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KORUPSI MODIFIKASI BIROKRASI DAN PERUBAHAN STATUS
(Suatu Analisis Pendahuluan Perspektif Sosio-Historis)

Munandar Sullaeman*

ABSTRAK

Konseps korupsi secara sosiologis dan kaitannya dengan modifikasi birokrasi atau
bias birokrasi modern dan perubahan status masih terbatas. Kajiannya bergerak dari
pemahaman makna substantif dari beberapa kasus korupsi, untuk kemudian memprediksi
secara dialogis dengan catatan catatan teoritis. Teori interaksi sosial, teori struktual
fungsioanal atau konsep modal sosial dapat mengelaborasi korupsi secara sosiologis.
Dimulai dengan konsepsi upeti sebagai instrumen kelangsungan hubungan hirarkis antara
penguasa penakluk dengan masyarakat yang ditaklukan, sebagai rasa atau wujud
pengabdian dan menyerah baik secara material maupun jiwa. Terjadi pemaknaan yang
berubah dari kata upeti yang semula sebagai wujud pasrah, kemudian termodifikasi
sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dari birokrasi patrimonial menjadi
struktur sosial yang dilengkapi dengan unsur birokrasi “moderen” ;Sejalan dengan bias
birokrasi modern, maka makna upeti berubah baik arti maupun kata yang digunakannya
menjadi suap, artinya dengan suap terjadi komersialisasi jabatan dan manipulasi
kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Melalui mekanisme sosial budaya
birokrasi atau kelembagaan kekuasaan yang semakin kompleks diantara eksekutif,
legislatif dan yudikatif, suap semakin berperan bersamaan dengan korupsi. Konsepsi
sosiologis dalam menghadang korupsi adalah strukturasi masyarakat dengan modal sosial
nilai kejujuran (trust), pemberdayaan moral bangsa dan membangun interkasi antar
komponen kelembagaan yang seimbang posisi tawarnya.
Kata kunci: korupsi,birokrasi, perubahan status, modal sosial jujur (trust)

Pengantar

Cukup banyak alasan mengapa kajian tentang korupsi tetap menarik dan

menantang untuk terus digeluti dari berbagai sudut pandang ilmiah, termasuk kajian

sosiologis meskipun hasilnya kurang memuaskan, karena banyak menghadapi aspek mitos

yang berpihak kepada tindakan korupsi yang sifatnya kompleksitas. Kompleksitas korupsi

ditandai dengan fenomena menarik yaitu Indonesia sebagai peringkat pertama negara

terkorup pada tahun 2004 dan pada tahun 1995, tahun 2003 dan tahun 1998 Indonesia

sebagai negara terkorup peringkat ke enam.1 Ditinjau dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

yang merupakan indeks gabungan dari 13 survey oleh 10 lembaga independen; Persepsi

kebersihan Negara diambil dari pemimpin bisnis, konsultan resiko politik dan hukum.

Perkembangan IPK menunjukkan tahun 2003 sebesar 1,9, tahun 2004 menjadi 2,0; 2,2

* Munandar Suleman Staf Pengajar Pascasarjana FISIP UNPAD, Kepala Lab. Sosiologi Penyuluhan Fapet
UNPAD. Ketua I ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia) Cabang Jawa Barat. Artikel pengembangan dari makalah
untuk disampaikan pada kongres ISI tgl 20-21 September 2005 di Wisma Makara UI Depok .
1 (Versi Transparency International /TI, 2005)
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(2005); 2,4 (2006); 2,3 (2007); 2,6 (2008) dan 2,8 (2009)2. Perkembangan tersebut tidak

lepas dari kontribusi peran KPK dalam memberantas korupsi, yang ikut mendongkrak

kelemahan moral bangsa. Padahal pada setiap orde pemerintahan selalu dibentuk tim

pemberantas korupsi, namun pada saat yang bersamaan kasus korupsi tidak pernah

tuntas diberantas. Kalau pun ada korupsi dengan jumlah uang yang jelas ada

hitungannya, tetapi aktornya dengan mudah dapat bebas dari tuntutan atau lari ke luar

negeri. Itulah ‘keajaiban” korupsi di negara kita. Contoh monumental dalam memberantas

korupsi di negara Cina, yaitu keberhasilan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh

Perdana Mentri Zhu Rongji (1998), sampai pertengahan tahun 2004 telah menghukum

mati 4000 koruptor dan hasilnya cukup efektif. Terkenal dengan mottonya “sediakan 100

peti mati, yang 99 untuk menghukum koruptor dan sisakan 1 peti untuk saya”.

