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Abstract 

Efforts to fight corruptions are closely related with the 
establishment of anticorruption legal measures as well as 
the required institutional back-up. However, there is 
another factor that is sometimes overlooked: public 
participation. This paper identified how public 
participation in combating corruption is accomodated in 
the 2003 United Nations Convention Against Corruption 
(UNCAC) and in the Indonesian Anticorruption Law (Law 
No. 31/1999 as amended by Law No.20/2001). Reporting 
corruption cases is a form of public participation in 
fighting corruption. In this regards, the Indonesian 
Anticorruption Law has provided enough space for the 
protection of witnesses and reporters of corruption cases, 
but the legal norms should be equipped with the 
implementing rules and institutions. 

Key Words: Public participation, Corruption, Public awareness in 
corruption cages. 
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A. Pendahuluan 

Ada gejala yang cukup mengkhawatirkan terkait dengan 
persepsi masyarakat tentang korupsi. Korupsi yang terjadi pada 
berbagai strata kehidupan masyarakat serta dilakukan dengan 
berbagai cara, secara perlahan namun pasti mulai dianggap sebagai 
hal yang "biasa." Dalam dunia praktik hukum, adagium bahwa 
"money talks in the court" secara tepat mencenninkan betapa praktik 
koruptif pun sudah merambah ke lingkungan yang (semestinya) 
terhonnat ini. Hal yang sama juga terjadi pada instansi lain, tennasuk 
lembaga legislatif, kepolisian, eksekutif, lembaga pendidikan, dan 
seterusnya. 

Ketika praktik·praktik koruptif dianggap sebagai sebuah 
kewajaran oleh masyarakat, upaya memberantas korupsi tentunya 
akan menjadi sulit, karena dalam kondisi demikian masyarakat tidak 
melihat praktik-praktik koruptif sebagai sesuatu yang harus 
dihilangkan. 

Upaya-upaya pemberantasan korupsi biasanya terasosiasikan 
secara lekat dengan pembuatan instrumen hukum antikorupsi yang 
baik dan pembentukan kelengkapan institusional untuk mengatasi 
korupsi. Namun, di luar kedua faktor tersebut, sebenamya ada satu 
lagi faktor yang tidak kalah penting dalam setiap skenario 
pemberantasan korupsi, yakni faktor partisipasi publik. 

Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk mengemukakan 
bagaimana partisipasi publik dapat berperan di dalam upaya 
pemberantasan korupsi, serta bagaimana hukum mengakomodasikan 
kepentingan tersebut. 

B. Korupsi sebagai isu global 

Ada banyak definisi dan penggolongan tindakan-tindakan yang 
dapat dikategorikan sebagai korupsi, 1 namun pada hakekatnya 
korupsi adalah "the abuse of public position for personal gain or for 
the benefit of an individual or group to whom one owes allegiance. " 2 

Korupsi sesungguhnya bukanlah milik eksklusif negara
negara berkembang. Ia adalah sebuah fenomena global, meskipun 

1 Undang-undang Antikoropsi Indonesia (UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 
200 I) mengenal 30 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
koropsi. Lihat Komisi Pemberantasan Koropsi, Memahami untuk Membasmi, Publikasi 
KPK, Agustus 2006. 
2 Parliamentary Centre, Controlling Corruption, 2nd edition, Canada, September, 2000 
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tingkat keparahan dari negara yang satu ke negara yang lain bisa 
berbeda-beda. Hanya saja, bagi negara-negara berkembang, korupsi 
menjadi persoalan yang lebih serius karena potensinya untuk 
menciptakan high cost economy yang pada gilirannya akan 
menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengingat korupsi merupakan 
kejahatan yang bersifat korosif serta dapat membawa pengaruh yang 
luas, banyak lembaga-lembaga internasional yang menjadikan 
korupsi sebagai salah satu indikator untuk mengukur performa 
governance negara-negara. Sebagai misal, setiap tahun Bank Dunia 
mengadakan survei atas negara-negara untuk melihat kualitas 
governance masing-masing, dan salah satu indikator yang 
dipergunakan adalah bagaimana negara-negara mengambil inisiatif 
untuk mengendalikan korupsi. 

Sekedar untuk gambaran, posisi kualitas governance 
beberapa negara di dunia dilihat dari indikator pengendalian korupsi 
menurut survei Bank Dunia tahun 2006 adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Kualitas governance berdasarkan indikator pengendalian 
koru si 

184 

u ·~ 
1NW0111i CONTIOL OP • 

• COIIIIJI'TION CIHIIIlll 
2 ••• 

INI"ID-IJ oU' ,• 
IIIIIIMNIIt. f' MiliUM. • • • 

. . 
.a •• u 11 

.u .. 

