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ABSTRAK 

 

REFORMASI BIROKRASI  DI ERA PEMERINTAHAN  

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 2009-2014 

 

 

Oleh  

 

NOVITA SARI 

 

Birokrasi di Indonesia sejak Republik Indonesia merdeka telah menghadapi banyak 

masalah. Rendahnya kualitas birokrasi dalam kurun waktu lebih dari 5 dekade di 

Indonesia ini berawal dari perilaku korupsi yang sudah ada sejak sebelum Indonesia 

merdeka. Pemerintah selama Orde Reformasi telah melakukan upaya untuk memberantas 

tindak pidana korupsi. Upaya tersebut antara lain ditempuh dengan melakukan 

pembaharuan peraturan perundangan-undangan yang berisi ancaman  hukuman pidana 

bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, tindakan hukum berupa pemidanaan 

dirasakan tidak mencukupi. Pemidanaan juga harus dibarengi dengan langkah-langkah 

konkrit untuk menutup serta mempersempit celah tindak pidana korupsi melalui langkah-

langkah reformasi birokrasi. Hal inilah yang menjadi salah satu program utama 

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pertimbangan bahwa praktik 

bad governance di tubuh birokrasi pada masa lalu telah menjadi sumber  penyebab 

timbulnya krisis ekonomi dan politik.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendapat gambaran, dan menganalisis 

tindakan yang ditempuh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mereformasi 

birokrasi dan capaian reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, 

teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka. 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat beberapa upaya atau tindakan yang dilakukan 

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono melalui reformasi birokrasi 2009-2014 untuk 

mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di antaranya meliputi: Instruksi 

penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), Penerapan e-

procurement, Penerapan e-government, Penerapan promosi jabatan secara terbuka, 

Penandatangan pakta integritas, Penerapan anggaran berbasis kinerja, Pemberian 

remunerasi, Pencanangan zona integritas, Penerapan sistem integritas nasional (SIN), 

Penerapan strategi nasional pencegahan, dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK). 

Terdapat beberapa capaian yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu Peningkatan indeks 

Persepsi Korupsi (IPK), Peningkatan predikat hasil audit keuangan negara, Peningkatan 

indeks integritas sektor publik dan Peningkatan hasil penyelamatan kekayaan negara. 

Berdasarkan indikator yang telah dibuat dan harus dicapai pada tahun 2014 maka 

indikator tersebut belum tercapai, di samping itu jika dikomparasikan dengan negara-

negara lain capaian-capaian yang telah diraih Indonesia selama kurun waktu 2009-2014 

masih jauh dari yang diharapkan. 

 

Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Reformasi Birokrasi, dan Korupsi. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

BUREAUCRACY REFORM IN THE ERA  

OF SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ADMINISTRATION 2009-2014 

 

 

Oleh  

 

NOVITA SARI 

 

 

Since Indonesia independence’s day, Indonesia has faced a lot of problem in bureaucracy. 

The low quality of beraucracy more than 5 decade period of time is began from the 

behaviour of corruption which has existed before independence’s Indonesia. The 

government along reformation era has done some efforts for removing corruption action. 

The effort is the renewal of law that is the threat of criminal sentencing in the action of 

corruption. However, it has not been enought. The punishment must be followed by the 

concrete steps to covering and pressing the action of corruption through bureaucracy 

reformation step. This is one of the main program from the Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono administration with the consideration that the practical work “bad 

governance” in the body of bereaucracy in the past has become the main causes of 

emerging economic and political crisis.  

 

The kind of this research is qualitative which is using descriptive technique. Then, the 

collecting data that will be used is the study pustaka. The purpose of this research are to 

know, get information, and analyze the action which is taket by the Susilo Bambang 

Yudhoyono administration to reform bureaucracy reformation in the effort of eliminating 

corruption. 

 

The conclusion of this research contains in the effort or the action that is done by the 

Susilo Bambang Yudhoyono administration throught bereaucracy reformation 2009-2014 

to create a govorment that are pure and free from KKN, they are: The instruction report of 

LHKPN, the application of e-procurement, the application of e-government, the 

application signature of integrity pact, the application of consideration based on 

performance, the application of remuneration, the pinning of integrity zone, the 

application of national integrity system (SIN), the application of preventon of nasional 

strategy effort to eliminate corruption (Stranas PPK), and the application of promotion 

opened position. There are some of their used as a reject measure the raising of Human 

Perception Corruption (IPK), the raising predicting the results of the audit of state 

finances, the raising integrity of the sector public and the raising results of rescue wealth 

countries. Based on the indicator that has been made and should be achieved in 2014 then 

indicator has not got, besides that, if it is compared to the other countries the goals who 

have achieved Indonesia over the periode 2009-2014 still far from expectation. 

 

 

Key words: Reformation, Bureaucracy, Bureaucracy Reform, and Corruption. 
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gupekan tapi dia jago dandan lohhhh lumayan lah kita ada salon pribadi. 

Anaknya gak bisa diem dan selalu berisik ntah apa yang dibahas pasti berisik. 

RIA cewe yang udah mecahin telor di six wahe dan ampera juga nih dia udah 

nikah vrohhhhh ya jodohnya udah deket. Paling punya banyak cowo 

(sebelum nikah), moodi, suka baperan sendiri, susah ditebak suasana hatinya 

dan temen ngegaje kalau pergi kuliah :D. LINA nih dia yang mecahin telor 

duluan kalau ria nikah nah kalau dia wisuda duluan. Kalau ada tugas 

ngeresume dia paling pance di antara kita semua jadi tugasnya bisa 

berlembar-lembar padahal mah kata-kata yang sama. Selalu pulang kampung 

setiap sabtu minggu atau hari libur. GURUH anak gadis yang unik hehehe 

awal kenal dia ini misterius tapi makin kesini makin gaje dan ya banyak 
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tapi kalau menurut gw dia sook cool kagak ada cool-coolnya sama sekali, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Birokrasi di Indonesia sejak Republik Indonesia merdeka telah menghadapi 

banyak masalah. Sepanjang kurun waktu tersebut birokrasi diposisikan oleh rezim 

sebagai alat kekuasaan melebihi institusi pelayanan publik. Bahkan pada masa 

kekuasaan Soekarno-Soeharto, birokrasi menjadi satu-satunya kekuatan politik 

yang dominan dan menjadi penopang bagi keberlangsungan kekuasaan otoriter. 

Kekuasaan rezim otoriter inilah yang menyebabkan timbulnya patologi (penyakit) 

birokrasi di antaranya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maupun, 

penyimpangan kekuasaan lainnya sehingga mengakibatkan pelayanan rendah dan 

akuntabilitas jauh dari yang diharapkan. 

Rendahnya kualitas birokrasi dalam kurun waktu lebih dari 5 dekade di 

Indonesia ini berawal dari perilaku korupsi yang sudah ada sejak sebelum 

Indonesia merdeka. Pada periode Demokrasi Liberal Parlementer (1950-1959) 

dan selama Demokrasi Terpimpin di bawah presiden Soekarno (1959-1965), 

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan biasa dilakukan lewat aliansi di antara 

patron-patron politis dan klien-klien bisnis, yang secara reguler diberi perlakuan 

khusus dalam bentuk perizinan dan peluang-peluang bisnis yang tidak transparan. 

Namun praktik korupsi ini dipandang telah memuncak-baik dari segi skala, 
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kecanggihan, dan dampak kerusakannya-ketika di bawah pemerintahan Orde 

Baru, yang bermula tahun 1965. Pola-pola korupsi era sebelumnya telah ditiru 

oleh Orde Baru, bahkan dengan lebih sistematis. 

Letak perbedaan dengan era sebelumnya adalah berkat pertumbuhan 

ekonomi yang lumayan pesat lewat masuknya investasi asing, pinjaman luar 

negeri, dan bom minyak bumi pada tahun 1970-an –kue ekonomi di era Orde Baru 

menjadi jauh lebih besar. Akibatnya, skala sumber-sumber yang bisa dikorupsi 

juga membesar. Di era Soeharto, Begawan Ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Sumitro 

Djojohadikusumo, pernah menyatakan, diperkirakan 30 persen anggaran negara 

telah “menguap” karena korupsi
1
. 

Sejak berhentinya Presiden Soeharto lewat gerakan Pro Demokrasi pada 

Mei 1998, Indonesia telah lepas dari Era Orde Baru dan memasuki Era Reformasi. 

Salah satu hal yang secara jelas membedakan antara Era Orde Baru dan Era 

Reformasi adalah adanya kebebasan yang jauh lebih besar, yang diwujudkan 

lewat kebebasan memilih dalam pemilu, kebebasan membentuk partai politik, 

kebebasan menyatakan pendapat (termasuk mengkritik penguasa), kebebasan 

pers, dll. Namun, pergantian rezim pemerintah tidak otomatis berarti hilangnya 

berbagai permasalahan bangsa. Salah satu masalah penting yang membebani 

bangsa adalah perilaku korupsi. Transparansi internasional dalam surveynya 

mengungkapkan bahwa Indonesia masih masuk dalam kategori negara terkorup di 

dunia sebagaimana dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

 

 

                                                           
1
 Prasojo, Eko. 2009. Reformasi kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi). Jakarta : Salemba 

Humanika. Hlm 20 
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Tabel I  

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 1995-2010 

No. Tahun 

Indeks Persepsi 

Korupsi 

(IPK) 

Peringkat 

1 1995 1,9 41 (dari 41 negara) 

2 1996 2,6 45 (dari 54 negara) 

3 1997 2,7 46 (dari 52 negara) 

4 1998 2,0 80 (dari 85 negara) 

5 1999 1,7 85 (dari 99 negara) 

6 2000 1,7 85 (dari 90 negara) 

7 2001 1,9 88 (dari 91 negara) 

8 2002 1,9 96 (dari 102 negara) 

9 2003 1,9 122 (dari 133 negara) 

10 2004 2,0 133 (dari 145 negara) 

11 2005 2,2 137 (dari 158 negara) 

12 2006 2,4 130 (dari 163 negara) 

13 2007 2,3 143 (dari 179 negara) 

14 2008 2,6 126 (dari 180 negara) 

15 2009 2,8 111 (dari 180 negara) 

16 2010 2,8 110 (dari 178 negara) 

Sumber : Transparansi Internasional tahun 2010 (Data diolah oleh penulis 2016) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK)  Indonesia 

pada tingkat dunia masih sangat tinggi. IPK di atas dalam kisaran 0 (terkorup) dan 

10 (terbersih). Indonesia masih sangat jauh sekali menyentuh angka 10 untuk 

negara terbersih dari korupsi. Dalam kurun waktu 16 tahun dari 1995 hingga 

2010, Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa korupsi yang terjadi di 

Indonesia berkurang. Sebaliknya, seperti yang terlihat di atas justru korupsi di 

Indonesia terus meningkat.  Selain itu, ketika dilakukan perbandingan dalam 

lingkup Asia Pasifik selaku kawasan yang memiliki kemajuan ekonomi cukup 

pesat dalam  beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk ke dalam kategori negara 

terkorup sesuai dengan survey yang dilakukan oleh PERC (Political & Economic 

Risk Consultancy) sebagaimana tampak pada tabel berikut: 
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Tabel 2  

Daftar 16 Negara Terkorup di Asia Pasifik oleh PERC 2010 

 

No. Negara 

Indeks Persepsi 

Korupsi 

(IPK) 

Peringkat 

1 Indonesia 8,32 Terkorup  

2 Thailand  7,63 Korup  

3 Kamboja 7,25 Korup 

4 India  7,21 Korup 

5 Vietnam 7,11 Korup 

6 Filipina 7,0 Korup 

7 Cina   

8 Taiwan   

9 Korea   

10 Macau   

11 Malaysia   

12 Jepang   

13 Amerika Serikat 2,89 Bersih 

14 Australia 2,4 Bersih 

15 Hongkong  1,89 Bersih  

16 Singapura 1,07 Terbersih 

Sumber : PERC (Political & Economic Risk Consultancy)tahun 2010  

 

Dengan merujuk pada berbagai hasil riset tersebut, korupsi dengan demikian 

telah menjadi masalah yang krusial di Indonesia. Praktik korupsi yang sudah 

mencapai level sangat parah ini telah berdampak buruk di antaranya menyebabkan 

lesunya perekonomian, meningkatnya pertumbuhan angka kemiskinan, memacu 

tingginya angka kriminalitas, menyebabkan demoralisasi di tengah masyarakat, 

kehancuran birokrasi, kacaunya sistem politik dan pemerintahan, serta hancurnya 

masa depan demokrasi
2
. Pemerintah selama Orde Reformasi telah melakukan 

upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Upaya tersebut antara lain 

ditempuh dengan melakukan pembaharuan peraturan perundangan-undangan 

tentang tindak pidana korupsi yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai 

pengganti atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999. Pembaharuan perundang-

undang merupakan ancaman  hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana 

korupsi. 

                                                           
2
 Helmanita, Dkk. 2011. Pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta : Center For The 

Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Inslam 

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.Hlm:85 
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Meski telah ada ancaman pidana yang lebih berat, upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi ternyata belum mampu menunjukkan hasil yang 

memuaskan. Korupsi di Indonesia tetap saja berlangsung bahkan hingga mencapai 

level yang semakin parah. Dalam konteks inilah, maka tindakan hukum berupa 

pemidanaan dirasakan tidak mencukupi. Pemidanaan juga harus dibarengi dengan 

langkah-langkah nyata untuk menutup serta mempersempit celah tindak pidana 

korupsi melalui langkah-langkah reformasi birokrasi. Hal inilah yang menjadi 

salah satu program utama Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2009-

2014. Semasa periode ke dua Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 

reformasi birokrasi dijadikan sebagai salah satu program utama dengan 

pertimbangan bahwa praktik bad governance di tubuh birokrasi pada masa lalu 

telah menjadi sumber penyebab timbulnya krisis ekonomi dan politik. Langkah 

reformasi birokrasi dengan demikian menjadi penting karena dengan adanya 

birokrasi yang bersih, hal ini diyakini dapat mendukung upaya mempertahankan 

stabilitas ekonomi maupun politik yang telah dicapai pada periode pertama 

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di samping itu, birokrasi yang bersih 

dan bebas dari korupsi menjadi modal penting guna mendukung kesiapan 

Indonesia memasuki era pasar bebas, sejalan dengan terjadinya trend globalisasi 

ekonomi yang melanda perekonomian negara-negara di berbagai belahan dunia. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Reformasi Birokrasi di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-

2014. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah penelitian yaitu : 

1. Bagaimana tindakan yang ditempuh Pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono untuk mereformasi birokrasi ? 

2. Apakah capaian reformasi birokrasi telah memadai untuk mendukung upaya 

pemberantasan korupsi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat disusun tujuan  

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui, mendapat gambaran, dan menganalisis tindakan yang 

ditempuh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mereformasi 

birokrasi. 

2. Untuk mengetahui, mendapat gambaran, dan menganalisis capaian reformasi 

birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

administrasi negara khususnya dalam kajian birokrasi publik dan reformasi 

administrasi publik. 

2. Manfaat Praktis   

Dapat memberikan masukan bagi segenap akademisi maupun kaum birokrat 

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam pemberantasan 

korupsi di Indonesia. 



7 
 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini adalah:  

1) BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini peneliti menguraikan terkait hal yang menjadi muatan penelitian 

melalui latar belakang masalah, perumusan  masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  

2) BAB II Kerangka Konseptual  

Pada bab ini diuraikan tentang konsep yang didukung dengan teori-teori 

sebagai acuan dalam menganalisis penelitian, adapun konsep-konsep tersebut 

antara lain: birokrasi; korupsi sebagai patologi birokrasi; dan keterkaitan 

reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. 

3) BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini menjelaskan teknik yang digunakan peneliti dalam menyusun 

penelitian secara ilmiah sehingga memudahkan penulis untuk 

menyelesaikannya. Adapun teknik tersebut meliputi jenis dan tipe penelitian, 

fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik 

analisis data, dan teknik keabsahan data.  

4) BAB IV Sejarah Birokrasi di Indonesia 

     Penulis memberikan gambaran deskriptif pada bab ini untuk memudahkan 

pembaca mengetahui sejarah birokrasi di Indonesia, kajian yang dibahas 

tentang Birokrasi Indonesia Pra Kemerdekaan; Birokrasi Indonesia era Awal 

Kemerdekaan; Birokrasi Indonesia era Demokrasi Terpimpin; Birokrasi 

Indonesia era Orde Baru; dan Birokrasi Indonesia era Reformasi.  
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5) BAB V Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini peneliti menguraikan hasil pembahasan secara menyeluruh dan 

rinci untuk menjawab rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian 

mengenai reformasi birokrasi di era Pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono 2009-2014 dan capaian reformasi birokrasi serta menganalisis 

berdasarkan teori. 

6) BAB VI Kesimpulan dan Saran  

     Di akhir penelitian ini peneliti memaparkan poin-poin penting yang merupakan 

kesimpulan dari hasil analisis dan menuliskan beberapa saran sebagai bentuk 

rekomendasi.  