Tampaknya ilmu memberantas korupsi harus dituntut walau pun dari negeri Cina.

Korupsi dapat dianggap sebagai banalisasi atau menjadi kebiasaan, wabah budaya,

atau menurut Bung Hatta korupsi menjadi bagian dari kebudayaan (sub kultur). Dilihat

dari segi kuantitasnya, korupsi telah mencapai milyaran dollar, misalnya masa Orba telah

terjadi pencurian sebesar 10 milyar dollar (Versi Bank Dunia, 2004). Kemudian pasca Orba

korupsi semakin menjadi, hampir seluruh DPRD melakukan korupsi, dengan modus

operandi kontemporer yang lebih berani yaitu korupsi kolektif atau berjamaah. Data

tahun 2009 menunjukkan ada 378 terdakwa korupasi yang diputus pengadilan umum, 224

terdakwa (59,26 %) diputus bebas dan 154 terdakwa (40,75 %) divonis bersalah (Versi

ICW, 2009). Data dari Mahkamah Agung (2009) menunjukkan jumlah perkara korupsi 382

perkara, 56 perkara belum putus, 52 perkara diputus bebas, 274 perkara dihukum dan

perkara sudah putus 326 perkara; Jumlah uang denda 15.739.200.000 rupiah dan jumlah

uang pengganti 69.731.266.287,76 rupiah, tentu uang denda dan uang pengganti masih

lebih kecil disbanding dengan uang yang dikorupsi. Hal tersebut merupakan bentuk

pengkhianatan yang kontroversial dengan makna, peran dan fungsi DPRD sebagai wakil

rakyat dan sebagai pengemban amanat reformasi yang bertekad akan membasmi korupsi

pasca pemerintahan Orba. Hal lain yang membuat semakin abu-abu dalam eksplanasi

kasus korupsi adalah banyaknya kasus korupsi yang tidak selesai atau menguap begitu

saja. Entah bagaimana nasib koruptor pada masa orde reformasi sekarang, kita tunggu

saja dengan hati yang was-was, berharap KPK dapat menuntaskannya.

2 Data dari Mahkamah Agung yang dikutif Harian Kompas 19 November 2009 dan 15 Januari 2010
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Kaitan Korupsi dan Birokrasi

Korupsi merupakan penyakit sosial kompleks yang fenomenanya nyata (seperti

munculnya orang kaya baru) tetapi diskriminatif dalam pengadilannya, bahkan terkadang

sulit diadili, sehingga tidak pernah hilang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Allatas ada beberapa asumsi yang diajukan untuk kajian korupsi secara sosiologis

yaitu harus berkembang menuju konseptualiasi yang lebih tinggi, mencakup data historis,

pendekatan individual dan institusional, nilai kejujuran (di Asia) masih resisten terhadap

korupsi, pranata pemberian (upeti, balas budi) tidak dinilai secara berlebihan sebagai

penyebab korupsi selama ada praktek penyalahgunaan pranata lain, administrasi yang

tidak efisien, bobot penyebab korupsi terkait dengan konfigurasi sosiologis dan historis

dan korupsi merupakan proses kesinambungan yang akarnya terhujam oleh periode

terdahulu sebelum modernisasi. 3

Apa yang disampaikan Alatas dalam pengalamannya mengkaji korupsi, tampaknya

korupsi secara sosiologis meliputi aspek kultur, struktural dan pola relasional yang menjadi

latar dalam kehidupan masyarakat sebagai proses munculnya wabah korupsi. Artinya

korupsi multidimensi dan berkesinambungan. Keadaan demikian tentu akan mengalami

kesulitan dalam menyusun prediksi teori, atau kalau tidak, dapat menyusun konsep

korupsi sendiri yang khas di Indonesia. Tetapi menurut pengertian umum korupsi

merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang publik atau sumber politik untuk

kepentingan pribadi atau golongan. Pengertian tersebut secara implisit menyiratkan

bahwa pelaku korupsi adalah pejabat baiik pemerintah atau swasta.