Sumber: World Bank, Governance Matters 2006 - Worldwide 
Governance Indicators, World Bank Publications, Washington, DC., 
p.7. 



Selain merupakan isu global, korupsi sekaligus juga merupakan 
masalah sistemik yang dapat ditemukan pada berbagai institusi 
pemerintahan, politik, sosial, budaya dan sebagainya. 

Hasil surv~i yang dilakukan oleh Transparency International pada 
tahun 2006 secara jelas menggambarkan betapa korupsi sudah 
berjangkit pada berbagai bidang. 

\ 
Gambar 2. Lembaga dan sektor yang paling dipengaruhi korupsi 

C. Strategi pemberantasan korupsi 

Sebagai sebuah fenomena global, korupsi ditangani pada aras 
intemasional. Pada level internasional, pada tahun 2003 PBB 
mengeluarkan Resolusi Majelis Umum (UNGA · Resolution) No.58/4 
yang menerima United Nations Convention against Corruption 
(UNCAC).l United Nations Convention against Corruption sendiri 
bukan merupakan satu-satunya konvensi intemasional yang mengatur 
tentang korupsi. Selain UNCAC ada instrumen Jiukum internasional 

3 Hingga kini tercatat ada 140 negara yang menandatangani dan 91 negara yang telah 
menjadi pibak dari UNCAC. Republik Indonesia telah meratiflkasi konvensi ini melalui 
Undang-undang No. 7 tahun 2006. 
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lain yang juga dimaksudkan untuk memberantas korupsi, di antaranya 
Inter-American Convention against Corruption (1996), OECD 
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions ( 1997), Council of Europe 
Criminal and Civil Law Convention ( 1999), serta African Union 
Convention on Preventing and Combating Corruption (2003). 
Perjanjian-perjanjian intemasional ini memiliki tujuan khusus yang 
secara umum sama, namun di antanr mereka ada perbedaan 
menyangkut cakupan pengaturan dan lingkup geografis berlakunya.4 

Inisiatif pemberantasan korupsi pada lingkup domestik pun 
tidak kalah gencar dilakukan. Produk hukum untuk memerangi 
korupsi dibuat dan disempurnakan di berbagai negara, karena 
instrumen hukum yang berkaitan dengan korupsi dianggap sebagai 
cara cepat dan efektif untuk mulai mengatasi persoalan korupsi. 5 

Namun, meski disadari bahwa peraturan hukum merupakan 
hal yang penting, sejauh ini hukum antikorupsi tidak pemah dianggap 
sebagai satu-satunya cara dalam upaya pemberantasan korupsi. 
Penyusunan hukum antikorupsi yang efektif senantiasa menjadi salah 
satu bagian saja dari sebuah desain kebijakan pemberantasan korupsi 
yang menyeluruh. Shah & Schader, misalnya, mengemukakan 
bahwa selain membenahi hukum, upaya-upaya pemberantasan 
korupsi harus dipadukan dengan cara lain seperti pemberdayaan 
wadah-wadah partisipasi, pembaharuan kebijakan ekonomi, usaha 
menumbuhkan kepedulian antikorupsi di kalangan masyarakat, dan 

b . 6 
se agamya. 

4 Komisi Pemberantasan Korupsi, Identification ofGaps between Laws I Regulations of 
the Republic of Indonesia and the United Nations Convention aKainst Corruption, 
Publikasi KPK, November 2006, p.7. 
s Ofosu-Amaah, Soopramanien & Uprety Richard E.Messick & Rachel Kleinfeld, 
"Writing an Effective Anticorruption Law", World Bank Findings, March 2002, p.2. 
6 Anwar Shah & Mark Schacter,"Combating Corruption : Look before You Leap", 
Finance and Development, Dec. 2004, p.42. 
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Gambar 3. Prioritas upaya pemberantasan korupsi 
berdasarkan frekuensi 

Medium 

korupsi dan kualitas governance 

Fair Decentralize and reform 
economic policies and public 
management. 