 

  



  

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Birokrasi 

Birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan 

pejabat. Suatu kerajaan rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi 

yang digolongkan modern. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu 

dalam birokrasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang 

mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial 

yang yurisdiksi, di dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab resmi (official duties) yang memperjelas batas kewenangan 

pekerjaannnya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki sebagai perwujudan 

dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Mereka memperoleh gaji berdasarkan 

keahlian dan kompetensinya. Kekuasaan pejabat ini amat menentukan, karena 

segala urusan yang berhubungan dengan jabatan ini ditentukan oleh orang yang 

berada dalam jabatan tersebut. Jabatan ini disusun dalam tatanan hierarki dari atas 

ke bawah. Jabatan yang berada di hierarki atas mempunyai kekuasaan yang lebih 

besar di banding jabatan yang berada di tataran bawah. Semua jabatan itu lengkap 

dengan fasilitas yang mencerminkan kekuasaan tersebut. Di luar hierarki kerajaan 

pejabat dan jabatan itu terhampar rakyat yang powerless dihadapan pejabat 

birokrasi tersebut. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah seringkali disebut 

kerajaan pejabat yang jauh dari rakyatnya
1
. 

                                                           
1
 Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik Teori Keijakan dan Implementasi. 

Jakarta : PT Bumi Aksara. Hlm: 62-63. 
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Berkaitan dengan terminologi birokrasi, terdapat beberapa perbedaan yang 

signifikan antara pandangan umum tentang birokrasi dalam suatu keseharian dan 

sudut pandang ilmiah metodologis. Bagi awam, birokrasi mengingatkan pada 

struktur yang lamban, prosedur yang berbelit-belit, kaku, tidak efisien, dan 

sebagainya. Berbagai kasus menunjukkan, birokrasi lebih melayani dirinya dan 

kepentingan kliennya daripada mendahulukan kepentingan umum. Tidak jarang 

juga menjadi alat politik dari suatu kekuatan politik tertentu
2
. 

Ditinjau dari segi bahasa, birokrasi berasal dari bahasa Yunani, kratein yang 

berarti mengatur. Sedangkan secara etimologisnya, kata birokrasi berasal dari kata 

bureau yang berarti kantor atau meja, krasi berasal dari kata kratia yang berarti 

pemerintahan. Dengan demikian birokrasi menurut Kartasapoetra adalah 

pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan 

sedemikian rupa dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui 

instansi-instansi atau kantor-kantor
3
. 

Berdasarkan kajian atas terminologi birokrasi dalam literatur Ilmu 

Administrasi Negara dan Ilmu Politik, muncul berbagai macam pengertian 

mengenai birokrasi. Namun, hal tersebut dapat disistematiskan dalam tiga 

kategori, yaitu: (1) Birokrasi dalam pandangan positif atau rasional, yang 

dikemukakan oleh Hegel dengan konsep Hegelian Bureaucracy, yaitu melihat 

birokrasi sebagai institusi yang menjembatani antara “Negara” yang 

memanifestasikan kepentingan umum dan “civil-society” yang memanifestasikan 

kepentingan khusus dalam masyarakat; (2) Birokrasi dalam pandangan negatif 

atau suatu penyakit (bureau pathology), yang dikemukakan oleh Karl Marx, 

menurutnya birokrasi adalah suatu alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis 

                                                           
2
 Hariandja, Denny B.C. 1999. Birokrasi Nan Pongah. Kansius : Yogyakarta. Hlm: 45. 

3
 Kartasapoetra. 1994. Debirokratisasi dan Deregulasi. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hlm: 2. 
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dan kapitalis untuk mengeksploitir kelas proletar; dan (3) Birokrasi dalam 

pandangan netral (value-free), artinya tidak terkait dengan pandangan positif dan 

negatif. Pandangan netral ini dikemukakan oleh Weber yang mengartikan 

birokrasi sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau 

keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi bisa juga 

diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar (every big organization is 

bureaucracy)
4
.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, makna birokrasi sebagaimana 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah birokrasi seperti yang dinyatakan oleh 

Weber sebagai organisasi berskala besar yang berisi keseluruhan jabatannya pada 

cabang eksekutif. Organisasi ini pada hakikatnya merupakan bagian dari cabang 

kekuasaan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat, dengan fungsi 

utamanya adalah service (pelayanan) langsung kepada masyarakat. Selain itu, 

Weber memaknai birokrasi, sebagai bentuk organisasi kekuasaan yang 

sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat resmi atau aparat pemerintah yang 

memiliki syarat technical skills (berkemampuan secara teknis melaksanakan tugas 

yang dipercayakan kepadanya) bagi bekerjanya sistem administrasi pemerintahan. 

Menurut Weber, organisasi ini ditandai dengan 7 kriteria ideal yaitu: (1) Adanya 

pembagian kerja yang jelas; (2) Hierarki kewenangan yang jelas; (3) Formalisasi 

yang tinggi; (4) Bersifat tidak pribadi (impersonal); (5) Pengambilan keputusan 

mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan; (6) Jenjang 

karir bagi para pegawai; dan (7) Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan 

jelas dari kehidupan pribadi
5
.  

Pendapat Weber di atas secara prinsip sesuai dengan pandangan Farel 

Heady yang berpendapat birokrasi adalah struktur tertentu yang memiliki 

karakteristik tertentu: hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi. 

                                                           
4
 Santoso, Priyo Budi. 1997. Birokrasi Pemerintah Orde Baru. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. Hlm: 14. 
5
 Sulistio, Eko. Budi, Waspa Kusuma . 2009. Birokrasi Publik Perspektif Ilmu Administrasi 

Publik. Lampung : STISIPOL Dharma Wacana Metro. Hlm: 23. 
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Hierarki di sini maksudnya berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan 

perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensiasi yang 

dimaksud tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai 

tujuan. Sedangkan kualifikasi atau kompetensi maksudnya adalah perbedaan 

seorang birokrat hendaknya orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional
6
. 

Birokrasi dibentuk dengan maksud untuk menjalankan fungsi dan peran 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Terdapat beberapa fungsi dan peran 

birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Melaksanakan pelayanan publik; (2) 

Pelaksana pembangunan yang profesional (merit system); (3) Perencana, 

pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan); (4) Alat 

pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral 

dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas 

birokrasi). Fungsi dan peran dari birokrasi tersebut dijalankan untuk mencapai 

tujuan. Terdapat beberapa tujuan dari birokrasi itu sendiri, diantaranya (1) Sejalan 

dengan tujuan pemerintahan; (2) Melaksanakan kegiatan dan program demi 

tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara; (3) Melayani masyarakat dan 

melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional; (4) Menjalankan 

mamajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, 

koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dll
7
.  

Mengingat birokrasi merupakan organisasi yang mengemban bermacam-

macam tugas atau misi, maka unit-unit organisasi yang ada di tubuh birokrasi 

masing-masing memiliki tugas pokok atau misi yang berbeda satu dengan yang 

                                                           
6
 Sulistio, Eko. Budi, Waspa Kusuma . 2009. Op.cit.  Hlm: 7. 

7
 Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia (Studi Perbandingan Intervensi Pejabat 

Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Hlm: 59. 
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lainnya. Namun demikian Santoso
8
 menyatakan bahwa unit-unit organisasi di 

tubuh organisasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 

(1) Birokrasi Pemerintahan Umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban 

dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah, ialah provinsi, kabupaten, 

kecamatan, dan desa. Tugas-tugas tersebut bersifat “mengatur”, atau regulative-

function; (2) Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang 

menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan 

pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri. Fungsi 

pokoknya adalah development function atau adaptive function; (3) Birokrasi 

Pelayanan, yaitu organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan 

bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah service 

(pelayanan) langsung kepada masyarakat.  

 

B. Korupsi Sebagai Patologi Birokrasi 

Birokrasi pada awalnya digagas menjadi sarana untuk membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Namun pada perkembangan 

berikutnya birokrasi menjadi masalah itu sendiri karena di tubuh birokrasi 

berkembang suatu patologi birokrasi. Beberapa patologi (penyakit) birokrasi 

Pemerintahan di antaranya yaitu: (1) Budaya feodalistik; (2) Menunggu 

petunjuk/arahan; (3) Loyalitas pada atasan, bukan organisasi; (4) Belum 

berorientasi prestasi; (5) Budaya melayani rendah; (6) Belum didukung teknologi 

menyeluruh; (7) Ekonomi biaya tinggi; (8) Jumlah pegawai relatif banyak, (9) 

Kurang bermutu/asal jadi
9
. 

                                                           
8
 Santoso, Priyo Budi. 1997.op.cit. Hlm: 21. 

9
 Sulistio, Eko. Budi, Waspa Kusuma. 2009. Op.cit. Hlm: 10. 
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Selain yang dijelaskan di atas terdapat penyakit-penyakit umum lainnya 

yang sering menjangkit birokrasi di Indonesia, di antaranya
10

: (1) Parkinsonian 

adalah terjadinya proses pertumbuhan jumlah personel dan pemekaran struktur 

dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi itu bukan 

dikarenakan tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan 

struktur, yang dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan bahwa birokrasi di 

Indonesia itu “Kaya Struktur Miskin Fungsi”; (2) Orwellian adalah proses 

pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan 

masyarakat terasa sekali dikendalikan oleh birokrasi. Akibatnya birokrasi di 

Indonesia menjadi sangat besar, tidak efektif dan efisien. Dalam kondisi yang 

demikian akan sangat sulit mengharapkan birokrasi untuk dapat bekerja secara 

maksimal menjalankan tugasnya melayani masyarakat. 

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang juga tidak lepas 

dari patologi birokrasi sebagaimana terjadi di negara-negara sedang berkembang 

lainnya. Heady
11

 berpendapat bahwa birokrasi di negara berkembang pada 

umumnya cenderung bersifat patrimonialistik: tidak efesien, tidak efektif (over 

consuming and under producing), tidak obyektif, anti terhadap kontrol  karena 

orientasi dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum  lebih pada 

melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen 

politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif.  

Adapun ciri dari birokrasi negara berkembang menurut Heady
12

 yaitu: (1) 

Administrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauh atau jauh dari masyarakat 

dan lingkungannya serta paternalistik; (2) Birokrasinya kekurangan sumber daya 

manusia (dalam hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan dan over 

                                                           
10

 Ibid. Hlm: 121. 
11 Kartasasmita, Ginandjar . 1997. Administrasi pembangunan: perkembangan, pemikiran, dan 

praktiknya di Indonesia. LP3ES. Hlm: 85. 
12

 Ibid. Hlm: 85. 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ginandjar+Kartasasmita%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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dalam segi kuantitas; (3) Birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi 

kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat; (4) Adanya 

formalism yakni, gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-

ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi; dan (5) Birokrasi di negara 

berkembang seringkali bersifat otonom. Artinya lepas dari proses politik dan 

pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum 

terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis. Dari sifat inilah, lahir 

nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi 

yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya 

memiliki kredibilitas yang rendah. 

Patologi (penyakit) pada birokrasi di negara-negara sedang berkembang 

terjadi bukan tanpa sebab tertentu, melainkan karena masalah yang fundamental. 

Di satu pihak terdapat penafsiran bahwa transformasi yang dialami masyarakat 

bertolak dari feodalisme dan berujung pada masyarakat modern. Di pihak lain 

terdapat perbedaan antara negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga 

yang sedang berkembang atau masih terbelakang. Untuk memahami perbedaan-

perbedaan di antara kedua jenis masyarakat tersebut, terlebih dahulu perlu 

dilakukan identifikasi ciri-ciri masyarakat modern dan tradisional seperti 

dikemukakan oleh Sutton berikut : 

Tabel 3  

Ciri-ciri masyarakat Tradisional dan Modern 

No. Masyarakat Industri Modern No. Masyarakat Agraris Tradisional 

1 Tunduk pada norma-norma prestasi 

yang spesifik dan universal. 
1 Kuatnya pola-pola hubungan 

kekerabatan, ikatan kekeluargaan dan 

emosi.  

2 Mobilitas sosial yang tinggi 2 Adanya kelompok-kelompok lokal 

yang stabil (tidak berubah-ubah 

keanggotaannya) dengan mobilitas 

spasial yang teratas. 
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3 Terdapatnya sistem pembagian kerja 

yang maju dan terpisah dari aspek-

aspek sistem sosial lainnya. 

3 Diferensiasinya bersifat sederhana dan 

okupasional (diferensiasi yang semata-

mata didasarkan pada pembagian 

kerja). 

4 Stratifikasi sosial nyaris tidak dikenal, 

digantikan oleh sistem kelas egaliter 

yang terutama dilandaskan pada pola-

pola prestasi. 

4 Terdapat sistem stratifikasi sosial yang 

ketat. 

5 Terdapat berbagai macam asosiasi 

independen yang bersifat fungsional. 
  

Sumber : Sutton, F.X., “Social Theory and Comparative Politics”, dalam  Hariandja, Denny B.C. 

1999. Birokrasi Nan Pongah. Kansius : Yogyakarta. Hlm 55. 

 

Indonesia selaku negara yang tergolong sedang berkembang, masyarakatnya 

sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern 

(maju). Bagi Indonesia yang sudah terlalu lama mengalami penjajahan, kondisi 

tersebut sangat mempengaruhi corak birokrasi pemerintahan. Hal ini tercermin 

dalam seleksi kenaikan pangkat, penerimaan pegawai, sampai dengan pelaksanaan 

tugas di mana yang diutamakan adalah loyalitas individu kepada pimpinan dan 

harus sesuai dengan pimpinan, bukan bagaimana kepentingan masyarakat 

diutamakan sehingga the right man on the right place tidak pernah tercapai. 

Demikian pula pengaruh kerajaan yang pernah ada di mana aparatur negara, 

pejabat negara dianggap sebagai priyayi, serta ada budaya sungkan terhadap 

atasan walaupun atasan melakukan penyimpangan
13

.  

Negara berkembang, seperti Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat 

transisional. Menurut Freg W. Riggs
14

, masyarakat transisional disebut dengan 

model masyarakat prismatik (Prismatic Society), yaitu suatu masyarakat yang 

memiliki ciri-ciri modern atau industri, di dalam masyarakat prismatik terdapat 

sub model yang disebut sala. Ciri-ciri atau sifat-sifat masyarakat prismatik di 

antaranya : 

                                                           
13

 Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Op.cit. Hlm: 61. 
14

  Ibid. Hlm: 61-62. 
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1. Tingkat heterogenitas yang tinggi yaitu suatu campuran sifat-sifat masyarakat 

tradisional (fused society) dan masyarat modern (refracted society). Fused 

society adalah menunjukkan suatu fungsi dan diferensiasi lembaga, berbagai 

macam fungsi (politik, ekonomi, sosial, dll) menyatu dalam satu lembaga, 

masyarakat ini tersusun atas dasar hubungan kekeluargaan, kekerabatan 

dikepalai oleh seorang kepala suku yang mengemban berbagai macam fungsi, 

sekalipun akhirnya diserahkan juga kepada pembantunya. Refacted society 

adalah kebalikan fused society di mana dalam masyarakat telah berlangsung 

spesialisasi fungsi dan diferensiasi kelembagaan, setiap lembaga mengemban 

fungsi khusus tertentu, jadi sekian banyak fungsi dalam masyarakat diimbangi 

dengan sekian banyak lembaga. Di dalam ciri pertama ini fungsi administratif 

yang semula dilaksanakan atas dasar hubungan kekeluargaan tetap dilanjutkan, 

tetapi secara sembunyi-sembunyi, sementara itu disusun struktur jabatan kantor 

yang baru guna menggantikan organisasi atas dasar kekeluargaan, dan 

sepantasnya disiapkan seperangkat norma-norma untuk dipatuhi. Walaupun 

kenyataannya norma tersebut diabaikan, jabatan dalam administrasi negara 

dijabat oleh orang-orang atas dasar norma yang bersifat universalistik tetapi 

kenyataannya diam-diam diisi oleh oang-orang yang punya hubungan keluarga, 

hal ini merupakan salah satu ciri dalam pengadaan pegawai dari model sala.  

2. Tingkat formalisme yang tinggi yaitu tingkat ketidaksesuaian (discrepancy) 

atau tingkat kongruensi (congruence) antara apa yang telah dituliskan 

sebelumnya secara formal dengan apa yang dipraktikkan atau ditindak secara 

riil, antara norma-norma dan kenyataan atau realita. Semakin besar kongruensi 

keadaan semakin realistis, sedangkan semakin besar ketidak sesuaian semakin 

lebih formalistis. 
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3. Overlapping, artinya struktur-struktur yang telah didiferensiasikan dan 

dispesialisasikan secara formal berdampingan dengan struktur-struktur yang 

belum dideferensiasikan. Di dalam ciri ke tiga ini antara keluarga dan kantor 

terjadi di mana pengaruh keluarga mengatasi pelaksanaan fungsi dinas atau 

kantor sedemikian rupa sehingga hukum atau peraturan dilaksanakan secara 

seenaknya terhadap keluarga, sebaliknya sekeras-kerasnya terhadap pihak di 

luar keluarganya, kepentingan keluarga lebih tinggi daripada kepentingan 

jawatan, pemerintah, bahkan kepentingan negara. Pengelompokan atas dasar 

keluarga menimbulkan solidaritas kelompok, yang didasarkan atas nama etnis, 

agama, ras, partai, dan sebagainya. Dampaknya dalam administrasi publik 

adalah kantor pemerintah (administrasi publik) pada prinsipnya menerapkan 

hukum dan peraturan secara objektif dan tidak memihak terhadap semua warga 

masyarakat, tetapi dalam praktiknya terdapat diskriminasi yang 

menguntungkan kelompoknya dan merugikan pihak lain. Diskriminasi ini 

kemudian menjalar kepengadaan pegawai, di mana dikaitkan dengan nepotisme 

praktik dalam sala  selalu mengutamakan anggota kelompok yang dominan. 

