Tak Ada yang Dapat Diperbuat terhadap Korupsi
Artikel ini adalah kata pengantar edisi Indonesia dari buku ‘Membasmi Korupsi’
karangan Robert Klitgaard, 2001, Yayasan Obor Indonesia. Judul artikel ini sematamata merupakan pilihan penyajian redaksi.
Hal pertama yang harus dikatakan di sini ialah bahwa korupsi itu amat sensitif untuk
dibicarakan.
Dalam pergaulan saya dengan para pembuat kebijakan dan pakar-pakar dari banyak
negara, masalah tersebut cenderung menimbulkan pola-pola reaksi tertentu.
Pertama, adanya suatu penolakan. Kedua, dalih-dalih pembenaran. Dan pada
akhirnya, kalau beruntung, analisis-analisis yang bermanfaat.
Penolakan. Anda menjumpai sesuatu mirip refleks. “Tak ada apa pun yang dapat
dilakukan tentang korupsi,” kata seseorang terus terang. “Korupsi itu ada di manamasa di dunia ini dan umurnya pun sudah sepanjang sejarah. Anda menemukannya
di Amerika, di Jepang, bukan hanya di negeri X ini. Dan apabila orang-orang yang
ada di puncak itu korup, seandainya seluruh sistem itu korup, seperti halnya di sini,
ini berarti keadaan sudah tanpa pengharapan.” Sebuah artikel dari Guatemala
memperjelas pandangan yang sangat luas ini. Karangan itu dimulai: “Apabila dalam
suatu masyarakat, orang yang tidak mempunyai rasa malu justru meraih
kemenangan; manakala orang yang melanggar malahan dikagumi; ketika prinsipprinsip dikesampingkan dan hanya aji mumpung yang terdapat di mana-mana,
manakala orang yang tidak berakhlak memerintah dan rakyat menerima; apabila
segala sesuatu menjadi korup tetapi mayoritasnya diam saja karena bagian untuk
mereka sedang menunggu…” Setelah serangkaian keluhan semacam itu,
pengarangnya menyimpulkan: “Ketika begitu banyak “manakala” bergabung,
barangkali tibalah saatnya untuk menyembunyikan diri, saat untuk menunda
pertempuran; saat untuk berhenti menjadi seorang Don Quixote; saatnya untuk
meninjau kembali sepak terjang kita, menilai kembali orang-orang di sekitar kita, dan
kembali ke diri kita sendiri.”1
Dalih-dalih Pembenaran. Berikutnya Anda mendengar jangan lakukan apa pun
terhadap korupsi. Reaksi ini kebanyakan ditemukan di antara ilmuwan-ilmuwan
sosial. “Suap-menyuap adalah semacam pemberian upeti yang sesuai dengan
kebiasaan-kebiasaan setempat,” kata seorang antropolog kepada Anda. Seseorang
dengan sudut pandang ekonomi akan melihat keserupaan antara suap dengan
harga pasar apabila suatu pasar tidak diizinkan; dan “bukanlah itu efisien?” Seorang
ilmuwan politik mengutarakan bahwa dengan lingkungan yang tidak adil dan tertutup
pembayaran berupa suap barangkali merupakan satu-satunya cara untuk membuat
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hasrat-hasrat seseorang diketahui; karena itu, korupsi dapat merupakan sarana
penting untuk partisipasi politis. Sejumlah ilmuwan sosial mengatakan bahwa suap
tidak dapat dibedakan dengan transaksi-transaksi, bahwa mencoba berbuat
demikian berarti mengimpor pengandaian-pengandaian normatif Barat. Suatu suap,
suatu ongkos untuk pelayanan, suatu pemberian: secara analitis dikatakan sama
saja.2 Jadi—semua pendapat ini sepakat—kita tidak boleh berbicara terlampau
banyak tentang korupsi atau, apabila kita mendiskusikannya, tidak boleh
mengutuknya. Ada banyak dalih untuk tidak menangani masalah korupsi itu.