Somber: Anwar Shah & Mark Sehacter,"Combating 
Corruption : Look before You Leap", Finance and 
Development Dec. 2004 

Senada dengan · gagasan di atas, dalam konteks pemberantasan 
korupsi, World Bank Institute mengemukakan perlunya pendekatan 
menyeluruh yang bersifat multi-dimensional (multi-dimensional 
holistic approach) yang terdiri dari tiga proses, yakni: 7 

a. Melakukan analisis komprehensif tentang kasus-kasus korupsi 
secara nasional untuk mengetahui faktor penyebab dan 
konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. 

b. Melakukan pembaharuan politik, hukum, administrasi dan 
sistem ekonomi. Proses ini didasarkan pada asumsi bahwa 

7 Parliamentary Centre, Q.J:!.&.il. 
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korupsi bisa ditekan apabila sistem governance diperbaiki dan 
good governance diwujudkan. 

c. Melibatkan masyarakat sipil, termasuk NGO dan media, 
dalam upaya menurnbuhkan perhatian tentang korupsi serta 
mengawasi perkembangan dalam upaya pemberantasan 
korupsi. 

Dengan pendekatan sistem (system approach), Pope 
mengemukakan bahwa korupsi bisa diberantas dengan menciptakan 
National Integrity System (NIS) yang merupakan aktualisasi dari 
good governance.8 Menurut pendekatan ini, good governance (dan 
juga penghapusan korupsi) akan bisa diwujudkan apabila pilar-pilar 
pendukung NIS bisa dikondisikan untuk menciptakan kondisi yang 
diidealkan. Menurut Pope, kondisi yang dikehendaki dari masing
masing pilar pendukung NIS adalah sebagai berikut. 

Gambar 4. Pilar National Integritv Svstem (NIS} dan kondisi yang 
dikehendaki 

Sumber: Pope, dalam Rob McCusker, Review of Anti-corruption 
Strategies, baclqp'ound paper, Australian Institute of Criminology, 
Canberra, 2006, p.l2. 

Meskipun formulasi strategi pemberantasan korupsi yang 
dikemukakan oleh ketiga sumber tersebut sedikit berbeda, semuanya 
temyata bersepakat bahwa masyarakat sipil dan media merupakan 
pihak yang bisa memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan 
·korupsi. 

8 J. Pope, The TI source book. 2nd ed. Transparency International, Berlin, 2000, p.35. 
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D. Partisipasi publik 

Pentingnya pengawasan dan supervisi (tennasuk oleh masyarakat) 
dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi antara lain terungkap 
lewat studi yang dilakukan oleh Buberts (1998). 

Gambar 5. Peringkat faktor penyebab korupsi 

Sumber: Buberts, dalam Rob McCusker, Reyiew of Anti-corruption 
Strategies, background paper, Australian Institute of Criminology, 
Canberra, 2006, p.5. 

Berdasarkan studi Buberts, baik di negara maju maupun di 
negara berkembang, hal kedua yang menjadi penyebab korupsi adalah 
kurangnya pengendalian, pengawasan dan auditing. Oleh karena itu, 
secara asurntif dapat dikatakan bahwa apabila publik ikut 
berpartisipasi di dalam mengawasi korupsi, jurnlah praktik koruptif 
akan bisa ditekan. 

Partisipasi publik di dalam upaya pemberantasan korupsi bisa 
dilakukan dalam kerangka pencegahan (prevention) maupun 
penegakan hukum (law enforcement) terhadap kasus-kasus korupsi. 
Dalam kerangka pencegahan, secara urnum diakui bahwa 
keikutsertaan masyarakat, tennasuk media, akan berpeluang 
menurunkan tingkat korupsi. Tentang hal ini Messick & Kleinfeld 
mengatakan bahwa "[l] aw enforcement measures are not the first, or 
necessarily prefe"ed, method of defense" dan 7a]n informed and 
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vigilant citizenry, government employees imbued with a service ethic, 
and other measures can be more effective in combating corruption. " 9 

Media massa tentu saja memegang posisi yang penting untuk 
menciptakan'public awareness terhadap kasus-kasus korupsi. Namun, 
pemberitaan media tentang korupsi juga harus dilakukan dengan 
memenuhi standar-standar tertentu. Ini penting karena media sendiri 
bisa berpeluang untuk menjadi korup dan tidak bertanggungjawab 
dalam pemberitaannya. Dalam konteks ini, praktik "wartawan 
amplop" di Indonesia temyata telah menjadi catatan publikasi 
antikorupsi dari bank Dunia. Di salah satu bagian publikasi 
antikorupsi yang dirilis Bank Dunia, "wartawan amplop" di Indonesia 
dipandang sebagai salah satu hambatan dalam upaya pemberantasan 
korupsi lewat · media.. Secara eksplisit publikasi Bank Dunia 
menyebutkan: 

In Indonesia, "envelop journalism" became to 
describe the custom of journalists who would accept 
bribes in return for taking up certain stories and 
writing them to convey messages favorable to the 
bribe-supplier. 

