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1. Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban manusia, korupsi merupakan salah satu masalah yang senantiasa 

menyertai perjalanan kehidupan manusia. Perilaku yang dapat digolongkan kedalam tindakan 

korupsi seperti penyuapan dapat ditemukan dalam peradaban kuno masyarakat Yahudi, Cina, 

Jepang, Yunani dan Romawi (Thakur 1979 dalam Khan, 2000, 8-9). Bahkan korupsi dengan 

skala besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat telah terjadi pada masa peradaban 

India kuno (Thakur, 1979; Padhy, 1986 dalam Khan, 2000, 9). Untuk peradaban Indonesia 

sendiri, korupsi juga telah berlangsung lama. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam tulisan 

Smith (1971, 23-25). Menurut Smith, korupsi di Indonesia dapat ditemukan sejak mulai 

masuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) ke Indonesia pada abad ke-18 dan 

bahkan jauh sebelum itu apabila dilihat dari perilaku tradisional yang dipraktekkan dalam 

penyelenggaraan kehidupan bernegara di era sejumlah kerajaan nusantara. Karenanya dapat 

dikatakan bahwa korupsi merupakan endemik yang dapat ditemukan pada semua negara di 

dunia dengan berbagai tingkatan aplikasinya.

Bagi bangsa Indonesia, korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi sampai 

saat ini. Berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga Internasional selalu 

menempatkan Indonesia dalam urutan tertinggi dari negara yang paling korup di dunia. 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).

Dari berbagai literatur yang tersedia, terdapat setidaknya 4 (empat) strategi yang dilakukan 

dalam mengatasi korupsi yakni: (1) strategi terkait masyarakat; (2) strategi terkait hukum; (3) 

strategi terkait pasar; serta (4) strategi terkait politik. Menyangkut strategi terkait hukum 

adalah berkenaan dengan pengenaan aturan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Namun 

demikian, sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi akan lebih efektif jika diperkuat oleh 

strategi pendukung lain seperti keberadaan auditor dan investigator independen, komisi 

khusus yang dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku korupsi (badan anti korupsi), 

serta peningkatan besar hukuman bagi pelaku korupsi.

Keberadaan badan anti korupsi merupakan amanat dari Konvensi PBB tentang anti korupsi 

(UN Convention Against Corruption/UNCAC) yang mulai berlaku efektif pada 14 Desember 
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2005. Bahkan, dalam rangka membantu pelaksanaan konvensi yang lebih efektif dan untuk 

menjalin kebersamaan diantara perwakilan badan anti korupsi yang ada di berbagai negara 

maka dibentuklah Asosiasi Internasional Otoritas Anti Korupsi (International Association of 

Anti-Corruption Authorities/IAACA) pada April 2006. 

Keberadaan badan anti korupsi ini merupakan suatu hal yang positif dalam membantu upaya 

pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas dalam tata kelola pemerintahan. Namun 

demikian, terdapat juga pertanyaan dari berbagai pihak yang melandasi keraguan terhadap 

sejauhmana sebuah badan anti korupsi dapat efektif melaksanakan tugasnya. Terkait hal ini, 

terdapat sejumlah literatur yang mencoba untuk membahas permasalahan ini. Salah satunya 

adalah artikel yang ditulis oleh Jin-Wook Choi (2010).

Makalah singkat ini mencoba untuk menggambarkan apa yang ditulis oleh Jin-Wook Choi

dalam buku yang disunting oleh Ambar Widaningrum dan Jin Park (2010) mengenai anti 

korupsi dan tata kelola pemerintahan. Melalui makalah ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai bagaimana pengaruh keberadaan badan anti korupsi terhadap tata kelola 

pemerintahan khususnya yang terjadi di Korea dan Indonesia serta berbagai upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya..

2. Ringkasan Isi Artikel

Bab 2 dari buku yang disunting oleh Ambar Widaningrum dan Jin Park ini adalah mengenai

Anti Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan (Anticorruption and Governance) yang ditulis 

oleh Jin-Wook Choi. Bab ini berusaha menguji efektivitas dari dua badan anti korupsi yakni 

the Korea’s Anti-Corruption and Civil Right Commission (ACRC/Komisi Anti Korupsi dan 

Hak-Hak Sipil) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia serta 

menganalisis keberadaan mereka terhadap tata kelola pemerintahan. Dari perspektif 

kualitatif, KPK dinilai lebih efektif karena memiliki status institusi yang lebih otonom dan 

independen, dasar hukum yang lebih kuat, dan aktivitas anti korupsi yang lebih powerful 

daripada ACRC. Meskipun KPK memiliki tingkat efektivitas yang relatif tinggi, hasil 

empirik dalam bab ini menemukan bahwa efektivitas KPK tidak terhubung dengan 

peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia, sementara ACRC Korea secara positif 

berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan di Korea dari waktu ke waktu. Hal ini 

mungkin disebabkan karena tata kelola pemerintahan lebih lemah di Indonesia dibandingkan 
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di Korea. Tersirat bahwa sebuah badan anti korupsi memiliki sedikit dampak terhadap tata 

kelola pemerintahan jika tingkat tata kelola pemerintahan kecil seperti dalam kasus di 

Indonesia.

