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“Kebijakan politis, dan kecenderungan pada potensi 

ketidaktaatan aturan dan/atau perilaku koruptif?” 

 
 Catatan Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional 2021” 

 

 

 

 

 

 

 
 

enulis mencoba mengangkat buah goresan jari jemari ini sebagai penghormatan atas 

hadirnya kembali Hari Anti Korupsi Internasional 2021, dimana penulis mencoba mengutip 
Pidato Presiden Jokowi di Hari Anti Korupsi Internasional 2021 dengan tema “Korupsi Masih 
Jadi Extraordinary Crime” atau korupsi masih menjadi kejahatan luar biasa. 

Presiden mengungkapkan bahwa pada periode Januari hingga November 2021, Polri telah 
melakukan penyidikan 1032 perkara korupsi. Sedangkan Kejaksaan sendiri pada periode kali 
ini telah melakukan penyidikan hingga 1486 kasus perkara korupsi. Penjelasan beliau bahwa  
aparat penegak hukum termasuk KPK tetap jangan perpuas diri terlebih dahulu, karena 
penilaian masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Menurut 
penjelasannya lebih lanjut bahwa sebagaimana data survey nasional pada bulan November 
2021 diperoleh kondisi sebagaimana urutan sebagai berikut : 

1. Permasalahan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mencapai 37,3%;  
2. Masyarakat masih menempatkan masalah pemberantasan korupsi sebagai permasalahan 

kedua yang mendesak untuk diselesaikan mencapai 15,2%; 

3. Urutan ketiga sendiri masalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6%. 

Jika tiga hal tersebut menjadi satu kesatuan, maka korupsi bisa menjadi pangkal permasalahan 
yang lain, bahkan sumber dari berbagai sumber permasalahan ekonomi, hukum, politik, sosial, 
dan masalah lainnya yang sampai hari ini masih membelenggu bangsa ini, seperti halnya 
mengganggu lapangan kerja, dan korupsi bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan lain yang tidak mengenakan adalah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menduduki Rangking 102, dibandingkan 
dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara ranking indeks persepsi korupsi Indonesia sejak tahun 2020 masih 
jauh dibawah dari negara seperti Singapura menduduki ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 
57. Ada pertanyaan besar dan mendasar atas kondisi bangsa ini yang sudah berusia merdeka 76 tahun, yaitu apa yang 
terjadi terhadap pemerintahan kita, Pusat dan Daerah, pihak swasta, dan masyarakatnya. Tiga pilar ini yang merupakan 
pondasi dasar dalam mewujudkan Good Government seakan-akan tidak lagi perdaya atas keterpurukan akibat perilaku 
koruptif.  

CATATAN MINGGUAN KE-2 BULAN DESEMBER 2021 

 
Tulisan ini mengambil dari beberapa sumber referensi dari beberapa penelitian yang menggunakan penelitian 
yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penulis mencoba merangkum beberapa hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa ketika pejabat publik tidak mampu memisahkan secara tegas antara domain 
publik dan pribadi, maka akan berkorelasi negatif terhadap pelayanan publik. Hasil simpulan lain mengungkapkan 
bahwa hal tersebut tidak hanya dipicu oleh pejabat publik yang tidak menghayati arti dan pentingnya nilai etika 
publik bahkan parahnya pejabat publik tidak mengetahui apa itu etika publik. Etika publik memberikan dampak 
yang sangat besar dan serius terhadap pembuatan kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan publik juga 
sangat ditentukan oleh etika para pejabat publiknya. 
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Penulis mencoba memahami dan melakukan observasi data dan informasi dan 
menuangkan dalam penulisan untuk catatan mingguan ini tidak untuk mendiskreditkan 
siapapun. tetapi hanya sebagai wujud keprihatinan sebagai aparatur sipil negara yang 
melakukan tugas pembinaan dan pengawasan yang dirasakan makin berat dan sepertinya akan 
jauh dari keberhasilan, bahkan justru ada kekhawatiran dan persepsi pesimis selaku aparat 
pengawasan, yaitu ibarat pepatah “bagaikan api jauh dari panggang, bagaikan pungguk 
merindukan bulan”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hasil pengolahan data dan informasi yang diperoleh penulis mencoba melakukan 

suatu penjelasan dengan causal loop atau diagram sebab-akibat, yaitu merupakan alat yang 
penting untuk menggambarkan struktur feedback (umpan balik) dalam suatu system dimana 
menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini dari sudut pandang dan fungsi pengawasan 
secara komprehensif. Melalui diagram lingkaran kausal atau diagram kausal, penulis akan 
dibantu dalam memvisualisasikan bagaimana variabel yang berbeda dalam suatu sistem saling 
terkait secara kausal. Diagram terdiri dari satu set kata dan panah, dimana dengan diagram 
causal loop akan dilakukan metode pendekatan analisis sistem causal loop diagram (cld) 