Alternatif lain yang dipakai sistem jatah (quota) di antara kelompok yang ada, 

sehingga satu organisasi administratif dikemudikan oleh beberapa kelompok, 

yang dalam keadaan yang ekstrem mungkin menyebabkan tidak adanya 

semangat kerjasama di antara anggota kelompok satu dengan kelompok lain 

yang saling bersaingan, akibatnya administrasi publik tidak efisien. 

Dilihat dari perspektif kultural, birokrasi Indonesia menurut Hariandja
15

 

merupakan birokrasi yang masih membawa nilai budaya patrimonial ataupun 

paternalistik dari budaya masyarakat tradisional. Sebagai birokrasi yang lahir dari 

kandungan masyarakat tradisional, birokrasi Indonesia lebih mendekati pengertian 

                                                           
15

 Hariandja, Denny B.C. 1999. Op.cit. Hlm: 56. 
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Weber tentang pola dominasi patrimonial yang ditandai dengan adanya hubungan 

dengan masyarakat tradisional, berupa kuatnya hubungan kekerabatan, ikatan 

kekeluargaan dan emosi sebagaimana telah dirumuskan Sutton. Dalam model 

Weber tentang dominasi birokrasi patrimonial, individu-individu dan golongan 

yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan 

ekonomi-politik mereka. Dengan merujuk pada pendapat Weber
16

, Eisenstadt 

mengidentifikasikan birokrasi patrimonial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi dan politik; (2) Jabatan 

dipandang sebagai kekayaan dan keuntungan; (3) Pejabat-pejabat mengontrol, 

baik fungsi politik maupun administrasi, karena tidak adanya pemisahan antara 

sarana-sarana politik dan administrasi; dan (4) Setiap tindakan diarahkan oleh 

hubungan pribadi dan politik. 

Kondisi patrimonialistik tersebut pada gilirannya membentuk perilaku para 

aparat yang cenderung menghamba kepada kekuasaan, seperti yang tampak pada 

prinsip “asal bapak senang” dalam kerja aparat birokrasi. Selain itu pola hubungan 

yang diikat dengan tali geneologis dan ikatan merit system atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan nepotisme, tidak berhenti pada arus hubungan organisasional, 

melainkan melebar pada pola hubungan patron-klien antara penguasa dan 

pengusaha dalam pembagian keuntungan dari pemanfaatan jabatan
17

. Refleksi 

dalam ciri tersebut adalah adanya praktek korupsi dan kolusi, yang melibatkan 

unsur imbalan materil dari pengusaha klien atas perlindungan pejabat yang 

menjadi patron, sebagai replika modern dari budaya upeti yang menjadi 

konsekuensi dan cara memandang jabatan dari kedudukan sebagai sumber-sumber 

kekayaan. 

                                                           
16

 Ibid. Hlm: 56. 
17

 Ibid.  Hlm: 55. 
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Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada patologi birokrasi berupa 

korupsi, maka perlu terlebih dahulu dilakukan kajian mengenai definisi korupsi. 

World Bank dan UNDP mendefinisikan korupsi sebagai, “the abuse of public 

office for private gain”. Artinya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan 

politik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-

cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan 

consensus yang banyak di rujuk para pakar di bidang korupsi. Walau demikian, 

definisi ini belum sempurna meski cukup membantu dalam membatasi 

pembicaraan tentang korupsi. Beberapa kelemahan definisi tersebut di antaranya 

bias yang cenderung memojokkan sektor publik, serta definisi yang tidak 

mencakup tindakan korupsi oleh privat walaupun sama-sama merugikan publik
18

. 

Sedangkan secara etimologis, korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti 

buruk, rusak, dan busuk. “korup” juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaan 

untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga disebutkan berasal dari bahasa latin 

corrumpere dan corruption yang berarti penyuapan dan corruptore yang berarti 

merusak. Istilah ini kemudian dipakai dalam pelbagai bahasa asing, seperti inggris 

menjadi corruption atau corrupt, Belanda menjadi corruptive atau korruptie, dan 

di Indonesia menjadi korupsi. Sedangkan dalam bahasa arab korupsi disebut 

rishwah yang berarti penyuapan. Rishwah juga dimaknai sebagai uang suap. 

Korupsi sebagai sebuah tindakan merusak dan berkhianat juga disebut fasad 

(ifsad) dan gulul
19

. 
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Sesuai dengan pengertian korupsi secara etimologis di atas, David M. 

Chalmers menguraikan pengertian korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi 

dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (financial 

manipulations and decision injurious to the conomy are often libeled corrupt). 

Sedangkan J.J Senturia dalam Encyclopedia of Social Sciences ( Vol VI, 1993) 

mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk 

keuntungan pribadi (the misuse of public power for private profit). Definisi ini 

dianggap sangat spesifik dan konvensional karena meletakkan persoalan korupsi 

sebagai ranah pemerintah semata. Padahal seiring dengan proses swastanisasi 

(privatisasi) perusahaan negara dan pengalihan kegiatan yang selama ini masuk 

dalam ranah negara ke sektor swasta, maka definisi korupsi mengalami perluasan. 

Ia tidak hanya terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi 

juga oleh pihak swasta dan pejabat-pejabat ranah publik baik politisi, pegawai 

negeri maupun orang-orang dekat mereka yang memperkaya diri dengan cara 

melanggar hukum.  

Berpijak dari berbagai pendapat tersebut, Tranparancy International
20

 

mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak perbuatan 

korupsi jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur seperti: penyalahgunaan 

kekuasaan (a misuse of power), kekuasaan yang dipercayakan (a power that is 

entrusted), dan keuntungan pribadi (a private benefit) baik sebagai pribadi, 

anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya. Pendapat tersebut juga dianut 

oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 disebutkan bahwa perbuatan yang termasuk dalam kategori 

korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

Dari beberapa definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, 

Helmanita, dkk
21

 mengelompokkan korupsi dalam tiga level. 

1. Korupsi dalam pengertian tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan 

(betrayal of trust). Pada level ini semua orang yang berkhianat dan 

mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya dapat dikategorikan 

korupsi. Ini merupakan bentuk korupsi paling sederhana yang banyak terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari akibat nilai-nilai menyimpang yang terintrodusir 

di alam bawah sadar maupun karena intensitas internalisasi budaya korupsi. 

2. Korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse 

of power). Walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material. 

Pada level ini korupsi terkait dengan struktur kekuasaan, baik pada tingkat 

negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga 

pendidikan. Kalau pada level pertama korupsi berlangsung pada ranah 

(budaya) publik, maka pada level ke dua ranah korupsi berlangsung pada 

wilayah kekuasaan. Penyelewengan kekuasaan walau tanpa memperoleh 

keuntungan materi merupakan bentuk korupsi. 

                                                           
21

 Ibid. Hlm: 29. 



23 
 

3. Korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan 

untuk mendapatkan keuntungan material (material benefit) yang bukan 

haknya. Pada level ini korupsi tidak hanya terkait dengan penyimpangan 

kekuasaan atau wewenang, namun juga mengambil keuntungan material baik 

bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan 

tingkatan paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan 

keuntungan material. Kekuasaan dapat mengancam setiap kekuatan di luar 

dirinya (anti korupsi) dan menguras potensi-potensi material sebuah lembaga. 

Berdasarkan urain di atas, peneliti menyimpulkan bahwa korupsi adalah 

tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan, penyalahgunaan kewenangan dan 

penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan berupa material 

ataupun non materil yang dilakukan oleh baik itu aparatur pemerintah, 

perorangan, ataupun pihak swasta sehingga bisa menyebabkan kerugian terhadap 

negara. Adapun terminologi korupsi yang digunakan pada penelitian ini 

memfokuskan dan membatasi diri pada jenis korupsi material seperti dianut oleh 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau 

dengan kata lain, terminologi korupsi yang digunakan oleh pemerintah ini 

dipahami sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan melawan hukum, 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.                                                            
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Secara teoritik korupsi bisa terjadi karena terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Helmanita, dkk
22

 berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi terjadinya korupsi baik dari faktor internal maupun faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri si pelaku terkait dengan 

persepsi terhadap korupsi dan moralitas maupun integritas moral individu yang 

bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor di luar diri pelaku yang 

memberi peluang bagi munculnya perilaku korupsi yang mencakup antara lain 

sistem, struktur hukum, politik, corporate culture, sistem dan struktur sosial, dan 

sistem pendidikan. Hal ini senada dengan keterangan dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
23

 yang membagi penyebab korupsi dalam 

tiga aspek di antaranya: (1) Berkaitan dengan aspek individu pelaku; (2) Berkaitan 

dengan aspek organisasi; dan (3) Berkaitan dengan aspek tempat individu dan 

organisasi berada. 

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam disertasinya
24

 

yang menyatakan bahwa penyebab korupsi di Indonesia, adalah: Pertama, 

kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin 

meningkat; Ke dua, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang 

merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi; Ke tiga,  manajemen yang 

kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan 

peluang untuk orang korupsi; dan Ke empat, modernisasi mendorong 

pengembangbiakan korupsi.  
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Sedangkan Wijayanto dan Zachrie
25

 memaparkan bahwa korupsi terjadi jika 

tiga hal terpenuhi, yaitu (1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk 

menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut; (2) 

Adanya economic rents, yaitu yang manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat 

kebijakan publik tersebut; (3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya 

pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga 

parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan 

sebagai tindakan korupsi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kumorotomo
26

 yang menyatakan bahwa 

unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi yaitu: (1) Setiap 

korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan; (2) Korupsi melibatkan 

fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya; (3) 

Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, klik, atau kelompok; 

(4) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi biasanya berusaha untuk 

merahasiakan perbuatannya; (5) Korupsi dilakukan secara sadar dan sengaja oleh 

para pelakunya. 

Berbeda dengan pendapat lainnya, menurut Mas’oed
27

 terdapat dua faktor 

timbulnya korupsi yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural yaitu 

faktor yang mendorong timbulnya korupsi adalah adanya nilai atau kebiasaan 

sebagai berikut: (1) Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu 

kepada pejabat pemerintah; dan (2) Sangat pentingnya ikatan keluarga dan 

kesetiaan parokial lainnya. Sedangkan faktor struktural yang berperan dalam 
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mendorong terjadinya korupsi yaitu; (1) Posisi dominan birokrasi pemerintah 

sebagai sumber utama barang, jasa dan lapangan kerja dan sebagai pengatur 

kegiatan ekonomi; dan (2) Dominasi negara yang mengkerdilkan kekuatan lain 

dalam masyarakat. 

Sebagai suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang, korupsi menurut 

Alatas
28

 memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pengkhianatan terhadap 

kepercayaan, (2) Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau 

masyarakat umum; (3) Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; 

(4) Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang 

berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; (5) Melibatkan lebih dari 

satu orang atau satu pihak; (6) Adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam 

bentuk uang atau yang lain; (7) Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang 

menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi 

keputusan; (8) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-

bentuk pengesahan hukum, dan (9) Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif 

pada mereka yang melakukan korupsi
29

. 

Praktek korupsi di lingkungan pemerintah pada umumnya dilakukan dalam 

bentuk tindakan-tindakan tertentu. Krieger
30

 menyebut, terdapat 3 bentuk korupsi 

yang sering mewarnai sistem organisasi atau lembaga pemerintahan, yaitu 

extortive corruption, manipulatative corruption, dan nepotistic corruption. 

Sedangkan Alatas melihat bahwa modus operandi bentuk-bentuk korupsi 

mencakup penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme.  
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Korupsi memang merupakan salah satu jenis tindak kejahatan yang luar 

biasa (extra ordinary criminal), karena korupsi memiliki dampak yang 

membahayakan dan menghancurkan eksistensi negara-bangsa. Menurut 

Helmanita, dkk
31

 terdapat beberapa dampak dari korupsi di antaranya lesunya 

perekonomian, pertumbuhan angka kemiskinan meningkat, tingginya angka 

kriminalitas, demoralisasi dalam masyarakat, kehancuran birokrasi, kacaunya 

sistem politik dan pemerintahan, serta hancurnya masa depan demokrasi 

 

C. Keterkaitan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi 

Birokrasi pemerintah menurut Wijayanto dan Zachrie
32

 memiliki kekuatan 

yang besar, oleh karena daya jangkauannya yang menerobos berbagai aspek 

kehidupan manusia. Birokrasi karenanya, sangat berpengaruh terhadap sendi-

sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pasalnya, manusia yang hidup 

dalam suatu negara tertentu terpaksa menerima suatu keijaksanaan yang telah 

dibuat oleh birokrasi. Negara kita sering disebut bureaucratic polity. Selain itu, 

birokrasi pemerintah merupakan garda terdepan yang berhubungan dengan 

pelayanan umum kepada masyarakat. 

Korupsi melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara. Dengan 

kata lain, birokrasi merupakan kelompok yang rentan terhadap jerat korupsi, 

karena merekalah yang menjalankan pemerintahan. Korupsi juga berpengaruh 

negatif terhadap efisiensi. Kondisi birokrasi yang marak dengan adanya praktik 

korupsi menciptakan tuntutan mengenai perlunya dilakukan reformasi birokrasi. 

Salah satu Faktor yang mendorong adanya reformasi birokrasi menurut Sulistio 
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dan Budi
33

 yaitu reformasi politik, di mana reformasi politik telah menimbulkan 

gelombang tuntutan yang dahsyat terhadap pemerintah untuk segera memperbaiki 

kinerjanya. Isu reformasi yang paling populer sekaligus menunjuk paling tajam di 

ulu hati para birokrat pemerintah adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Kondisi demikian memunculkan sikap rasional untuk segera 

melakukan langkah-langkah perbaikan. Terlepas dari pro dan kontra, mau tidak 

mau, dan suka tidak suka, desakan untuk segera mengurangi atau bahkan 

menekan sampai seminimal mungkin kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi ironisnya, di era yang katanya “reformasi” 

ini kecenderungan ke arah korupsi, kolusi dan nepotisme justru malah tidak 

berkurang bahkan cenderung semakin menonjol. Hal tersebut tidak hanya terjadi 

pada pemerintah pusat, tapi di daerah-daerah pun sejalan dengan otonomi daerah 

terjadi “New KKN” antara birokrat (eksekutif) dan anggota DPRD (legislatif).  

Secara teoritik, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa 

cara di antaranya, sebagai berikut
34

 : 

1. Upaya Preventif diarahkan untuk meminimalkan penyebab korupsi. Di 

samping itu, untuk meminimalkan peluang dan mencegah korupsi agar tidak 

terjadi, dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya: (a) Memperkuat 

DPR; (b) Memperkuat MA dan jajaran pengadilan di bawahnya; (c) 

Membangun kode etik di sektor publik; (d) Membangun kode etik di sektor 

partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis; (e) Kampanye untuk 

menciptakan nilai antikorupsi secara nasional; (f) Menyempurnakan 

manajemen SDM dan peningkatan gaji pegawai negeri; (g) Mengharuskan 
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pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas sektor publik; (h) 

Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen; (i) 

Menyempurnakan manajemen aktiva tetap milik negara; (j) Meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (k) Melakukan upaya preventif 

lainnya dan perencanaan lebih detail. 

2. Strategi Detektif, diarahkan agar apabila terjadi sesuatu perbuatan korupsi, 

perbuatan tersebut akan dapat diketahui secara cepat dan akurat, sehingga 

dengan cepat diambil tindakan. Untuk dapat mendeteksi perbuatan-perbuatan 

korupsi secara lebih cepat dan akurat, hal-hal sebagai berikut perlu dilakukan; 

(a) Penyempurnaan sistem pengaduan dari masyarakat terhadap fungsi 

pemerintah dan tindak lanjut; (b) Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi 

keuangan tertentu; (c) Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan 

fungsi publik; (d) Partisipasi Indonesia pada gerakan antikorupsi dan 

antipencurian uang di masyarakat internasional; (e) Dimulainya penggunaan 

nomor kependudukan nasional; (f) Peningkatan kemampuan APFP dalam 

mendeteksi korupsi; dan (g) Upaya detektif lainnya dan perencanaan lebih 

detail.  

3. Strategi Represif, diarahkan agar setiap korupsi yang diidentifikasi dapat 

diperiksa dan disidik secara cepat dan akurat sehingga diketahui penyebab 

sebenarnya, untuk kemudian dapat diberikan sanksi yang tepat dengan 

mengikui prosedur hukum yang berlaku. Untuk dapat memproses secara 

hukum, hal-hal berikut dapat dilakukan: (a) Pembentukan lembaga antikorupsi 

(Pembentukan KPK); (b) Penyidikan, penuntutan, dan peradilan beberapa 

koruptor besar; (c) Penentuan jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan 
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untuk diberantas; (d) Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik; (e) Penelitian 

dan evaluasi proses penanganan korupsi dalam sistem peradilan pidana secara 

berkelanjutan; (f) Pemberlakuan sistem pemantauan proses penyelesaian tindak 

pidana korupsi secara terpadu; (g) Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi 

beserta analisisnya; dan (h) Pengaturan kembali definisi tugas penyidik dan 

PPNS. 