Dalam penulisannya, bab ini terdiri atas 6 (enam) bagian, yakni: pengantar; konseptualisasi 

badan antikorupsi; korupsi dan tata kelola pemerintahan di Korea dan Indonesia; Keefektivan 

badan anti korupsi; dampak badan anti korupsi terhadap korupsi dan tata kelola pemerintahan 

di Korea dan Indonesia; serta kesimpulan dan implikasi kebijakan.

Pengantar

Pada bagian pengantar, Choi mengemukakan mengenai peran penting dari tata kelola 

pemerintahan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat serta faktor-faktor yang menentukan tingkat dari tata kelola 

pemerintahan. Salah satu faktornya menurut Choi adalah masalah korupsi yang endemik. 

Fakta ini mengimplikasikan bahwa jika sebuah negara mampu untuk mengendalikan masalah 

korupsi, maka negara tersebut cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

mempertajam kualitas kehidupan dari masyarakatnya. Karenanya sangat dimengerti 

kemudian, mengapa banyak pemerintahan baik kaya atau miskin dan masyarakat 

internasional memberikan perhatian kepada isu mengenai bagaimana mencegah dan 

mengendalikan korupsi. 

Salah satu upaya yang dilakukan kemudian adalah dengan membentuk sebuah badan anti 

korupsi yang dianggap sebagai batu pijakan dalam membentuk sistem integritas nasional. 

Dalam kenyataannya, upaya mentranformasi sebuah negara dengan korupsi yang merajalela 

menjadi masyarakat yang bersih dan berintegritas tidaklah mudah. Upaya tersebut akan 

membutuhkan waktu yang panjang serta upaya yang besar dari beragam pemangku 

kepentingan dalam masyarakat. Namun demikian, sebuah badan antikorupsi menempati 

posisi sentral dalam suatu upaya reformasi anti korupsi. Terkait hal ini yang kemudian 

menjadi alasan Choi menulis bab ini. Menurutnya, membandingkan antara ACRC dan KPK 

akan dapat menggambarkan implikasi yang berguna khususnya yang terkait dengan dampak 

dari efektivitas kedua badan anti korupsi tersebut terhadap tata kelola pemerintahan. Kedua 

lembaga merupakan lembaga yang relatif baru dimana ACRC dibentuk pada 2002 sementara 

KPK pada 2003. Namun demikian, KPK lebih stereotip sebagai badan anti korupsi 
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dibandingkan dengan ACRC. Variasi fungsi dan struktur sangat mungkin akan memberikan 

efektivitas yang berbeda. Karenanya, bagaimana sebuah badan anti korupsi berpengaruh 

terhadap tata kelola pemerintahan di setiap negara mungkin akan agak berbeda.

Konseptualisasi badan anti korupsi

Tidak ada keraguan bahwa korupsi akan memiliki dampak yang merusak. Ketika sebuah 

negara menyadari penyakit sosial, politik, dan ekonomi dari korupsi endemik, negara tersebut 

akan cenderung mendirikan sebuah badan anti korupsi. Dengan membentuk sebuah badan 

anti korupsi, banyak pemerintahan dan pemimpin politik berharap untuk mengirimkan sebuah 

pesan retorik atau substansial kepada masyarakat mengenai reformasi anti korupsi. Pada saat 

yang sama, mereka mungkin mencoba untuk mengumpulkan legitimasi dari komunitas 

internasional melalui pembentukan sebuah badan anti korupsi yang dapat mewakili komitmen 

dan kepatuhan negara terhadap norma dan standar internasional. 

Sebuah badan anti korupsi dapat dikonseptualisasikan sebagai “sebuah badan (yang dibiayai) 

publik yang bersifat tahan lama, dengan tujuan khusus untuk melawan korupsi dan 

mengurangi struktur kemungkinan terjadinya korupsi pada masyarakat melalui tindakan 

pencegahan dan atau penindakan”. Salah satu keuntungan dari keberadaan sebuah badan anti 

korupsi yang mengkhususkan dan didedikasikan untuk tujuan tunggal anti korupsi adalah 

dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menghalangi korupsi. Hal ini dengan mengingat 

bahwa sebuah badan anti korupsi dapat mengurangi secara signifikan masalah koordinasi 

sebagai akibat dari keterlibatan berbagai badan dalam tindakan melawan korupsi.