Ackerman mencatat bahwa pemberitaan yang tidak proporsional 
terhadap skandal-skandal korupsi justru · berpeluang untuk 
membahayakan demokrasi. Tentang ini Ackerman mengatakan: 10 

"First, scandals reported in the media lead the 
public to assume that all politicians are corrupt, a 
result that may lead them to distrust any government 
initiatives and even democracy itself Second, 
widespread perceptions of corruption can convince 
the honest that there is no point in being clean and 
hence produce even more corruption in a vicious 
spiral~" 

Selain media, komponen lain yang bisa memiliki peran strategis di 
dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah NGO. Peran ini 
bisa diwujdkan lewat beberapa fungsi, yaitu: 11 

9 Richard E.Messick & Rachel Kleinfeld, "Writing an Effective Anticorruption Law", 
World Bank Findings, March 2002, p.2. 
10 Susan Rose-Ackerman, Anticorruption Measures, paper presented at the Inter
American Initiatives against Corruption. 
11 World Bank, World Bank Fights Corruption, World Bank Publications, 2005. 
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a. creating public awareness about corruption 
b. formulating and promoting action plans to fight corruption 
c. monitoring governments ' actions and decisions in ·an effort 

to reduce corruption 

Masih dalam kerangka pencegahan, peran lain yang bisa dilakukan 
oleh masyarakat adalah menghindari penciptaan kondisi yang 
memungkinkan bagi terjadinya korupsi. Disadari bahwa korupsi 
bukan hanya bisa terjadi semata-mata karena inisiatif pelakunya, 
melainkan juga bisa terjadi sebagai akibat dari terciptanya "the 
supply side of corruption ",~akni kondisi di mana masyarakat justru 
memberi peluang-peluang k psi.12 

Dalam kerangka p egakan hukum, partisipasi anggota 
masyarakat bisa terwujud dalam bentuk pelaporan kasus korupsi 
kepada aparat yang berwenang dan kesaksian di pengadilan. Dalam 
hal partisipasi anggota masyarakat diwujudkan dalam kerangka 
penegakan hukum, pada umumnya anggota masyarakat yang 
bersangkutan akan lebih rentan terhadap perlawanan dari pelaku 
korupsi. Seseorang yang melaporkan kasus korupsi atau menjadi 
saksi dalam kasus korupsi mungkin akan menerima perlakuan 
diskriminatif atau bahkan menghadapi gugatan hukum untuk 
pencemaran nama baik.13 

E. Akomodasi partisipasi publik dalam hokum 

Pentingnya partisipasi publik secara jelas tercermin dari pemuatan 
pasal-pasal di dalam berbagai instrumen hukum intemasional maupun 
nasional yang memberikan peluang keikutsertaan masyarakat di 
dalam upaya pemberantasan korupsi. Di dalam UNCAC, aspek
aspek yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat ini terdapat di 
dalam beberapa artikel, di antaranya Artikel 5(1), Artikel 10 dan juga 
Artikel32. 
Artikel5(1) UNCAC secara eksplisit menyatakan: 

"Each State Party shall, in accordance with the 
fundamental principles of its legal system, develop 
and implement or maintain effective, coordinated 
anticorruption policies that promote the 
participation of society and reflect the principles of 
the rule of law, proper management of public affairs 

12 OECD, The OECD Fights Corruption, OECD Publications, Paris, 2006, p.2. 
13 David Hall & Steve Davies, Corruption and Whistle-blowing, Public Services 
International Research Unit, University of Greenwich, London, 1999, p.7. 

191 



and public property, integrity, transparency and 
accountability. " 

Paralel dengan semangat Artikel 5(1), Artikel 10 UNCAC antara lain 
menegaskan bahwa 

" ... each State Party shall, in accordance with the 
fundamental principles of its domestic law, take such 
measures as may be necessary to enhance 
transparency in its public administration, including 
with regard to its organization, functioning and 
decision-making processes, where appropriate. " 

Sementara itu, Artikel 32 UNCAC memuat gagasan yang dapat 
memperkuat keterlibatan publik di dalam pemberantasan korupsi. 
Artikel 32 UNCAC secara tegas mengatur hal-hal yang berkaitan 
dengan perlindungan saksi, saksi ahli dan korban. 
Dalam konteks hukum antikorupsi Indonesia, peran serta masyarakat 
dalam mencegah dan memberantas korupsi terdapat di dalam Bab V 
(Pasal 41 dan 42) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang
undang No. 20 tahun 2001. Sebagai sebuah aturan, kedua pasal di 
dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sesungguhnya telah memuat ketentuan-ketentuan yang ideal. 
Berdasarkan Pasal 41, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
korupsi, masyarakat memiliki hak-hak berikut: 