Mengikuti paradigma fakta sosial, maka norma hukum yang menyangkut tindakan

terhadap koruptor kurang “terlembagakan” atau tidak terobyektivikasi, bahkan banyak

koruptor dapat menghindar dari norma hukum. Dalam hal ini ada kelemahan aparat

penegak hukum yang terkait pula dengan masalah kejujuran yang mulai pudar dikalangan

aparat penegak hukum. Apabila dugaan ini benar maka perjuangannya akan bertambah

panjang, artinya harus membangun modal sosial berupa kejujuran (trust) masyarakat .

Korupsi sebagai fakta sosial dapat dikaji dari aspek struktur kekuasaan, adanya

kesempatan memanipulasi kekuasaan yang tadinya kekuasaan sebagai amanah kemudian

3 Syed Hussein Alatas, 1981. Sosiologi Korupsi, LP3ES Jakarta. Hal 76
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diaplikasikan untuk tirani atau menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan

pribadi atau kelompoknya. Ada benarnya kalau dikatakan bahwa “power is corupt”

kekuasaan adalah inplisit korupsi.

Korupsi dimaknai sebagai tindakan yang meliputi : (a) Akibat tindakan menerima

pemberian sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan atau untuk memberikan

perhatian istimewa bagi kepentingan sipemberi. (b) Sengaja membuka peluang agar

orang-orang memberi hadiah dalam tugasnya sebagai pelayanan publik. (c) Sengaja

menggunakan dana publik untuk dinikmati kepentingan sendiri atau kelompoknya. Hal lain

yang merupakan korupsi adalah nepotisme. Sehingga korupsi dapat meliputi penyuapan

(bribery), pemerasan (ekstortion) dan nepotisme (nepotism). 4

Korupsi dapat terjadi akibat historis kondisi struktural masa lalu, dimana fakta

sosial struktur masyarakat masa lalu menyebabkan adanya fakta sosial korupsi berikutnya

secara berkelanjutan, sebagai akibat kuatnya nilai upetiisme yang terus bermodifikasi

sesuai kepentingan pemegang struktur. Kemungkinan lain korupsi timbul karena,

ringannya hukuman dan belum tercapai hukuman yang berkeadilan yang diberikan kepada

koruptor, sehingga orang tidak kapok melakukan korupsi. Kondisi demikian tampaknya

terjadi , sehingga korupsi merajalela disetiap level kekuasaan.

Pendekatan struktural terhadap tindakan korupsi, dapat dikaji dari struktur

pemerintahan pada masa Orba, dimana lingkaran kekuasaan dibangun dengan sintaksis

keluarga. Hal tersebut ada benarnya karena masa Orba lingkaran kekusaan selalu

mempunyai sel jaringan geneologis, apakah masih ada hubungan kerabat atau saudara

dekat sampai saudara jauh. Akibatnya kontrol atau pengawasan terhadap jabatan publik

sulit diberantas karena masih sekeluarga sehingga ada keharusan “ewuh pakewuh”, untuk

saling melindungi nama baik demi simbol keluarga terhormat.

Pengertian korupsi menurut Lee yang disitir Hadimulyo (1981) dapat dikategorikan

pada tiga yaitu: pendekatan orientasi pasar, pendekatan pada kepentingan umum dan

berpusat pada pelayanan umum.5 Korupsi menurut pendekatan orientasi pasar, melalui

proses atau mekanisme pasar, ada penawaran dan permintaan yang menuju pada proses

pertukaran dan keseimbangan. Artinya makin banyak yang memerlukan pelayanan maka

4 Ibid.12
5 Rance P.L. Lee (Ed) Corruption and Its Control in Hongkong, Situation Up to the Late Seventies, (Hong
Kong: The Chinse Univercity Press, 1981).Lihat resensi bukunya dari Hadimulyo.Prisma Peb. 1983,LP3ES
Jkt.
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posisi tawar semakin tinggi sehingga biaya penawaran pun akan semakain besar. Orang

yang memerlukan pelayanan harus mengeluarkan biaya atau upeti sebagai balas jasa,

bahkan sebagai uang sogok agar kepentingannya dapat prioritas. Prioritas inilah yang

diperjual belikan dengan mekanisme suap. Hal demikian lebih kentara pada birokrasi,