Meskipun sebuah badan anti korupsi signifikan, terdapat sedikit kasus dari badan anti korupsi 

yang sukses. Dalam kenyataannya, dapat ditemukan banyak badan anti korupsi yang 

disfungsional. Terdapat sejumlah alasan mengapa sebuah badan anti korupsi gagal 

melaksanakan misinya dalam mengurangi dan mencegah korupsi. Sebuah badan anti korupsi 

tidak mampu menginisiasi sebuah penyelidikan terhadap kasus korupsi yang memiliki 

sensitivitas tinggi terhadap politik tetapi signifikan akibat dari manipulasi oleh atasan 

politiknya. Selain itu, ketiadaan independensi; kewenangan, anggaran dan staf yang tidak 

mencukupi; serta ketidakefektivan peradilan merupakan penyebab dari disfungsinya sebuah 

badan anti korupsi.
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Dengan asumsi bahwa membuat sebuah badan anti korupsi menjadi lebih efektif dan 

fungsional merupakan salah satu esensi yang tidak hanya untuk menyembuhkan masalah 

korupsi tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, maka adalah penting dalam 

melakukan identifikasi terhadap perangkap dari sebuah badan anti korupsi.

Korupsi dan tata kelola pemerintahan di Korea dan Indonesia

Menurut Choi, korupsi tetap menjadi masalah di Korea. Mengacu kepada data dari 

Transparansi Internasional, Korea pada tahun 2009 berada pada urutan ke-39 dari 181 negara 

berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Hal yang mengecewakan dari korupsi di Korea 

adalah bahwa skor IPK-nya tidak berubah drastis sejak pengukuran oleh TI pada tahun 1995. 

Terkait kecenderungan korupsi dari ke waktu ini, Indonesia menunjukan lintasan yang sama 

seperti Korea. Dengan peringkat ke-41 yang merupakan posisi terendah dari 41 negara yang 

di survey pada tahun 1995, skor IPK Indonesia mengalami peningkatan menjadi 2,8 yang 

menempatkan Indonesia berada pada posisi 111 di tahun 2009. Berangkat dari skor IPK

tersebut, baik Korea dan Indonesia meningkat cukup marginal dalam kurun waktu 1995-

2009. Namun demikian, peningkatan relatif dari skor IPK adalah lebih cepat di kedua negara 

sejak pembentukan badan anti korupsi daripada sebelum dibentuknya badan anti korupsi. 

Sebagai contoh, IPK Korea turun sedikit dari 4,29 di tahun 1995 menjadi 4,2 di tahun 2001. 

Setelah ACRC terbentuk, IPK Korea meningkat dari 4,5 di tahun 2002 menjadi 5,5 di tahun 

2009. Indonesia juga menunjukkan pola yang sama. Skor IPK Indonesia cenderung tetap dari 

1,94 di tahun 1995 menjadi 1,9 di tahun 2003. Namun, skor IPK Indonesia meningkat dari 

2,0 di tahun 2004 ketika KPK terbentuk menjadi 2,8 di tahun 2009.

Ketika sejauhmana kedua negara mencoba mengontrol korupsi dijadikan pertimbangan, maka 

kedua negara relatif berbeda. Dengan melihat pada indikator “kontrol terhadap korupsi” dari 

Bank Dunia yang merupakan alat pengukuran korupsi yang lebih komprehensif yang meliputi 

tingkatan transparansi dan akuntabilitas, maka Indonesia menunjukkan peningkatan yang 

lebih mengemuka setelah KPK dibentuk, sementara Korea tidak mengambil keuntungan yang 

signifikan dari ACRC.

Terkait tata kelola pemerintahan, sementara Korea tidak menunjukkan perubahan besar 

selama sebelum dan sesudah periode ACRC, Indonesia membuat kemajuan yang 

mengagumkan setelah KPK dibentuk. Ketika 5 indikator tata kelola pemerintahan dari Bank 
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Dunia yang tidak memasukkan indikator kontrol terhadap korupsi diagregatkan, indeks 

agregat Indonesia meningkat dari 27,52 di tahun 2004 menjadi 36,30 di tahun 2008, 

sementara indeks agregat Korea berubah sangat marjinal dari 71,36 di tahun 2002 menjadi 

71,72 di tahun 2008. Meskipun sebelum dan sesudah badan anti korupsi tata kelola 

pemerintahan berbeda, tidak dapat ditentukan apakah ACRC atau KPK memainkan peran 

yang krusial. 

