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RILIS SURVEI NASIONAL LEMBAGA SURVEI INDONESIA (LSI)
“Persepsi Korupsi dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi
Menurut Kalangan Pelaku Usaha dan Pemuka Opini”
7 Februari 2021

LSI kembali melakukan survei mengenai persepsi korupsi dan evaluasi pemberantasan korupsi
menurut

masyarakat. Kali ini LSI menggali opini dari kelompok masyarakat yang potensial memiliki

informasi dan pengalaman yang lebih banyak terkait isu ini. LSI menggali opini dari para pelaku usaha pada
17 Desember 2020 – 7 Januari 2021 dan kalangan pemuka opini (opinion makers) pada 20 Desember 2020 –
25 Januari 2021.
Survei ini menemukan bahwa baik kalangan pelaku usaha maupun pemuka opini, mayoritas (masingmasing 58%) menilai bahwa korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir. Temuan bahwa lebih banyak,
bahkan mayoritas, menilai korupsi meningkat dibanding yang menilai menurun ini, memiliki kesamaan
dengan penilaian yang diberikan oleh masyarakat umum dalam survei LSI pada November – awal Desember
2020 (46%) dan Desember 2020 (56%). Fenomena korupsi masih dinilai sebagai hal yang terus mewarnai
semua kalangan masyarakat.
Sejumlah temuan utama survei nasional ini dapat digambarkan sebagai berikut:
A. Survei pelaku usaha
Persepsi korupsi dan sikap terhadap gratifikasi
 Persepsi terhadap tingkat korupsi cenderung meningkat. Mayorita spelaku usaha 58.3% menilai
bahwa terjadi peningkatan korupsi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sekitar 25.2% menilai
tidak mengalami perubahan, dan 8.5% menilai ‘menurun’.
 Persepsi ini seiring dengan toleransi terhadapsuap/gratifikasi yang cukup tinggi. Sekitar 23.4%
menganggap wajar bahwa memberikan sesuatu seperti: uang, barang, hiburan, hadiah di luar
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persyaratan/ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika
berhubungan dengan instansi pemerintah.
 Selain itu, cukup banyak pelaku usaha yang menilai positif praktik nepotisme. Sekitar 21.1%
menganggap bahwa nepotisme adalah tindakan yang normal, dan 13.6% menilainya sebagai tindakan
yang perlu untuk memperlancar urusan. Meskipun lebih banyak yang menilainya negatif (50.9%
menganggap tidak etis, 10% menilai sebagai kejahatan), namun penilaian positif terhadap nepotisme
cukup tinggi mengingat praktik tersebut merupakan praktik yang tergolong negatif.
 Persepsi bahwa korupsi meningkat tampak berimbang antara pelaku usaha dan pemuka opini.
Terendah adalah pendapat publik yang direkam pada November-Desember 2020. Sebaliknya,
pendapat bahwa korupsi ‘menurun’ paling rendah menurut pelaku usaha dan pemuka opini.
 Pandangan bahwa suap/gratifikasi adalah hal yang wajar di kalangan pelaku usaha lebih rendah
dibandingkan publik, terutama opini public pada survei Desember 2020. Sedangkan di kalangan
pemuka opini, pandangan ‘wajar’ ini paling rendah.
Persepsi terhadap aparat pemerintah
 Pada umumnya, pelaku usaha menilai positif aparat pemerintah dalam pernyataan yang terkait
integritas, kapabilitas,dan komitmen.
 Namun, cukup banyak yang menilai negatif, yakni menilai bahwa aparat negara/pemerintah hanya
mau bekerja jika diberi uang/hadiah, Aparat negara/pemerintah tidak menguasai pekerjaannya, dan
Aparat negara/pemerintah bekerja seenaknya tidak sesuai dengan prosedur resmi.
Pengalaman dan alasan melakukan suap
 Mengenai pengalaman menyaksikan korupsi, terdapat 8.9% yang menyatakan pernah menyaksikan
sendiri pebisnis atau pengusaha member uang atau hadiah di luar ketentuan resmi kepada pegawai
pemerintah atau aparat Negara dalam setahun terakhir, sementara 13.4% menyatakan tidak pernah
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menyaksikan sendiri tapi ada orang yang saya kenal secara pribadi pernah menyaksikannya, dan 65%
menyatakan dirinya dan orang yang dikenal pribadi tidak ada yang pernah menyaksikannya.