mereka yang memegang jabatan akan mudah memperjualbelikan kekuasaan sebagai alat

legitimasi atau peluang untuk komersialisasi jabatan. Pendekatan pada kepentingan umum

artinya seseorang yang mempunyai wewenang memegang jabatan publik disalahgunakan

hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini terjadi karena yang

mempunyai wewenang memperhitungkan konsekuensi yang menguntungkan bagi dirinya,

misal karena akan dapat balas jasa. Proses demikian akan merugikan kepentingan publik

secara keseluruhan. Pendekatan terhadap penyimpangan peraturan atau norma yang ada,

yang dilakukan dengan memanipulasi dan mensiasati peraturan baik yang sifatnya

administratif, teknis maupun masalah keuangan. Selain itu korupsi melalui uang suap

terjadi dengan terang terangan, seperti uang setoran tidak resmi kepada petugas jalan

raya, uang setoran perlindungan (beking) dari judi gelap dan pelacuran serta

penyelundupan barang ilegal. Korupsi demikian sulit diberantas karena melibatkan

petugas.

Sistem pemerintahan pun dapat mempengaruhi timbulnya korupsi. Misalnya sistem

birokrasi patrimonial (pemerintahan yang setia kepada pribadi raja) dan sistem oligarki

(adanya kelompok kecil atau elit yang menguasai pemerintahan/berkuasa), akan

menimbulkan korupsi dampak dari pengabdian atau setia pada pribadi raja dan hasil

pemerasan karena kekuatan/kekuasaan terhadap rakyat melalui penggelapan dana milik

umum. Hal tersebut dimungkinkan karena secara historis sifat birokrasi yang ambivalent

antara system legal rasional dengan system feudal (Gde Putra Agung, 2001 : 258,259).6

Penyakit korupsi yang dilakukan kaum birokrasi adalah bersifat struktural yang timbul

akibat administrasi yang tidak tertib, hukum tidak ditegakkan, gaji yang tidak wajar atau

tidak realistik, penguasa yang hidupnya tergantung pada bawahan, kelemahan undang-

undang yang memberi celah korupsi serta tidak adanya teladan penguasa yang hidup

sederhana dan jujur. Sejalan dengan teori birokrasi yang dikembangkan Weber yang disitir

Martin Albrow dalam bukunya “Birokrasi” (1989), bahwa birokrasi sebagai kekuasaan dan

6 Gde Putra Agung.Peralihan Sistem Birokrasi dar Tradisional ke Kolonial, Pustaka Pelajar 2001, hal 258,259
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sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat, sehingga ada kemungkinan warga

negara terancam bahkan pejabat melakukan penyimpangan.

Tampaknya masalah kejujuran ini yang pejabat, sehingga kemungkinan

kebebasan warga negara menjadi pangkal utama, karena sekarang dengan sistem

penggajian yang lebih baik untuk kalangan DPR dan pemerintahan tetapi korupsi justru

lebih banyak.

Birokrasi konsep Weber merupakan tipe ideal (ideal typhus) bagi sebuah otoritas legal

dimana tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan;

dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-

masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi;

jabatan disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan (complaint);

aturan sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal,

anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu

pribadi; pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya;

administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung

menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern; dan

sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk

aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik. Namun

dalam perjalannya terjadi bias birokrasi, sebagai pelaksanaan kekuasaan oleh para

administrator yang profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh para

pejabat. Dalam pengertian ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan

melakukan sesuatu. Juga, seringkali dikatakan birokrasi adalah kekuasaan para elit

pejabat.

Korupsi juga terkait dengan nilai kultur masyarakat. Norma masyarakat yang

berprinsip kekeluargaan, personal, intim, berpeluang untuk toleran terhadap korupsi,

karena hubungan jaringan sosialnya dan strukturnya di bangun dengan cara nepotisme.

Kondisi demikian menimbulkan kegagapan dalam pengawasan dan penerapan keadilan

hukum. Sistem sosial yang partikularistik tidak universal, impersonal, transparan dan jujur

akan terus berhadapan dengan berbagai manipulasi dalam berbagai bidang.

Respon masyarakat terhadap korupsi gambaranya merupakan suatu yang

kontinum, mulai dari yang cuek sampai pada masyarakat yang membencinya. Tetapi

tampak yang cuek lebih banyak, karena terbukti masyarakat kurang antusias dalam
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melawan korupsi, mungkin menganggap dampaknya tidak langsung dirasakan rakyat.