Dari ketiga upaya pemberantasan korupsi di atas, upaya represif merupakan 

upaya untuk memberikan hukuman berupa pemidanaan kepada para pelaku 

korupsi. Namun demikian tidak ada jaminan bahwa pemidanaan bisa membuat 

efek jera dan mampu mengatasi akar permasalahan korupsi. Korupsi akan terus 

berkembang dan tidak mudah terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

lainnya untuk menyelesaikan akar permasalahannya dengan jalan menutup celah-

celah korupsi dan memperkecil ruang gerak agar korupsi tidak terulang kembali. 

Upaya preventif dapat ditempuh dengan beberapa cara salah satunya dengan 

melakukan reformasi birokrasi
35

.  

Sebelum lebih jauh membahas keterkaitan antara reformasi birokrasi dengan 

pemberantasan korupsi, perlu terlebih dahulu dilakukan kajian tentang reformasi 

birokrasi. Reformasi birokrasi secara struktural menurut Azhari
36

 adalah sebuah 

usaha untuk mengubah dan menjadikan sebuah birokrasi sebagaimana idealnya, 

efisien, efektif dan ekonomis. Menurut Sedarmayanti
37

 reformasi birokrasi adalah 

upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan 

efektivitas, efisien dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti: (1) Perubahan 
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cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak); (2) Perubahan penguasa 

menjadi pelayan; (3) Mendahulukan peranan dari wewenang; (4) Tidak berpikir 

hasil produksi tapi hasil akhir; (5) Perubahan manajemen kinerja; (6) Pantau 

percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, 

transparan dan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (melalui penataan 

kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia aparatur, 

akuntabilitas, pelayanan dan kualitas pelayanan). 

Reformasi birokrasi pemerintah merupakan hal yang sangat mendesak untuk 

dilakukan. Reformasi birokrasi pemerintah menjadi bagian dari upaya untuk 

memperkuat negara, karena dengan reformasi birokrasi, peran dan lingkup 

intervensi negara (c.q pemerintah) didefinisikan ulang agar bisa menjawab 

tantangan zaman, serta memperbaiki citra negatif terhadap birokrasi. Reformasi 

birokrasi juga bukan hanya sekedar menyederhanakan struktur birokrasi saja, 

tetapi mengubah pola pikir (mind set) dan pola budaya (cultural set) birokrasi 

untuk berbagai peran dalam tata kelola pemerintahan
38

. 

Perubahan pola pikir dan pola budaya birokrasi pemerintah merupakan salah 

satu tuntutan dari masyarakat dan menjadi hal yang sangat penting dalam 

reformasi birokrasi. Mengingat hal ini berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan, maka pola pikir dan pola budaya birokrasi harus dirubah agar 

reformasi birokrasi memiliki dampak yang lebih baik dan dapat memberikan 

pelayanan yang baik sehingga berdampak kemajuan Indonesia. Pola pikir dan 

pola budaya para birokrat yang harus dirubah pada saat ini adalah kecenderungan 

para birokrat yang tidak memahami bahwa tugas dari para birokrat itu adalah 
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melayani masyarakat, dan bukan untuk dilayani. Selain itu, yang mereka 

(birokrat) utamakan untuk dilayani seringkali adalah para pemimpin atau para 

penguasa, sehingga mereka lebih mengutamakan kepentingan para penguasa dari 

pada kepentingan masyarakat. Akibatnya pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat menjadi tidak maksimal. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya 

keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Sayangnya sikap 

semacam ini telah membudaya dikalangan para birokrat sehingga sulit untuk 

dirubah. Dengan adanya reformasi birokrasi, pola pikir dan pola budaya para 

birokrat diharapkan dapat dirubah
39

.  

Menurut Sulistio dan Budi
40

, terdapat beberapa faktor determinan yang 

mendorong birokrasi harus segera berbenah diri di antaranya: (1) Faktor reformasi 

politik, reformasi politik setidaknya telah menimbulkan tuntutan terhadap 

pemerintah untuk segera memperbaiki kinerjanya.;  (2) Sistem ekonomi dunia 

yang semakin nyata menuju arah globalisasi ekonomi. Tekanan globalisasi 

ekonomi menuntut sistem birokrasi yang lebih fleksibel, responsif terhadap 

tuntutan konsumen dan yang paling penting adalah tidak menghambat arus 

pergerakan barang, modal dan manusia yang semakin hari semakin cepat.; (3) 

Faktor otonomi daerah yang telah memunculkan permasalahan. Otonomi daerah 

di samping menimbulkan harapan sekaligus tantangan bagi birokrasi 

pemerintahan. Tantangan yang paling penting bersumber dari persoalan 

perubahan perilaku birokrasi itu sendiri. 
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Setiap upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak 

terlepas dari tujuan tertentu ingin dicapai. Sedarmayanti
41

  merumuskan tujuan 

reformasi birokrasi menjadi 2 jenis yaitu tujuan reformasi birokrasi yang bersifat 

umum dan khusus. Tujuan reformasi birokrasi secara umum yaitu mewujudkan 

kepemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan negara yang 

profesional, bebas KKN dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

sehingga tercapai pelayanan prima. Sedangkan tujuan reformasi birokrasi secara 

khusus terbagi menjadi 5 (lima), antara lain: (1) Birokrasi bersih, bebas KKN; (2) 

Birokrasi efisien, tidak boros/ hemat dalam penggunaan sumber daya; (3) 

Birokrasi efektif, mampu mengemban tanggung jawab, dan mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditentukan; (4) Birokrasi produktif, mampu mengeluarkan 

keluaran yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat; (5) Birokrasi 

sejahtera, digaji sesuai beban tugas, bobot dan tanggung jawab jabatan serta status 

sosial PNS dihargai masyarakat. 

Sukses atau tidaknya suatu reformasi birokrasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti: komitmen pemimpin, kemauan diri sendiri, kesepahaman, dan 

konsistensi. Apabila faktor-faktor sukses ini bisa terpenuhi sepenuhnya, maka 

reformasi birokrasi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, 

reformasi birokrasi menurut Sedarmayanti
42

 perlu ditempuh dengan menerapkan 

beberapa strategi sebagai berikut: (1) Pembaharuan mind-set (pola pikir) dan 

culture-set (budaya kerja) yang meliputi peningkatan penghasilan dengan prinsip 

pekerjaan seimbang dengan imbalan, pengembangan budaya kerja (penerapan 

nilai budaya pada tiap unit pelaksana pelayanan publik), internalisasi dan 
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42

 Ibid. Hlm: 76 



34 
 

konkretisasi prinsip tata kepemerintahan yang baik; (2) Sistem manajemen 

pemerintahan yang meliputi penciptaan pola dasar organisasi pemerintah (unit 

pelaksana pelayanan publik), perubahan dan manajemen ketatausahaan ke sumber 

daya manusia aparatur, simplikasi dan otomatisasi tatalaksana, sistem prosedur 

dan mekanisme pelayanan publik, perbaikan sistem pengelolaan aset/barang milik 

negara, pembaharuan sistem manajemen keuangan unit pelayanan publik, 

perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur. 

Menurut Juwono
43

 terdapat beberapa cara reformasi birokrasi untuk 

memberantas korupsi, diantaranya: 

1. Wewenang pejabat publik untuk mengambil keputusan dan kecenderungan 

menyalahgunakannya dapat diperkecil dengan cara memodifikasi struktur 

organisasi dan pengeelolaan program-program publik. Perubahan ini akan 

memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah 

transaksi serta memperbesar peluang bagi masyarakat untuk mendapat 

pelayanan publik yang baik. 

2. Perubahan pada susunan organisasi pemerintah dan struktur penggajiannya. 

Untuk itu perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugas sehari-

hari, dengan cara memberikan gaji yang cukup untuk pegawai negeri dan 

politisi sehingga karir dalam pemerintahan menjadi pilihan yang cukup baik 

bagi mereka yang memenuhi syarat.  
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3. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk 

mendapat layanan dari pemerintah. Atau menerbitkan buku pegangan yang 

dapat dengan mudah diperoleh dan dipelajari oleh warga masyarakat yang 

berhubungan dengan lembaga pemerintah yang bersangkutan. 

4. Menghapus kontak langsung dengan cara menerapkan rotasi pejabat dan e-

goverment. 

Adapun langkah-langkah strategis lainnya dalam mengubah tata kerja 

pemerintahan sebagaimana di paparkan oleh Pope
44

 meliputi, di antaranya; (1) 

Menyusun dan melaksanakan strategi yang menciptakan landasan etika yang 

kokoh bagi administrasi publik; (2) Membuka pintu pemerintahan bagi 

masyarakat luas agar informasi resmi pemerintah juga dapat diketahui oleh warga 

masyarakat, dan menjalin hubungan yang positif dan terbuka antara lembaga 

pemerintahan dan media massa ketika media massa meminta informasi dan 

komentar; dan (3) Menyusun sistem keuangan internal yang dapat menjamin 

pengawasan yang cukup ketat dan efektif atas pengunaan sumber daya. 

                                                           
44
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

menurut Sugiyono
1
 yaitu  pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pengertian 

lain dari penelitian kualitatif dikemukakan oleh Hikmat
2

 yang menyebutkan 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian kualitatif dengan demikian adalah prosedur penelitian yang 

digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis dan gambar yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan 

dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik serta lebih menekankan pada makna 

dari pada generalisasi. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif  

karena dalam penelitian ini hanya untuk memaparkan dan mengungkap fakta-

fakta berupa kata-kata tertulis dan gambar yang dinyatakan dalam bentuk verbal 

dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik mengenai Reformasi Birokrasi 

di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014. 

                                                           
1
 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Hlm: 9. 

2
 Hikmat, Mahi. M. 2011. Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra. 
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Sedangkan, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian tipe deskriptif menurut Nazir
3
, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Sedangkan, tipe deskriptif menurut Nawawi
4
, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek 

atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Penelitian tipe deskriptif dengan demikian, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan, mendeskripsikan secara sitematis mengenai fakta-fakta yang 

diteliti. Alasan tipe deskriptif yang digunakan oleh peneliti karena peneliti akan 

mencoba untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada 

mengenai reformasi birokrasi di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

2009-2014. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena fokus 

penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya 

pada saat pengumpulan data. Sehingga, dengan adanya fokus penelitian maka 

peneliti akan fokus dalam memahami masalah-masalah dan mendapatkan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini akan selalu 

disempurnakan selama proses penelitian dan bahkan memungkinkan untuk diubah 

pada saat berada di lapangan. Adapun fokus penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
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1. Reformasi birokrasi 2009-2014 

a. Instruksi Penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat 

Negara). 

b. Penerapan E-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. 

c. Penerapan E-goverment. 

d. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. 

e. Pemberian Remunerasi. 

f. Penandatangan Pakta Integritas. 

g. Penyematan Zona Integritas. 

h. Penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN). 

i. Penerapan Strategi Nasional Pencegahan, dan Pemberantasan Korupsi 

(Stranas PPK). 

j. Pelaksanaan Promosi Jabatan Secara Terbuka. 

2. Capaian Reformasi Birokrasi 

a. Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). 

b. Peningkatan Predikat Hasil Audit Keuangan Negara. 

c. Peningkatan Indeks Integritas Sektor Publik. 

d. Peningkatan Hasil Penyelamatan Kekayaan Negara. 

 

C. Teknik  Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono
5
, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Sesuai dengan maksud penelitian ini yakni reformasi birokrasi 
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di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014, maka sumber 

informasi dalam penelitian ini lebih banyak berasal dari sumber-sumber 

kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

studi pustaka. Adapun sumber-sumber pustaka dalam penelitian ini meliputi: (a) 

Buku; (b) Jurnal; (c) Media massa; (d) Tabloid, dan (d) Berbagai dokumen. 

Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka memiliki keunggulan 

mampu mengakses informasi di masa lampau. Jenis data yang dipakai dalam 

suatu penelitian kepustakaan umumnya adalah dari sumber sekunder, dalam arti 

bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari 

tangan pertama di lapangan. Namun demikian, data pustaka sampai tingkat 

tertentu terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber primer 

sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu sendiri
6
. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

studi pustaka karena data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini banyak 

berasal dari dokumen atau kepustakaan untuk mengungkapkan kejadian di masa 

lampau.  

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang diperoleh peneliti dikumpulkan, maka tahap selanjutnya 

adalah mengolah data yang ada. Adapun teknik yang digunakan dalam 

pengolahan data pada penelitian adalah
7
: (1) Seleksi data, yaitu untuk mengetahui 

apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui 

apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian; (2) Klasifikasi data, 
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yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah 

ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan; (3) Penyusunan data yaitu 

menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis 

berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah data yang terkumpul 

selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan memasukan ke 

dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan analisis untuk 

mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. 

Menurut Bogdan dan Biklen
8
 analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan 

cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:  

1. Reduksi data (reduction data), dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemisahan, perhatian pada  penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dalam penelitian ini data 

dikumpulkan dan diklasifikasi, kemudian disusun secara urut, sistematis dan 

ilmiah. Penulis mencoba untuk menyederhanakan data-data yang disajikan 

dengan pengelompokan ikhtisari data hingga akhirnya dapat ditarik suatu 

kesimpulan.  
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2. Penyajian data (data display), dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk uraian, dan tabel 

atau gambar sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data adalah teks naratif.  

3. Penarikan kesimpulan (concluting drawing), yaitu melakukan verifikasi secara 

terus menerus sepanjang proses penyajian data berlangsung, yaitu sejak awal 

pengumpulan data, klasifikasi data dan penyususunan data. Peneliti berusaha 

untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan 

yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi 

secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat 

“grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan 

verifikasi selama penelitian berlangsung. 

 

F. Teknik  Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan, 

reliabilitas menurut Stainback
9

, berkenaan dengan derajat konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan. Jadi, uji keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 
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1. Pengujian Kredibilitas (credibility) 

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian kualitatif, namun yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: (1) Meningkatkan ketekunan, cara pengujian ini berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis dengan 

meningkatkan ketekunan tersebut. Data juga dapat dicek apakah data yang 

telah ditemukan itu salah atau tidak sehingga peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati; dan (2) 

Menggunakan bahan referensi, bahan referensi yang dimaksud di sini ialah 

adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 

peneliti. 

2. Pengujian Keteralihan (transferability) 

Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan, sehingga hasil penelitian dapat 

diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar orang lain 

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan 

memberikan uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Pada akhirnya 

pembaca bisa memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil 

penelitian di tempat lain. 

3. Pengujian Kepastian (confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

berarti menguji hasil penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas. Peneliti 

melihat penelitian ini secara objektif. Hasil penelitian yang disepakati oleh 

banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. 



 

 

 

BAB IV 

Sejarah Birokrasi di Indonesia 

   

Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari 

pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan 

selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang 

peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik sentralistik 

maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan di 

negara-negara maju, keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas 

dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Dengan kata lain, birokrasi 

menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis
1
. 

Begitupula dengan praktek korupsi di tubuh birokrasi Indonesia tidak tiba-tiba 

muncul begitu saja. Namun praktek korupsi saat ini timbul melalui proses yang 

panjang sejak Era Kerajaan hingga lahirnya Republik Indonesia. Oleh karena itu 

penting untuk melihat kesinambungan sejarah yang terjadi saat ini dengan catatan 

peristiwa di masa lampau. 

A. Birokrasi Indonesia Pra Kemerdekaan 

Birokrasi di Indonesia telah lama muncul sejak masa Pra-kolonial, yang 

menonjol pada masa Kerajaan Mataram sebelum abad ke-18. Raja Mataram pada 

masa ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, seperti raja-raja Jawa 

sebelumnya. Raja merupakan pusat mikrokosmos dan duduk di puncak hirarki 
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status, yang dalam kedudukannya menjadi penghubung (mediator) antara manusia 

dengan Tuhan. Karena kedudukan ini maka Pemerintahan Raja dan semua 

keputusannya tak dapat dibantah dan ia memiliki kekuasaan tak terbatas
2
. 

Namun di balik tidak terbatasnya kekuasaan, Raja pada praktiknya tidak 

dapat bekerja sendiri. Ia memerlukan alat yang dapat menjadi penghubung dengan 

rakyat yang dipilih dan dapat dipercaya. Alat ini dapat disebut sebagai birokrasi. 

Birokrasi kerajaan paling awal terdiri atas pangeran dan orang-orang kepercayaan 

yang diangkat dan diberi gelar untuk menunjukkan legitimasi sekaligus untuk 

merealisasikan kekuasaannya. Namun pendelegasian kekuasaan ini tidaklah sama 

dengan bentuk birokrasi modern, karena di sini raja tetap melakukan kontrol yang 

ketat
3
. 