No. Hak Pasal 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Mencari, memperoleh dan memberikan informasi Pasal 
dugaan telah tetiadi tindak pidana korupsi 41(2)a. 
Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh Pasal 
dan memberikan informasi dugaan tetjadi tindak 41(2)b. 
pidana korupsi kepada penegak hukum 
Menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak Pasal 
hukum 41(2)c. 
Memperoleh jawaban atas pertanyaan ten tang Pasal 
laporannya kepada penegak hukum dalam waktu paling 41(2)d. 
lama30 hari 
Memperoleh perlindungan hukum dalam hal: Pasal 

- melaksanakan hak sesuai Pasal 41 (2)a,b dan c. 41(2)e. 
- diminta hadir dalam proses penyelidikan, 

penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai 
saksi pelapor, saksi atau saksi ahli. 

Gambar 6. Hak-hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Bab V Undang-undang 

Antikorupsi Indonesia 



Akomodasi hukum antikorupsi Indonesia terhadap partisipasi 
masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 
tentu saja merupakan hal yang positif. Namun, ada aspek-aspek lain 
yang harus diperhatikan ketika ketentuan-ketentuan hukum tersebut 
diharapkan berlaku secara efektif pada tahap implementasi. Pertama, 
Bab V Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 
tahun 2001 tampaknya lebih mengakomodasi peran serta masyarakat 
sebagai sebuah hak. Dalam kondisi demikian, implementasi 
ketentuan-ketentuan tersebut tentu saja akan sangat tergantung pada 
inisiatif masyarakat .selaku penyandang hak (rights bearer), dan 
inisiatif masyarakat akan tergantung pada pemahaman masyarakat 
akan hak mereka (acquain.tance ofrights). Oleh karena itu, peluang 
partisipasi publik dalam \ upaya pemberantasan korupsi harus 
dibarengi oleh pendidikan \u;.tikorupsi yang intens, yang mampu 
memunculkan public awareness tentang korupsi. 
Kedua, pemerintah perlu memikirkan juga kesiapan institusi-institusi 
yang diharapkan dapat mewujudkan hak masyarakat dalam konteks 
pemberantasan korupsi. Sebagaimana disinggung di atas, anggota 
masyarakat yang bersentuhan dengan proses law enforcement untuk 
kasus-kasus korupsi (sebagai pelapor atau saksi) akan lebih 
vulnerable terhadap perlawanan batik dari pelaku korupsi. Dalam 
kaitan tersebut, banyak negara memandang bahwa perlindungan 
terhadap pelapor dan saksi dalam kasus-kasus korupsi merupakan hal 
yang sangat penting. Tentang hal itu, UN Handbook on Practical 
Anti-corruption Measures for Prosecutors and Investigators 
menyatakan: 14 

A corrupt official can use intimidation and the threat 
of personal injury to witnesses or their families as a 
means to protect a criminal gang and its members 
from prosecution. More violent corrupt officials may 
move beyond mere threats to committing aggravated 
assault or even murder to prevent witnesses from 
testifying against their criminal enterprise. Such 
means can subvert tile entire legally constituted 
judicial process. Accordingly, protection of 
witnesses is one of the most crucial of law 
enforcement functions. 

14 United Nations, UN Handbook on Practical Anti-corruption Measures for 
Prosecutors and Investigators, UN Office on Drugs and Crime, Vienna, 2004,p.68. 
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Undang-undang Antikorupsi Indonesia setidaknya secara normatif 
telah mengakomodasikan kebutuhan perlindungan saksi dan pelapor. 
Namun, protokol dan teknikalitas yang berkaitan dengan 
perlindungan saksi masih harus dibuat dan disempumakan. Undang
undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-undang No. l3 
tahun 2006) yang dikeluarkan pada tanggal ll Agustus 2006 
merupakan kemajuan yang berarti, termasuk dalam konteks 
pemberantasan korupsi. Sayangnya, hingga sekarang Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diberi tanggung jawab 
untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi 
dan Korban belum terbentuk. Untuk itu pembentukan LPSK dan 
implementasi penuh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 
semestinya juga bisa memberikan kontribusi positif untuk mendorong 
partisipasi publik dalam upaya memberantas korupsi. 
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