Analisis. Tetapi reaksi berikut ini lebih membesarkan hati. Setelah masalahnya
dibongkar dan diterima secara serius, orang yang sama yang menghindari masalah
itu dan menawarkan dalih-dalih bagi gejala tersebut, terbukti mampu menganalisis
situasi-situasi konkrit dan menyusun cara pemecahan yang bermanfaat.
Buku ini dirancang untuk menolong para pembaca mengenali tingkah laku korupsi
dan menentukan apa yang harus dilakukan. Buku ini meminta mereka untuk
menyingkirkan sinisme tertentu yang barangkali masih mereka anut mengenai
masalah ini dan untuk membaca dengan pikiran terbuka.
Korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang, dan
masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki dekade terakhir abad
ini. Sewaktu negara-negara miskin terpelosok ke dalam kesulitan ekonomi yang
semakin dalam, kehancuran ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh korupsi yang
makin meluas tak dapat dihindari atau pun dimanfaatkan. Di seluruh dunia korupsi
makin lama makin menjadi biang keladi dalam pemberontakan rakyat dan
kampanye-kampanye pemilihan umum. Dalam dua tahun terakhir, organisasiorganisasi bantuan internasional seperti World Bank, USAID, Ia Cooperation
Francaise, dan UNDP telah menyelenggarakan seminar-seminar dan programprogram yang berkaitan dengan korupsi dan apa yang harus dilakukan untuk
mengatasinya.
Tetapi analisis tentang kebijakan selalu tertinggal. Memang benar, ada kajian ilmiah
membuktikan bagaimana kegiatan-kegiatan mangejar laba dan “mencari untung
yang tidak produktif” dapat mengurangi karena merusak tatanan-tatanan.3 Penelitian
mutakhir mengenai kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi banyak organisasi
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mengungkapkan sumber-sumber gangguan lain.4 Dan karya-karya empiris terbaru
mencatat—kendati ada dalih-dalih pembenaran para ilmuwan sosial—bahwa korupsi
betul-betul merugikan.5
Namun masih terlampau sedikit yang dikatakan tentang bagaimana mengurangi
korupsi. Sebagai contoh adalah sebuah artikel belum lama ini, yang berisi modelmodel tingkah laku korupsi dan penyebarannya. Pada akhir artikel itu, pengarangnya
berkata: “Memahami basis mikro-ekonomis korupsi merupakan sasaran karangan
ini, bukan menyarankan cara-cara untuk memeranginya. Namun catatan tentang
beberapa garis umum serangan tampaknya pantas disampaikan.” Pernyataan itu
diikuti oleh sebuah alinea tentang nasihat yang kabur, kurus, dan oleh karena itu
tidak bermanfaat.6
Buku ini mencoba mengangkat masalah praktis itu secara serius, sekaligus
menyajikan alat-alat analisis dan studi-studi kasus yang saya harap dapat
membangkitkan semangat maupun kreativitas.
Definisi dan Penyebab Dasar
Saya tidak akan membuang banyak waktu untuk definisi. Korupsi ada apabila
seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas
kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi
itu muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai soal
yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen
kebijakan—tarif dan kredit, sistem irigasi dan kebijakan perumahan, penegakan
hukum dan peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, dan
pengembalian pinjaman—atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi
dapat terjadi di sektor swasta maupun di sektor pemerintah—dan sering malahan
sekaligus kedua-duanya. Korupsi itu bisa jarang atau bisa meluas; di sejumlah
negara berkembang korupsi telah meresap dalam sistem.
Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, ada keduanya; dapat dimulai oleh
seorang pegawai negeri abdi masyarakat (public servant) atau pihak lain yang
mempunyai kepentingan; dapat mencakup tindakan-tindakan penghilangan jejak
atau pun komisi; dapat melibatkan jasa yang halal maupun tidak halal; dan dapat
terjadi di dalam atau di luar organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi itu sulit
4

Misalnya, Paul Milgon dan John Roberts, “An Economic Approach to Influrnce Activities in
Organization,” dalam American Journal of Sociology 94, Suplemen (1988), S154-S179; Milgrom,
“Employment Contracts, Influence Activities, and Efficient Organization Design,” dalam Journal of
Political Economy 96 (Jan – Feb. 1988): hlm 42-60.