Struktur masyarakat Jawa ketika itu, secara sosiologis, terbagi ke dalam dua 

lapisan, yaitu golongan priyayi terdiri atas para pejabat tinggi pusat mulai dari 

keluarga raja, panglima perang, penasihat raja, dll, dan pejabat daerah mulai dari 

bupati/adipati sampai kepala kampung. Sedangkan wong cilik adalah rakyat jelata 

yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa, seperti petani, pedagang, tukang, orang 

biasa, dll. Keistimewaan golongan priyayi yaitu mereka bebas melakukan apa pun 

yang mereka senangi termasuk penguasaan atas keluarga petani oleh pejabat 

daerah sebagai kesatuan pajak (pemberi upeti dan kerja bakti) dan kesatuan militer 

(wajib ikut tuannya dalam peperangan). Lalu hasilnya dikirimkan atau diberikan 

langsung kepada pejabat pusat sebagai tanda pengabdiannya. Pola hubungan 

birokrasi ini digolongkan sebagai patrimonial karena raja merupakan tuan 

tertinggi yang semua “kebijakannya” harus dipatuhi tanpa boleh ditentang oleh 

pejabatnya dan antara strata jabatan atas sampai terendah juga mengharuskan 
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kepatuhan yang sama. Bentuk kepatuhan ini kemudian mengharuskan mereka 

menunjukkan wujud pengabdiannya (loyalitas) dengan upeti dan pengikut. 

Birokrasi paling awal ini, kekuasaan menjadi tema sentral dan para pejabat yang 

diangkat, bukan digaji oleh para raja melainkan diberikan hak untuk 

mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi
4
. 

Di bawah kekuasaan para raja, kerajaan-kerajaan di pulau Jawa 

menampakkan corak patrimonial bureaucratic state (negara patrimonial 

birokratis). Salah satu karakteristik umum dari birokrasi patrimonial adalah basis 

feodalisme. Petani menanam tanaman pangan pada dasarnya untuk memenuhi 

subsistensinya. Akan tetapi di dalam sistem negara patrimonial, petani harus 

menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya untuk penguasa yang biasa dikenal 

dengan penyerahan wajib atau upeti. Upeti menopang kehidupan penduduk dalam 

istana, baik raja, para bangsawan, pejabat kerajaan dan para pengikut mereka. Di 

samping upeti ini, penguasa juga masih menuntut berbagai bentuk pelayanan kerja 

wajib dari penduduk desa. Dalam sistem ini tidak ada pemisahan yang jelas antara 

pemasukan pribadi dan pemasukan negara
5
. 

Bentuk patrimonialisme lainnya yaitu di Jawa, raja adalah pemilik semua 

tanah seluruh negeri, sedangkan rakyat hanya memiliki hak menggunakan yang 

disebut sistem apanage. Dalam sistem apanage raja sebagai pemilik mutlak tanah, 

berhak membagikan tanah-tanah itu kepada para bangsawan (keluarga raja) dan 

pejabat kerajaan yang berfungsi sebagai gaji atas pengabdiannya kepada raja dan 

kerajaan. Untuk mengelola tanah itu para pemilik tanah apanage menyerahkan 

pengelolaannya kepada seorang pejabat tingkat desa yang disebut bekel. Tugas 

utama bekel ada dua yaitu membagikan tanah-tanah apanage kepada para petani 
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untuk diolah, dan mendapat sebagian dari hasil itu untuk diserahkan kepada 

pemilik tanah apenage dalam bentuk upeti. Dalam sistem apanage ini, pembagian 

hasil itu adalah sepertiga untuk pemilik tanah, sepertiga lagi untuk petani 

pengolah tanah, dan sepertiga sisanya diberikan kepada bekel, sebagai imbalan 

atas kontribusi mereka dalam mengolah hasil pertanian. Di samping penyerahan 

wajib dari hasil tanah apanage para petani penggarap juga dibebani kerja wajib 

kepada pemilik tanah apenage dan kerajaan setiap tahun pada acara-acara tertentu, 

serta wajib militer pada saat perang
6
. 

Roberton, Fiona-Snapen dalam artikelnya
7
 mengemukakan bahwa kultural 

praktik korupsi di Indonesia berawal dari tradisi atau kebiasaan menawarkan upeti 

atau persembahan kepada para penguasa. Kebiasaan ini menjadi akar dari praktik-

praktik bribery  (penyuapan). Hal menarik lain dalam buku History of Java karya 

Thomas Stanford Raffles
8
, adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. 

Penduduk Jawa digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah terhadap keadaan. 

Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. 

Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil 

sesuatu keuntungan atau kesempatan di saat orang lain tidak mengetahui
9
.  

Hal rnenarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk 

harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka 

mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka 

mencari muka atau berperilaku oportunis. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih 

suka disanjung, dihorrnati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. 

Kritik dan saran yang disarnpaikan di muka umum lebih dipandang sebagai 
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tantangan atau perlawanan terhadap kekuasaannya. Oleh karena itu budaya 

kekuasaan di Nusantara (khususnya Jawa) cenderung otoriter. Dalam aspek 

ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber 

ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk 

dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”
10

. 

Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan 

“budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdidalem juga melakukan “korup” 

dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada 

demang (lurah) selanjutnya oleh demang akan diserahkan kepada turnenggung. 

Abdidalem di katemenggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga korupsi 

(walaupun sedikit) harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Alasan 

mereka mengkorupsi yaitu karena satuan hitung belum ada yang standar, di 

samping rincian barang-barang yang pantas dikenai pajak juga masih kabur. 

Sebagai contoh, upeti dikenakan untuk hasil-hasil pertanian seperti kelapa, padi, 

dan kopi. Namun ukuran dan standar upeti di beberapa daerah juga berbeda-beda 

baik satuan barang, volume dan beratnya, apalagi harganya. Beberapa alasan 

itulah yang mendorong atau menyebabkan para pengumpul pajak cenderung 

berperilaku “memaksa” rakyat kecil, di pihak lain menambah “beban” kewajiban 

rakyat terhadap jenis atau volume komoditi yang harus diserahkan
11

. 

Dalam waktu yang bersamaan di tengah-tengah puncaknya budaya feodal, 

dengan raja sebagai pusat kekuasaan, datanglah orang-orang Eropa yang mulai 

menerapkan cara-cara politik kolonial. Masa kolonial yang penting adalah masa 

penjajahan Belanda. Kolonialisme Belanda dimulai dengan munculnya VOC 
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(Verenigde Oostindische Compagnie) pada Tahun 1602. VOC adalah semacam 

organisasi atau perusahaan dagang Belanda di Timur jauh yang diberi wewenang 

besar untuk mengekspoitasi wilayah dengan atas nama raja Belanda. Tujuan 

semula VOC hadir di Indonesia adalah berdagang akan tetapi berkembang 

menjadi menguasai wilayah. Sejak itulah kolonialisme Belanda berjalan
12

.  

Dalam menghadapi persaingan keras dengan saudagar Asia dan Eropa 

lainnya di Indonesia, VOC mulanya mengadakan hubungan bersahabat dengan 

raja Jawa dan pembesar pribumi. VOC tidak berusaha menentang nilai-nilai 

tradisi kerajaan Jawa. Sebaliknya, VOC justru mempertahankan untuk 

mendapatkan legitimasi atas kehadirannya. VOC memanfaatkan lembaga-lembaga 

tradisional yang telah ada untuk mengumpulkan hasil-hasil bumi
13

. 

Hampir selama dua abad VOC memonopoli perdagangan dan penguasaan 

kota-kota pelabuhan di Jawa. Hal ini mendorong Kerajaan Belanda di awal abad 

ke-18 menempatkan seorang pejabatnya yang diberi pangkat Gubernur Jenderal, 

untuk memerintah di tanah taklukan atas nama raja Belanda. Birokrasi yang 

dibangun Gubernur Jenderal pada waktu itu hanyalah sebagai alat untuk militer, 

selebihnya merangkul adipati/ bupati bahkan sampai kepada keluarga raja Jawa. 

Pola Pemerintahan Kolonial yang dipakai waktu itu bersifat tidak langsung, di 

mana pemerintahan dijalankan melalui perantaraan pejabat pribumi (golongan 

priyayi) yang dibujuk dengan uang dan kekayaan, terkadang dengan tekanan, 

untuk menjalankan kekuasaan Belanda
14

. 
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Cara-cara yang dipakai Belanda ini melahirkan pola birokrasi kolonial 

paling awal yang cukup maju, yaitu mentransformasikan model Barat di tengah 

model tradisional, tanpa menghapus total tatanan tradisi yang ada. Untuk 

memperkokoh kekuasaan Kolonial sampai ke daerah pedalaman, diangkatlah 

pejabat pribumi dari golongan priyayi (jabatannya bupati). Pejabat ini diberi 

otoritas untuk tetap mengelola wilayahnya seperti semula. Selanjutnya  

diangkatlah pejabat berkebangsaan Belanda untuk mengawasi mereka dan secara 

hierarki bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Belanda. Dengan 

demikian secara bertahap penguasa lokal didorong bangkit menjadi kekuasaan 

tersendiri dan lepas dari penguasa tradisional (raja). Mereka inilah yang kemudian 

menjelma menjadi korps kepegawaian sipil pribumi dengan sebutan pangeh 

raja
15

. 

Birokrasi Kolonial semakin berjalan kuat dan mapan justru terjadi tahun 

1830 pada saat administrasi baru di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch 

menjalankan program cultuurstelsel-nya (CS). Penggolongan semakin diperketat 

dan jumlah pengawas ditingkatkan dengan tugas jabatan yang berlipat ganda. 

Sistem baru ini banyak menuai kritik dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibat 

kritik tersebut lahirlah undang-undang desentralisasi yang dianggap bernapaskan 

demokratisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kolonial. Birokrasi 

Pemerintah Kolonial ini setelah berlakunya undang-undang desentralisasi 

berkembang menjadi birokrasi rasional mendekati pengertian birokrasi menurut 

Weber
16

.  
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Namun demikian kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang 

dilakukan oleh raja-raja Jawa kemudian ditiru oleh Belanda ketika menguasai 

Nusantara (1800 – 1942)
17

. Akibat kebijakan itulah, banyak terjadi perlawanan-

perlawanan rakyat terhadap Belanda di antaranya yaitu, perlawanan Diponegoro 

(1825 -1830), Imam Bonjol (1821 – 1837), Aceh (1873 – 1904) dan lain-lain. 

Namun, yang lebih menyedihkan lagi, penindasan atas penduduk pribumi (rakyat 

Indonesia yang terjajah) ternyata juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. 

Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur 

Stelsel” yang secara harfiah berarti sistem pembudayaan. Walaupun tujuan utama 

sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya 

mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas 

Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan
18

. 

VOC akhirnya bangkrut dan bubar. Kekuasaan VOC digantikan oleh 

Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda ingin melanggengkan kekuasannya di 

Indonesia. Namun, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengalami hambatan 

komunikasi sebagai akibat adanya jarak kultural antara penguasa kulit putih 

dengan kaum pribumi. Untuk menjembatani perbedaan ini, dibentuklah birokrasi 

(pemerintah) kolonial yang berisi para birokrat dari kalangan pribumi  keturunan 

elit tradisional. Pemerintah Belanda kemudian meluncurkan politik etis yang 

antara lain diwujudkan dengan membuka peluang kaum pribumi untuk mendapat 

pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan milik Pemerintah Hindia Belanda
19

.  
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Gagasan politik etis dikemukakan pada tahun 1899 oleh C. Th. Van 

Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama 1880-1897 

dengan menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Een eereschuld (suatu hutang 

kehormatan) di dalam majalah berkala Belanda de Gids. Ia menyatakan bahwa 

negeri Belanda berhutang kepada Indonesia terutama terhadap semua kekayaan 

yang telah diperas Belanda dari negeri Indonesia. Hutang ini sebaiknya 

dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan 

rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Trilogi Van Deventer yang meliputi 

pengajaran, pengairan dan imigrasi
20

. 

Ide politik etis yang di usulkan atau disarankan oleh C. Th. Van Deventer 

awalnya bagus namun dalam pelaksanaannya jauh menyimpang dari balas budi 

yang direncanakan. Penyelenggaraan pengajaran, pengairan, dan imigrasi 

dilakukan bukan untuk memajukan bangsa Indonesia, melainkan semata-mata 

demi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda sendiri dan para penaman modal. 

Penyelenggaraan politik etis di bidang pendidikan semata-mata untuk 

mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah, yang akan dijadikan 

pegawai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ini merupakan salah satu tujuan 

Belanda melakukan politik etis untuk menggali potensi masyarakat pribumi
21

. 

Namun apa yang diharapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tersebut 

sebagian di antaranya tidak terwujud. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

justru berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia yaitu 

menghasilkan golongan terpelajar dan terdidik. Golongan terpelajar inilah yang di 

kemudian hari mempelopori munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional 
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Indonesia seperti di antaranya Budi Utomo, Sarikat Islam, Muhammadiyah, NU, 

dll. Tokoh-tokoh pergerakan nasional inilah yang kemudian berusaha untuk 

melepaskan diri dari penjajahan Belanda
22

. 

Bersamaan dengan munculnya berbagai pergerakan nasional, situasi 

internasional pun mengalami pergolakan sebagai akibat  perang besar yang terjadi. 

Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia termasuk semua kekuatan 

besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan 

yaitu: kelompok Sekutu dan kelompok Poros. Kelompok sekutu yang terdiri dari 

Uni Soviet, Amerika Serikat, Imperium Britania, Tiongkok, Prancis, Polandia, 

Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Yugoslavia, Yunani, Norwegia, 

Belanda, Belgia, Cekoslowakia, Brasil. Sedangkan kelompok poros terdiri dari 

Jerman, Jepang, Italia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Thailand, Irak 

dan Spanyol. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan 

lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer23. 

Perang dunia yang awalnya terjadi di Eropa akhirnya juga berkobar di Asia 

Pasifik. Perang tersebut diawali dengan serangan militer Jepang ke pangkalan 

angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawai) pada tanggal 7 Desember 

1941. Akibat serangan tersebut Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda pada 

tanggal 8 Desember 1941 mengumumkan perang kepada Jepang sehingga 

berkobarlah Perang Asia Pasifik. Mengingat Pemerintah Belanda merupakan 

sekutu dari Amerika Serikat, maka hal ini menyebabkan Hindia Belanda menjadi 

sasaran invasi militer Jepang
24

. 
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Di Hindia Belanda, Jepang memperoleh kemajuan yang pesat. Di awali 

dengan menguasai Tarakan selanjutnya Jepang menguasai Balikpapan, Pontianak, 

Banjarmasin, Palembang, Batavia (Jakarta), Bogor, Subang, dan terakhir Kalijati. 

Dalam waktu yang singkat Hindia Belanda (Indonesia) jatuh ke tangan Jepang. 

Penyerahan tanpa syarat oleh Letjen H. Ter Poorten selaku Panglima Angkatan 

Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu kepada Angkatan 

Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitosyi Imamura dilakukan pada 

tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati Subang. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan 

pemerintahan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh kekuasaan Kemaharajaan 

Jepang
25

.  

Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya memiliki satu pemerintahan 

sipil zaman Jepang memiliki tiga pemerintahan militer. Ada pun tiga 

pemerintahan militer pendudukan tersebut sebagai berikut: (1) Pemerintahan 

Militer Angkatan Darat (Tentara Ke 25) untuk Sumatera, dengan pusatnya di 

Bukit tinggi; (2) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke 16) untuk 

Jawa dan Madura, dengan pusatnya di Jakarta; dan (3) Pemerintahan Militer 

Angkatan Laut (Armada Selatan Ke 2) untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, 

dengan pusatnya di Makassar. Panglima Tentara Ke 16 di Pulau Jawa ialah Letnan 

Jenderal Hitoshi Imamura. Kepala Stafnya ialah Mayor Jenderal Seizaburo 

Okasaki
26

.  

Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun berbagai 

sarana, seperti kubu-kubu pertahanan, benteng, jalan-jalan, dan lapangan udara. 

Untuk itu, perlu tenaga kasar yang disebut romusha. Romusha merupakan bentuk 
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kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda  (kerja rodi) 

juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang, yang disebut dengan 

romusha. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap romusha, Jepang 

menyebut romusha sebagai “Pahlawan Pekerja/Prajurit Ekonomi”. Selain itu 

pemerintah Jepang juga mengambil beberapa kebijakan ekonomi, antara lain : (1) 

Pengambilan aset-aset Pemerintah Hindia Belanda; (2) Kontrol terhadap 

perkebunan dan pertanian rakyat; (3) Kebijakan moneter dan perdagangan; dan 

(4) Sistem ekonomi perang
27

. 