Efektivitas dari badan anti korupsi

Analisis kualitatif

Meskipun diharapkan bahwa sebuah badan anti korupsi dapat memainkan peranan yang 

signifikan dalam mencegah dan mengontrol korupsi, ternyata tidak semua badan anti korupsi 

melaksanakan aktivitas anti korupsi secara efektif. Sejak tahun 1990, banyak negara 

membangun badan anti korupsi sebagai cara dalam menghadapi masalah korupsi. Namun 

struktur organisasi, kekuasaan, dan kewenangan dari sebuah badan anti korupsi berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Di Asia Pasifik, Singapura yang pertama memperkenalkan 

badan antikorupsi yakni the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB/Biro Penyelidik 

Praktek Korupsi) pada tahun 1952. Adalah pada tahun 1990an dan sesudahnya ketika banyak 

badan anti korupsi dibentuk. Nepal di tahun 1990, Sri Lanka di tahun 1994, Tahiland dan 

Korea di tahun 2002, Indonesia di tahun 2003, Bangladesh di tahun 2004, dan Bhutan dan 

Mongolia di tahun 2006. Meskipun sebuah badan anti korupsi di setiap negara diberikan 

kekuasaan dan fungsi yang berbeda, perbedaan yang signifikan diantara badan anti korupsi 

tersebut dapat ditemukan terkait dengan efektivitas dari badan tersebut.

Untuk membuat sebuah badan anti korupsi menjadi lebih efektif dan fungsional, sejumlah 

persyaratan harus dipenuhi: 

(1) Sebuah badan anti korupsi harus bebas dari korupsi. Salah satu alasan kenapa sebuah 

badan anti korupsi dibutuhkan meskipun terdapat lembaga penegak hukum lain seperti 

polisi dan kejaksaan adalah karena lembaga penegak hukum lain tersebut biasanya kotor 

dengan korupsi dan karenanya mereka tidak mampu untuk menyelesaikan masalah 

korupsi

(2) Sebuah badan anti korupsi harus netral dan independen secara politik. Dalam banyak 

kasus, politisi dan pejabat publik tingkat tinggi terlibat dalam korupsi, khususnya dalam 
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korupsi besar. Ketika ini terjadi, status netral dan independen akan memungkinkan 

sebuah badan anti korupsi untuk menyelidiki skandal korupsi secara lebih tidak memihak

(3) Peran, kekuasaan dan kewenangan dari sebuah badan anti korupsi harus berdasarkan 

hukum. Biasa dikatakan bahwa legislasi anti korupsi yang komprehensif melayani lebih 

baik daripada undang-undang sementara yang didalamnya mengandung bagian dari 

sebuah badan anti korupsi

(4) Sebuah badan anti korupsi harus memiliki staf dan anggaran yang memadai.

(5) Sebuah badan anti korupsi harus fokus utamanya pada penyelidikan dalam upaya 

penegakan hukum. Meskipun banyak badan anti korupsi yang melaksanakan tiga 

fungsi—penyelidikan atau penindakan, pencegahan, dan edukasi dan kampanye publik, 

penyelidikan dianggap sebagai fungsi yang paling kritikal dari sebuah badan anti korupsi

(6) Harus terdapat komitmen dan dukungan politik terkait peran dan fungsi dari badan anti 

korupsi. Sebagaimana telah disebutkan, penyelidikan korupsi adalah sensitif secara 

politik dan beresiko. Ketiadaaan kepemimpinan politik yang kuat dalam reformasi anti 

korupsi, akan membuat sulit untuk dapat mengantisipasi efektivitas dari sebuah badan 

anti korupsi.

Mengacu kepada kriteria tersebut, sub bagian ini menguji efektivitas dari ACRC dan KPK.

(1) Baik ACRC dan KPK telah cukup, walaupun tidak mutlak, bebas dari korupsi. Kedua 

badan menempatkan integritas sebagai kompetensi yang paling penting dari staf mereka. 

Statistik pemerintah terkait jumlah pegawai badan yang terlibat dalam korupsi juga 

mengkonfirmasi tingkatan yang relatif rendah dalam hal korupsi di kedua badan. 

Meskipun terdapat pelanggaran kecil pada ACRC Korea, tidak ada laporan skandal 

korupsi serius yang melibatkan ACRC. Situasi di KPK juga relatif sama sampai

terjadinya kasus korupsi tingkat tinggi di tahun 2009 (Kasus Antasari Azhar). Namun 

demikian, persepsi umum mengenai korupsi di KPK cukup baik

(2) Terkait independensi politik dari ACRC dan KPK, maka dapat dinilai bahwa KPK 

menikmati tingkat independensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ACRC. 

Perbedaan ini muncul sebagai akibat dari komitmen dan kepentingan yang berbeda dari 

pimpinan politik pada saat pembentukan badan dan sesudahnya. Dengan didukung oleh 

Presiden, KPK dibentuk pada Desember 2003 sebagai alat reformasi anti korupsi. KPK 

memiliki struktur sebagai badan independen yang memiliki akuntabilitas kepada DPR, 

Presiden dan pimpinan politik lainnya di Indonesia yang jarang mencoba mengganggu 
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modus operandi dari KPK. Tidak seperti KPK, ACRC lebih berada di bawah pengaruh 

politik, khususnya pengaruh dari Presiden. Hal ini terjadi karena meskipun undang-

undang menjamin independensi ACRC dalam melaksanakan fungsi anti korupsi, komisi 

memberikan fokus utama pada membuat dan melaksanakan kebijakan anti korupsi 

daripada melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Sifat pembentukan 

kebijakan merefleksikan prioritas dari agenda nasional. Terkait hal ini, ACRC bukanlah 

merupakan pengecualian.