5
Lihat Bab 2. Tambahan rujukan mencakup PBB, Corruption in Government, TCD/SEM. 90/2. INT89-R 56. (New York: United Nations Depatment of Technical Cooperations for Development, 1990);
Marcela Marquez, Carmen Antony, Jose Antonio Perez, dan Aida S. de Palacios, La Corruption
Administrativa en Panama (Panama City: Instituto de Criminologia, University of Panama, 1984).
6
Harendra Kanti Dey, “The Genesis and Spread of Economic Corruption: A microtheoretic
Interpretation,” dalam World Development 17 (April 1989): 510.

dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang setempat.
Tugas pertama analisis kebijakan ialah memisahkan jenis-jenis korupsi serta tingkah
laku tidak halal dalam situasi yang dihadapi dan mengamati contoh-contoh konkret.7
Saya melakukan hal ini dengan memeriksa lima kasus korupsi dan pembaharuan.
Saya tidak membuang waktu membahas apa yang sering disebut “penyebabpenyebab dasar” korupsi. Dalam sebuah contoh ekstrim tentang kecenderungan
pilih kasih, sebuah buku baru-baru ini oleh akuntan Nicaragua Fransisco Ramirez
Torres—setelah mengamati panjang lebar bahwa korupsi itu disebabkan oleh
keluarga, sekolah, sikap-sikap terhadap pekerjaan, perusahaan, bangsa, dan situasi
internasional—pengarang sampai pada tingkat masing-masing pelanggaran. Di sisi
sebab-sebab korupsi mencakup penggunaan alkohol terlampau banyak, skandal di
luar nikah, kerugian-kerugian spekulasi, terlampau banyak terjadi, “sebab-sebab
yang berkaitan dengan kesombongan,” kekacauan administrasi, rasa sebal terhadap
perusahaan, frustasi terhadap pekerjaan, “hasrat akan kekayaan yang tidak halal,”
dan lima penyebab lain.8
Dengan alasan-alasan praktis, saya merasa bahwa bermanfaatlah kiranya menaruh
dalam kurung dulu masalah-masalah yang jelas penting ini dan sebagai gantinya
memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan lain. Di dalam masyarakat dan
rakyat yang tidak sempurna serta tatanan internasional kurang adil yang sekarang
ini kita hadapi, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi—seandainya tak
pernah mampu melenyapkan—korupsi itu? Apa yang dapat kita pelajari dari
pengalaman negara-negara lain?
Renungkanlah kutipan dari karangan menarik seorang ahli ekonomi Thomas C.
Schelling:
Sebuah organisasi, bisnis atau yang lain, merupakan suatu sistem informasi, aturanaturan untuk mengambil keputusan, dan insentif-insentif; kinerjanya berbeda dengan
kinerja masing-masing orang di dalamnya. Sebuah organisasi dapat lalai meskipun
orang-orang di dalamnya tidak lalai. Mengharapkan suatu organisasi mencerminkan
kualitas masing-masing orang yang bekerja di dalamnya atau menerapkan kepada
orang-orang tersebut kualitas yang dapat dilihat di dalam organisasi, berarti
melakukan apa yang oleh para ahli logika tersebut “kesalahan komposisi”.
Kesalahan ini tentu bukanlah kekeliruan, tetapi dapat sangat berbahaya.9

Schelling mengupas masalah tanggung jawab sosial peerusahaan, tetapi
wawasannya juga berlaku untuk pokok pembicaraan buku ini. Terlampau sering
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orang mengandaikan bahwa perusahaan-perusahaan atau seluruh pemerintah itu
korup hanya karena orang-orangnya tidak bermoral; lalu kita menyimpulkan, tak ada
apa pun yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi selain pendidikan moral
selama generasi demi generasi. Tetapi mari kita menjauhi kesalahan pikir komposisi
itu. Mari kita sebagai gantinya bertanya bagaimana perusahaan dan negara dapat
mengubah “sistem informasi mereka, peraturan pengambilan keputusan, serta
insentif-insentifnya” untuk mengurangi korupsi.