Tidak sedikit akibat korupsi menimbulkan protes, penentangan, kerusuhan atau gejolak

sosial yang dapat menjatuhkan seorang pemimpin. Masyarakat sekarang sudah mulai ada

keberanian menggugat terutama dari kalangan mahasiswa yang memiliki komitmen moral.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat berpendidikan tinggi akan

menganggap bahwa korupsi merupakan masalah sosial serius, yang berbeda dengan

anggapan mereka yang berpendidikan rendah. Tetapi tidak sedikit tuntutan masyarakat

dapat dimentahkan , bahkan yang dituduh korupsi dapat dibebaskan dan sebaliknya yang

menggugat korupsi dapat dihukum. Hal ini disebabkan koruptor mempunyai

komunitasnya dengan kapital yang besar dan berani melakukan perlawanan.

Upaya pemberatasan korupsi sudah banyak dilakukan pada setiap periode

pemerintahan presiden yang baru telah dibuat kepres, undang-undang tim pemberantasan

korupsi, tetapi hasilnya tidak memuaskan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa

korupsi sudah mempunyai komunitasnya sendiri yang mempunyai jaringan dengan kelas

elit penguasa; Bahkan sudah berkoalisi dengan makelar kasus (MARKUS), yang berupaya

untuk menggagalkan atau meringankan hukuman bagi tersangka korupsi. Kasus yang

baru terjadi dan sedang diproses hukum merupakan contoh aktual bagaiman seorang

MARKUS dapat mengendalikan penegak hukum. Oleh karena itu dalam mengkaji korupsi

secara sosiologis pada masa perkembangan masyarakat yang lebih kompleks, perlu

menelusuri secara berkesinambungan dengan tambahan kajian historis, yang dapat

menelusuri bagaimana moral suatu bangsa dan nilainya terinternalisasi dari struktur

masyarakat.

Korupsi dan Historis

Dari aspek historis, korupsi mempunyai akar sejarah yang panjang atau

berkesinambungan dan terjadi modifikasi dalam periode zamannya; Menurut sejarawan

Ongkokham korupsi bukan bukan suatu gejala yang baru di Indonesia.7 Sejak zaman VOC

hal itu sudah dipraktekkan. Konsepsi korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan

antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan umum

(jabatannya), sesuatu yang dalam konsep kekuasaan tradisional tidak terdapat. Masalah

7 Onghokham. Tradisi dan Korupsi. Prisma no. 2 Pebruari 1983 Hal. 3-13. Ditegaskan bahwa upeti
merupakan unsur penting sebagai hak materi atau jiwa dan ciri dari klas penakluk suatu wilayah, yang
kemudian termodifikasi sesuai struktur sosialnya sehingga menjadi suap hasil komersialisasi jabatan.
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penjualan jabatan juga bukan masalah baru. Hal itu sudah diperkenalkan pada masa VOC

dan kemudian dipraktekkan dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan demikian

lahirlah konsep bahwa jabatan umum di dalam suatu negara adalah juga sumber

penghasilan. Dari sanalah sebenarnya gejala korupsi dapat dijalankan. Onghokham (3).

Kenyataan sekarang sudah merupakan rahasia umum bahwa jabatan dapat dikomersilkan

dan di rancang sedemikian rupa sehingga publk dibuat tergantung pada bantuan

jabatannya. Pada hal demikian telah mendistorsikan makna pemegang jabatan layanan

publik (pamong praja) menjadi penguasa publik (pangreh praja) yang harus dilayani

publik, publik harus mengabdi dan melayani pemegang jabatan.

Mekanisme sosial budaya korupsi dalam perspektf sejarah berdimensi struktural,

kultural dan pola relasional. Dimensi struktural direprentasikan pada negara tradisional

atau kerajaan dimana penguasa atau rulling class tradisional menguasai wilayah dengan

kekuatan militer. Penguasaan wilayah secara riil artinya menguasai seluruh harta, lahan,

kekayaan, tanamaman, bahkan jiwa rakyatnya yang ada diwilayah kekuasaannya. Jadi

ada suatu afinitas (hubungan akrab) antara elit dan materi bahkan jiwa, elit penguasa

mempunyai hak terhadap materi dan jiwa, yang diterjemahkan pada penuntutan berupa