Namun meningkatnya Perang Pasifik semakin melemahkan Angkatan 

Perang Jepang. Guna menahanan serangan sekutu yang semakin hebat, Jepang 

mengubah sikapnya terhadap negeri-negeri jajahannya. Hal ini di awali dengan 

cara memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk turut mengambil 

bagian dalam pemerintahan negara. Selanjutnya rakyat Indonesia juga 

diikutsertakan dalam organisasi-organisasi semi militer yang dibentuk oleh Jepang 

meskipun tujuannya yaitu untuk memperkuat barisan pertahanan dan membantu 

kekuatan militer Jepang. Organisasi tersebut diantaranya: (1) Seinendan; (2) 

Keibodan; (3) Heiho; (4) Pembela Tanah Air (PETA); dan (5) Fujinkai. Namun 

kekalahan terus menurus dialami Jepang dan mencapai puncak setelah dua kota 

dijatuhi bom atom yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Jepang 

akhirnya menyerah dan menandai berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia
28

. 
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B. Birokrasi Indonesia Era Awal Kemerdekaan 

Dengan berakhirnya masa Kolonial maka berkumandanglah Proklamasi, 

yang menandakan Indonesia merdeka dan berdaulat menjadi sebuah negara pada 

tanggal 17 Agustus 1945. Adapun warisan dari masa kolonial yaitu struktur 

organisasi birokrasi yang telah tertata baik seperti provinsi, kota, karesidenan, 

kabupaten dan seterusnya. Berikutnya adalah jumlah pegawai yang cukup besar, 

termasuk anggota angkatan bersenjata Hindia Belanda (KNIL), yang jumlahnya 

sekitar 82.000 orang dengan keahlian gaya Belanda
29

.  

Selama awal kemerdekaan, birokrasi tidak berjalan normal dan banyak 

pegawai terpecah belah. Akan tetapi di masa ini terjadi penambahan pegawai yang 

relatif besar karena Belanda menambah pegawai pada daerah-daerah yang 

didudukinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia 

di daerah-daerah yang dikuasainya. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan 

kualitas pegawai di kedua belah pihak. Pegawai di pihak Belanda umumnya 

memiliki kualitas tinggi baik pendidikan maupun pengalaman. Sebaliknya 

pegawai yang berada di wilayah yang dikuasai Republik Indonesia pada 

umumnya tidak berpendidikan dan kurang pengalaman. Selain itu, mengingat 

masih dalam suasana revolusi, pemerintah Indonesia tidak sekalipun mengubah 

organisasi birokrasi peninggalan Hindia Belanda, kecuali dengan menambah 

disertakannya Komite Nasional dalam mekanisme pemerintahan di daerah 

(KND)
30

. 

Dalam usianya yang relatif masih muda, Republik Indonesia harus 

menghadapi tantangan baru yaitu masuknya tentara sekutu pemenang Perang 

Dunia ke-2 ke Indonesia dengan misi untuk melucuti tentara Jepang yang ada di 
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Indonesia. Melihat kenyataan ini, kelompok kiri (sosialis) dalam KNIP (Komite 

Nasional Indonesia Pusat, suatu badan atau lembaga yang menjadi penasehat 

Presiden pada awal Pemerintahan Indonesia)  yang dipimpin oleh Sutan Syahrir 

pada bulan oktober 1945 berhasil menyusun kekuatan dan mendorong 

dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP). Selanjutnya, 

kelompok sosialis mendorong terbentuknya Kabinet Parlementer dengan 

mengubah fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan 

legislatif yang sebenarnya. Langkah-langkah kaum sosialis ini dilakukan karena 

didasari dua alasan di antaranya: (1) Adanya kesan politik bahwa kekuasaan 

Presiden terlalu besar sehingga dikhawatirkan menjadi pemerintahan yang bersifat 

diktator; (2) Untuk  menghadapi propaganda Belanda melalui NICA (Netherland 

Indies Civil Administration, atau lembaga sipil pemerintahan Belanda di Indonesia 

pada awal kemerdekaan yang masih berjuang untuk mendapatkan kembali 

Indonesia ke dalam kekuasaan Pemerintahan Belanda) yang menyiarkan isu 

politik bahwa pemerintah RI adalah pemerintah yang bersifat fasis, yang 

menganut sistem pemerintahan Jepang sebelum Perang Dunia II
31

.  

Kaum sosialis ingin menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya 

pihak sekutu, bahwa Indonesia yang baru merdeka adalah demokratis, bukan 

negara fasis buatan Jepang, maka Pemerintah menerima usul BP-KNIP tersebut. 

Pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor X tanggal 16 

Oktober 1945 yang mengubah KNIP dari badan penasehat menjadi legislatif. 

Maklumat tersebut ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dalam kongres 

KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945 dalam sidangnya pada tanggal 16-17 

Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta
32

. 
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Pemerintah pun melangkah lebih jauh dengan membentuk sistem politik 

multi partai melalui keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 

tentang pembentukan partai-partai politik yang berakibat muncul banyak partai 

politik. Kebijakan ini berlanjut dengan perubahan sistem Pemerintahan 

Presidensil ke Parlementer pada tanggal 14 November 1945. Keberadaan sistem 

Pemerintahan Parlementer baru berkembang setelah hasil Konferensi Meja 

Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949 di Den Haag, yang mengubah negara 

kesatuan menjadi federal (RIS). Bentuk Negara Federal ini kemudian berubah 

kembali menjadi egara Kesatuan di bawah UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 

1950 dengan sistem pemerintahan tetap Parlementer
33

. 

Pada masa Demokrasi Liberal (sistem Pemerintahan Parlementer), kabinet 

seringkali berganti dan tidak berumur panjang. Tercatat sejak Sistem Parlementer 

ini diberlakukan tanggal 14 November 1945 sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

terjadi kurang lebih 10 kali pergantian kabinet dengan rata-rata umurnya tidak 

lebih dari satu tahun. Dengan demikian, masa Demokrasi Liberal ini menampilkan 

dua karakteristik yaitu: Pertama, booming peran partai politik dalam kancah 

politik dan pemerintahan sebagai akibat eforia politik demokrasi yang berlebihan; 

dan Ke dua, pemerintahan negara tidak stabil
34

. 

Birokrasi pada masa Demokrasi Liberal menjadi semakin terpuruk, tidak 

berjalan dan tertata lebih baik, bahkan menjadi ajang rebutan partai politik. 

Hampir semua pegawai berafiliasi kepada partai politik sehingga mereka pun 

terkotak-kotak. Juga pos-pos jabatan seringkali berorientasi partai politik, bukan 

pemerintah apalagi keahlian dan karier, sehingga pergantian jabatan tidak lebih 
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dari hasil perjuangan partai politik dalam menempatkan orang-orangnya. Namun 

dalam situasi ini, jumlah pegawai justru meningkat tajam sebagai akibat penetrasi 

partai-partai politik, di mana jumlah pegawai di tahun 1953 saja mencapai 

692.000 orang
35

. 

Meningkatnya jumlah pegawai mengakibatkan merosotnya nilai gaji. Hal ini 

kemudian menimbulkan merajalelanya korupsi, salah satu ciri khas birokrasi yang 

tidak bertanggung jawab. Birokrasi pada masa ini mundur jauh dibanding masa 

kolonial dulu, birokrasi menjadi tidak profesional, batas-batas legal-rasional 

kabur, tidak bertanggung jawab, dan terkotak-kotak dalam aliansi politik partai 

serta amat korup. Demikianlah, meskipun bentuk struktur organisasi birokrasi 

peninggalan kolonial tidak berubah, namun mekanisme birokrasi pada masa ini 

sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya
36

. 

Keadaan ini sejalan dengan penilaian beberapa pengamat bahwa revolusi 

Indonesia Tahun 1945 itu berhasil membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa 

merdeka, tetapi gagal menciptakan tatanan masyarakat baru dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Revolusi 1945 gagal mengubah karakteristik tatanan 

masyarakat feodal-kolonial ke arah masyarakat yang demokratis. Ben Anderson 

menyebut dengan istilah Old State New Society. Revolusi Indonesia telah berhasil 

menciptakan masyarakat baru Indonesia yang merdeka, tetapi semua tatanan 

hukum, birokrasi, dan instrumen kolonial lainnya masih dipertahankan. 

Karakteristik kolonial dalam birokrasi modern Indonesia ini masih dijumpai
37

. 
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Perjalanan sejarah Indonesia hingga masa kemerdekaan telah terjadi proses 

discontinuity dan continuity. Aspek discontinuiti itu tampak dari berakhirnya 

kolonialisme di Indoneia, sedangkan continuity itu tampak dari masih 

ditemukannya karakteristik sistem sosial-feodal dan budaya patrimonialistik-

birokratik dalam praktik bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Setelah para 

penguasa Belanda pergi, para pemegang kekuasaan dan mereka yang duduk dalam 

birokrasi dan pemerintahan Indonesia yang baru merdeka itu, notabene adalah 

para pewaris sikap dan budaya feodal, sehingga ciri patrimonialisme birokratik ini 

masih kental dalam Pemerintahan Rezim Soekarno. Hal ini tidak mengherankan 

jika pada tahun pertama Pemerintahan Soeharto-Hatta dengan tegas mengatakan 

bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia
38

. 

Untuk memberantas praktik korupsi, Pemerintah memerlukan payung 

hukum yang kuat. Namun ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat berbuat banyak dan tidak 

efektif untuk memberantas korupsi. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan 

keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan 

karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan yang ada di dalam KUHP. 

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, pada tanggal 9 April 1957, Kepala Staf 

Angkatan Darat, selaku penguasa militer pada waktu itu, mengeluarkan Peraturan 

Nomor Prt/PM-06/1957. Namun pada perkembangannya ternyata peraturan 

penguasa militer ini dirasakan belum cukup efektif, sehingga perlu dilengkapi 

dengan peraturan tentang pemilikan harta benda yang kemudian diatur dalam 

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Mei 1957. 

Peraturan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi 

kepentingan negara dalam usahanya memberantas korupsi. Dengan peraturan ini 
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penguasa militer berwenang mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap 

orang atau badan dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak 

dan sangat mencurigakan
39

. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 Tentang Keadaan 

Bahaya pada tanggal 17 April 1958, menjadi dasar bagi Kabinet Djuanda pada 

masa Orde Lama untuk membentuk badan pemberantasan korupsi yang disebut 

sebagai Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Badan ini dipimpin oleh 

Mayjen A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Profesor 

M.Yamin dan Roeslan Abdulgani. Berlakunya Undang-Undang Nomor 74 tahun 

1957 Tentang Keadaan Bahaya kemudian membuat ketiga peraturan penguasa 

militer yang ada sebelumnya diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Angkatan 

Darat Nomor Prt./Peperpu/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan 

Pemerikasaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda bagi wilayah 

yang dikuasai Angkatan Darat dan bagi daerah-daerah yang berada dalam wilayah 

kekuasaan Angkatan Laut dibuat pula Perturan Penguasa Militer Angkatan Laut 

Nomor Prt/zl/17 tanggal 17 April 1958. Meski kedua peraturan penguasa perang 

tersebut dibuat agar perbuatan-perbuatan korupsi yang pada saat itu sangat 

merajalela dapat dibongkar dalam tempo yang singkat, namun dalam tataran 

praktis PARAN banyak mendapat perlawanan dari para pejabat korup sehingga 

PARAN tidak mampu berbuat banyak dan kewenangan diserahkan kembali ke 

Kabinet Djuanda
40

. 
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Demokrasi Liberal yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet dalam 

waktu dekat menyebabkan tidak ada satu pun program yang terselesaikan. 

Perekonomian semakin buruk, sehingga stabilitas keamanan pun terganggu. Di 

tengah situasi tersebut, Presiden Soekarno mengemukakan sebuah konsepsi di 

antaranya konsepsi pergantian Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi 

Terpimpin, pada saat ia berbicara di hadapan para pemimpin partai politik tanggal 

21 Februari 1959. Pernyataan Presiden Soekarno tersebut dikeluarkan untuk 

menanggapi kekacauan politik dan kegagalan Majelis Konstituante membentuk 

UUD baru menggantikan UUD 1945. Presiden Soekarno kemudian benar-benar 

mewujudkan gagasannya dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli tersebut, maka secara resmi Demokrasi 

Liberal berakhir dan masuklah Indonesia ke masa Demokrasi Terpimpin
41

. 

 

C. Birokrasi Indonesia Era demokrasi Terpimpin 

Birokrasi Indonesia Era Orde Lama atau pada masa Demokrasi Terpimpin 

diawali Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pernyataan pemerintah untuk 

kembali kepada UUD 1945. Dekrit Presiden tersebut banyak menimbulkan 

perdebatan panjang di kalangan pemimpin partai politik. Sebagai reaksi terhadap 

permainan politik dalam tugas birokrasi, maka pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 yang isinya melarang pegawai 

golongan F (golongan pejabat tinggi birokrasi) untuk menjadi anggota suatu partai 

politik. Upaya pemerintah untuk membuat netralitas birokrasi awalnya cukup 

menggugah karena pegawai dihadapkan dengan dua pilihan yaitu: tetap menjadi 

pegawai dengan konsekuensi keluar dari partai politik, atau berhenti menjadi 
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pegawai untuk aktif di partai politik. Namun dalam perkembangannya tidak sama 

sekali berhasil. Hal ini disebabkan karena kondisi politik negara yang tidak 

mendukung terwujudnya netralitas birokrasi
42

.  

Untuk menyatukan partai politik yang awalnya terpecah belah, atas dasar 

perbedaan ideologi, maka Presiden Soekarno kemudian membentuk ideologi baru 

yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). NASAKOM sebagai 

ideologi kontemporer saat itu merebak ke semua kehidupan termasuk birokrasi 

sehingga keharusan pegawai bebas dari keanggotaan partai politik hanya berganti 

baju saja. Banyak pegawai birokrasi yang melepaskan aliansi dengan partai politik 

namun mereka beralih ke orientasi ideologi yang notabene sebenarnya ideologi 

partai masing-masing
43

. Dengan demikian, kondisi birokrasi pada masa 

Demokrasi Terpimpin/Orde Lama masih tetap sebagai alat politik, tidak 

profesional, tidak memiliki batas-batas legal-rasional yang jelas, tidak jujur dan 

bertanggung jawab, dan amat korup. Keadaan ini makin parah setelah PKI 

menguasai birokrasi sehingga mengakibatkan birokrasi lebih banyak berfungsi 

sebagai elemen gerakan revolusioner ketimbang memberikan pelayanan kepada 

pemerintah atau masyarakat
44

. 

Era Demokrasi Terpimpin terkenal dengan slogannya “politik sebagai 

panglima”. Maksudnya yaitu orientasi pembangunan ekonomi pada masa 

Demokrasi Terpimpin dikesampingkan, sementara semua sumber daya dikerahkan 

guna mendukung kegiatan politik Indonesia di arena internasional. Hal ini terlihat 

dalam pembangunan proyek-proyek mercusuar (pembangunan besar) yang  

sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat karena dibangun semata-mata untuk 
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menandingi pembangunan proyek-proyek mercusuar di negara lainnya. 

Akibatnya, perekonomian semakin terpuruk ditandai dengan adanya tingkat inflasi 

yang tinggi (mencapai di atas 500 %) sehingga menyebabkan nilai gaji pegawai 

semakin rendah sedangkan tingkat korupsi semakin tinggi. Keadaan ini diperparah 

dengan tidak adanya pihak yang mampu mengontrol dan memberantas korupsi. 

Dalam masa Orde Lama, jumlah pegawai juga meningkat menjadi hampir 1 juta 

orang. Peningkatan jumlah pegawai ini tidak melalui mekanisme rekruitmen tetapi 

lebih melalui cara-cara nepotisme. Dengan jumlah pegawai yang cukup besar, 

akhirnya pelaksanaan tugas birokrasi tidak bertambah lancar, bahkan sebaliknya 

menjadi tambah kacau dan banyak urusan terlantar
45

. 

Dalam upaya pemberantasan korupsi, pada tanggal 9 Juni 1960 Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
46

, 

dan pada tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Tahun 1960 

Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
47

. 

Bambang Poernomo mengatakan bahwa pembaharuan yang diadakan dalam 

substansi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 telah memberikan petunjuk 

tentang betapa rumitnya pemberantasan kejahatan korupsi yang mempunyai pola 

perilaku terselubung, dan mempunyai sasaran dibidang politik, ekonomi, 

keuangan dan sosial budaya
48

.  
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Pemerintahan Soekarno pada tahun 1962 melaksanakan reformasi birokrasi 

yang pertama dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai 

dengan dibentuknya PARAN yang dibebani tugas mengoptimalisasikan fungsi 

birokrasi dalam penyediaan pelayanan publik. Upaya tersebut tenggelam sebab 

intervensi politik pada saat itu terlalu mengkooptasi birokrasi sehingga terjadi bias 

peran birokrasi
49

. Kemudian pada tahun 1963, melalui Keputusan Presiden Nomor 

275 Tahun 1963 dicanangkanlah apa yang disebut sebagai Operasi Budhi. Dalam 

operasi ini pemerintah kembali menunjuk Mayjen A.H. Nasution yang saat itu 

menjabat Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sebagai pemimpinnya 

dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikoro. Melalui Operasi Budhi, Pemerintah 

berharap pelaku korupsi dapat dibawa kepengadilan utamanya pelaku korupsi 

dalam tubuh perusahaan-perusahaan serta lembaga negara lainya yang dianggap 

rawan praktek korupsi dan kolusi
50

.  

Namun alasan politis menyebabkan berhenti dan terganggunya efektifitas 

dalam pelaksanaan Operasi Budhi, seperti pada pengusutan kasus Direktur Utama 

Pertamina yang kabur ke Luar Negeri dan Direksi Pertamina lainnya yang 

menolak untuk diperiksa dengan alasan belum adanya surat tugas dari atasan. 