Metafor Ekonomi
Dalam mendekati pertanyaan tersebut, buku ini menggunakan metafor ekonomi
pada dua tingkat. Pertama, buku ini membicarakan perhitungan-perhitungan
ekonomi seorang pegawai negeri—misalnya, seorang pemungut pajak, seorang
penuntut umum, seorang pegawai bagian pengadaan. Metafor perekonomian itu
mengatakan bahwa pegawai yang dihadapkan pada suap tersebut melakukan
perhitungan. Menukarkan manfaat-manfaat pribadi yang mungkin diperoleh dari
akibat menerima suap itu dan melakukan tindak korupsi dengan biaya-biaya pribadi
apabila berbuat demikian. (Analisis yang sama dapat dibuat terhadap seseorang
yang menawarkan suap). Maksud praktis metafor tersebut ialah ini: kemungkinan
manfaat-manfaat dan biaya-biaya pegawai tersebut dapat dipengaruhi oleh
kebijakan pemerintah dan manajemen.
Si pembuat kebijakan atau manajer harus pula melakukan perhitungan-perhitungan.
Dalam buku ini saya mengandaikan dalam rangka analisis bahwa pembaca adalah
prinsipal atau si pembuat kebijakan—oleh karena itu tentulah bertindak demi
kepentingan umum. Si prinsipal menghadapi pertukaran lain: antara manfaat sosial
lantaran mengurangi korupsi pegawai tersebut dan kerugian-kerugian sosial akibat
menempuh berbagai langkah untuk mendapatkan pengurangan tadi. Gabungan
kedua metafor ini merupakan contoh prinsipal-pegawai-client yang akan dibahas
dalam Bab 3.
Saya menemukan bahwa metafor ekonomi itu bermanfaat dalam membicarakan
peran pembuat kebijakan di negara-negara berkembang; memungkinkan mereka
untuk menghadapi masalah korupsi tanpa terjebak dalam moralisme dan kepekaankepekaan setempat. Metafor ekonomi serta kerangkanya itu merupakan hal baru
bagi banyak ahli serta membuat kebijakan, metafor itu pun antiseptik, “aman.”
(Bandingkanlah sebuah pendekatan berdasarkan etika Islam atau hukum Romawi
atau profesionalisme.) Yang terutama, korupsi menjadi sekedar masalah lain yang
harus dianalisis dengan alat-alat kebijakan pemerintah dan manajemen.
Maksud penggunaan penalaran ekonomi ini bukanlah untuk menciptakan sebuah
model optimis formal dengan pengandaian-pengandaian yang mau tak mau sangat
membatasi. Melainkan, saya di dalam Bab 3 mencari suatu kerangka kinerja

heuristik yang dapat menolong para pembuat kebijakan untuk berfikir lebih kreatif
mengenai cara-cara membasmi korupsi.
Contoh-contoh Nyata
Buku ini menggunakan studi-studi kasus untuk menggali dan memperluas kerangka
kerja bagi para pembuat kebijakan. Menghadapi masalah sensitif seperti korupsi,
ada baiknya kita mulai dengan yang konkret. Itu sebabnya mengapa buku ini
mengatakan kasus Philipina dalam Bab 2 sebelum membahas contoh-contoh
tingkah laku korupsi serta kemungkinan penyembuhannya.
Banyak pembaca yang akrab dengan negara berkembang akan mengakui betapa
sulit masalah-masalah yang dihadapi Hakim Plana. Pos-pos penting dalam the
Philippines Bureau of Internal Revenue (semacam Direktorat Jenderal Pajak)
dilelang secara intern karena korupsi telah membuat pos-pos itu begitu basah.