upeti dan tenaga bakti (kerja) dari rakyat.8

Perkembangan selanjutnya peran elit rulling class melalui mekanisme sosial budaya

hubungan hirarkis antara pejabat dan rakyat, antara elit dan cacah dikonsepsikan secara

ideologis bahwa taraf dan gaya hidup penguasa harus hidup menuruit ukuran-ukuran

khusus, sesuai dengan sebutan penguasa atau pejabat harus serba cukup sandang,

pangan, papan dan uang berupa gaji. Zaman dulu (abad-17) elit atau rulling class

dilengkapi dengan baju batik khusus (garuda, parang-rusak), seragam bertahtakan emas,

perhiasan, pengawal dan kendaraan kuda serta barang pusaka. Kebutuhan demikian tidak

ada bedanya dengan simbol status yang dituntut oleh pejabat sekarang misalnya anggota

DPR/DPRD, gaji ingin paling besar, ada kendaraan mewah, perlengkapan rumah mewah

dan bepergian ke luar negeri.

Akibat struktur sosial yang menghasilkan tradisi upeti sebagai setoran dari

bawahan atau kelompok yang tersubordinasi atau bahkan tereksploitasi kepada para

penguasa, dan munculnya identitas kelompok penguasa dengan gaya hidup yang khas,

berbeda dengan kelompok mewah; Maka semakin besar penguasa memanfaatkan

8 Ibid. Hal. 6
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kekuasaanya demi memenuhi kebutuhan standar atau gaya hidupnya yang merupakan

status simbol elit penguasa pada zamannya. Apakah pola upeti yang bersifat hirarkis dari

bawahan ke atasan masih berkembang zaman sekarang?, perlu kiranya melacak modus

operandi korupsi yang berlangsung saat sekarang.

Korupsi dan Perubahan Status

Akar masalah nilai adanya tindak korupsi, tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya

upeti yang terdistorsi atau termodifikasi sesuai perkembangan zaman, semula sebagai

kewajiban dari pihak yang lemah, cacah, sebagai wujud mengabdi, berubah menjadi

tindakan sengaja untuk mendapatkan timbal balik atau dalam rangka pamrih atau ada

maunya. Bahasa sekarang tindakan demikian adalah menyuap (risywah). Mekanisme

korupsi terjadi apabila ada dua pihak yang berkepentingan, pihak pertama yang menyuap

karena ada maunya dan pihak yang kedua yang disuap (dapat lebih dari satu orang). Jadi

ada perkembangan makna pemberian pada kasus upeti pada masa lalu sebagai wujud

patuh kepada yang berkuasa atas hak wilayah dan jiwa raga, sekarang makna

pemberian berarti menyuap agar kepentingannya terlaksana. Jadi ada semacam negosiasi

atau pertukaran yang berdimensi ekonomi atau sosial. Mekanisme korupsi dapat pula

terjadi dengan sengaja mengambil hak barang milik publik menjadi barang milik pribadi,

kelompok atau golongan dengan cara menipu, mengelabui atau memanipulasi hak publik.

Menurut Lopa, bahwa penyebab atau sumber korupsi terjadi karena tradisi (upeti),

ketidakberesan manajemen, tekanan ekonomi dan erosi moral. Sedangkan polanya

dilakukan dengan memalsukan dokumen (kasus reboisasi), data fiktif (program kredit),

penyimpangan administrasi (kasus pembangunan SD).9 Pada saat sekarang pola korupsi

berkembang diantaranya dengan mark up anggaran (kasus pembanguan fisik), menyusun

anggaran dengan menyalahgunakan wewenang (kasus DPR menyusun anggaran) dan

mengambil komisi atau merendahkan harga apabila ada persekongkolan (kasus menjual

aset negara).