Meski berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai lebih kurang Rp. 11 

Miliar, Operasi Budhi kemudian dibubarkan melalui pengumuman yang 

dibacakan oleh Subandrio dan digantikan oleh Komando Tertinggi Retooling 

Aparat Revolusi (KONTRAF) dengan Presiden Soekarno sebaga Ketua serta 

dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani
51

. 
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Menurut Bohari, meski telah beberapa kali diadakan pergantian Peraturan 

Perundang-undangan dan beberapa kali dibentuk lembaga pemberantasan korupsi, 

namun selama kurun waktu antara tahun 1960-1970 perkembangan dan 

peningkatan potensi tindak pidana korupsi dirasakan terus berlangsung dengan 

hebat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupsi 

mencapai 10 (sepuluh) undang-undang, namun hal ini tidak berpengaruh 

signifikan. Bahkan meskipun Pemerintah juga melaksanakan Operasi Buddhi 

untuk menangkap para koruptor yang berada di luar negeri namun hal ini 

sepertinya tidak memiliki dampak yang signifikan sebagaimana dapat terlihat dari 

terus bertambah atau semakin maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia
52

.  

Era Demokrasi Terpimpin mulai memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir 

ketika pada tanggal 30 September 1965 terjadi upaya perebutan kekuasaan 

pemerintah oleh Gerakan 30 September (G30S PKI). Kuat dugaan gerakan itu 

didalangi oleh PKI dengan cara menyingkirkan lawan-lawan politiknya. 

Akibatnya, situasi nasional menjadi memburuk yang ditandai dengan:  (1) 

Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa G30S PKI 

ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama; (2) 

Keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600% 

sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga 

bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat; (3) Muncul reaksi 

keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-

besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar 

PKI berserta organisasi masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili
53

. 
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Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut membuat berbagai 

gerakan yang tergabung dalam kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) 

bersatu membentuk kesatuan aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya 

lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat 

dalam G30S PKI. Kesatuan aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 

melancarkan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR-GR (Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong) untuk mengajukan tuntutan ”TRITURA” (Tri 

Tuntutan Rakyat) yang berisi: (1) Pembubaran PKI berserta organisasi masanya; 

(2) Pembersihan Kabinet Dwikora; dan (3) Penurunan harga-harga barang
54

. 

Pemerintah menanggapi tuntutan masa dengan menggelar reshuffle kabinet. 

Namun upaya reshuffle Kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan 

Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat 

menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 

G30S PKI. Wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin menurun setelah 

upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI tidak 

berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa 

(Mahmilub)
55

. 

Usaha-usaha untuk menciptakan iklim politik yang stabil mulai dilakukan 

setelah keluarnya Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966. Surat Perintah yang 

dikeluarkan oleh Presiden Sukarno itu memberi wewenang untuk Letjen Soeharto 

sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang 

dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan 

jalannya revolusi. Surat perintah itu kemudian dikukuhkan oleh Sidang Umum 

MPRS menjadi Ketetapan (TAP) MPRS Nomor IX tahun 1966
56

.  
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Berdasarkan SP 11 Maret itu Jenderal Soeharto mengambil beberapa 

tindakan, antara lain membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Dengan 

pembubaran PKI itu maka terpenuhilah sebagian tuntutan rakyat. Dalam bulan 

Juli 1966 MPRS juga mengeluarkan ketetapan dalam rangka mengembalikan 

kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, antara lain TAP MPRS Nomor 

XI tahun 1966 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum. Salah satu TAP MPRS 

tahun 1966 yang penting pula dalam dalam rangka usaha untuk menciptakan 

stabilitas politik ialah TAP MPRS Nomor XIII tentang Pembentukan Kabinet 

Ampera. Tugas untuk membentuk kabinet ini diserahkan kepada Letjen Soeharto 

sebagai pengemban TAP MPRS Nomor IX tahun 1966. Tugas pokok kabinet ini 

ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi, sementara program kabinet ini 

antara lain: memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan 

pangan
57

. 

Pada tanggal 9 Februari 1967, DPR-GR mengajukan resolusi dan 

memorandum kepada MPRS agar diadakan Sidang Istimewa. Agar terjadi 

peralihan kekuasaan dengan tetap menjaga martabat Presiden Soekarno sebagai 

Proklamator RI, maka diadakanlah pendekatan secara pribadi oleh pimpinan 

ABRI. Sebelum Sidang Istimewa MPRS digelar, pimpinan ABRI tersebut 

mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Presiden menyerahkan kekuasaan 

kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban TAP MPRS Nomor IX/MPRS/1966. 

Sesuai dengan usulan pimpinan ABRI tersebut, Presiden pada tanggal 20 Februari 

1967 menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto 

selaku pengemban SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret). Presiden 
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Soekarno kemudian secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal 

Soeharto. Pada tanggal 12 Maret, Jenderal Soeharto dilantik dan diambil 

sumpahnya sebagai Presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto tersebut, secara 

resmi Pemerintahan Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama berakhir. 

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kemudian 

disebut Orde Baru menjalankan kekuasaannya
58

. 

 

D. Birokrasi Indonesia Era Orde Baru 

Pemerintahan baru pasca percobaan kudeta 30 September 1965 berupaya 

memapankan kekuasaannya. Upaya ini dijalankan dengan melakukan perombakan 

politik diikuti pembenahan ekonomi sebagai cara utama untuk memperoleh 

kepercayaan masyarakat dalam negeri dan komunitas internasional. Langkah 

politik paling besar yang dilakukan yaitu mengganti para pendukung Soekarno 

dengan orang-orang yang dianggap sejalan dengan kebijakan Orde Baru. Hal ini 

dilakukan untuk menciptakan ketertiban politik guna menghindari ketidakstabilan 

akibat pertentangan-pertentangan kepentingan politik dan ideologi, terutama 

pertentangan terhadap kebijakan baru yang ditempuh. Semakin mengguritanya 

kekuasaan Orde Baru dipercepat dengan dibentuknya berbagai organisasi-

organisasi korporatis yang langsung berada di bawah arahan pemerintah
59

. 

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada 

Juni-Juli 1966. Ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut di antaranya 

mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tumbuh dan 

berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang 
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yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, 

sebagian besar lainnya diasingkan ke Pulau Buru. Pada masa Orde Baru pula 

pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan 

untuk mencapai stabilitas nasional diawali dengan konsensus nasional
60

.  

Menurut Mohtar Mas’oed, suatu konsensus yang didasarkan pada suatu ide 

untuk mendukung pembangunan ekonomi dianggap bermanfaat untuk 

menyatukan rakyat di belakang pemerintah dan menerapkan program secara 

efektif
61

. Konsensus nasional di awal Orde Baru mencakup dua hal, yaitu : 

Pertama, berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk 

melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus 

pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. Sedangkan konsensus Ke dua 

adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, 

konsensus ke dua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus ke dua lahir antara pemerintah dan 

partai-partai politik dan masyarakat
62

. 

Pada periode Orde Baru, perhatian pemerintah lebih terfokus ke masalah 

pembangunan ekonomi. Pemerintah meyakini bahwa kebangkrutan ekonomi 

dapat diatasi melalui pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. 

Penataan kembali kehidupan politik melalui strategi depolitisasi, deideologi, dan 

deparpolisasi dengan birokrasi pemerintah sebagai kekuatan utamanya, dengan 

tujuan agar terwujudnya stabilitas politik bagi kelangsungan pembangunan 

ekonomi. Adapun atribut utama birokrasi pemerintah yang sentralistis adalah 

monoloyalitas dan kemampuan melaksanakan perintah atasan. Pemerintah Orde 
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Baru berpendapat bahwa birokrasi pemerintah akan dapat berperan selaku motor 

pertumbuhan ekonomi jika birokrasi mempunyai struktur komando yang 

sentralistis. Maka birokrasi tidak dituntut untuk peka atas aspirasi rakyat. Bahkan 

fungsinya lebih diarahkan sebagai mobilisator massa ketimbang sebagai 

artikulator massa
63

.  

Pilihan terhadap birokrasi ini sejalan dengan pendapat Saul M. Katz bahwa 

birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki akses 

penguasaan atas seluruh sumber-sumber nasional. Oleh karena itu, pada umumnya 

pemerintah dengan birokrasinya memiliki lebih banyak kemampuan untuk 

melaksanakan pembangunan dari pada organisasi kemasyarakatan lainnya. 

Pembangunan sebagai proses perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia 

membutuhkan agent of change yang benar-benar memiliki kekuasaan dan sumber 

daya yang besar. Justru karena itu, Pemerintah melalui birokrasinya merupakan 

contoh terbaik
64

. 

Pemerintah Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium 

mobile bagi program pembangunan nasional. Realisasi reformasi birokrasi pada 

saat itu diarahkan pada : (1) Memindahkan wewenang administratif kepada eselon 

atas dalam hierarki birokrasi; (2) Membuat birokrasi responsif terhadap kehendak 

kepemimpinan di pusat; dan (3) Untuk memperluas wewenang pemerintah baru 

dalam rangka mengonsolidasikan pengendalian atas derah-daerah. Realisasi dari 

kebijakan tersebut adalah membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dilakukan secara terperinci pada setiap tahunnya
65

. 
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Melalui pidato kenegaraan di depan anggota DPR/MPR pada tanggal 16 

Agustus 1967, Presiden Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama yang 

tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan Demokrasi yang 

terpusat ke Istana
66

. Melihat kondisi yang terjadi, pemerintah kemudian 

malakukan kajian terhadap hambatan pelaksanaan pemberantasan korupsi dan 

berakhir pada kesimpulan bahwa penyebab terhambatnya upaya pemberantasan 

korupsi antara lain adalah karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

Peraturan Perundang-undangan mengenai korupsi dirasakan kurang memadai 

untuk melakukan tindakan, baik secara represif maupun preventif, terutama 

mengenai rumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam undang-undang yang 

mensyaratkan adanya pembuktian unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran 

sehingga pemerintah memandang perlu melakukan pembaharuan hukum pidana 

untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960
67

.  

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka keluarlah Amanat Presiden 

Nomor R. 07/P.U/VIII/1970 tanggal 13 Agustus 1970 Tentang Rancangan 

Undang-Undang untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960. 

Pemerintah menyampaikan kepada DPR-GR sebuah Rancangan Undang-Undang 

yang dimaksudkan untuk mencabut dan mengganti Undang- Undang Nomor 24 

Prp. Tahun 1960 dengan undang-undang korupsi yang baru. Setelah beberapa 

tahap pembahasan dalam persidangan di Lembaga Legislatif, akhirnya pada 

sidang pleno tanggal 12 Maret 1971 Rancangan Undang-Undang tersebut 
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disetujui oleh DPR-GR untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Kemudian 

Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden pada tanggal 29 

Maret 1971 menjadi undang-undang, yaitu Undang- Undang Nomor 3 Tahun 

1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
68

. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Presiden Soeharto membentuk Komite 4 (empat) yang 

beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof. 

Johanes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Komite 4 (empat) 

tersebut diberi mandat untuk melakukan tugas utama yaitu membersihkan 

sejumlah Lembaga Pemerintah seperti Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, 

PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Namun dalam perkembangannya 

lemahnya posisi tawar Komite 4 (empat) membuat Komite ini tidak mampu 

berbuat banyak utamanya dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan 

kepentingan pemerintah. Menyikapi hal ini Pemerintah mengangkat Laksamana 

Sudomo, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban. 

Pemerintah kemudian menganjurkan untuk membentuk Operasi Tertib dengan 

tugas antara lain memberantas korupsi. Perselisihan pendapat kemudian muncul 

utamanya mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down 

dan cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Operasi 

Tertib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di 

singgasana Orde Baru
69

. 
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Masa Orde Baru, ditandai dengan berafiliasinya birokrasi di Indonesia 

dengan Partai Golkar selaku pemegang partai mayoritas tunggal di DPR ditambah 

dengan militer. Sebagian kalangan menyebutnya dengan istilah ABG (ABRI, 

Birokrasi dan Golkar). Kemudian tiga serangkai tersebut menjelma menjadi 

kekuatan sosial-politik yang sulit ditandingi di Indonesia pada masa itu. Birokrasi 

sangat kuat pada saat Orde Baru, birokrasi mengendalikan kurang lebih 80% 

aktivitas masyarakat, sehingga membuka peluang terjadinya inefisiensi 

penggunaan anggaran negara. Pelayanan yang diberikan birokrasi pada masa Orde 

Baru mendapat banyak sorotan, terutama perlakuan istimewa terhadap daerah 

yang menjadi basis utama konstituen Golkar. Hal ini berhubungan dengan 

pembangunan infrastruktur, bidang politik
70

. 

Dalam upayanya menata kehidupan ekonomi, Pemerintah Orde Baru 

berusaha keras melindungi kepentingan dan perusahaan asing. Hal ini berkaitan 

dengan pilihan strategi pembanguan ekonomi yang “berorientasi keluar”. 

Pemerintah juga tidak secara formal melakukan diskriminasi terhadap golongan 

Cina. Sebaliknya, Pemerintah berusaha untuk mendorong dan memajukan sektor-

sektor usaha swasta. Pada masa ini patronase pengusaha dilakukan terhadap 

golongan militer yang memegang posisi strategis di dalam birokrasi negara. Para 

elit birokrasi ini menguasai sumber daya, kesempatan investasi, pintu masuk 

pasar, kredit-kredit bank negara, dan berbagai konsesi. Keuntungan yang 

diperoleh dari usaha-usaha ini jarang digunakan untuk akumulasi modal produksi, 

melainkan lebih sering digunakan untuk memelihara dukungan politik dalam 

birokrasi sipil maupun militer. Dengan dana itulah jaringan-jaringan pengikut 
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setia dibiayai sehingga dapat melanggengkan kekuasaan. Dengan demikian 

terbentuklah apa yang oleh Hans Dieter Evers disebut sebagai “kelompok-

kelompok strategis”
71

. 

Dapat dikatakan bahwa pola patronase, seperti berlangsung pada era 

Program Benteng di masa Orde Lama, kembali terwujud di era Orde Baru kendati 

dalam cara yang berbeda. Para elit birokrasi menawarkan berbagai kontrak yang 

sangat menguntungkan, konsesi-konsesi hutan, manufaktur, lisensi ekspor-impor, 

dan kedudukan monopoli kepada pengusaha pribumi tertentu, atau kepada 

pengusaha asing dan pengusaha Cina yang menyelenggarakan usaha-usaha 

patungan dengan partner pribumi atas nama elit itu. Berkembanglah kemudian 

apa yang disebut dengan the crony capitalism, kapitalisme kekerabatan. Dalam 

sistem seperti itu, mereka yang berkembang secara ekonomi lebih ditentukan oleh 

lobby politiknya dan kedekatan atau kekerabatannya dengan pusat kekuasaan. 

Seperti halnya periode Benteng, pengaturan itu menimbulkan apa yang oleh Fred 

Riggs dinamakan sebagai “suatu simbiotik antara pejabat birokrasi dan para 

pengusaha swasta”
72

. 

Menurut Pande Raja Silalahi, pemihakan pemerintah kepada pengusaha 

nasional ternyata tak kunjung mendewasakan sebagian besar dari mereka. 

Muncullah konglomerasi yang lahir bukan akibat berlakunya hukum besi pasar 

bebas (free fight competition), melainkan karena perlindungan politik dan fasilitas 

birokrasi. Konsentrasi modal di tangan konglomerat Indonesia sudah sedemikian 

besar dan amat merisaukan. Menurut laporan Bank Dunia, omzet 10 konglomerat 

terbesar di Indonesia diperkirakan sekitar 30 persen dari PDB. Jadi sebanyak 200- 
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300 konglomerat telah menguasai sekitar 60 persen PDB. Akibatnya, terjadi 

kenaikan harga komoditas yang semakin mempersulit kehidupan 40 persen 

penduduk berpendapatan rendah. Sedangkan, konglomerasi yang menjadi-jadi 

telah mengakibatkan banyaknya usaha kecil menengah yang gulung tikar karena 

tidak mampu bersaing. Sementara itu, di tubuh birokrasi sendiri, kuatnya 

kecenderungan sentralisasi telah menyebabkan birokrasi pemerintah Orde Baru 

dihinggapi budaya birokrasi yang bersifat kounter-produktif terhadap 

pembangunan nasional. Berbagai praktek budaya patrimonial telah menguasai 

hubungan-hubungan antar birokrat maupun hubungan antara birokrat dengan 

komponen lain. Dalam hubungan seperti ini kemajuan karir birokrat tergantung 

pada kecerdikannya memanfaatkan dan memelihara hubungan pribadi dengan 

atasan. Karena itu timbul kecenderungan untuk memuaskan atasan dengan cara-

cara berlebihan
73

. 

Sementara itu hubungan birokrasi dengan kekuatan ekonomi telah merubah 

hakekat birokrasi menjadi comprador yang berkolusi dengan kekuatan ekonomi 

untuk memperkaya diri. Kesemuanya mengarah pada apa yang oleh Soedjatmoko 

disebut sebagai “disjunction between power and morality” yang ditandai dengan 

dominasi nilai-nilai materialisme serta hedonisme dalam tubuh birokrasi. 