(3) Kedua badan dibentuk atas dasar undang-undang anti korupsi yang komprehensif. ACRC 

melanjutkan keberadaan dari the Korea Independent Commision Against Corruption 

(KICAC/Komisi Independen Anti Korupsi Korea) di tahun 2008 yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang pencegahan korupsi tahun 2001. Di Indonesia, undang-

undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyediakan dasar hukum keberadaan KPK di 

tahun 2002. Meskipun substansi kedua undang-undang relatif berbeda, keduanya telah 

cukup komprehensif untuk menetapkan usaha-usaha anti korupsi dari ACRC dan KPK

(4) Baik ACRC dan KPK memiliki pegawai dan anggaran yang kurang dengan 

mempertimbangkan jangkauan dan ruang lingkup misi mereka serta fungsi yang 

dimandatkan secara hukum. Anggaran tahunan dan sumberdaya manusia ACRC di tahun 

2009 adalah sebesar 58 milyar Won Korea (61 juta US dollar) dan 466 personil, 

sementara di KPK di tahun 2009 sebesar 217,26 milyar Rupiah (24 juta US dollar) dan 

652 personil. Alokasi sumberdaya yang tidak memadai pada kedua badan dalam hal 

anggaran dan personil akan tampak lebih jelas jika dibandingkan dengan badan anti 

korupsi lainnya

(5) ACRC dan KPK berbeda terkait kekuasaan dan kewenangannya. Sebuah badan 

antikorupsi diharapkan melakukan tiga fungsi antikorupsi. KPK melaksanakan tiga fungsi 

tersebut dengan fokus utamanya pada penindakan. Secara kontras, ACRC tidak diberikan 

kekuasaan untuk penyelidikan dan penuntutan. Karena penegakan hukum dapat 

merupakan sebuah fitur kunci dari sebuah badan anti korupsi, maka efektivitas dari upaya 

anti korupsi dapat ditentukan dari sejauhmana sebuah badan anti korupsi memiliki 

kekuasaan dan kewenangan untuk menangkap dan menghalangi korupsi. Dalam hal ini, 

ACRC dengan kekuasaan dan kewenangan yang terbatas dapat dipertimbangkan kurang 

efektif jika dibandingkan dengan KPK

(6) Tingkat politik secara keseluruhan, khususnya Presiden, mendukung ACRC baik kuat 

maupun lemah. Korupsi selalu menjadi agenda nasional utama dalam setiap administrasi 
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di Korea. Namun ini tidak mengindikasikan bahwa politisi puncak mendukung ACRC. 

Ketiadaan dukungan politik dapat dimengerti dengan adanya kekuasaan dan kewenangan 

yang terbatas dari ACRC. Secara kontras, KPK dibentuk dengan kepentingan publik 

selain juga pimpinan politik.

Berdasarkan diskusi tersebut, penilaian kualitatif dari ACRC dan KPK secara ringkas dapat 

dilihat dalam tabel berikut.

Penilaian Kualitatif dari Efektivitas Badan Anti Korupsi

Kriteria Penilaian ACRC KPK
Korupsi di Badan
Independensi Politik
UU Anti Korupsi Komprehensif
Sumberdaya Badan
Penegakan Hukum
Dukungan Politik dan Kepemimpinan

Rendah
Menengah-Tinggi
Ya
Rendah
Lemah
Menengah

Rendah
Menengah-Tinggi
Ya
Rendah
Kuat
Menengah-Kuat

Efektivitas Keseluruhan Menengah Menengah-Tinggi

Dampak badan anti korupsi terhadap korupsi dan tata kelola pemerintahan di Korea 

dan Indonesia

Dalam subbab ini, analisis regresi dilakukan untuk menghitung dampak dari sebuah badan 

anti korupsi terhadap tata kelola pemerintahan dengan model berikut.

Governancet = at + β1 (ACA Dummy)t + β2 (Control of Corruption)t + εt

Variabel dependen dari model, yakni tata kelola pemerintahan (governance) adalah agregat 

dari indikator tata kelola pemerintahan dari Bank Dunia. Bank Dunia mengukur tata kelola 

pemerintahan dari sebuah negara setiap tahun yang terdiri dari enam indikator: suara dan 

akuntabilitas; stabilitas politik; efektivitas pemerintahan; kualitas regulasi; aturan hukum; dan 

kontrol terhadap korupsi. Variabel tata kelola pemerintahan adalah skor rata-rata dari 5 

indikator kecuali indikator kontrol terhadap korupsi (control of corruption) yang digunakan 

sebagai salah satu variabel independen dalam model ini. Data enam indikator tata kelola 