Karena ingin memahami substasi korupsi dan kepiawaian koruptor saat sekarang,

maka yang dipelajarinya adalah kasus korupsi yang cukup fenomenal di masayarakat

sekarang, yaitu di kalangan struktural. Demikian pula faktor apa yang menyebabkan

merebaknya korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Setiap individu di mana pun ada

9 Baharuddin Lopa. 1986. Korupsi, Sebab-sebabnya dan Penanggulannya. Prisma no. 3. Pebruari 1983. Tokoh
yang akan memberantas korupsi tetapi meninggal di Mekah saat ibadah haji. Meninggalnya banyak
dihubungkan dengan rencananya untuk memberantas korupsi.
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keinginan untuk meningkatakan status dan kedudukan sosial. Hanya saja peluang untuk

meraih kedudukan dan status sosial (sebagai anggota DPR atau pemilihan eksekutif

misalnya) untuk kondisi sekarang sangat sulit dan masih langka kalau kesempatannya

dapat ditempuh berdasarkan prestasi (achievement). Bahkan dalam pencalonan anggota

DPR/DPRD dilembagakan keharusan memberikan kontribusi dana kepada partai, sehingga

prestasi atau profesionalisme yang seharusnya diprioritaskan sebagai persyaratan

diabaikan. Gejala demikian sebenarnya sudah terobyektivikasi dan melegitimasi adanyna

upeti atau suap, sehingga sulit untuk mendapatkan status dan kedudukan dengan jalan

jujur dan modal prestasi. Nilai budaya upeti yang termodifikasi menjadi suap masih

berkembang secara laten, bahkan terkadang menjadi nyata secara normatif.

Masyarakat yang baru saja lepas dari sistem pemerintahan Orba dengan segala

warisannya, melekatnya atribut buruk sistem Orba tampaknya sulit dihilangkan secara

otomatis, sudah dikejutkan lagi dengan kasus korupsi masa reformasi yang bersifat

kolektif dan lebih besar. Penyebabnya diantaranya karena tidak aspiratifnya berbagai

peraturan dan lemahnya pengawasan, mendorong tumbuhnya komersialisasi jabatan.

Praktek korupsi juga dilakukan dengan “ngakali” peraturan atau berlindung dibalik

peraturan dengan cara menginterpretasikan peraturan yang memihak kepada kepentingan

pribadi dan golongannya. Kalau pun ada komisi yudisial, maka temuannya tidak akan

banyak mengubah keputusan yang dirasakan tidak adil. Sehingga ada pernyataan bahwa

sekarang yang ada baru keadilan menurut peraturan, belum memenuhi syarat sebagai

rasa keadilan.

Lemahnya moral bangsa tampak pada lembaga legislative, menurut data dari

“Indonesian Corruption Watch” (ICW, 2004) kasus korupsi di Indonesia mencapai 432

kasus dan kasus terbesar dilakukan oleh DPRD, aktornya yang paling banyak berturut-

turut adalah DPRD (125), Kepala Daerah (84), Aparat Pemda (57), Direktur BUMD (36),

Pimpinan Proyek (36), Lain-lain (25), Kepala Dinas (25), Aparat Departemen (15), Aparat

Kejaksaan (13), Pengusaha (12), Sekertariat Daerah (7), Aparat Desa (6), Pengelola

Pendidikan (5) Aparat Kepolisisan (5). Sedangkan modus operandinya terbanyak

penggelapan (104), pembuatan aturan (84), mark up (35), penyunatan (35), suap (29),

manipulasi dokumen (26), pemerasan (17), mark down (17), proyek fiktif (15),
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pelanggaran prosedur (14), penggelapan pajak (10), penunjukkan langsung (9),

penghentian perkara (9),lain-lain (7) dan mengubah spesifikasi (6).10

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tidak seorang pun koruptor yang

melakukan korupsi karena alasan miskin dan kelaparan tidak ada sesuap nasi untuk esok

makan; Atau tidak ada koruptor dari golongan rendah atau rakyat, tetapi berasal dari

kalangan pejabat yang memiliki kekuasaan dan ekonimi lebih dari mampu. Pelaku

umumnya adalah pemegang jabatan tertentu, sehingga aparat yang tidak punya jabatan

kecil kemungkinan melakukan korupsi. Jadi permasalah korupsi adalah masalah birokrasi

atau bersifat struktural dan terkait dengan fungsi pengawasan pemerintah yang lemah,

sistem administrasi lemah dan ditambah dengan moral pejabat yang rendah. Hal demikian

tampaknya korupsi lebih cenderung akibat dari demoralisasi, akibat moral dari aparat,

penguasa, pemimpin dan petugas yang rendah serta lemahnya system birokrasi. Fungsi

birokrasi mengalami bias makna pada saat bersentuhan dengan system dan mekanisme

pemilihan calon legislative sebagai wakil partai.