dalam memahami upaya mengendalikan potensi ketidaktaatan aturan dan perilaku korupstif dari 
suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh etika publik dalam setiap pengambilan 
keputusan berupa “kebijakan politis” oleh suatu pejabat publik atau aparat pemerintah.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pengambilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh perilaku pengambil 
kebijakan, dimana terdapat beberapa yang mempengaruhi perilaku pembuatan kebijakan. 
Faktor-faktor tersebut sebagaiman dikutip dalam buku Modern Public Administration (Nigro, 
F.A., dan Nigro, L.G., New York: Harper&Row Publishers, 5th ed., 1980) yaitu : 

Biaya 

Politik 

Tinggi 
KEBIJAKAN POLITIS 

Tekanan Politik, 

Hukum, Sosial, 

Ekonomi, Ras, 

Agama dan 

Budaya 

Target 

Renstra/

RPJMN/D 

Perilaku 

Koruptif 

Kepentingan 

Kekuasaan, 

kelompok, 

keluarga 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Kebijakan 

Publik 

Etika 
Publik 

 

Etika pejabat publik di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
bersih dan efisien memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebagai 
pedoman moral dalam menyelenggarakan tertib pemerintahan, etika 
pejabat publik menjadi rujukan dalam berperilaku sehingga upaya 
menciptakan pemerintahan yang bersih pun dirasa akan lebih mudah 
tercapai. Sebaliknya, terhadap pelanggaran etika justru akan 
memunculkan perilaku buruk bahkan dapat menyebabkan terjadinya 
pelanggaran pidana. Dengan kata lain, praktik korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pejabat negara adalah 
merupakan pelanggaran etika.  

Integritas 

Pribadi 
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a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Seringkali pejabat publik harus membuat 

keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Memang, proses dan prosedur 
pembuatan kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya 
tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya. 
Tekanan ini bisa saja berasal dari atasan atau dari lembaga lain; 

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme). Kebiasaan lama organisasi cenderung 
akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para pejabat publik kendati misalnya keputusan-
keputusan itu telah dikritik sebagai sesuatu yang salah dan perlu di ubah (kebijakan 
yang diwariskan/diwarisi); 

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan 
sangat berperan besar; 

d. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman yang terdahulu kadang berpengaruh 
pada pembuatan kebijakan. Misalnya, orang sering membuat keputusan untuk tidak 
melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawab kepada pihak lain karena 
khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan. 

 
Beberapa faktor lain yang menyebabkan pembuatan kebijakan sulit atau lambat : 

a. Sulitnya memperoleh informasi yang cukup, bukti-bukti yang ada sulit disimpulkan;  
b. Adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda, sulitnya memperkirakan dampak 

kebijaksanaan, umpan balik kebijakan tidak dimengerti dengan benar dan seterusnya. 
c. Konteks kebijakan sangat menentukan arah kebijakan. juga oleh berbagai nilai, dan nilai-

nilai ini dapat berubah pula tergantung pada konteksnya. Nilai-nilai yang dimaksud sebagai 
dalam buku “Public Policy Making An Introduction” (Anderson, J.E., Boston: Houghton 
Mifflin Company, 2006) yaitu : 
 Nilai-nilai politis (political Values). Keputusan-keputusan seringkali dibuat atas dasar 

kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu; 
 Nilai-nilai organisasi (organization values). Keputusan-keputusan dibuat atas dasar 

nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (rewards) dan sanksi (sanctions), 
menjaga status quo, dan sebagainya. Nilai dan budaya organisasi khususnya organisasi 
birokrasi seringkali sulit berubah, atau mengalami perubahan yang sangat lambat; 

 Nilai-nilai pribadi (personal values). Seringkali pula keputusan dibuat atas dasar nilai-
nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pengambil kebijakan; 

 Nilai-nilai kebijakan (policy values). Kebijakan juga bisa dibuat atas dasar persepsi 

pembuat kebijaksanaan tentang apa itu "kepentingan publik",atau kebijakan yang secara 
moral dapat dipertanggungjawabkan; 