pemerintahan dari Bank Dunia dapat diperoleh dari situsweb-nya.
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Terdapat dua variabel independen dalam model regresi. Satu adalah Dummy dari sebuah 

badan anti korupsi yang memiliki nilai 0 untuk tahun-tahun tanpa keberadaan badan anti 

korupsi dan 1 dengan keberadaan badan anti korupsi. Variabel independen lainnya adalah 

variabel kontrol terhadap korupsi yang diukur oleh Bank Dunia. Karenan Bank Dunia 

menyediakan 10 titik pengamatan dari indikator tata kelola pemerintahan dari tahun 1996 

sampai 2008, maka ukuran sampel dari model regresi, N adalah 10. Hubungan antar variabel 

dari model dapat dilihat dalam tabel berikut.

Korelasi antara Variabel Independen dan Dependen
Variabel: Korea Variabel: Indonesia

TKP BAK KtK TKP BAK KtK
Tata kelola pemerintahan
Badan Anti Korupsi
Kontrol terhadap Korupsi

1 0,82***
1

0,52
0,50

1

1 0,43
1

0,97***
),50

1
Catatan: BAK = ACRC (Korea) dan KPK (Indonesia). *** signifikan pada tingkat 0,01

Hasil dari regresi ditampilkan dalam tabel berikut. Dari tabel ditunjukkan bahwa dampak dari 

sebuah badan anti korupsi terhadap tata kelola pemerintahan adalah berbeda antara Korea dan 

Indonesia. Meskipun analisis kualitatif mengindikasikan tingkatan yang tinggi dari efektivitas 

KPK daripada ACRC, maka analisis regresi menunjukkan bahwa ACRC secara statistik

memiliki dampak terhadap tata kelola pemerintahan di Korea. Secara kontras, hasil 

menunjukkan bahwa KPK tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. 

Namun demikian, ketika variabel kontrol terhadap korupsi diperhitungkan, Indonesia 

menunjukan secara statistik dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dan 

Korea tidak. Terlihat bahwa kedua variabel independen adalah sama dalam hal hubungannya 

dengan aktivitas anti korupsi. Namun, variabel kontrol terhadap korupsi adalah luas secara 

konsep karena mengukur keluaran dari upaya anti korupsi yang luas, serta aktivitas 

transparansi dan akuntabilitas dari sebuah negara. Terkait hal ini, variabel kontrol terhadap 

korupsi merefleksikan upaya anti korupsi dari sebuah badan anti korupsi yang diwakili oleh 

variabel dummy badan anti korupsi. Karenanya, dapat diinterpretasikan bahwa ketika peran 

anti korupsi dari ACRC lebih deterministik terhadap tata kelola pemerintahan di Korea, 

mekanisme kolektif dari anti korupsi, transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi tata 

kelola pemerintahan dari Indonesia secara positif. Hal ini mengimplikasikan bahwa KPK 

tidak semata-mata merupakan faktor determinan dari tata kelola pemerintahan di Indonesia. 

Ini adalah hipotesis bahwa upaya yang disinkronkan yang tidak hanya untuk menekan 
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korupsi tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi adalah krusial bagi 

Indonesia  untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang jauh lebih berat 

daripada hanya mengandalkan semata-mata upaya dari sebuah badan antikorupsi.

Hasil regresi dari dampak badan anti korupsi terhadap tata kelola pemerintahan
Variabel Koefisien

Korea: ACRC Indonesia: KPK
Konstan

Dummy Badan Anti Korupsi

Kontrol terhadap Korupsi

55,25**
(19,28)
5,35**
(1,77)
0,17

(0,29)

16,86***
(1,43)
-0,80
(1,28)

0,67***
(0,07)

Adj. R2 0,59 0,92
N 10 10
*p<0,1; **p<0,05, ***p<0,01 standar kesalahan adalah dalam tanda kurung

Kesimpulan dan implikasi kebijakan

Bab ini membuat pengujian kualitatif terhadap efektivitas dari ACRC dan KPK serta 

melakukan analisis kuantitatif terhadap dampak dari badan anti korupsi terhadap tata kelola 

pemerintahan di kedua negara. Dari perspektif kualitatif, KPK dinilai lebih efektif daripada 

ACRC. KPK dilihat relatif otonom dan independen dibandingkan dengan ACRC. Sebagai 

tambahan, meskipun kedua badan memiliki fokus strategi aktivitas anti korupsi yang 

berbeda—ACRC lebih berorientasi pencegahan dan KPK lebih berorientasi penindakan, basis 

hukum KPK lebih kuat dan powerful dibandingkan ACRC. Karena kenyataan ini, ACRC 

menjadikurang terlihat dalam ruang publik dari reformasi anti korupsi di Korea, yang pada 

akhirnya menghalangi skala dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan politik. Secara 

kontras, dari permulaan, KPK telah menjadi pusat dari upaya anti korupsi di Indonesia.