Birokrasi dalam hal ini diartikan keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan

tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan

lembaga lembaga non departemen baik di pusat maupun di daerah, seperti di tingkat

propinsi, kabupatan, kecamatan, maupun desa atau kelurahan (def. eklektik). Kategori

birokrasi meliputi : Birokrasi pemerintaha umum, Birokrasi pembangunan dan Birokrassi

pelayanan. Untuk memahami lebih luas secara historis perkembangan birokrasi dan

sekarang mengkristal sesuai perkembangan jaman menjadi birokrasi modern, kajian

birokrasi meliputi tipe birokrasi yang diajukan sebagai model seperti :

1. Birokrasi Patrimonial : Indonesia jauh sebelumnya pernah mengalami “birokrasi

kerajaan”, sehingga dalam upaya penerapam birokrasi modern yang terjadi hanyalah

bentuk luarnya saja. Birokrasi yang diterapkan adalah patrimonial, yang lebih dekat

dengan pengertian dari Weber (Sultanisme) yaitu jabatan dan perilaku dalam

keseluruhan lebih didasarkan kepada hubungan pribadi dan hubungan “bapak-anak

buah” atau “patron-client relationship”.

Ciri dari birokrasi patrimonial adalah: Pertama, pejabat disaring berdasarkan

kriteria pribadi dan politik. Kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau

keuntungan. Ketiga, pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun

10 Lihat harian Kompas 18 Pebruari 2005



12

administratif, karena tidak ada pemisahan antara sarana produksi dan administrasi.

Keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

2. Masyarakat Politik Birokrasi (Bureaucratic-Policy) dan Korporatisme Negara (State

corporatism) :

Masyarakat politik birokratik adalah sistem politik dimana kekuasaan dan partisipasi

politik dalam pengambilan keputusan terbatas sepenuhnya pada para penguasa

negara terutama meliter, birokrat dan para akhli dari perguruan tinggi (teknokrat)

(Jackson dan Pye, 1978). Cirinya : Lembaga politik yang dominan adalah birokrasi;

Lembaga politik lainnya seperti legislatif, parpol, kelompok-kelompok kepentingan

adalah lemah sehingga tidak mampu mengontrol kekuatan birokrasi; Massa di luar

birokrasi secara politis dan ekonomis adalah pasif (birokrasi menjadi kuat) (Crouch,

1980). Namun sekarang kecenderungan legislatif lebih kuat memiliki posisi tawar yang

tinggi bahkan lebih tinggi dalam menentukan suatu kebijakan. Kedudukan memiliki

posisi tawar inilah yang cenderung mendorong komersialisasi kewenangan, sehingga

menimbulkan adanya korupsi berjamaah.

Korporatisme negara adalah monopolisasi perwakilan kepentingan oleh organisasi

fungsional, didukung secara resmi, tidak bersaing dan diawasi oleh birokrasi negara

dengan tujuan menghindari konflik atau melunakan potensi revolusioner

(penyederhanaan dari definisi Schmitter, 1974).

Penutup

Korupsi dimulai dengan konsepsi upeti sebagai instrumen kelangsungan hubungan

hirarkis antara penguasa penakluk dengan masyarakat yang ditaklukan, sebagai rasa atau

wujud pengabdian dan menyerah baik secara material maupun jiwa. Terjadi pemaknaan

yang berubah dari kata upeti yang semula sebagai wujud pasrah, kemudian termodifikasi

sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dari birokrasi patrimonial menjadi

struktur sosial yang dilengkapi dengan unsur birokrasi “moderen” ; Sejalan dengan bias

birokrasi modern, maka makna upeti berubah baik arti maupun kata yang digunakannya

menjadi suap, artinya dengan suap terjadi komersialisasi jabatan dan manipulasi

kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Melalui mekanisme sosial budaya

birokrasi atau kelembagaan kekuasaan yang semakin kompleks diantara eksekutif,

legislatif dan yudikatif, suap semakin berperan bersamaan dengan korupsi. Konsepsi
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sosiologis dalam menghadang korupsi adalah strukturasi masyarakat dengan

pengembangan modal sosial nilai kejujuran (trust), pemberdayaan moral bangsa dan

membangun interkasi antar berbagai komponen kelembagaan yang seimbang posisi

tawarnya.
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