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Negara & Korupsi

Government corruption as the sale by government officials
of government property for personal gain (Shleifer and Vishny:1993).
Accountability is needed to limit corruption.(Grindle, 1997).

Beberapa dekade

lalu dunia ini dikejutkan oleh
kenyataan
bahwa
banyak
negara
mengalami
kebangkrutan karena tidak berfungsinya administrasi
publik secara efektif. Kemiskinan, memburuknya tingkat
kesehatan masyarakat, serta ketidak adilan distribusi
pendapatan menjadi persoalan yang bersifat endemik di
seluruh dunia. Beberapa negara yang memiliki sumber
daya alam yang berlimpah justeru mengalami
pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, meskipun di
negara tersebut memiliki angkatan kerja yang terdidik
(Rose-Ackerman, 2006).
Ini terutama terjadi di negara-negara bekas blok Uni
Soviet. Di beberapa bagian Asia dan Afrika juga
mengalami hal yang serupa. Keadaan ini menggerakkan
para pimpinan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk
mengadakan sidang khusus untuk membahas berbagai
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skema bantuan. Lembaga-lembaga donor internasional,
seperti Bank Dunia, juga tidak tinggal diam. Mereka
menyusun skema untuk memberikan bantuan pinjaman
dengan bunga sangat ringan. Namun apa yang terjadi.
Ternyata berbagai bantuan yang dikucurkan oleh
lembaga-lembaga donor internasional tersebut tidak
mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan (yaitu
mengentas kemiskinan dan memperbaiki kondisi
kesehatan masyarakat). Berbagai bantuan tersebut tidak
efektif karena ternyata oleh para birokrat negara
penerima, bantuan tersebut dikorupsi. Sebuah ironi,
bahkan paradoks.
Para ahli ekonomi, politik, dan administrasi publik
tertarik terhadap fenomena ini. Mereka kemudian
melakukan serangkaian tulisan yang mendalam, antara
lain sebagaimana yg dilakukan oleh Rose-Ackerman.
Tulisan yang dilakukan oleh Rose-Ackerman atas
permasalahan ini menyimpulkan bahwa biang teradinya
ironi dan paradok tersebut adalah tidak berfungsinya
institusi negara dan swasta (Rose-Ackerman, 2006).
Sementara Keefer dan Knack berkesimpulan lebih
konkrit bahwa akar persoalannya adalah tingginya indeks
korupsi di negara-negara penerima bantuan (Keefer &
Knack, 1995).
Para birokrat di negara-negara penerima bantuan
tersebut memiliki sikap mental ”rent seeking”, sebuah
istilah yang dipopulerkan oleh Bhagwati (1974) dan
Krueger (1974) untuk menunjuk perilaku birokrasi yang
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selalu mencari rente dan keuntungan tanpa dasar. Korupsi
merajalela karena para birokrat di negara penerima
bantuan tersebut sangat tidak akuntabel pada barangbarang publik maupun pada tugas-tugas pribadinya.
Padahal, seperti yang ditegaskan oleh Merilee S. Grindle,
untuk menjalankan pemerintahan yang baik akuntabilitas
adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh birokrat.
”Accountability is needed to limit corruption.” (Grindle, 1997).
Kisah di atas hanyalah spenggal fenomena korupsi
yang terjadi di negara-negara yang memiliki berbagai
permasalahan sosial. Masih banyak lagi fakta empirik
yang menjelaskan bahwa di negara-negara dunia ketiga
yang tingkat ekonominya cukup tinggi dan tingkat
kesejahteraan masyarakatnya rata-rata cukup bagus tetap
saja korupsi terjadi, bahkan melibatkan para petinggi
negara (Moody-Stuart, 1997). Korupsi juga terjadi di
negara-negara yang indeks kejujurannya paling tinggi,
seperti negara-negara Skandinavia, Singapura, dan
Selandia Baru (Rose-Ackerman, 2006). Korupsi juga
terjadi di negara-negara maju, seperti di Jerman,
Perancis, Belgia, Italia, bahkan di Amerika Serikat (RoseAckerman, 2006).
Singkatnya, korupsi bisa terjadi di negara mana saja,
baik di negara-negara miskin, negara berkembang,
maupun negara maju. Korupsi juga terjadi baik di negara
yang sistem pemerintahannya demokratis maupun yang
otoriter. Karena itu fenomena korupsi menjadi sangat
strategis untuk dikaji, terutama dalam hubungannya
dengan negara dan administrasi publik.
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Dalam konteks akademik, ”korupsi” merupakan
bahasan penting dari banyak disiplin ilmu, antara lain
antropologi, sosiologi, politik dan administrasi publik.
Pandangan masing-masing didiplin ilmu terhadap
”korupsi” sangat dipengaruhi oleh kekhususan disiplin
ilmu tersebut. Implikasinya, pengertian dan definisi
tentang korupsi menjadi sangat beragam dan diterapkan
dalam konteks yang sangat kompleks.
Bowles (1999) mengintrodusir berbagai definisi