Meskipun tingkat efektivitasnya relatif tinggi, hasil regresi menunjukkan bahwa efektivitas 

KPK tidak terhubung dengan peningkatan dari tata kelola pemerintahan di Indonesia, 

sementara ACRC secara positif berdampak terhadap tata kelola pemerintahan di Korea dari 

waktu ke waktu. Hal ini mungkin karena tata kelola pemerintahan ditentukan dari kombinasi 

pembangunan pemerintahan serta masyarakat adalah lebih lemah di Indonesia dibandingkan 

dengan Korea. Dapat disimpulkan bahwa sebuah badan anti korupsi memiliki dampak yang 

terbatas pada tata kelola pemerintahan jika tingkatan tata kelola pemerintahan kecil. Jika 
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terjadi kasus seperti ini, pendekatan komprehensif untuk mengontrol korupsi adalah lebih 

penting sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Indonesia.

Dengan mempertimbangkan bahwa ACRC dan KPK melaksanakan fungsi dalam lingkungan 

yang berbeda dengan perbedaan kewenangan, maka kedua badan tidak bisa dibandingkan 

secara setara. Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif, 

terdapat sejumlah implikasi kebijakan untuk membuat aktivitas anti korupsi dari badan anti 

korupsi di Korea dan Indonesia menjadi lebih efektif.

(1) Baik ACRC dan KPK harus lebih non partisan dan independen. Meskipun penting untuk 

membuat mereka akuntabel kepada legislatif dan publik, mereka tidak boleh menjadi 

subyek dari ideology yang didiktekan. Dengan melihat kuatnya kekuasaan dari Presiden 

di Korea, independensi dari ACRC bisa diperlemah jika Presiden memiliki keinginan 

yang kuat untuk mengintervensi kedalam fungsi anti korupsi ACRC. Alasan kenapa 

intervensi Presiden tidak menjadi kasus di ACRC adalah karena komisi melaksanakan 

fungsi anti korupsi yang pasif yang memfokuskan pada pencegahan daripada penindakan. 

Adalah fakta yang diketahui bahwa badan penegak hukum lain yang berorientasi 

penindakan seperti kejaksaan dan polisi nasional adalah tidak bebas dari pengaruh 

Presiden yang seringkali menghalangi penegakan hukum secara netral. Dalam situasi 

yang sama, sebagaimana direpresentasikan oleh bagian dari undang-undang Pengadilan 

Tipikor tahun 2009 dan penyelidikan yang baru-baru ini dilakukan terhadap Komisioner 

KPK, maka KPK menghadapi kekuatan politik eksternal yang mencoba untuk melakukan 

pelemahan fungsi anti korupsi yang independen dari komisi. Bagaimana ACRC dan KPK 

menjamin independensinya adalah krusial bagi penegakan hukum anti korupsi secara 

efektif. 

(2) Fungsi anti korupsi yang efektif dan berat akan sulit diharapkan jika sumberdaya untuk 

badan anti korupsi tidak memadai. Dibandingkan dengan badan anti korupsi lain, ACRC 

dan KPK tidak dilengkapi dengan sumberdaya yang memadai dalam hal anggaran dan 

staf. Kekurangan sumberdaya lebih serius terjadi di KPK yang memiliki fungsi anti 

korupsi lebih besar daripada ACRC. Meskipun sumberdaya manusia di KPK telah 

meningkat dari 188 personil di tahun 2004 menjadi 652 di tahun 2009, jumlah ini masih 

terlalu kecil untuk mengcover ukuran negara yang begitu luas. Tantangan lainnya terkait 

hambatan sumberdaya adalah fakta bahwa KPK tidak mampu menghasilkan penyidik dan 

penuntutnya sendiri, dimana komisi mempekerjakan atas dasar kontrak para fungsional 
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dari kejaksaan dan kepolisian. Untuk meningkatkan efektivitas dari fungsi anti korupsi, 

adalah merupakan tugas penting bagi KPK untuk melatih dan menghasilkan penyidik dan 

penuntut dari internal KPK.

(3) Baik pimpinan politik dan masyarakat harus menunjukan minat dan komitmen secara 

berkesinambungan terhadap aktivitas dari badan anti korupsi. Peran signifikan dari 

pimpinan politik diartikulasikan secara baik dalam sebuah survey dimana kebanyakan 

pejabat dari 62 negara menganggap kepemimpinan politik sebagai salah satu dari prioritas 

tertinggi untuk melawan korupsi. Komitmen pimpinan politik terhadap anti korupsi 

cenderung meningkat ketika ada peningkatan perhatian dari masyarakat sipil terhadap isu 

korupsi. Hal ini khususnya penting bagi Indonesia dimana aliansi yang kuat antara KPK 

dengan masyarakat sipil akan menghasilkan penegakan hukum anti korupsi secara lebih 

efektif.

