-

kelompok masyarakat yang termarjinalkan; dilema terkait resiko; dilema terkait teknologi 

dan keahlian; dilema terkait waktu; serta dilema terkait barang-barang bersama (common 

good). 

 

Selain dilema tersebut, upaya mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan 

khususnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi juga memerlukan 

penguatan kapsitas terhadap masyarakatnya sendiri sehingga pada akhirnya masyarakat 

dapat terberdaya serta mampu dan mau untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif. 

Terkait masalah penguatan kapasitas masyarakat ini, Gerry Stoker (2004) menawarkan 

model yang disebut “CLEAR Approach” dalam upaya membuat masyarakat dapat 

berpartisipasi secara aktif, yakni: Can do (dapat melakukan); Like to (ingin melakukan); 

Enabled to (mungkin melakukan); Asked to (diminta untuk melakukan); serta Responded 

to (ketanggapan pemerintah untuk merespon partisipasi masyarakat). 
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Dipihak lainnya, dengan merujuk kepada pendapat Narayan (2002, 18-22), maka 

pemberdayaan masyarakat yang efektif memerlukan dukungan dari 4 (empat) elemen 

utama yaitu: akses terhadap informasi; inklusi/keterlibatan dan partisipasi; akuntabilitas; 

serta kapasitas pengorganisasian dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam 

pandangan Ariasingam (1999, 16) juga harus lebih diarahkan kepada pengembangan dan 

penguatan iterasi masyarakat atau yang disebutnya sebagai “pendekatan iterasi 

fungsional” dan bukan hanya sekedar “pendekatan partisipasi” semata. 

 

Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka diperlukan sejumlah langkah-langkah dalam 

mengembangkan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat yang tepat, efektif dan 

dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah-langkah 

tersebut diantaranya: (1) pengembangan mekanisme akuntabilitas publik yang  

mengedepankan rasa saling percaya, kerjasama dan pemantauan hasil sebagaimana 

diungkapkan Callahan (2007, 221); (2) pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat 

dalam pemerintahan yang diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat 

berpartisipasi secara aktif dan efektif; serta (3) reposisi peran, fungsi dan paradigma 

pemerintah yang sejalan dan selaras dengan mekanisme akuntabilitas publik dan 

partisipasi masyarakat yang akan dikembangkan. 

 

Untuk mencapai kondisi tersebut, tentu saja diperlukan berbagai kajian yang mendalam 

dan dukungan politik yang besar baik dari pemerintah maupun berbagai pemangku 

kepentingan lainnya. Adalah merupakan kewajiban kita bersama untuk dapat 

mewujudkan kondisi tersebut, sehingga dapat membantu dalam menciptakan Indonesia 

yang bebas dari korupsi di masa datang. Semoga 
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