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Tantangan Reformasi Birokrasi:
Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS
Selama rentang waktu antara Januari hingga Maret 2021, Lembaga Survei Indonesia (LSI)
melaksanakan survei untuk mengetahui persepsi dan pengalaman pegawai negeri sipil (PNS)
atau aparatur sipil negara (ASN) mengenai aspek-aspek penting yang terkait dengan
reformasi birokrasi yakni soal korupsi, demokrasi, dan intoleransi.
Temuan survei ini menunjukkan bahwa upaya-upaya reformasi birokrasi secara internal di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sudah diketahui dengan baik oleh PNS yang
sehari-hari menjalankan tugas di masing-masing lembaga. Komitmen terhadap demokrasi
dan toleransi juga cukup baik. Namun korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama.
Seperti publik pada umumnya, di kalangan PNS pun lebih banyak yang memandang bahwa
korupsi saat ini lebih meningkat dibanding yang menganggap menurun.
Sejumlah temuan utama dalam survei nasional ini adalah sebagai berikut:
Persepsi Korupsi dan Potensi Korupsi di kalangan PNS
• PNS yang menjadi responden survei terbelah antara yang menilai bahwa tingkat korupsi
meningkat (34,6%) dan tidak ada perubahan (33,9%). Akan tetapi, lebih banyak yang
menilai korupsi meningkat dibanding yang menilai menurun (25,4%).
• Persepsi korupsi ini yang paling positif jika dibandingkan dengan survei dengan
responden masyarakat umum, pemuka opini, dan pelaku bisnis. Pada survei-survei
tersebut, mayoritas menilai bahwa tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir.
• Potensi korupsi masih kuat. Saat ini, menurut responden bentuk penyalahgunaan korupsi
yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah ialah menggunakan wewenang untuk
kepentingan pribadi, kemudian kerugian keuangan negara, gratifikasi, dan menerima
suap.
• Kurangnya pengawasan, kemudian kedekatan PNS dengan pihak yang memberi uang,
dan ada campur tangan politik dari yang lebih berkuasa adalah faktor-faktor yang banyak
mempengaruhi PNS menerima uang/hadiah di luar ketentuan paling besar adalah. Faktorfaktor lain juga berpengaruh meski lebih sedikit yaitu karena gaji rendah, budaya,
mendapat uang tambahan, tidak ada ketentuan yang jelas, jarang ada hukuman jika
ketahuan, pelaku tidak paham, didukung atasan, persepsi hak PNS, dan takut dikucilkan.
Sikap dan Pengalaman dalam Situasi Koruptif
• Dalam hal pengalaman dalam situasi koruptif, terdapat sekitar 3.5% yang pernah
menyaksikan sendiri PNS menerima uang/hadiah di luar ketentuan. Sementara 14.6%
menyatakan tidak pernah menyaksikan sendiri tapi ada orang yang dikenal secara pribadi
pernah menyaksikannya. Namun, mayoritas menyatakan dirinya dan rekan yang
dikenalnya tidak pernah menyaksikan, 77.9%. Dibandingkan survei opini publik, angka
yang menyaksikan dan kenal orang yang menyaksikan hal tersebut tampak lebih rendah
pada PNS.
• Dalam hal sikap, mayoritas menilai bahwa suap/gratifikasi adalah hal yang tidak wajar.
• Saat ini, mayoritas PNS tidak tahu adanya kemungkinan korupsi di instansi masingmasing, namun cukup banyak yang tahu.
Pengawasan Internal

•
•

•
•

Pengawasan internal sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani korupsi. Saat ini,
mayoritas PNS yang menjadi responden tahu tentang unit pengawasan internal di instansi
mereka.
Mereka juga tahu tentang peran Inspektorat Jendral/Daerah dan berintensi melapor jika
menemukan penyalahgunaan wewenang/jabatan. Meski demikian, cukup banyak yang
kurang mau melapor karena berbagai sebab. Di antaranya takut mendapat masalah,
karena belum pernah melapor, proses melapor berbelit-belit, tidak akan ditindaklanjuti,
dan tidak memiliki kewenangan melapor.
Saat ini, mayoritas juga tahu tentang Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan
percaya dengan hasil audit dari APIP.
Mayoritas juga mengetahui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan keberadaan UPG di
instansi mereka.

Pengaduan oleh Masyarakat
• Berbeda dengan pengawasan internal, pengetahuan tentang mekanisme pengaduan dari
masyarakat di kalangan PNS lebih sedikit. Cukup banyak yang tidak tahu
LAPOR!(39,6%) meski yang tahu masih mayoritas (59,2%).
• Demikian pula program Whistleblower System, masih sekitar 41.8% yang tidak tahu
program pengaduan ini.
• Padahal di antara yang tahu kedua sistem pengaduan tersebut, mayorita menilai bahwa
keduanya sangat/cukup efektif mengawasi kinerja PNS atau menekan korupsi.
• Namun demikian, dibandingkan publik secara umum, PNS lebih banyak yang tahu kedua
mekanisme pengaduan online tersebut.
Persepsi atas Demokrasi dan Toleransi
• Mayoritas responden cukup/sangat setuju bahwa demokrasi meski tidak sempurna adalah
bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia (82,6%). Angka ini tidak berbeda jauh
dengan tingkat komitmen dari publi pada umumnya. Namun, mayoritas PNS
cukup/sangat setuju (52,9%) memilih pembangunan ekonomi jika harus memilih antara
demokrasi dan ekonomi.
• Mayoritas tidak setuju jika pemerintah memprioritaskan Islam dan adanya penerapan
hukum Islam di tingkat lokal. Namun, cukup banyak yang netral atau cenderung setuju.
Sedangkan tentang pengaruh pemimpin Islam dalam kehidupan politik, mayoritas
responden bersikap netral/cenderung setuju.
• Mayoritas responden tidak keberatan jika orang yang berbeda agama menjadi kepala
bagian/divisi, atau menjadi pimpinan K/L/Perangkat Daerah.
• Mayoritas PNS kurang setuju/sangat tidak setuju dengan pendapat “bahwa wajar jika
PNS mendahulukan memberi pelayanan kepada warga yang seagama
dengannya”.Mayoritas responden muslim tidak keberatan jika non-muslim menjadi
gubernur, bupati/walikota, membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggalnya, atau
mengadakan kebaktian di sekitar tempat tinggal. Namun cukup banyak yang keberatan,
terutama non-muslim menjadi gubernur, menjadi bupati/walikota, dan mendirikan tempat
ibadah di sekitar tempat tinggal.
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