3. Review Kritis: Kontekstual dengan Kondisi yang Ada di Indonesia

Apa yang disampaikan oleh Choi dalam artikelnya tersebut, dalam banyak hal telah 

mewakili kejadian sebenarnya yang terjadi di Indonesia terkait dengan keberadaan KPK. 

Dapat terlihat pemahaman yang cukup mendalam dari Choi terkait dengan keberadaan KPK. 

Menyangkut deskripsi masalah, analisis dan usulan perbaikannya pun sangat aktual dan 

sejalan dengan pendapat dari sejumlah akademisi yang mendalami kajian korupsi. Sebut saja 

misalnya Jon ST Quah dari Singapura. Dalam buku terbarunya, Quah mengemukakan 

mengenai pembelajaran untuk memberantas korupsi yang berasal dari pengalaman 

Singapura (Quah, 2010, 190-198), yakni: kemauan politik diperlukan untuk keberhasilan; 

badan anti korupsi harus independen dari kepolisian dan dari kontrol politik; badan anti 

korupsi harus tidak koruptif; mengekang korupsi dengan meningkatkan gaji; serta memotong 

redtape dan menghukum pelaku korupsi.

Namun demikian, terdapat sejumlah kritik terhadap apa yang telah disampaikan oleh Choi 

dalam artikelnya tersebut. Pertama, terkait dengan pandangan Choi mengenai KPK yang 

relatif bebas dari korupsi. Dalam pandangan penulis, Choi masih belum mendalam dalam 

membahas hal ini. Alangkah lebih baik apabila Choi juga membahas mengenai bagaimana 

masih terdapat sejumlah celah dalam mekanisme pengawasan internal yang diterapkan oleh 

KPK. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kasus yang menimpa Antashari Azhar. Apa yang 

terjadi pada Antashari Azhar, dalam pandangan penulis sebenarnya masih dapat dicegah 
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apabila kode etik yang ada di KPK benar-benar diterapkan secara ketat. Dari awal 

seharusnya, Antashari Azhar sudah mendapatkan peringatan terkait aktivitasnya dalam 

bermain golf dengan sejumlah pihak yang disinyalir memiliki konflik kepentingan.

Kedua, kritisi dari penulis terkait dengan keberadaan UU Anti korupsi yang ada di 

Indonesia. Choi seharusnya juga sedikit membahas mengenai kelemahan dari UU anti 

korupsi di Indonesia sebagaimana telah diungkapkan oleh sejumlah pengamat dan 

akademisi. Misalnya terkait dengan definisi korupsi yang dirasa masih ambigu. Juga 

kelemahan dalam UU yang terkait dengan pengaturan mengenai penyidik dan penuntut 

independen.

Ketiga, terkait dengan keberadaan ACRC sebagai penerus dari KICAC. Alangkah lebih baik 

juga apabila Choi sedikit memberikan gambaran mengenai KICAC, sehingga pembaca dapat 

lebih memahami bedanya ACRC dan KICAC. Hal ini penting dengan mempertimbangkan 

kenyataan bahwa KICAC di masa jayanya pun sempat memiliki kewenangan untuk 

mengadakan penyelidikan, bahkan sempat membuat seorang mantan Presiden Korea menjadi 

tersangka dan terpidana dalam kasus korupsi. Gambaran kondisi ini dapat memberikan 

perspektif mengenai bagaimana pelemahan terhadap badan anti korupsi juga terjadi di 

Korea.

Keempat, terkait dengan fokus utama pada aktivitas kegiatan pencegahan yang dilakukan 

oleh ACRC. Choi masih belum memberikan gambaran mengenai bagaimana kegiatan ini 

dilaksanakan. Dari sejumlah informasi yang penulis dapatkan misalnya, terdapat anggapan 

bahwa pencegahan yang dilakukan oleh ACRC merupakan aktivitas yang memiliki 

mekanisme yang baik dan patut untuk di contoh. Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh 

ACRC merupakan bagian dari program reformasi administrasi di Korea. Dalam hal ini 

misalnya, ACRC memiliki kewenangan untuk melakukan review terhadap kebijakan 

sebelum maupun sesudah sebuah kebijakan dibuat. Dan hasil review yang dilakukan oleh 

ACRC ini harus menjadi referensi dalam keputusan Mahkamah Agung di Korea.

4. Penutup

Sebagai penutup dari makalah singkat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, meskipun 

keberadaan sebuah badan anti korupsi adalah penting bagi upaya pemberantasan korupsi, 
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namun demikian tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dari badan anti korupsi 

tersebut. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sarana untuk melakukan perbaikan terhadap 

badan anti korupsi tersebut sehingga menjadi lebih baik lagi kinerjanya. Terkait hal ini, 

maka studi komparasi sangat perlu untuk dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran 

mengenai bagaimana keberhasilan atau kegagalan dari badan sejenis yang ada di negara lain.
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