Indonesia menjadi salah satu negeri terkorup di dunia, dan mencerminkan 

fenomena yang oleh Bank Dunia disebut bad governance dengan ciri-ciri: (1) 

Failure to make a clear separation between what is public and what is private, 

and hence a tendency to divert public resources for private gain; (2) Failure to 

establish a predictable framework of law and government behaviour conducive to 
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development, or arbitrariness in the application of rules and laws; (3) Excessive 

rules, regulation, licencing requirement and so forth which impede the finctioning 

of markets and encourage rent seeking; (4) Priorities inconsistent with 

development, resulting in misalocation of resources; (5) Excessisively narrowly 

based or non transparent decision making
74

. 

Perekonomian pada masa Orde Baru mulai memperlihatkan tanda-tanda 

kehancuran yang ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah yang dikenal 

dengan Paket Oktober 1988 (Pakto 1988) yang mendorong ekspansi besar-besaran 

bisnis perbankan, namun tidak diimbangi oleh sistem pengawasan yang memadai. 

Rapuhnya sistem dalam perbankan itu akan berimbas pada hancurnya tatanan 

dunia bisnis sebuah bangsa sebagaimana krisis yang terjadi pada 1997. Macetnya 

dana mikro di perusahaan akibat goncangan di sektor perbankan mengakibatkan 

pihak swasta mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek untuk 

membayar cicilan utang. Namun selain proses kebijakan yang lemah, juga krisis 

yang terjadi pada tahun 1997 tidak lepas dari peran politisi yang hanya 

memikirkan diri dan kelompoknya saja. Akibatnya, upaya untuk menggerakan 

roda perekonomian Indonesia tak ubahnya seperti memaksa sebuah lokomotif tua 

berjalan di atas bantalan-bantalan rel yang seharusnya diperbaiki terlebih dahulu 

sebelum rel menuju tempat pemberhentian berikutnya
75

.  

Kondisi antiklimaks kemudian muncul, pada tahun 1997-an nilai tukar 

rupiah anjlok terhadap dolar. Situasi perekonomian yang selama ini menjadi pilar 

kekuatan Orde Baru menjadi tidak menentu arahnya. Hal ini kemudian 

berakumulasi menjadi kekecewaan masyarakat khususnya kelompok mahasiswa 
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kepada Pemerintahan Soeharto. Oleh karenanya pada tahun 1998, reformasi 

terjadi di Indonesia ditandai dengan lengsernya Soeharto yang telah menjabat 

sebagai presiden selama 32 tahun. Semenjak itu pula bangsa Indonesia memasuki 

Orde Reformasi. Namun dalam kabinet berikut seperti Kabinet Persatuan 

Nasional, Kabinet Gotong Royong, dan Kabinet Indonesia Bersatu, upaya 

reformasi birokrasi belum memenuhi harapan publik, berbagai kendala muncul 

mulai dari hal bersifat politis hingga yang bersifat praktis
76

. 

 

E. Birokrasi Indonesia Era Reformasi 

Runtuhnya kekuasaan Pemerintah Orde Baru di awali dengan adanya krisis 

moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus 

memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. KKN (Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme) semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus 

meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan 

munculnya demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum 

demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total
77

.  

Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. 

Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa 

Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa 

tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan 

Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar 

sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden 

Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet 

Reformasi. Selain itu, Pemerintah juga membentuk Komite Reformasi yang 
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bertugas menyelesaikan undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian, 

undang-undang susduk MPR, DPR, dan DPRD, undang-undang antimonopoli, 

dan undang-undang antikorupsi
78

.  

Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 

14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya 

penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari 

jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan 

diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada 

Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde 

Baru dan dimulainya Orde Reformasi
79

.  

Runtuhnya rejim Orde Baru dan lahirnya era Reformasi memberi peluang 

dan harapan bagi proses perubahan mendasar menuju ke arah yang lebih baik. 

Pemerintah transisi, seperti dinyatakan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 11 

Agustus 1998 ia mengakui bahwa sumber dari segala krisis ekonomi adalah 

kekeliruan kebijakan ekonomi selama tiga dasawarsa. Kebijakan ekonomi yang 

keliru tersebut misalnya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan 

pemerataan sehingga terjadi konglomerasi yang menyebabkan kekuatan ekonomi 

terpusat pada sejumlah pengusaha. Serta terabaikannya pembangunan basis 

perekonomian rakyat sebagai pondasi ekonomi nasional menyebabkan bangunan 

ekonomi tersebut mudah hancur diterpa krisis (Media Indonesia, 11/8/1998)
80

. 

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 telah mendorong munculnya 

berbagai macam perubahan dalam sistem ketatanegaraan, yang merupakan 

dampak dari adanya Perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Tahun 

                                                           
78

 Ibid. Diakses pada 10 Mei 2016. 
79

Ibid. Diakses pada 10 Mei 2016. 
80

 Ma’arif, Syamsul. ”Rent Seeking Behaviour” Dalam Relasi Birokrasi Dan Dunia Bisnis. 

http://erpandsima.blogspot.co.id/2014/07/indonesia-dalam-sistem%20pemerintahan.html
http://erpandsima.blogspot.co.id/2014/07/indonesia-dalam-sistem%20pemerintahan.html


79 
 

1945 (UUD’45). Salah satu hasil dari perubahan dimaksud adalah beralihnya 

supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke supremasi konstitusi
81

. 

Supremasi konstitusi memposisikan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang 

mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Perkembangan 

konsep trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembaga 

karena dianggap tidak lagi relevan mengingat fakta bahwa tiga fungsi kekuasaan 

yang selama ini ada tidak mampu menanggung beban negara dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini kemudian mendorong negara 

membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif 

dalam mengatasi persoalan aktual negara dalam bentuk dewan, komisi, komite, 

badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya
82

. 

Sejak era reformasi tahun 1998 dicanangkan, Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) telah mengeluarkan dua Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor 

XI/MPR/Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dilanjutkan dengan TAP MPR Nomor 

VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijaksanaan Pemberantasaan dan 

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara khusus, Pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tujuan dari 

Undang-Undang ini yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas 

KKN melalui penerapan prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, 

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan 

akuntabilitas. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Hak dan Kewajiban 
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Penyelenggara Negara antara lain berkewajiban melaporkan harta kekayannya dan 

bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat; tidak 

melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam undang-undang 

tersebut kemudian diatur peran serta masyarakat; kemudian diperkuat dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pemerintah juga mengeluarkan Inpres Nomor 30 Tahun 1998 tentang 

Pembentukan Komisi Pemeriksa Harta Pejabat. Namun dengan seluruh perangkat 

aturan yang ada, BJ Habibie gagal mengusut dengan cepet dugaan korupsi yang 

dilakukan Soeharto. Habibie tidak hanya tidak berhasil menyeret kasus Soeharto 

ke pengadilan, justru menghentikan penyelidikan kasus tersebut
83

. 

Presiden BJ. Habibie akhirnya meletakkan jabatannya sebagai Presiden 

digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur)
84

. Melalui Keppres Nomor 44 

Tahun 2000 Tanggal 10 Maret 2000, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk 

lembaga Ombudsman. Berdasarkan Kesepakatan Letter of Intent (LOI) antara 

Pemerintah Republik Indonesia dengan IMF, maka melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2000 dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (TGPTPK). Namun setelah melalui judicial review di Mahkamah Agung, 

TGPTPK akhirnya dibubarkan karena dianggap tidak selaras dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesungguhnya juga banyak menimbulkan 

permasalahan khususnya mengenai tidak adanya  pasal yang mengatur tentang 
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peraturan peralihan. Hal ini mengakibatkan para pelaku korupsi di era Orde Baru, 

berdasarkan asas bahwa hukum tidak berlaku surut, tidak dapat dijerat dengan 

Pasal korupsi karena undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi
85

. 

Masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid berakhir dengan singkat setelah 

kekuasaannya beralih ke tangan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri
86

. Pada 

masa Pemerintahan Presiden Megawati dibentuklah lembaga baru bernama 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum dibentuknya KPK, Pemerintah 

telah melakukan kajian secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa undang-undang tersebut ternyata banyak mengandung 

kelemahan oleh karena itu kemudian undang-undang tersebut dicabut dengan 

keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Melalui undang-undang yang baru tersebut khususnya pada Pasal 

43 Pemerintah diberikan amanat untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi
87

. 

Pemerintahan Presiden Megawati kemudian mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Namun di masa Pemerintahan Megawati pula, publik rnelihat dengan 

kasat mata wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah 
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otoritas kekuasaan. Hal ini dapat terlihat dari mudahnya para konglomerat yang 

bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. 

Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, 

The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, 

maupun pemberian fasilitas MSAA kepada para konglomerat yang utangnya 

macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya 

memberantas korupsi. Masyarakatpun menilai bahwa Pemerintah masih memberi 

perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi 

kebangkrutan perekonomian nasional
88

. 

Pada masa tersebut dikenal adanya dua macam birokrasi yaitu birokrasi 

patrimonial dan birokrasi kapitalisme. Birokrasi patrimonial sendiri dapat 

diartikan sebagai perekrutan orang ke dalam birokrasi didasarkan pada kedekatan 

hubungan personal yang mengabaikan kualitas individu, namun lebih 

memprioritaskan loyalitas kepada atasan. Sedangkan birokrasi kapitalisme, dapat 

diartikan sebagai perilaku para birokrat yang secara aktif terlibat dalam aktivitas 

bisnis yang berkaitan dengan pelayanan publik
89

. Faktor kultural dan struktural 

berperan besar dalam mendorong terjadinya KKN di kalangan birokrasi. 

Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya 

belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. 

Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi 

sering kali masih terjadi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan 

pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai 

pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani 

dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh 

dan arogan terhadap masyarakat
90

. 
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Masa jabatan Presiden Megawati Soekarno Putri berakhir pada tahun 2004 

dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden berikutnya
91

. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) berhasil terpilih 

selaku Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat 

berkat ekspektasi masyarakat yang tinggi khususnya dalam hal pemberantasan 

korupsi. Hal ini terjadi mengingat pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf 

Kalla dalam visi misinya mengusung agenda “Menciptakan Kepastian Hukum, 

Peraturan Dan Rasa Aman Untuk Berusaha Dan Bekerja”
92

. Pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam program 100 (seratus) hari pertama kerja 

Kabinet Indonesia Bersatu mencanangkan pemberantasan korupsi secara spesifik 

sebagai satu dari tiga agenda besar dengan tema “Mewujudkan Indonesia yang 

Adil dan Demokratis”
93

.  

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla kemudian 

mengaktualisasikan  visi misinya melalui maklumatnya sebagaimana termuat 

dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi guna membantu KPK. Melalui 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, pemerintah menginstruksikan 

agar dilakukan penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan 

pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan 

Negara).  Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 setidaknya terdapat 12 

instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang ditujukan 

kepada menteri-menteri tertentu, Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur serta 

Bupati/Walikota sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing
94

.  
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Berdasarkan Inpres tersebut, BAPPENAS (Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional) kemudian mengeluarkan sebuah dokumen resmi berisi  

rencana pemberantasan korupsi yang lebih sistematis yang diberi nama Rencana 

Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) tahun 2004-2009. RAN PK ini 

menekankan pada tiga elemen yaitu: pencegahan korupsi, represi kasus-kasus 

korupsi serta monitoring dan evaluasi keduanya, baik pencegahan maupun 

represi
95

. Untuk mewujudkan tujuan pembentukannya, maka strategi yang 

digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi haruslah tepat. Adapun 

strategi yang dimaksud adalah dilakukan dengan 3 (tiga) macam, yaitu: (1) 

Strategi persuasive, yaitu upaya menghilangkan penyebab korupsi dan peluang 

korupsi; (2) Strategi detektif, yaitu menampilkan dan mengidentifikasi tindak 

pidana korupsi dalam waktu sesingkat mungkin; dan (3) Strategi represif, yaitu 

upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya 

dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan 

pengadilan
96

. 

Komitmen politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla 

tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, untuk 

melengkapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk 

menggenapkan pilar negara hukum yang demokratis, Pemerintah sebelumnya juga 

telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

lnformasi Publik
97

. 
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Semua langkah hukum Pemerintah tersebut telah diperkuat dengan sistem 

check and balances yang memadai melalui pembentukan komisi ombudsman 

nasional, komisi kepolisian, kemisi kejaksaan, dan komisi yudisial. Pemerintahan 

Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa jabatan berikutnya di Tahun 2009 

bahkan telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berdasarkan 

Keputusan Presiden Rl Nomor 37 Tahun 2009 dengan tugas pokok melakukan 

koordinasi dengan Lembaga Negara dan Penegak Hukum maupun Profesi. 

Merujuk reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pemerintah sejak 13 (tiga 

belas) tahun yang lalu, sangat jelas bahwa reformasi hukum (baca undang-

undang) telah berhasil kecuali reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance
98

). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai 

reformasi birokrasi dalam rangka pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono 2009-2014, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terapat beberapa upaya atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Susilo 

Bambang Yudhoyono melalui reformasi birokrasi 2010-2014 untuk 

mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Upaya atau langkah-

langkah yang telah dilakukan baik melanjutkan kebijakan yang telah ada 

sebelumnya dan mengeluarkan kebijakan yang baru. Beberapa kebijakan lama 

yang dilanjutkan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid 2 (dua) 

meliputi: instruksi penyusunan LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat 

negara), penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah, penerapan e-goverment, penandatangan pakta integritas, penerapan 

anggaran berbasis kinerja, pemberian remunerasi, dan penerapan promosi 

jabatan secara terbuka. Sedangkan kebijakan baru yang dikeluarkan meliputi: 

pencanangan zona integritas, penerapan sistem integritas nasional (SIN), dan 

penerapan strategi nasional pencegahan, dan pemberantasan korupsi (Stranas 

PPK)  
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2. Capaian Reformasi Birokrasi 

Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan ke arah lebih baik atau peningkatan 

untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Namun 

meskipun telah menunjukkan ke arah yang lebih baik tersebut dan jika 

berdasarkan indikator yang telah dibuat dan harus dicapai pada tahun 2014 

maka indikator tersebut belum tercapai, di samping itu jika dikomparasikan 

dengan negara-negara lain capaian-capaian yang telah diraih Indonesia selama 

kurun waktu 2009-2014 masih jauh dari yang diharapkan. Beberapa indikator 

yang peneliti gunakan sebagai tolak ukur upaya pencagahan korupsi yang telah 

dilakukan oleh Pemerintahan SBY Jilid 2 (dua) di antaranya: peningkatan IPK 

Indonesia dari tahun 2009-2014, peningkatan predikat hasil audit kekayaan 

negara, peningkatan indeks integritas sektor publik, dan peningkatan 

penyelamatan kekayaan negara. Jika dilihat dari beberapa tolak ukur tesebut 

hasilnya terus meningkat dari tahun ke tahun, namun hal ini dibarengi pula 

dengan meningkatnya jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian reformasi birokrasi dalam rangka pemberantasan 

korupsi di era Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014, maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Harus adanya sanksi lain selain sanksi administratif untuk pejabat negara 

yang tidak melaksanakan kewajiban LHKPN. 



207 
 

2. Harus adanya reward dan punishment untuk kementerian/lembaga/pemda 

yang menerapkan e-procurement dan e-government. 

3. Bukan hanya kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya aparatus saja 

yang perlu disiapkan namun kesiapan masyarakat juga harus diperhatikan 

dalam menerapkan e-procurement dan e-government. 

4. Harus adanya standarisasi yang jelas baik kuantitatif maupun kualitatif 

terkait output yang ingin dicapai dalam setiap program sehingga tujuan 

penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat tercapai. 

5. Menyederhanakan sistem administrasi pemberian remunerasi terhadap 

pegawai negeri. Perlu dibuat sistem administrasi penggajian yang lebih 

sederhana, transparan, dan mudah dimengerti oleh pegawai negeri. 

6. Pemberian pemahaman kepada pejabat negara mengenai makna 

sesungguhnya dibalik penanda tanganan pakta integritas. 

7. Melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah 

untuk segera mencanangkan dan membangun zona Integritas sebagai 

langkah percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

8. Melakukan bimbingan dan pendampingan kepada instansi pemerintah yang 

telah mencanangkan zona integritas, untuk segera menetapkan dan 

membangun unit kerja sebagai zona intergritas. 

9. Mensosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemda untuk 

menerapkan sistem integritas nasional (SIN) secara konsisten. 

10. Mengevaluasi Stranas PPK terutama mengenai mekanisme pelaporan aksi, 

waktu aksi, dan pelaksanaan sehingga tidak terkesan hanya formalitas. 
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11. Memastikan assesment center akan melakukan penilaian yang objektif 

sehingga tujuan dari promosi jabatan secara terbuka bisa tercapai. 

12. Perlunya evaluasi terkait waktu dan mekanisme seleksi penerapan promosi 

jabatan terbuka. 

13. Penyelamatan kekayaan negara harus dimasukkan ke dalam target atau 

capaian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.  

14. Upaya-upaya yang telah pemerintah lakukan sebaiknya dibarengi dengan 

upaya pengawasan dan pengendalian pada tingkat bawah sehingga celah-

celah korupsi dapat tertutup. 
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