 Menurut para pelaku usaha, pemberian uang atau hadiah di luar ketentuan resmi kepada pegawai
pemerintah atau aparat Negara ialah untuk menyelesaikan urusan rumit secara cepat.
 Hal inilah yang mendasari terjadinya praktik suap dalam berbagai bentuk, baik uang, barang, layanan
pribadi, maupun hubungan personal yang terjadi antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah.
Praktik-praktik tersebut masih cukup banyak terjadi dan diakui oleh para pelaku usaha.
 Meski tidak mayoritas, namun cukup banyak pelaku usaha yang diminta uang atau hadiah di luar
ketentuan resmi oleh aparat pemerintah. Cukup banyak pula yang member uang karena diminta oleh
aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa situasi koruptif memang masih terjadi. Aparat Negara
masih meminta uang atau hadiah kepada pelaku usaha, dan permintaan ini dituruti oleh pelaku usaha.
Penggunaan pihak ketiga
 Cukupbanyak pelaku usaha yang meminta bantuan pada pihak ketiga atau perantara/calo (sekitar 16 –
31%) untuk mengurus berbagai urusan dengan pihak pemerintah dengan intensitas yang bervariasi. Di
antara yang pernah tersebut, mayoritas menggunakan orang dalam (aparat pemerintah) sebagai
perantara.
Hambatan dalam berusaha
 Di tengah perlambatan ekonomi akibat wabah COVID-19, pelaku usaha merupakan pihak yang
terdampak langsung. Hal ini tampak dari masalah utama yang dihadapi para pelaku usaha, yakni sulit
mendapat order, mahalnya harga bahan baku, serta kondisi ekonomi global yang lesu. Kesulitan ini
terutama dirasakan oleh pelaku usaha dari UMK. Sementara pelaku usaha dari UMB, masalah yang
paling dirasakan adalah kelesuan ekonomi global.
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Kinerja pemerintah dan program Pemulihan Ekonomi Nasional
 Cukup banyak pelaku usaha yang menerima Program PEN dari pemerintah, sekitar 27.7%,
terutamadari UMK. Mayoritas menyatakan tidak menerima.
 Di antara yang menerima Program PEN, menerima Bantuan tunai UMKM Rp2.4 juta terutama
kelompok UMK. Program-program lain tampak diterima tetapi lebih sedikit, seperti program
restrukturisasi kredit, subsidi bunga utang, penjaminan kredit modal kerja, insentif pajak, dan lainnya.
Untuk UMB, cukup banyak yang menerima bantuan tunai UMKM dan subsidi bunga utang.
 Mayoritas pelaku usaha menilai positif kinerja pemerintah Joko Widodo dalam menangani dampak
ekonomi pada dunia usaha akibat COVID-19. Namun, cukupbanyak yang menyatakan buruk/sangat
buruk.
 Penilaian ini amat tergantung dari adanya bantuan yang diberikan pemerintah untuk pengusaha serta
realisasinya, prosedur pemerolehan bantuan, dan KKN dalam implementasi program.
B. Survei pemuka opini
Tingkat Korupsi dan Efektivitas Penanganan Korupsi
 Tingkat korupsi dalam dua tahun terakhir dinilai meningkat oleh mayoritas responden. Cukup banyak
yang menilai tidak mengalami perubahan, dan sangat sedikit yang menilai menurun.
 Hal ini berbeda dari penilaian akan kerja pemerintah Joko Widodo dalam mencegah korupsi, lebih
banyak yang menilai bahwa pemerintah sudah cukup banyak bekerja memberantas korupsi.
 Kondisi ini dapat dijelaskan dengan penilaian bahwa langkah untuk mengatasi korupsi yang
dilakukan pemerintah dinilai tidak efektif. Pada umumnya di berbagai bidang, mayoritas responden
menilai bahwa pemerintah sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah korupsi, yakni di
bidang yang terkait dengan pelayanan kesehatan, sekolah negeri, universitas, urusan dengan polisi,
pengadilan, pembuatan kelengkapan administrasi publik, pengadaan barang dan jasa di pemerintah,
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implementasi anggaran pemerintah, dan Dana Desa. Namun mayoritas menilai bahwa langkah
tersebut tidak efektif.
Efektivitas Penanganan Korupsi Lembaga
 Penilaian terhadap efektivitas lembaga melakukan pemberantasan korupsi bervariasi, dari yang dinilai
paling efektif hingga tidak.
 Paling banyak dinilai efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi ialah, KPK, kemudian ORI,
