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MENDORONG RENCANA AKSI DAERAH  

PEMBERANTASAN KORUPSI 
 

Oleh Wayan Gede Suacana 

 

Indonesia belum mampu melepaskan predikatnya sebagai negara terkorup. 
Dalam laporan yang dilansir oleh United Press International (13/6/2011), 
peringkat korupsi Indonesia berada di urutan kedua paling bawah dari 
negara-negara Asia Pasifik. Dengan menggunakan data PERC 2010, maka 
dalam kurun 2008-2010, peringkat korupsi Indonesia meningkat dari 7.98 
(2008.), 8.32 (2009) dan naik menjadi 9.07 (2010) dari angka 10 sebagai 
negara terkorup diantara 16 negara Asia Pasifik lainnya. 
 
 
Sesungguhnya upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan 

sejak tahun 1998 oleh Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia sebagai salah 

satu agenda reformasi. Selanjutnya, pada bulan Maret 1999, BPKP juga telah 

meluncurkan sebuah buku berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional 

(SPKN). Buku setebal 540 halaman itu berisi strategi yang komprehensif dan terintegrasi 

untuk memberantas korupsi yang didasarkan pada studi yang tidak terstruktur selama 

beberapa tahun. Walaupun sebagian strateginya telah diimplementasikan tetapi persoalan 

korupsi seakan tidak pernah tuntas.  

Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang 

cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk 

dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap 

korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal. Hal ini berdampak pada semakin 

melemahkan wibawa pemerintah dimata masyarakat yang tercermin dalam bentuk 

ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan 

bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang 
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berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan 

bangsa.  

 Percepatan RAD PK 

Kasus-kasus korupsi tidak hanya muncul  pada lembaga-lembaga penyelenggara 

layanan publik di pusat, tetapi juga di daerah. Pilihan pada desentralisasi politik sebagai 

konsekurnsi reformasi memberikan peluang besar bagi terjadinya desentraliasi korupsi 

sampai ke tingkat daerah, desa bahkan hingga masyarakat akar rumput. 

Komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi tampak dengan 

dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 

oleh Bappenas  2004-2009.  Dokumen RAN PK Bappenas itu sejatinya telah memberikan  

acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat Pusat 

dan Daerah. Bahkan sejak 2006, Bappenas telah mendorong penyusunan Rencana Aksi 

Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di berbagai daerah. Sayangnya, hingga akhir 

tahun 2010, baru  23 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang telah menyusun RAD PK baik 

atas fasilitasi Bappenas maupun atas inisiatif sendiri. 

Secara konseptual, RAD PK berfungsi sebagai : 1) Pedoman bagi institusi 

pelayanan publik di daerah dalam memperbaiki pelayanan publik, pengelolaan keuangan 

daerah dan penataan sistem administrasi pemerintahan daerah  secara lebih terukur dan 

akuntabel; 2) Pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program-program 

pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan penataan sistem administrasi 

pemerintahan daerah  dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah; 3) Pedoman untuk 

mensinergikan berbagai perbaikan di bidang pelayanan publik pengelolaan keuangan 

daerah dan piñatas system administrasi pemerintahan daerah  baik pada tingkat pusat 
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maupun daerah;  4) Dokumen kontrak politik bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program pemberantasan korupsi di daerah. 

Seiring upaya mendorong percepatan pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi di 

atas, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan bahwa 

salah satu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 

adalah terlaksananya RAD PK di provinsi/kabupaten/kota.  

Mengacu pada RPJMN 2010-2014 ini, maka pemerintah daerah diharapkan  

menyusun dan melaksanakan RAD PK yang  merupakan dokumen penyearah 

implementasi komitmen daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya 

tersebut, terutama berkaitan dengan  peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan 

sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah serta 

penetapan program dan wilayah bebas korupsi. 

 

 Agenda Bersama Multipihak 

Memahami fungsi RAD PK tersebut, maka sosialisasi dan pembelajaran yang terus-

menerus perlu dilakukan  agar upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui 

penyusunan dan pelaksanaan RAD PK  dapat berkembang menjadi agenda bersama 

multipihak, baik pemerintah,  masyarakat maupun dunia usaha. 

Upaya membangun agenda setting bersama ini mensyaratkan pelibatan berbagai 

pemangku kepentingan di daerah, terutama para pegiat di bidang anti korupsi. Pemerintah 

daerah semestinya berinisiatif untuk bisa memahami kebijakan tentang RAD PK 

sehingga bisa menyusun, melaksanakan maupun nantinya memonitoring dan 

mengevaluasi atas pelaksanaan RAD PK itu. 
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Berkaitan dengan kerangka strategi ini maka tahap awal yang hendak dilakukan 

adalah mengembangkan forum share learning di antara jejaring anti korupsi baik di 

internal pemerintah daerah maupun antar organisasi masyarakat sipil  anti korupsi di 

daerah melalui pelatihan bersama. Pelatihan yang diadakan untuk membangun kerangka 

pemahaman bersama para pegiat anti korupsi di daerah, termasuk di dalamnya 

membangun kapasitas teknis dalam memfasilitasi serta melakukan pengawalan pada 

seluruh tahapan dalam siklus RAD PK. Dengan demikian, pada gilirannya nanti jejaring 

anti korupsi di daerah masing-masing dapat mendorong upaya penyusunan dan 

pelaksanaan RAD PK di masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota. 

Pada akhirnya, kita mesti belajar dari pemikiran dan teladan yang luar biasa para 

tokoh nasional maupun dunia, seperti Wapres dan Proklamator Bung Hatta serta tokoh 

kemanusiaan India Mahatma Gandhi. Hatta diyakini bersih dan tidak pernah korupsi.  

Selama hayatnya Bung Hatta hidup sangat sederhana dan rela mengorbankan dirinya bagi 

negeri ini. Walaupun pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI, tetapi ia mesti 

memendam keinginan hingga akhir ayatnya untuk bisa  membeli sepasang sepatu “bally”. 

Kesederhanaan hidup juga ada pada Gandhi untuk menangkal apa yang disebutnya 

sebagai era dimana tidak ada sama sekali batas besarnya pengorbanan yang dapat 

dilakukan seseorang untuk sampai pada “penyatuan dengan hidup”, era yang menuntut 

sikap “perbanyaklah keperluan-keperluanmu”. Ucapan Gandhi yang terkenal dan patut 

dijadikan renungan adalah bahwa sebetulnya bumi ini bisa menghidupi manusia tetapi 

tidak bagi orang serakah !  

 
Penulis, pengajar Ilmu Pemerintahan  

pada Universitas Warmadewa 
Denpasar 
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