 Nilai-nilai ideologi (ideological values). Nilai ideologi dapat menjadi landasan 
pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijakan yang berpihak pada kelompok 
marjinal atau sebaliknya berpihak pada kelompok kapitalis; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disisi lain, ada juga kesalahan-kesalahan umum sering terjadi dalam proses pembuatan 

keputusan, sebagaimana dalam buku  “Modern Public Administration”, (Nigro, F.A., dan Nigro, 
L.G.,  New York: Harper&Row Publishers, 5th ed., 1980) yaitu: 
a. Cara berpikir yang sempit (cognitive nearsightedness). Pejabat publik kadang  

membuat keputusan dengan dasar-dasar pertimbangan yang sempit dengan tanpa 
mempertimbangkan implikasinya ke masa depan. Biasanya pembuat kebijakan hanya 
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mempertimbangkan satu aspek permasalahan saja dengan melupakan kaitannya dengan 
aspek-aspek lain, sehingga gagal mengenali problemnya secara komprehensif. 

b. Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu (the future will repeat 
the past). Bahwa masih banyak pejabat publik yang beranggapan bahwa perubahan-
perubahan itu normal dan hanya bersifat sementara, serta kemudian akan segera kembali 
seperti sediakala. 

c. Terlampau menyederhanakan sesuatu (over simplification). Kebijakan sering tidak 
sepenuhnya dapat mengatasi masalahnya malah justru mungkin menimbulkan masalah-
masalah baru. 

d. Terlalu bergantung pada pengalaman satu orang (overreliance on one's own 
experience). Mengandalkan pada pengalaman dari seseorang saja bukanlah cara yang 
terbaik. Situasi dan konteks di masa lalu mungkin berbeda, para pihak yang terlibat juga 
kemungkinan berbeda, dan sebagainya. 

e. Kebijakan yang dilandasi oleh pra konsepsi pembuat keputusan. Kebijakan akan lebih 
baik hasilnya kalau didasarkan pada temuan dan bukti-bukti (evidence-based). 
Sayangnya temuan-temuan ini sering diabaikan bila bertentangan dengan gagasan atau 
prakonsepsi pengambil kebijakan.  

f. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan (unwillingness to experiment). 
Pembuat kebijakan tidak punya kesempatan melakukan proyek percobaan (pilot project), 
karena beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan piloting dianggap memboros-boroskan 
keuangan saja. 

g. Keengganan untuk membuat keputusan (reluctance to decide). Lemahnya sistem 
pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan, takut menerima kritikan dari orang 
lain atas keputusan yang telah dibuat dan sebagainya. 

 
Nah…, dari pendekatan teori di atas sebagai bentuk pemahaman akan sifat kebijakan 

dan perilaku pengambilan kebijakan akan dapat membantu dalam mendekati dan berinteraksi 
dengan para pengambil kebijakan. Selain itu, akan mampu memahami kekuatan, kelemahan 
dan kekhawatiran para pengambil kebijakan, serta mampu pula mengidentifikasi cara-cara 
terbaik untuk membantu mereka, yang pada gilirannya dapat membantu dalam upaya untuk 
mempengaruhi kebijakan yang lebih tepat dan manfaat.  

 
Kembali pada peran seluruh auditor sebagai jajaran aparat pengawasan selaku 

APIP, sangatlah bermanfaatnya jika kita mampu menjadikan temuan hasil 
pengawasan (pemeriksaan) sebagai pertimbangan menjaga etika publik dan 
menjalankan tanggung jawab terhadap pelayanan publik yang optimal dan tepat 
target sasarannya. Menjaga kualitas pelayanan publik agar lebih bermanfaat optimal 

dan tepat sasaran dan tepat manfaat, sehingga menuju satu titik mewujudkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat makin jadi nyata. Menjaga etika publik memang sangat 

dibutuhkan dalam pembentukan kebijakan publik yang sejatinya diterapkan sebagai 
pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Etika publik dapat memberikan 
dampak yang sangat besar dan serius terhadap pembuatan kebijakan publik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Keberhasilan suatu kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh etika 
para pejabat publiknya. Sudah menjadi kewajiban APIP sebagai pelaku yang 
paling membantu usaha dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan agar tidak 
cenderung mengarah kepada ketidaktaatan pada aturan dan dapat 
menumbuhkan perilaku koruptif yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadi 
permasalahan berat bagi aparatur pengawasan (APIP) dalam menjaga etika 
publik dan menjalankan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Mengingat 
perlunya menjaga etika publik, berawal dari adanya keprihatinan terhadap 
pelayanan publik yang buruk karena adanya konflik kepentingan dan korupsi, 
konflik kepentingan faktor politik dan hukum dengan perilaku koruptif. Yang 
terpenting, APIP tetap menjaga etika publik dan tetap menjaga integritasnya 
untuk Hari Anti Korupsi 2021 ini….  Mohon dikoreksi jika tidak tepat. Semoga 
bermanfaat ….(Slahar13122021) 

 

 

 

 

 

 