tentang korupsi yang beraneka ragam itu kedalam dua
kelompok, yaitu definisi yang sempit dan definisi yang
luas. Sebuah contoh perspektif terhadap korupsi yang
sempit pernah dikemukakan oleh Shleifer and Vishny
(1993) yang mendefinisikan korupsi sebagai penjualan
harta benda pemerintah oleh pejabat publik untuk tujuan
pribadi. ”Government corruption as the sale by government
officials of government property for personal gain”.
Sedangkan definisi korupsi secara luas pernah
dikemukakan oleh para penulis teori-teori politik klasik
seperti Plato dan Aristotoles, sebagaimana diuraikan
oleh Bouckaert (1996) yang mendefinisikan korupsi
sebagai perilaku yang merugikan negara, baik dilakukan
secara illegal maupun legal.
Bagi para penulis teori-teori politik klasik serta para
penulis yang lebih kemudian yang dipengaruhi oleh
pandangan Plato dan Aristoteles seperti Andreski (1978),
korupsi tidak selalu dapat diamati sebagai sebuah
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tindakan illegal, seperti mencuri atau menggelapkan uang
negara. Terkadang korupsi terjadi dan dilakukan dengan
kesadaran penuh dan dilegalkan oleh negara. Dari dua
perspektif yang ekstrem tersebut, Bowles merumuskan
definisi dari jalan tengah, yang tidak seluas definisi Plato
dan Aristoteles tetapi tidak sesempit definisi yang
dikemukakan oleh Shleifer dan Vishny. Bowles
memandang korupsi merupakan praktek penyelewengan
yang merugikan negara yang bisa melibatkan birokrat
dan kalangan di luar birokrasi (yaitu dunia swasta)
(Bowles, 1999).
Oleh karena begitu banyaknya studi dan bahasan
tentang korupsi yang dilakukan oleh beberapa disiplin
ilmu, maka literatur yang membahas tentang korupsi
sangat banyak, dengan sudut pandang yang berbedabeda. Misalnya, ”Corruption and Reform”, ”Crime, Law and
Social Change”; ”Indian Journal of Public Administration”,
”Journal of Law and Sosiety” serta masih banyak lagi yang
lainnya. Fenomena korupsi dalam Administrasi Publik
adalah persoalan yang mendesak untuk dipecahkan,
bukan saja karena korupsi itu adalah kejahatan publik
yang harus diberantas, tetapi lebih dari itu, korupsi telah
merasuk sedemikian dalam pada praktik administrasi
publik. Meminjam istilah Susan Rose-Ackerman;
”korupsi adalah gejala bahwa telah terjadi sesuatu yang
salah dalam nanajemen negara” (Rose-Ackerman, 2006).
Pertanyaan-pertanyaan yang sering mengoda
kecerdasan akademik untuk terus bersemangat mencari
solusi dari fenomena korupsi adalah berkisar pada
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persoalan faktor-faktor yang mendorong terjadinya
korupsi. Misalnya, apakah korupsi disebabkan karena
faktor ekonomi dan budaya semata, ataukah ada motifmotif yang lebih besar – misalnya motif politik –
sehingga korupsi yang terjadi justeru terus berkembang
menggurita dan sulit diberantas?.
Dewasa ini, studi-studi tentang korupsi banyak yang
menaruh perhatian pada pertanyaan krusial yang
berkaitan dengan aktor dan cara yang digunakan.
Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan adalah;
“Siapa aktor yang melakukan korupsi, dengan cara apa
korupsi dilakukan, bagaimana peran pemerintah dan
untuk kepentingan siapa korupsi itu dilakukan”?.
Analisis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut
bukanlah analisis yang sekedar melihat korupsi secara
sosiologis, tetapi korupsi diamati dalam kaitan adanya
“relasi antara negara dan pasar” atau ”relasi antara
negara dan sektor swasta”. Hal ini sebagaimana yang
diintrodusir oleh Susan Rose-Ackerman, bahwa korupsi
merupakan gambaran hubungan antara negara dan
sektor swasta. Terkadang pejabat negara yang menjadi
aktor dominan, terkadang justeru pihak swasta yang
menentukan (Rose-Ackerman, 2006).
Pertanyaannya adalah; mengapa korupsi menjadi hal
yang sangat potensial terjadi di dalam praktik kenegaraan
(administrasi publik)?, faktor-faktor apa saja yang
membuat korupsi menjadi suatu hal yang lumrah terjadi
dalam birokrasi penyelenggara negara?. Untuk menjawab
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pertanyaan tersebut, agaknya tidak berlebihan kalau pada
tulisan ini penulis mencoba mendialogkan 3 teori dari
perspektif yang berbeda, yaitu: Teori ekonomi
mainstream tentang korupsi, Teori patrimonialisme
tentang korupsi, dan Teori negara kleptokratik. Ketiga
teori tersebut menjelaskan fenomena korupsi dalam
kaitannya dengan negara (pemerintah). Atau dengan kata
lain, memahami korupsi sebagai hasil relasi antara sektor
publik dan sektor privat.
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