Pegawai-pegawai menerima suap untuk mengurangi kewajiban para pembayar
pajak. Uang pelicin dan sogok—sekadar menyebut dua bentuk korupsi—sudah
meluas. Petugas-petugas pajak wajar memungut upeti dari para pembayar pajak.
Korupsi merajalela sampai di tataran puncak organisasi tersebut. Bahkan unit yang
tugasnya mengawasi tindak-tindak yang keliru pun terkena. Kebudayaan Philipina
kata orang mendorong semuanya ini—misalnya Stanley Karnow mengatakan bahwa
korupsi di Philipina disebabkan oleh sistem compradazgo, yakni suatu jaringan kerja
ritual kerabat-kerabat dan kerabat-angkat yang menuntut kesetiaan orang Philipina
lebih dari terhadap lembaga resmi maupun juga, dan disebabkan oleh ciri
kebudayaan utang na loob, “hutang budi.”10 Presiden negeri itu sendiri (Marcos)
dikenal korup. Dengan keadaan semacam ini, banyak pembaca—dan banyak
pembuat kebijakan—barangkali kecewa bahwa Hakim Plana hanya dapat berbuat
sedikit saja atau tak dapat berbuat apa-apa.
Untungnya, Hakim Plana menarik kesimpulan sebaliknya. Sebagaimana dilukiskan
pada Bab 2 dan 3, ia melakukan suatu kampanye yang pantas dicontoh melawan
korupsi. Teladan dia mustinya menolong meruntuhkan ide pesimistik bahwa “tak ada
apapun yang dapat dibuat terhadap korupsi.” Dan dengan mengaitkan kasus ini
dengan analisis ekonomi yang disebut di atas, saya harap pembaca akan
memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang keduanya.
Kasus-kasus lain buku ini mencakup bidang-bidang: polisi, bea cukai, pengadaan,
pelayanan, perilaku yang tidak halal (suap, pengutan, pelicin, upeti, kolusi, dan
penipuan), dan negara-negara. Kasus-kasus korupsi pengadilan atau politik tingkat
tinggi, sayangnya, senjata tidak kami masukkan! Bab 7 melangkah lebih jauh:
menyusun strategi dan tindakan anti korupsi—ibaratnya, bukan saja obat mana yang
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harus ditelan pasien tetapi juga bagaimana membujuknya untuk mau menelan obat
itu.
Bab terakhir meninjau kembali beberapa temuan penting disertai saran-saran untuk
penelitian masa depan tentang korupsi. Akan menjadi jelas bahwa buku ini sebagai
langkah awal heuristik, amat membutuhkan kerja teoritis serta empiris lebih lanjut.
Bab terakhir juga menyajikan sejumlah gagasan tentang implikasi pendekatan buku
ini bagi bidang “administrasi pembangunan” dan secara lebih umum bagi studi
tentang negara-negara berkembang.
Saya berharap buku ini memperjelas cara berpikir tentang analisis kebijakan.
Berhadapan dengan masalah peka seperti korupsi, tugas pertama adalah memisahmisahkan jenis-jenis korupsi, jangkauan serta bobotnya, siapa yang menarik
manfaat dan siapa yang dirugikan. Adalah baik bila mendekati suatu masalah yang
sensitif, kita bukan dengan menyoroti kegagalan moral orang seorang melainkan
kegagalan struktural informasi maupun insentif. Orang menggunakan teori yang
disederhanakan bukannya untuk mendapatkan suatu model optimal menurut
pengandaian-pengandaian yang memberi batasan melainkan untuk menemukan
suatu kerangka kerja heuristik yang memungkinkan si penyelesai masalah
menghadapi soal yang rumit, yaitu korupsi tadi, dalam keadaan mereka yang khas
dan beraneka ragam itu. Pada akhirnya, kita coba menyoroti manfaat sekaligus
keterbatasan kerangka kerja tersebut dengan meninjau contoh-contoh nyata.
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