BPK, Presiden, BPKP, dan Mahkamah Agung Sedangkan lembaga lain lebih rendah yakni Kejaksaan
Agung, Polisi, Pemerintah Daerah, dan DPR/DPRD.
Penilaian terhadap KPK
 Kepuasan terhadap kinerja KPK saat ini terbelah. Yang puas dengan kinerja KPK sekitar 48%, yang
tidak puas 51.1%.
 Kelompok Akademisi lebih banyak menilai sangat puas/puas dengan kinerja KPK, begitu pula
kelompok Zona Jawa Barat, Jawa Tengah & DIY, dan lainnya. Sementara kelompok Ormas dan
Media Massa, kemudian Zona Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Timur kebanyakan menilai tidak
puas/sangat tidak puas dengan kinerja KPK.
 Akan tetapi, mayoritas pemuka opini menilai KPK sangat baik/baik dalam menjalankan tugastugasnya. Yang paling rendah dinilai adalah kinerja KPK dalam tindakan pencegahan sehingga tidak
terjadi tindak pidana korupsi.
Kepercayaan pada Pemerintah Mengelola Anggaran COVID-19
 Pemuka opini memiliki kepercayaan yang rendah pada pemerintah. Mayoritas(78%) tidak yakin
bahwa aparat tidak menyalahgunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional dan anggaran kesehatan
untuk COVID-19.
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Kanal Pengaduan Online
 Para pemuka opini tahu atau pernah mendengar tentang kanal pengaduan online atas dugaan pungli
dalam layanan public namun cenderung yakin bahwa kanal itu tidak efetif. Di antara kanal pengaduan
online yang ada, LAPOR! paling banyak diketahui, kemudian Saber Pungli.
Metodologi survei pelaku usaha
 Populasi survei ini adalah seluruh pelaku usaha di Indonesia berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS
2016.
 Sampel basis sebanyak 800 perusahaan dipilih secara acak (stratified random sampling) dari populasi
tersebut dengan jumlah proporsional menurut wilayah dan skala usaha.
 Untuk kebutuhan analisis, dilakukan penambahan sampel sebanyak 200 responden pada sub populasi
skala usaha-menengah-besar (UMB); sehingga total sampel menjadi 1000 responden.
 Responden adalah salah seorang pemilik atau pelaksana managemen usaha di perusahaan terpilih.
 Responden terpilih diwawancara lewat telepon.
Metodologi survei pemuka opini
 Pemuka Opini yang menjadi responden survei ini sebanyak 1.008 orang dari 36 kota di Indonesia.
Responden dipilih karena dikenal sebagai intelektual, tokoh yang memiliki wawasan politik, hukum,
atau ekonomi luas, mengikuti perkembangan politik nasional secara intensif, menjadi narasumber
media massa, atau aktif terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, atau organisasi.
 Responden datang dari tiga latar belakang, yakni (1) akademisi, (2) LSM/Ormas, (3) media massa.
 Karena tidak tersedianya data populasi Pemuka Opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan
secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa
nasional atau daerah.
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 Karena tidak dipilih secara random, maka hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden,
bukan populasi Pemuka Opini pada umumnya di Indonesia.
 Namun karena jumlah responden survei ini banyak, dan menurut kami responden kami merupakan
inti dari Pemuka Opini, maka kami menilai bahwa hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian
Pemuka Opini pada umumnya.
 Dari 1.008 responden, sebanyak 839 bersedia jika namanya dipublikasikan sebagai responden survei
ini.

Rilis survei via aplikasi Zoom: Minggu, 7 Februari 2021 pkl 13,00-15,00 Wib.
Narasumber: Djayadi Hanan, Ph.D (Direktur Eksekutif LSI); Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal) Prof. Topo Santoso, Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI); Thomas P. Power,
(Pengajar di the University of Sidney); Dr. Rizka Halida (Senior Researcher Lembaga Survei Indonesia)

Info Lebih Lanjut: Dr. Rizka Halida, Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (+62 812-9330-072)
Download rilis di: http://www.lsi.or.id/riset
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